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 لیبیا یةنشرة صحف

 

 آفاق التعاون بين البنك اإلفريقي للتنمية  وليبيا
 

من قوة التصويت داخل   %  3,651ليبيا بلد عضو مهم في البنك اإلفريقي للتنمية، فبنسبة 

المؤسسة تعد ليبيا من بين المساهمين األفارقة الرئيسيين في البنك اإلفريقي للتنمية مؤكّدة بذلك 

  .جتماعية واإلقتصادية للقارةاهتمامها البالغ بالتنمية اال
 

فإن ليبيا هي البلد  1972وبالرغم من أن ليبيا أصبحت مساهمة في البنك اإلفريقي للتنمية منذ 

  .العضو الجهوي الوحيد الّذي اختار عدم االلتجاء إلى مصادر البنك لتمويل مشاريعه التنموية
 

ليبيا والّتي جعلت منها أحد البلدان الحائزة على وهذه الميزة هي نتاج الوضعية المالية الجيدة ل

 2006مليار دوالر سنة  35، بناتج محلّي خام يقارب  االمؤشّرات االقتصادية األكثر ارتفاع

كما يمكن تفسير ذلك باإلرادة الصلبة لليبيا لتنشيط . دوالر أمريكي  7000وبدخل فردي يناهز 

  .ة خاصة األقّل نمواودفع تضامنها مع بقية بلدان القارة وبصف
 

جهود ليبيا لتقوية  ية متضامنة وسريعة إلفريقيا تتأتىمن هذا االهتمام واالنشغال من أجل تنم

وتعزيز أسس التعاون بين الدول اإلفريقية من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب 

  .باإلضافة إلى السعي الدائم  لدفع وتنمية االندماج الجهوي

  

ت المشتركة للبنك اإلفريقي للتنمية وليبيا من أجل مساندة التنمية في إفريقيا واالندماج االلتزاما
  :الجهوي 

  
 

في إطار الحركية الّتي أوجدها تركيز منظّمة الوحدة  1963البنك اإلفريقي للتنمية الّذي تأسس سنة 

ة والجماعيهة للمساندة الفردية موجة يعتبر مبادرة إفريقية اإلفريقية واالجتماعية للتنمية االقتصادي

للدول ولدعم قدراتها على االندماج الجهوي ، وبرغم عدم وجود روابط مباشرة فإن منظّمة الوحدة 

اإلفريقية والبنك اإلفريقي للتنمية لهما تجاه إفريقيا والشعوب اإلفريقية أهداف متكاملة على 

  .الصعيدين السياسي واالقتصادي
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الهام في منظّمة الوحدة اإلفريقية والبنك اإلفريقي للتنمية كان وراء العديد من  وليبيا العضو

المبادرات الهادفة إلى دعم النمو االقتصادي للقارة وتقوية االندماج اإلفريقي ومن ثم مكافحة الفقر 

الّذي يشغل إن هذا االهتمام . المتفشي في العديد من الدول باإلضافة إلى مضاعفة التنمية في القارة

المساهمة في التنمية " : الّذي وضع مهمته الرئيسية في  - كذلك البنك اإلفريقي للتنمية 
يحفّز   -"  االقتصادية وفي التقدم االجتماعي المستديم لدوله األعضاء الجهويين، فرديا وجماعيا

  .    التعاون بين ليبيا والبنك اإلفريقي للتنمية
 

، تاريخ بدء أنشطته بصفة  1967مشروعا مموال في إفريقيا منذ سنة  3250وبفضل أكثر من 

البنك اإلفريقي للتنمية من حيازة  مليار دوالر ،تمكّن 60لي يناهز بمبلغ التزامات جموعملية، 

تجربة متينة في مجال التحليل والدراسة والتمويل وفي تنفيذ مشاريع التنمية االقتصادية 

باإلضافة إلى العديد من المشاريع  53دوله األعضاء الجهويين الـ وعة االجتماعية داخل مجمو

  .   الهادفة إلى تقوية االندماج الجهوي
 

الشريك  –على مستوى نوعية إدارته المالية القارية  - لهذا السبب أصبح  البنك اإلفريقي للتنمية  

شراكة الجديدة من أجل تنمية الرئيسي  لكّل منظمات التعاون واالندماج الجهوي ، وأساسا  ال

بمبادرة  1998الّذي بعث سنة ) صاد  –سين (وتجمع دول الساحل والصحراء ) دالنيبا( إفريقيا 

التجمع االقتصادي لدول غرب إفريقيا واالتحاد وليبية والّذي يوجد مقره الرئيسي في طرابلس 

ة والسوق المشترك من أجل إفريقيا تصادي والنقدي لغرب إفريقيا وتجمع تنمية إفريقيا االستوائياالق

ع االستوائيع االقتصادي لدول إفريقيا الوسطى وإتحاد دول المغرب العربي وتجمة والتجمة والشرقي

  .دول إفريقيا الغربية 
 

اجية الجهوية وجه البنك اإلفريقي للتنمية وللمساهمة في تحقيق األهداف الكبرى لمنظماته االندم

كذلك مساندته المالية والفنية ألجهزة تمويل التنمية وبصفة خاصة بنك إفريقيا الغربية وإفريقيا 

ة للتجارة والتنمية وبنك شرق إفريقيا للتنمية وبنك دول إفريقيا الوسطى وبنك تنمية إفريقيااالستوائي 

  .ستوائيةريقيا االالشرقية وبنك تنمية إف

   

  :مبادئ الشراكة بين البنك اإلفريقي للتنمية وليبيا
  

وبتنمية التوالي بالقطاع البنكي الليبي  دراستين اهتمتا على 2006أنجز البنك اإلفريقي للتنمية سنة 

ونس أنبوب الغاز الرابط بين تقطاع الماء لفائدة الحكومة اللّيبية، كما أن البنك قام بوضع برنامج 

  .ليبياو
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البنك اإلفريقي للتنمية المؤسسة الرئيسية الجهوية لتمويل التنمية في إفريقيا مستعد للتعاون بشكل 

إن .ية التنمية الجماعية في إفريقيافعال مع ليبيا إلطالق مبادرات لالندماج الجهوي من أجل تقو

ت المفاتيح لتنية الدول اإلفريقية يمكن أن الخبرة الّتي يمتلكها البنك اإلفريقي للتنمية في المجاال

توضع  على ذمة ليبيا من أجل مساعدتها ضبط وتنفيذ برامجها اإلصالحية في العديد من الميادين 

إصالحات بنكية ومالية ، تحسين إطار ومحيط األعمال : المتّصلة بالتصرف االقتصادي والمالي 

اإلستراتيجيات والسياسات الرامية إلى مساندة  الضروري لتأهيل قطاع خاص حيوي ، تحسين

، طرقات(خصخصة مؤسسات عمومية، تطوير البنى التحتية تنمية مؤسّسات صغرى ومتوسطة، 

  )....  لماء، التطهير والصرف الصحيالتزود باسكك حديدية ، كهرباء ، 
 

نجاز البنك اإلفريقي للتنمية لعدد تدور أساسا حول إإن آفاق التعاون الّتي هي حاليا طور النقاش 

ويمكن أن يتضمن هذا .من الدراسات اإلقتصادية والقطاعية في ميادين ذات أولوية لليبيا وللبنك 

التعاون كذلك التمويل المباشر للمؤسسات الخاصة والمساعدة الفنية باإلضافة إلى الدعم المؤسساتي 

  .ة للقطاع الخاصأو االستشارة في أنماط السياسات الداعم
 

مشاريع أنابيب قديم مساعدته المالية إلنجاز تن البنك اإلفريقي للتنمية مؤهل لباإلضافة إلى ذلك فإ

 RascomStar–Qafالّتي تقودها  RASCOMاالتصاالت الليبية ومشاريع -الغاز التونسية

ل لالتصاالت المدعوم في جزء كبير منه من مخصة المشغّل اإلفريقي األوصات االستثمارات الليبي

في إفريقيا والشركة العام الليبية للبريد واالتصاالت إلى جانب المنظّمة الجهوية اإلفريقية لالتصال 

 ).Thales Alenia Space (وطالس ألينا سبايس )  RASCOM ( عبر األقمار االصطناعية
 

آلياته على ذمة المبادرات الليبية كما أن البنك اإلفريقي للتنمية مستعد لوضع خبرته ومختلف 

في هذا األفق تنفتح خطوط للتفكير في  .الهادفة إلى تقوية الوحدة اإلفريقية والتعاون الجهوي 

إمكانية أن يقوم البنك اإلفريقي للتنمية الّذي يكتسب رأس مال هام من الثقة لدى الدول اإلفريقية 

ر بعث صندوق  تعهدات ية الليبية  في إفريقيا وذلك عباألخرى بدور المناوب لتمويل مشاريع التنم

  . البنك اإلفريقي للتنمية  ليبي لدى
 
 

 


