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 نظرة عامة
العشري لألمة الذي أقرته الدورة االستثنائية الثالثةة ؤةر ر الةمةة امسةالمذ الةذي  العمل برنامجانطالقاً من 

وانطالقةاً مةن االسةياتي ية الداة يةة ل انةال امسةالمذ ل تنميةة  ،م2005عةد يف مكة اؤكرمة يف ديسةم  
وذلةال  ،م2008م فةةد   تدنيةا ال نةامج ا ةان لتنميةة أفريةيةا يف عةا ،والتزامه بتةدمي اؤساعدة ألفريةيةا

يف يناير من العام نفسه. وقد جةا   ،االجتماع الوزاري الذي ُعةد يف داكار، السنغال بعد أن صادق ع يه
وهةةو برنةةامج الانةةال امسةةالمذ ل تنميةةة ل تعةةاون ام ةةاري  ،ال نةةامج ا ةةان لتنميةةة أفريةيةةا بعةةد برنةةامج  ا ةةل

امسةةةالمذ ل تنميةةة للةةةاا الةةةدول األع ةةةا  يف مةةن أجةةةل أفريةيةةةا جاعةةالن واجةةةادوجوا والةةةذي نفةةذ  الانةةةال 
م. وقةةةد ُدةةةددا فةةةية ال نةةةامج  مةةة  2007اىل  2003أفريةيةةةا جنةةةور اللةةةفرا  يف الفةةةية مةةةن عةةةام 

مودةةةةةدة مةةةةةن ديةةةةةرب الكةةةةة . ويف نةةةةةوفم   مسةةةةةت دفاا  ويةةةةةلما مةةةةةد  ديةةةةةد 2012-2008سةةةةةنواا ج
 ثة أكثر.وتواص ت مرد ة التنفيذ  طى دثي االعتماداام، انت ت مرد ة 2012

السةةةنواا دوالر أمريكةةةذ ع ةةةى امتةةةداد فةةةية  م يةةةار 4امسةةةالمذ ل تنميةةةة ما ةةة   ةللةةةت عموعةةةة الانةةةال
 8مةةد افةةافة  ،تمويةةل ال نةةامج ا ةةان لتنميةةة أفريةيةةاما ل2012-2008هةةة 1433-1429ج ا مةة 

اؤرسسةاا م ياراا يت  مجع ا مةن نيةركا  رةةرين يف عةال التنميةة. وقةد دنةذ ال نةامج بالةدع  مةن مجيةد 
الانةةال امسةةالمذ ل تنميةةة نفسةةه، وصةةندوق الت ةةامن امسةةالمذ ل تنميةةة،  أياألع ةةا  يف عموعةةة الانةةال، 

واؤرسسةةةةة الدوليةةةةة امسةةةةالمية لتمويةةةةل الت ةةةةارة، واؤرسسةةةةة امسةةةةالمية لتنميةةةةة الةطةةةةاع ا ةةةةان، واؤرسسةةةةة 
 امسالمية لتأما االستثمار وائتمان اللادراا.

ودعةةة  بةةةروز النمةةةو  ،سةةةة ل  نةةةامج اؤةةةذكور يف اؤسةةةا ة بفاع يةةةة يف مكاففةةةة الفةةةةرو ث ةةةت األهةةةداي الرئي
وتعزيةةز التكامةةل امق يمةةذ. وي ةة  ال نةةامج  سةةة قطاعةةاا ذاا أولويةةة اىل جانةة   ،االقتلةةادي اؤسةةتدام

لطاقةة، أنشطة متداة ة. أما الةطاعاا ذاا األولوية ف ذ: الزراعة واألمن الغذائذ، اؤيا  وصفة الايئة، وا
والانيةةةةة التفتيةةةةة ل نةةةةةل، وننةةةةام التع ةةةةي  وادمةةةةال الشةةةةاار يف مةةةةي  العمةةةةل، واللةةةةفة ومكاففةةةةة األمةةةةرا  

 اؤعدية.
 تنفيذ البرنامج الخاص لتنمية أفريقيا

 المبالغ المعتمدة
هةةةا ومنةةذ 1433م جهنايةةة عةةام 2012اؤوافةةةة يف ا ةةار ال نةةامج اؤةةذكور يف نةةوفم   انت ةةت مرد ةةة .1

يف العةةةاما األةةةة ين مةةةن عمةةةر  اعتمةةةد اذ ،ذلةةةال ااةةةا انلةةة  اليكيةةةز ع ةةةى ترسةةةي  مرد ةةةة التنفيةةةذ
مشةةروعاً يف  377م يةار دوالر أمريكةةذا مةةن عمةةوع  1.7مشةةروعاً جب غةةت تك فت ةةا  175 ال نةامج
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م يةار دوالر أمريكةذا. وهةذ  اؤشةاريد و  هةا مةن  3.7لرأمسالية العادية جتا ة  تك فت ةا ا ار اؤوارد ا
ال تزال  ر مبخت ف مرادل التنفيذ. وميثل هذا الوفد ما يةل عن  ،اليت ساق اعتماد  وي  ا اؤشاريد

مةةاد دولةةة أ نةةا  مرد ةةة االعت 22%ا مةةن مجيةةد اؤشةةروعاا الةةيت اعُتمةةد  وي  ةةا للةةاا 46النلةةف ج
 يف ا ار ال نامج.

ما، ب ةةة  امجةةاا اؤاةةال  الةةيت اعتمةةد ا عموعةةةة 2012نةةوفم   12ج 1433وبانت ةةا  ال نةةامج عةةام  .2
 ويةةل  :عم يةةة جت ةةت 480تغطيةةة م يةةار دوالر أمريكةةذ ل 5.1 ا ةةار  الانةةال امسةةالمذ ل تنميةةة يف

 وعم ياا وقفا. ،مشاريد، وعم ياا جتارة
 %ا من اؤاال  اؤخللة.125اؤعتمدة معدل اجناز جب   ومث ت هذ  اؤاال   ج أ ا
م يةةةار دوالر أمريكةةةذ أو مةةةا يعةةةادل  1.8م 2012وب ةةة  امجةةةاا اؤاةةةال  اؤسةةةفوبة دةةة  نةةةوفم   جرا

 % من امجاا اؤاال  اؤعتمدة.36
 المبالغ المعتمدة منذ انتهاء البرنامج الخاص لتنمية أفريقيا

ال ةو  ع ةةى الةدول األفريةيةة األع ةا . وبةةالر   مةن انت ةا  ال نةةامج،   تسة يال نةامج اؤةذكور ع ةةى سةاعد 
دولةة ل ةت متفنةة بةالزة  ع ةى اةو ايفةاا. ويف واقةد األمةر يف  22للةاا  يف ا ةار  فإن اؤاةال  اؤعتمةدة

اؤاةال  الةيت اعتمةدها الانةال مةن  فةةد فاقةتم، 2015م اىل منتلةف يوليةو 2012نةوفم   13الفية من 
م يةار دوالر أمريكةذا، امجةاا اؤاةال  اؤعتمةدة ةةالل فةية ال نةامج  5.9الرأمسالية العاديةة ودةدها جموارد  

م يار دوالر أمريكذا. وعالوًة ع ةى ذلةال، فةإن مةا ورد ال يشةمل اؤاةال  الةيت اعتمةد ا الكيانةاا  5.01ج
مويةةةل الت ةةةارةا، ودعةةة  تنميةةةة األع ةةةا  يف اعموعةةةة لةةةدع   ويةةةل الت ةةةارة جاؤرسسةةةة الدوليةةةة امسةةةالمية لت

الةطةةةاع ا ةةةان جاؤرسسةةةة امسةةةالمية لتنميةةةة الةطةةةاع ا ةةةانا، والتةةةأما امسةةةالمذ جاؤرسسةةةة امسةةةالمية 
لتةةأما االسةةتثمار وائتمةةان اللةةادرااا. وقةةد أفةةفى ال نةةامج ع ةةى الةةدول األفريةيةةة األع ةةا  ميةةزة تواصةةل 

 اؤاال  اؤعتمدة مبعدل أسرع.
 المبالغ المسحوبة

م يةةةون  710.8م، ب ةةة  امجةةةاا اؤاةةةال  اؤسةةةفوبة مةارنةةةة بإمجةةةاا ماةةةال  التمويةةةل اؤعتمةةةدة 2014يف عةةةام 
م يةةةةار دوالر أمريكةةةةذ أي مبعةةةةدل  2.3امجةةةاا اؤاةةةةال  اؤسةةةةفوبة دةةةة  تار ةةةه  ب ةةةة دوالر أمريكةةةذ، وع يةةةةه 

 %. 46 بنساةسف  
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وع يةةه ب ةة   ،يةةون دوالر أمريكةةذام  397م، ُسةةف  ما ةة  افةةايف ج2015وبن ايةةة الربةةد األول مةةن عةةام 
يف وقةةةت وسةةةتعر  %. 54م يةةةار دوالر أمريكةةةذ مبعةةةدل سةةةف   2.7امجةةةاا اؤسةةةفوباا دةةة  تار ةةةه 

 م.2015اؤاال  د  هناية ساتم  بيفري اعدادها اآلن قائمة الدق 
 مليارات دوالر أمريكي( 5النتائج المتوقعة من مبالغ التمويل التي ُقدمت )

يف  تسةة  اايةةاة يتوقةةد أن   ةة ا  ةة ونتي ةةًة ل تمةةويالا الةةيت قةةدم ا ال نةةامج فةةإن كثةة اً مةةن النتةةائج الةةيت 
أو  ةةديرب  ةةرق  جديةةدة  سةةا النةةروي اؤعيشةةية ل سةةكان يف اؤنطةةةة. وتشةةمل ت ةةال النتةةائج بنةةا   ةةرق

ا سةةيولد أكثةةر مةةن مطةةارين و نيةةا جديةةدين، كمةةبنةةا  بامفةةافة اىل  ،ك ةة   2500قائمةةة يت ةةاوز  و ةةا 
مكعة  مةن ميةا  الشةرر مةي  200.000ع ةى دول، وتوف  مةا يزيةد  6ميغاواط من الك ربا  يف  900

مدرسةة  420أسرة منزلية كل يوم، وانشا  أكثر مةن  50.000ع ى  الننيفة اليت ستكون متادة ؤا يربو
د ةرة  1400هذا يعين، توفر مدرسة قررنية جديدةا و  120جمبا يف ذلال انشا   ابتدائية و انوية جديدة

رعايةةةة ل  اً ومركةةةز  اً صةةةفي اً عيةةةادة ومركةةةز  120مستشةةةفياا جديةةةدة وأكثةةةر مةةةن  10دراسةةةية، ومةةةا يزيةةةد ع ةةةى 
صةةوامد اسةةياتي ية افةةب اااةةور والغةةالل،  10ها أو  ةةديث ا، بامفةةافة اىل انشةةا  ؤ لةةفية يةةت  انشةةاال

مبةةةا يف ذلةةةال األرافةةةذ ا امشةةةية. وتةةةرد  هكتةةةار مةةةن األرافةةةذ وزراعت ةةةا 800.000د ع ةةةى يةةةوتنميةةةة مةةةا يز 
 تفاصيل النتائج اؤتوقعة رنفة الذكر يف اؤ فق مد هذا التةرير.

لتفةةدياا اللةةعاة الةةيت ال تةةزال تواجةةه هةةذ  عموعةةة الانةةال امسةةالمذ ل تنميةةة با ويف الوقةةت الةةذي تةةةر فيةةه
ن اعموعةةة ستواصةةل تةةةدمي فةةإ ،ر  أمحةةد ممةةد ع ةةذ رئةةي  اعموعةةةالةةدول، ووفةةةاً ؤةةا ذكةةر  معةةاا الةةدكتو 

 الدع  ل دول األفريةية األع ا  لتا   و ةق أهداف ا التنموية اؤنشودة.
 الطريق قدما  

كما ورد أعال ، فإن اؤاال  اليت تعتمةدها عموعةة الانةال امسةالمذ ل تنميةة ل  نةامج ا ةان لتنميةة أفريةيةا 
عالوًة ع ى اؤشاريد اليت يفري تنفيذها يف ا ار ال نامج.  ،رةذة يف االزدياد م يفة مشاريد أكثر ل تنفيذ

وذلةال بيسةي  اجةرا اا التنفيةذ مةن قاةل  ،وتُعطى األولوية اآلن ل دول اؤره ة لالستفادة من هذا ال نةامج
الانةةال، والتأكةةد مةةن تنفيةةذ النتةةائج اؤتوقعةةة يف الوقةةت انةةدد. وبةةالر   مةةن أن تلةةور انشةةا  برنةةامج جديةةد 

هةو أمةر قيةد يةد مةن مسةتول التنميةة يف أفريةيةا ا ليز 2-ا ال نامج جال نةامج ا ةان لتنميةة أفريةيةايعة  هذ
فةماناً وذلةال  ؛بالةدرو  والعة  اؤسةتفادة مةن تنفيةذ ال نةامج األول سي تدياؤةيح  ال نامج فإنالدراسة 

 لانال.الن اح وادداث تأ   تنموي أك  يف الدول األفريةية األع ا  يف ا لا وغ
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 الملحق: النتائج التي يتوقع أن تحقق في إطار البرنامج الخاص لتنمية أفريقيا

 

 

II. Way Forward 

III. financing الطاقة 
   ميغةةةاواط مةةةن الك ربةةةا  تنةةةةل عةةة  ةطةةةوط ك ربةةةا   500توليةةةد مةةةا يزيةةةد ع ةةةى

 ك   اىل األسر اؤنزلية.  1800يت اوز  و ا 
    يف دولتا عامةعمود انارة  700تركي 
 نيخص يف اعتمعاا الريفية  500.000منه  تزويد الريف بالك ربا  ليستفيد

 دول أع ا . 4يف 
  دعةةةةةة  اسةةةةةةتخدام الطاقةةةةةةة الشمسةةةةةةية بامفةةةةةةافة اىل توليةةةةةةد الطاقةةةةةةة مةةةةةةن الوقةةةةةةود

 امدفوري.
   لي مكع  وذلال يف دولتا. 9000لتخزين  مستودعااانشا 

 النقل
   ك    2000انشا   رق معادة ومسف تة يت اوز  و ا  
  من ا  رق قطرية 

 ك  ا.  74أوكندجا جالغابونا ج –مثل مشروع  ريق أكيين  -
   ومن ا  رق اق يمية 

 واجلزائرا.جيرب  با الني ر ك     223أمساكا ويا    وله -مشروع  ريق أبرليت -
  انشا  مطار جديد يف السنغال و ديرب مطار ا ر وم 
  تعزيز التكامل امق يمذ 
  تعزيز الةدرة التنافسية مد ختفيض تكاليف النةل وتوف  وقت السفر والردالا 

 تنفيذ البرنامج الخاص للتنمية في أفريقيا

 تنفيذ البرنامج الخاص للتنمية في أفريقيا
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 التنمية الحضرية
   وحدة سكنية 800إنشاء 
  عامة إنارةعمود  548تركيب 
  1492 أسرة منزلية 
  محطة لمعالجة المياه 

 التعليم
   مدرسةة جمبةا في ةا اؤةدار  الةررنيةةا وبنةا   250بنا  ما يزيد ع ى

 د رة دراسية 1400ما يزيد ع ى 
   جامعاا 4بنا  أو  ديرب 
   خمت  وورنية 114بنا  وجت يز 
    مكتاة 76بنا 

 تنفيذ البرنامج الخاص للتنمية في أفريقيا

 تنفيذ البرنامج الخاص للتنمية في أفريقيا
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 الصحة
  بناء مستشفيات وعيادات ومراكز صحية 

عيةةةةةةةادة ومركةةةةةةةزاً صةةةةةةةفياً وودةةةةةةةداا ل رعايةةةةةةةة  123مستشةةةةةةةفى و 11بنةةةةةةةا   -
 اللفية.

 سريراً. 1170ت اوز زيادة  اقة األسرة لت -
ة موسةةةية مشةةةاعة مبايةةةد النةةةامو  ؤكاففةةةةتةةةوف  مةةةا يزيةةةد ع ةةةى م يةةةون نا -

 معداا التشخيص السريد. ة  من  50.000اؤالريا وتوف  
   بناء القدرات –التدريب 

 الةةةة  مةةةةن  500 اياةةةةاً ومةةةةا يزيةةةةد ع ةةةةى  20تةةةةدري  مةةةةا يزيةةةةد ع ةةةةى  -
  الر أمرا  الة   والفنيا الطايا وتدري  أ اا  العيون.

 توف  معداا  اية ؤراكز عالل وجرادة الة   وتوف  اؤخت اا الطاية. -

 الزراعة
  زراعة األراضي 

هكتار من األرافذ مد زيةادة انتةال  800.000ع ى تنمية وزراعة ما يزيد  -
 األرز، والدةن، والذرة الرفيعة، وا  رواا.

 صوامد اسياتي ية افب اااور والغالل. 10و 8ما با انشا   -
 خمت اا ألحباث الاذور واليبة. 6و 5انشا  وجت يز  -
 ادارة اؤيا  واالدتيا ياا الغذائية االسياتي ية. -
  

بنةةا  مسةةتودعاا افةةةب اؤيةةا  أل ةةةرا  الةةري واالسةةت ال  الاشةةةري تسةةد مةةةا  -
 م يار مي مكع  من اؤيا .يةارر 

 مستودعاا اسياتي ية. 10و 8ما با بنا   -
  البحوث الزراعية 

 خمت اا ألحباث اليبة والاذور 6و 5ما با  بنا  وجت يز -

 تنمية القطاع الخاص
     م يار دوالر أمريكذ. 1.03 ويل الت ارة مبا 
   م يون دوالر أمريكذ. 63تأما أعمال  طاباا اعتماد بةيمة 
   350ابةةةرام عةةةةود متوسةةةطة األجةةةل لتةةةأما اللةةةادراا والةةةوارداا بةيمةةةة تت ةةةاوز 

 م يون دوالر أمريكذ.
   هنا    ااا تأما استثمار أجنيب جةاهزة تغطةذ الةدول األع ةا  يف اؤرسسةة يف

 م يون دوالر أمريكذ. 480أفريةيا تا   قيمت ا 
   ماليةا  6ملةند ينةتج  تةدمي الدع  ل شراكة با الةطاعا العةام وا ةان بإنشةا

  ن من ةام ااديد يف السنة.
  ماليا  ن يف العام.  9زيادة انتال األمسدة واؤخلااا وذلال بطاقة تزيد عن 

 

 تنفيذ البرنامج الخاص للتنمية في أفريقيا
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 في أفريقيا تنفيذ البرنامج الخاص للتنمية


