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    المجتمعون   (1) " مجموعة التنسيق العربية "  مؤسسات نحن، رؤساء  
ً
اضيا ن  افتر مايو    18يوم اإلثني 

  وتدارك لتخفيف واحتواء  قة منس  من أجل بحث مبادرة  ( 1441رمضان  25الموافق )  2020

وس  السلبية لجائحة    اآلثار  كائنا من    عل المستجد"  كورونا  " فت   : والمجتمعات  البلدان شر

 وعدم استقرار األوضاعالمعاناة اإلنسانية حجم لفقدان األرواح و  نعتر عن حزننا العميق .1

ن من ةواالجتماعي ةاالقتصادي  الرجال والنساء واألطفال.  للماليي 

ي  التحويالت تدفق وتراجع ،فقدان الدخل وازدياد معدالت البطالةل بالغ القلقنشعر ب  .2
التر

ن الفقراء تمثل  يان الحياة لماليي  الحصول عل ومحدودية  ،المحتمل عدم االستقرار و  ،شر

ي والمياه والصحة التعليم   ، ومنها األساسية الخدمات  . والرصف الصحي

 أن  ندرك .3
 
ات السلبية الناجمة عن  خطورة وسجائحة الوضع الراهن والتأثت  كورونا   "فت 

 . وآثارها   حةئحتواء هذه الجاإتؤكد عل حتمية اإلستجابة الفورية للمساهمة فت   المستجد"  

ي اتخذها  ةالرسيع اإلجراءات نثمن .4
والمنظمات  "مجموعة التنسيق العربية"أعضاء  التر

ي تقديم الدعم العاجل  ةالمتمثلو  ،المالية الدولية األخرى
 من هذه األكتر  للبلدانفن

ً
را ترصن

 لمساعدتها عل الجائحة 
ي
. ، خاصة احتياجاتها ذات األولوية سد ي القطاع الصحي

 فن

اإلمدادات الطبية   توفت  ل مرحلة التصدي  خاللاالهتمام الفوري  توجيهعل  نؤكد .5

مزيد من االهتمام لتقديم مساعدات مالية إضافية للقطاعات  إيالء ، و ومستلزمات الوقاية

اتيجية  رة، ومنها األخرى االستر ي والطاقة والتعليم  المترصن
منشآت الو الزراعة واألمن الغذائ 

ة والمتوسطة.    الصغرى  والصغت 

6.  
ً
  المنح والقروض الميرسة  ومنها كل أدوات التمويل المتاحة،    توظيفأهمية  عل    نؤكد مجددا

ي 
ان المدفوعات  ودعم الموازنة ،والدعم الفتن ن وخطوط التمويل وتمويل التجارة  العامة ومت 

ن  ن اقدرات وبرامج تطوير  واالستثمار،تجارة الوتأمي  األنشطة  ، ومنها العام والخاص لقطاعي 

ن االقتصادي.   المستهدفة ذات الصلة بالتمكي 

 
  الصندوق و   ، أفريقيا   يف  االقتصادية  للتنميةواملصرف العريب    للتنمية،  أبوظيب  صندوق:  هي ا "جمموعة التنسيق العربية"  منه  تتألف  اليت  العشر  املؤسسات(    1) 

  الصندوقو  للتنمية، اإلسالمي البنك جمموعة و  ،العريب النقد  صندوقو  للتنمية، العريب اخلليج برانمجو  واالجتماعي، االقتصادي لإلمناء العريب
 . ية للتنم  السعودي  والصندوق ،  للتنمية  قطر  صندوقو  الدولية، للتنمية  األوبك صندوق و   ،العربية  االقتصادية  للتنمية  الكوييت
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ي عل  نا حرص  نؤكد .7
 سد كفل ت شاملة بطريقةالمستفيدة  للبلدان دعمتقديم ال اإلستمرار فن

ي   آلية  بفضلوذلك    ،أكتر هشاشةىل من هم  إعدم المساواة والوصول    فجوات
 التعاون الثالئر

ن بلدان الجنوب وبالتنسيق الوثيق مع  األطراف  متعددةاإلنمائية ال بنوكالوالتعاون فيما بي 

كاء ن  والرسر كاء األعمال ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غت  الحكومية  اإلنمائيي  وشر

ي  مؤسساتو 
  . المجتمع المدئن

شدد .8
ُ
ورة عل  ن اتيجيةو  شاملةمنهجية  وضعضن شد  ،منسقة إستر  التنمية بأهدافتستر

مكافحة جائحة  تمكن منتصميم تدخالت ل ،اجهة التحدياتمو عل المستدامة والقدرة 

وس كورونا المستجد"  ي ، المخصصة لموارد ا  واالستفادة عل النحو األمثل من"فت 
بما فن

ك والتمويل الموازي.  ذلك  موارد التمويل المشتر

 ، بطريقةالناميةالبلدان  مساعدةلمليارات دوالر أمريكي  ة بتخصيص عرسر  سويا  تعهد ن  .9

ي تحقيق الرامية إىل  ومساعيها  الفوري تصديها عل  ،شمولية
الركود  مناالقتصادي  التعافن

اتها. ئجاالالناجم عن   حة وتأثت 

 


