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  2020مايو  18 االثنين الموافق افتراضياً يوم  العربية" المجتمعون التنسيق "مجموعةرؤساء مؤسسات  نحن

حة ئبحث مبادرة منسقة لتخفيف واحتواء وتدارك اآلثار السلبية لجا أجل( من 1441رمضان  25)الموافق 

 :من البلدان والمجتمعاتشركائنا  ىتجد" علسكورونا الم  فيروس "

 حزننا العميق لفقدان األرواح وحجم المعاناة اإلنسانية وعدم استقرار األوضاع االقتصاديةنعبر عن   (1)

 طفال.للماليين من الرجال والنساء واأل واالجتماعية

يان  رتمثل ش التينشعر ببالغ القلق لفقدان الدخل وازدياد معدالت البطالة، وتراجع تدفق التحويالت  (2)

 ومنهاعلى الخدمات األساسية  الفقراء، وعدم االستقرار المحتمل، ومحدودية الحصول    نالحياة لماليي

 حي.الص والصرف والمياه والصحة التعليم

كورونا المستجد"   فيروس"  جائحةالسلبية الناجمة عن  تأثيرات  والخطورة الوضع الراهن  أن  ندرك   (3)

 .في احتواء هذه الجائحة وآثارهاالفورية للمساهمة  االستجابةحتمية  ىعل تؤكد

"مجموعة التنسيق العربية" والمنظمات المالية الدولية   أعضاءاتخذها    التينثمن اإلجراءات السريعة   (4)

ى  لمساعدتها علالجائحة من هذه ضرراً تثر تقديم الدعم العاجل للبلدان األك ياألخرى، والمتمثلة ف

 ي.القطاع الصح يسد احتياجاتها ذات األولوية، خاصة ف

ات الطبية ومستلزمات اإلمداد يرتوجيه االهتمام الفوري خالل مرحلة التصدي لتوف ىعلؤكد ن (5)

األخرى تراتيجية للقطاعات االسإضافية مزيد من االهتمام لتقديم مساعدات مالية إيالء الوقاية، و

يرة الصغرى والصغالمنشآت والطاقة والتعليم وائي ومنها الزراعة واألمن الغذضررة المت

 .المتوسطةو

منها المنح والقروض الميسرة والدعم  التمويل المتاحة، وأدوات  توظيف كل  نؤكد مجدداً على أهمية   (6)

التجارة وتأمين وتمويل  ، وخطوط التمويل ، المدفوعاتميزان و ، ودعم الموازنة العامة ني، الف

  الصلة  ذات  العام والخاص، ومنها األنشطة المستهدفة   نواالستثمار، وبرامج تطوير قدرات القطاعي

 .االقتصاديين بالتمك

تقديم الدعم للبلدان المستفيدة بطريقة شاملة تكفل سد فجوات عدم  في ستمرار الا ىحرصنا عل نؤكد (7)

 بينوالتعاون فيما ثي التعاون الثالآلية شاشة، وذلك بفضل ثر هكأ من همإلى المساواة والوصول 

شركاء اإلنمائيين وشركاء المتعددة األطراف والئية  بلدان الجنوب وبالتنسيق الوثيق مع البنوك اإلنما

 . الحكوميةير عمال ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غاأل

لتنمية المستدامة  أهداف ارشد بتمنسقة، تساستراتيجية وضع منهجية شاملة و ضرورة ىنشدد عل (8)

كورونا يروس "فئحة مكن من مكافحة جامواجهة التحديات، لتصميم تدخالت ت   ىوالقدرة عل

ترك ذلك موارد التمويل المش  فيموارد المخصصة، بما  النحو األمثل من ال  ىستجد" واالستفادة علالم  

 والتمويل الموازي.

 ىلمساعدة البلدان النامية، بطريقة شمولية، علمريكي  أمليارات دوالر  شرة  نتعهد سويا بتخصيص ع (9)

حة  ئاالقتصادي من الركود الناجم عن الجا يتحقيق التعافإلى تصديها الفوري ومساعيها الرامية 

 .أثيراتهاوت


