بيان صحفي
وزراء المالية األفارقة يدعون إلى رد فعل منسق للتخفيف من أثر فايروس كورونا
المتجدد على االقتصادات والمجتمع
 23مارس  ،2020أديس أبابا (اللجنة االقتصادية ألفريقيا)  -التقى وزراء المالية األفارقة بتاريخ 19
مارس في مؤتمر افتراضي لتبادل األفكار حول جهود حكوماتهم في التعامل مع اآلثار االجتماعية
واالقتصادية لـ ( COVID-19فايروس كورونا) .وقد أشاروا إلى أن أفريقيا ،حتى قبل جائحة فايروس
كورونا ،كانت بالفعل تعاني من فجوة ضخمة في تمويل التدابير والبرامج الرامية إلى تحقيق أهداف
التنمية المستدامة وغايات وأهداف أجندة  .2063وأكد الوزراء أنه بدون جهود منسقة ،سيكون لوباء
فايروس كورونا آثارا كبيرة وضارة على االقتصادات األفريقية والمجتمع ككل .إن التوقعات االقتصادية
األصلية في معظم االقتصادات هي في المتوسط ،نظرا لتخفيضها بمقدار  3-2نقاط مئوية لعام 2020
بسبب الجائحة.
وقد اتفق الوزراء على ما يلي:
• كجزء من التصدي الصحي الفوري ،هناك حاجة لرد فعل منسق في الخدمات اللوجستية وتوفير
معدات االختبار .وفي هذا الصدد ،شدد الوزراء على ضرورة العمل مع منظمة الصحة العالمية
والمؤسسات القارية القائمة ،والسيما االتحاد األفريقي ومراكز مكافحة األمراض في أفريقيا ،مع
االستفادة إلى أقصى حد من المنظومات القائمة وشركاء التمويل ،مثل الصندوق العالمي .وينبغي إيالء
اهتمام خاص للدول الهشة والشرائح الضعيفة من السكان ،وخاصة النساء واألطفال وأولئك الذين
يعيشون في مستوطنات حضرية غير رسمية .عالوة على ذلك ،وبالنظر إلى محدودية البنية التحتية
الصحية وحقيقة كون معظم األدوية والمستلزمات الطبية التي يتم استهالكها في أفريقيا يتم استيرادها،
دعا الوزراء المجتمع الدولي إلى دعم تحديث البنية التحتية الصحية وتقديم الدعم المباشر للمرافق القائمة
منها.
• تحتاج أفريقيا إلى محفّز اقتصادي مستعجل وفوري في حدود  100مليار دوالر أمريكي .على هذا
النحو ،فإن اإلعفاء من جميع مدفوعات الفوائد ،المقدرة بـ  44مليار دوالر أمريكي لعام ،2020
وإمكانية تمديد اإلعفاء إلى األمد المتوسط ،سيوفر مساحة مالية وسيولة فورية للحكومات ،في جهودها
للرد على جائحة فايروس كورونا .وينبغي أال يشمل اإلعفاء من مدفوعات الفوائد مدفوعات الفائدة على
الدين العام فحسب ،بل أيضا على السندات السيادية .وبالنسبة للدول الهشة ،اتفق الوزراء على ضرورة
النظر في إعفاء أصل القروض والفائدة وتشجيع استخدام التسهيالت الموجودة في البنك الدولي وصندوق
النقد الدولي ،وبنك التنمية األفريقي ،والمؤسسات اإلقليمية األخرى.
باإلضافة إلى ذلك ،أكد الوزراء على ضرورة دعم القطاع الخاص وحماية أكثر من  30مليون
•
وظيفة معرضة للخطر ،السيما في قطاعي السياحة والطيران في جميع أنحاء القارة .وبشأن القطاعات
الحيوية األخرى بما فيها الزراعة ،والواردات والصادرات ،والمواد الصيدالنية ،والخدمات المصرفية،
اتفق الوزراء على وجوب إلغاء جميع الفوائد والمدفوعات الرئيسية على ديون الشركات ،واإليجارات،

والتسهيالت االئتمانية الممتدة ،وخطط إعادة التمويل ،وتسهيالت الضمانات للتنازل وإعادة الهيكلة وتقديم
المزيد من السيولة في عام  .2020كما يجب أيضا توفير خط سيولة للقطاع الخاص لضمان استمرارية
المشتريات األساسية وتمكين جميع المقاوالت الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على التجارة من أن تستمر
في العمل.
وقد تم االتفاق على أن هذه اإلجراءات يجب أن تواكب سياسة فتح الحدود للتجارة .وفي هذا الصدد،
أشار الوزراء إلى أن أوروبا والواليات المتحدة ،على وجه الخصوص ،يمكنهما بناء ذلك كجزء من
الحوافز ألنظمتهما الخاصة والمالية.
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يمكن العثور على العروض التي تمت مناقشتها أثناء المؤتمر االفتراضي على الموقع:
https://www.uneca.org/vc-covid19-impact-africa

