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اتفاقية شراكة بين البنك األفريقي للتنمية والوكالة الفرنسية
للتنمية | African Development Bank
نوفمبر  - 2021وقعت مجموعة البنك األفريقي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية يوم األربعاء  11نوفمبر ،2021
اتفاقية تمويل مشترك بقيمة  2مليار يورو لفائدة أفريقيا ،وشراكة من أجل تعزيز العالقات بين المؤسستين وتعبئة
موارد مالية إضافية لتمويل المشاريع التنموية ذات المردودية العالية.
وقد تولى الدكتور أكينوومي أديسينا رئيس البنك األفريقي للتنمية والسيد ريمي ريو المدير العام للوكالة الفرنسية
للتنمية التوقيع على هذه االتفاقية في العاصمة الفرنسية باريس.
وتخصص االتفاقية ،التي تمتد على خمس سنوات ( 2021إلى  ،)2026مبلغا بقيمة  2مليار يورو كتمويل
مشترك يغطي السنوات الثالث األولى مع استكمال الشراكة الحالية بين المؤسستين ،وفق التفاهم المتبادل ،من خالل
تسهيل تبادل العاملين وتقاسم المعرفة والتنظيم المشترك للتظاهرات.
وتشمل اتفاقية الشراكة قطاعات محورية مثل البنية األساسية والمياه والصرف الصحي والزراعة والقطاع
الخاص ،علما أن االتفاقية الجديدة تحل محل االتفاقية اإلطارية السابقة الموقعة في نوفمبر .2015
وفق روزنامة أعمال التمويل المشترك فإن المنتدى الذي تنظمه البنوك العمومية للتنمية والبنك األفريقي للتنمية
والوكالة الفرنسية للتنمية ،سيستفيد من خبراتهم وتجاربهم ،وسيركزون على التكيف مع التغير المناخي والبنية
التحتية المستدامة والتنمية الحضرية والحوكمة واإلدارة الجيدة للمالية العامة .كما سيركز تعاونهم على تدعيم القطاع
الخاص والقطاع المالي وسيشمل كذلك القيام بعمليات مشتركة لدعم التنمية البشرية ومكافحة الهشاشة ال سيما في
منطقة الساحل.
وقال الدكتور أديسينا رئيس البنك األفريقي للتنمية أن "االتفاقية التي نوقعها اليوم مميزة باعتبار أن الوكالة الفرنسية
للتنمية هي أحد أهم شركائنا فقد أنجزنا الكثير من العمل سويا وأنا أعلم أننا سنواصل القيام بأشياء جيدة لفائدة أفريقيا،
أنا متحمس جدا للمستقبل"
وأضاف "إنها شراكة رسمية وشخصية ،يقوم بها أشخاص يحملون نفس الرؤية االستراتيجية ،ريمي ريو هو
صديق مخلص وعزيز في إفريقيا .من المهم للقارة األفريقية أن تتمتع بتقدم اقتصادي أقوى جائحة ،Covid-19
ويمكنها أن تفعل ذلك بدعم قوي من شركائها في التنمية وبإمكان البنك األفريقي والوكالة الفرنسية للتنمية تحقيق ذلك
من خالل العمل مع بلداننا على عدة مستويات "
وقال السيد ريمي ريو" :لقد عمقت جائحة كوفيد  19-التفاوت على نطاق عالمي وعطلت المسار نحو تحقيق
أهداف التنمية المستدامة وينطبق هذا بشكل خاص على القارة األفريقية التي تحلت بمرونة فائقة ،لكنها عانت أيًض ا
من أسوأ حاالت الركود االقتصادي في التاريخ"
وأوضح " إن لبنوك التنمية العمومية الناشطة في القارة دورا رئيسيا تلعبه في تمويل االنتعاش في أفريقيا بعد جائحة
كوفيد ،فنحن بحاجة لتعزيز شراكاتنا وتجميع مواردنا المالية وخبراتنا ومواءمة أهدافنا وإجراءاتنا من أجل أن نكون
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أكثر كفاءة وتلبية الحتياجات عمالئنا"
وأضاف "هذه هي روح اتفاقية التمويل المشترك التي يسعدني جًدا أن أوقعها اليوم مع صديقي العزيز أكينوومي
أديسينا وشريكنا البنك األفريقي للتنمية منذ فترة طويلة ،دعونا نمول معا"
ويحافظ البنك األفريقي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية على شراكة مثمرة ،فالبنك هو الشريك المالي الرابع للوكالة
الفرنسية للتنمية وشريكها األول ضمن البنوك اإلقليمية متعددة األطراف وتعتبر الوكالة الفرنسية للتنمية الشريك
المالي الثنائي الرئيسي للبنك.
حول الوكالة الفرنسية للتنمية
تقوم الوكالة الفرنسية للتنمية ) (AFDبتنفيذ سياسة فرنسا التنموية والتضامنية على المستوى العالمي من خالل
تمويلها للمنظمات غير الحكومية والقطاع العمومي ،وكذلك من خالل أبحاثها ومنشوراتها ،وتساهم الوكالة الفرنسية
للتنمية في تسريع التحوالت نحو عالم أكثر عدًال وقدرة على الصمود.
كما تنظم تدريبات في مجال التنمية المستدامة في مقرها إلى جانب أنشطة توعوية في فرنسا ،ومع شركائها تقترح
الوكالة حلوًال مشتركة مع سكان الجنوب ومن أجلهم وتشتغل فرقها على أكثر من  4000مشروع في الميدان ،في
اإلدارات واألقاليم الخارجية في  115دولة ومنطقة تواجه أزمات.
وتسعى جاهدة لحماية الممتلكات العالمية العامة للرعاية الصحية وتساهم بالتالي في التزام فرنسا والفرنسيين بتحقيق
أهداف التنمية المستدامة نحو عالم مشترك.
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