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نوفمبر 2021 - وقعت مجموعة البنك األفریقي للتنمیة والوكالة الفرنسیة للتنمیة یوم األربعاء 11 نوفمبر 2021،
اتفاقیة تمویل مشترك بقیمة 2 ملیار یورو لفائدة أفریقیا، وشراكة من أجل تعزیز العالقات بین المؤسستین وتعبئة

موارد مالیة إضافیة لتمویل المشاریع التنمویة ذات المردودیة العالیة.

  وقد تولى الدكتور أكینوومي أدیسینا رئیس البنك األفریقي للتنمیة والسید ریمي ریو المدیر العام للوكالة الفرنسیة
للتنمیة التوقیع على ھذه االتفاقیة في العاصمة الفرنسیة باریس.

وتخصص االتفاقیة، التي تمتد على خمس سنوات (2021 إلى 2026)، مبلغا بقیمة 2 ملیار یورو كتمویل
مشترك یغطي السنوات الثالث األولى مع استكمال الشراكة الحالیة بین المؤسستین، وفق التفاھم المتبادل، من خالل

تسھیل تبادل العاملین وتقاسم المعرفة والتنظیم المشترك للتظاھرات.

 وتشمل اتفاقیة الشراكة قطاعات محوریة مثل البنیة األساسیة والمیاه والصرف الصحي والزراعة والقطاع
الخاص، علما أن االتفاقیة الجدیدة تحل محل االتفاقیة اإلطاریة السابقة الموقعة في نوفمبر 2015.

وفق روزنامة أعمال التمویل المشترك فإن المنتدى الذي تنظمھ البنوك العمومیة للتنمیة والبنك األفریقي للتنمیة
والوكالة الفرنسیة للتنمیة، سیستفید من خبراتھم وتجاربھم، وسیركزون على التكیف مع التغیر المناخي والبنیة

التحتیة المستدامة والتنمیة الحضریة والحوكمة واإلدارة الجیدة للمالیة العامة. كما سیركز تعاونھم على تدعیم القطاع
الخاص والقطاع المالي وسیشمل كذلك القیام بعملیات مشتركة لدعم التنمیة البشریة ومكافحة الھشاشة ال سیما في

منطقة الساحل.

وقال الدكتور أدیسینا رئیس البنك األفریقي للتنمیة أن "االتفاقیة التي نوقعھا الیوم ممیزة باعتبار أن الوكالة الفرنسیة
للتنمیة ھي أحد أھم شركائنا فقد أنجزنا الكثیر من العمل سویا وأنا أعلم أننا سنواصل القیام بأشیاء جیدة لفائدة أفریقیا،

أنا متحمس جدا للمستقبل"

وأضاف "إنھا شراكة رسمیة وشخصیة، یقوم بھا أشخاص یحملون نفس الرؤیة االستراتیجیة، ریمي ریو ھو
،Covid-19 صدیق مخلص وعزیز في إفریقیا. من المھم للقارة األفریقیة أن تتمتع بتقدم اقتصادي أقوى جائحة

ویمكنھا أن تفعل ذلك بدعم قوي من شركائھا في التنمیة وبإمكان البنك األفریقي والوكالة الفرنسیة للتنمیة تحقیق ذلك
من خالل العمل مع بلداننا على عدة مستویات "

وقال السید ریمي ریو: "لقد عمقت جائحة كوفید -19 التفاوت على نطاق عالمي وعطلت المسار نحو تحقیق
أھداف التنمیة المستدامة وینطبق ھذا بشكل خاص على القارة األفریقیة التي تحلت بمرونة فائقة، لكنھا عانت أیًضا

من أسوأ حاالت الركود االقتصادي في التاریخ"

وأوضح " إن لبنوك التنمیة العمومیة الناشطة في القارة دورا رئیسیا تلعبھ في تمویل االنتعاش في أفریقیا بعد جائحة
كوفید، فنحن بحاجة لتعزیز شراكاتنا وتجمیع مواردنا المالیة وخبراتنا ومواءمة أھدافنا وإجراءاتنا من أجل أن نكون
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أكثر كفاءة وتلبیة الحتیاجات عمالئنا"

 وأضاف "ھذه ھي روح اتفاقیة التمویل المشترك التي یسعدني جدًا أن أوقعھا الیوم مع صدیقي العزیز أكینوومي
أدیسینا وشریكنا البنك األفریقي للتنمیة منذ فترة طویلة، دعونا نمول معا" 

ویحافظ البنك األفریقي للتنمیة والوكالة الفرنسیة للتنمیة على شراكة مثمرة، فالبنك ھو الشریك المالي الرابع للوكالة
الفرنسیة للتنمیة وشریكھا األول ضمن البنوك اإلقلیمیة متعددة األطراف وتعتبر الوكالة الفرنسیة للتنمیة الشریك

المالي الثنائي الرئیسي للبنك.

حول الوكالة الفرنسیة للتنمیة

تقوم الوكالة الفرنسیة للتنمیة (AFD) بتنفیذ سیاسة فرنسا التنمویة والتضامنیة على المستوى العالمي من خالل
تمویلھا للمنظمات غیر الحكومیة والقطاع العمومي، وكذلك من خالل أبحاثھا ومنشوراتھا، وتساھم الوكالة الفرنسیة

للتنمیة في تسریع التحوالت نحو عالم أكثر عدالً وقدرة على الصمود.

كما تنظم تدریبات في مجال التنمیة المستدامة في مقرھا إلى جانب أنشطة توعویة في فرنسا، ومع شركائھا تقترح
الوكالة حلوالً مشتركة مع سكان الجنوب ومن أجلھم وتشتغل فرقھا على أكثر من 4000 مشروع في المیدان، في

اإلدارات واألقالیم الخارجیة في 115 دولة ومنطقة تواجھ أزمات.

 وتسعى جاھدة لحمایة الممتلكات العالمیة العامة للرعایة الصحیة وتساھم بالتالي في التزام فرنسا والفرنسیین بتحقیق
أھداف التنمیة المستدامة نحو عالم مشترك.
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