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 على البرنامج الخاص لتنمية أفريقيا نظرة عامة
 
م بعد املصنننننننننننااالة ملي  ل اارتما  الو ا   2008سننننننننننننة أُطلق الربنامج اخلاص لتنمية أفريقيا  -1

وراء إطالق الربنامج إا اكاً من الذ  ُمقد ل ااكا ، السننننننيفال، ل يناير من السننننننة ن سننننن ا  
ااسننننننننننت ناقية الم ُمقد  ل م ة اإلسننننننننننالمية برنامج العمل العشننننننننننر  لقمة الذ  أالرت  القمة 

م، وااسرتاتيجية الداخلية للبنك اإلسالمي للتنمية، واالتزام بدمم 2005رمة ل ايسمرب امل 
إطا  البنك اإلسالمي للتنمية للتعاون ل أفريقيا  وراء الربنامج خل اً لربنامج آخر مشاب  هو "

رتة ال ل " )إمالن وارااورو(، الذ  نّ ذه البنك لصنننال بلدان أفريقيا رنول الصننن راء أفريقيا
-2008  وكان القيد الزمين املرسننننننوم للربنامج ات سنننننننوا  )م2007وحىت  م2003من 

م، 2012( مع أهداف كّمية موحدة  وكانت مرحلة املوافقة الد اكتملت ل نوفمرب 2012
 وتواصلت مرحلة التن يذ بعد ذلك بوترية مميقة 

  التمويالت المعتمدة:
مملية ل  3‚087لتمويل  اوا  أمري ي مليا  44‚1مببلغ تعّ د البنك، منذ تأسنننننننننننننيسننننننننننننن ،  -2

مليا   23‚2مملية لتمويل مشننننننننننا يع بقيمة  1‚335هذا العدا، كانت  من أصننننننننننلأفريقيا  و 
 916، واوا  أمري يمليون  192ممليننة مسننننننننننننننننامنندة فنيننة بقيمننة  592اوا  أمري ي، و

مملينننة الطنننا  خننناص بقيمنننة  81ملينننا  اوا  أمري ي، و 20‚6مملينننة لوينننل قنننا ة بقيمنننة 
 مليون اوا  أمري ي  976‚8
 

كننان الربنننااننان الراقنندان اللننذان اكتمال ل أفريقيننا وعننا "إطننا  التعنناون ب  البنننك اإلسننننننننننننننالمي  -3
م" 2012-2008م"، و"الربنننامج اخلنناص لتنميننة أفريقيننا، 2007-2003للتنميننة وأفريقيننا 

ارا  ذا  األولوية ل منطقة أفريقيا، مبا  م مْ  للبنك لالسننننننتجابة لل ر دين اسننننننرتاتيجيْ  
القطا  اخلاص  وبن اية مرحلة املوافقة للربنامج اخلاص لتنمية أفريقيا ل  احتيارا  ل ذلك
مالي  اوا   4املرسننننننننننننننوم )  ام، قاو   التمويال  املعتمدة من امومة البنك هدف2012

  ٪25أمري ي( حبوايل 

 
مليا   14‚9مويال  املعتمدة لتصنننننننننننننل مبليفاً إ الياً مقدا ه منذ هناية الربنامج، تواصنننننننننننننلت الت -4

م  وامل مة الم أمامنا حالياً هي الرتكيز ملى التن يذ 2016ايسننننننننننننننمرب  31اوا  أمري ي ل 
 التام للتمويال  املعتمدة للمشا يع حتقيقاً حمل ظة األهداف، والنتاقج واآلثا  اإلمناقية املنشواة 

 
  :سحوباتال
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 1525م(، بلغ إ ايل املسنننن وبا  مقابل إ ايل التمويال  املعتمدة 2016ه )1437ل  -5
بالي  اوا   5‚4، وحىت اآلن م2012بليفت السننننن وبا  منذ حبيث مليون اوا  أمري ي، 

 أمري ي 

 
  دوالر أمريكي مليارات 5ما المتوقع من 

خمررا  مديدة ل منط احلياة جم من ا تن، يتوالع أن "الربنامج"ب ضنننننننننل التمويال  الم الدم ا 
أك ر من  ك املخررا   ويتوالع أن تشننننننمل تلاملنطقةل سنننننن ان لت سننننننن مسننننننتو  املعيشننننننة لب

ينّند  أو   2500  ن الطريْ  مطننا يْ ، إضنننننننننننننننافننة إ  رر  تراليت نناكيلومرتاً من اخلطوط الم شننننننننننننننُ
أك ر من فضننننالً من من ال  رباء ل سننننتة بلدان،  طاوايفمي 900أك ر من إضننننافة ن، و رديديْ 
أسنننننننننرة معيشنننننننننية  50‚000ة الم سنننننننننتُتا  ألك ر من مرت م عب من املياه النقيّ  200‚000

 120ابتداقية وال انوية )تشنننمل مد سنننة رديدة ل املرحلت  ا 420أك ر من تشنننييد يومياً، و 
 10أك ر من إنشننننننننننننناء حجرة ا اسنننننننننننننة، و  1400أك ر من تضنننننننننننننم  مد سنننننننننننننة الرآنية رديدة(

ميااة طبية، ومراكز صننننننن ية، ومراكز  ماية صننننننن ية  120رديدة، وأك ر من مسنننننننتشننننننن يا  
اخلزن ااسننننننننننننننرتاتيجي لل بول،  رافقمن م 10ك ننناء نننا، وتشننننننننننننننييننند أك ر من   أولينننة، أو  فع
ه تا  من األ اضنننني مبا في ا األ اضنننني ا امشننننية   800‚000أك ر من  فالحةواسننننتصننننال  و 

 والعة ويو ا املل ق املرفق ت صياًل للمخررا  املت

 
ا اقلة الم ا تزال توار  البلدان األمضنننننناء،  ل الوالت ن سنننننن ، تد ة امومة البنك الت ديا  -6

مم امومة اجملمعايل الدكتو  أمحد حممد ملي،  قيت امومة البنك، سننننننننننننننتواصننننننننننننننل ذكر وكما 
 لبلدان األفريقية األمضاء حىت حتقق أهداف ا اإلمناقية املنشواة ا

 
  الخطوات المستقبلية

لصنننننننال من امومة البنك اإلسنننننننالمي للتنمية كما ذُكر آن اً، سنننننننتسنننننننتمر التمويال  املعتمدة  -7
الربنامج اخلاص لتنمية أفريقيا ل اا اياا، بإضنننننننننافة مشنننننننننا يع أخر  للتن يذ، فضننننننننناًل من تلك 

أولوينننة ملزيننند من التعميق ويل أن تُ بلننندان الربننننامج يتع  ملى و  ل الربننننامج أصنننننننننننننناًل املننند رنننة 
ضمان حتقيق املخررا  املنشواة ل والت ا احملدا  ول الوالت ن س ، جير  ءا  البنك، و إلررا
وسنننننننننننناقل ك ر الذ  سنننننننننننني دا أ ("الربنامج اخلاص ال اين لتنمية أفريقيا"الربنامج البديل )إمداا 

 لدمم الدول لت قيق أكرب أثر إمناقي مم ن مالقمة امومة البنك 
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 النقل
  كيلومرت من الطرق املس لتة  2000أك ر من 
 :بعض ا طرق الطرية م ل 

 كيلومرت(  74أوكينديا ل اليفابون )-طريق أكيين -
  :وبعض ا طريق إالليمية م ل 

كيلومرت )اجلزاقر   223السم ة بطول  –أ ليت طريق  -
 النيجر( –

 سنيفال وترالية مطا  اخلرطوممطا  رديد ل ال 
  الت امل اإلالليميتعزيز 
  تعزيز التنافسية بت ل ة نقل أالل وتقليص أوالا  الس ر 
 

 الطاقة
  كيلومرتاً إ    800مييفاواط من ال  رباء بطول  500نقل أك ر من

 األسر املعيشية
  شا   ل بلدين 700إضاءة حنو 
  ألف شخص ل اجملتمعا  الري ية ل  500ك ربة الريف ألك ر م

 بلدان أمضاء  4
   امم مشا يع الطاالة الشمسية باإلضافة إ  توليد الوالوا األح و 
  ل بلدينلرت م عب  9000تشييد مستواما  خزن سعة 
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 التنمية الحضرية
  وحدة س نية 800إنشاء 

 548   وحدة إضاءة شوا 

 1492 اسرة معيشية 

 حمطة معاجلة مياه 
 

 التعليم
  مد سة )تشمل مدا س الرآنية( وأك ر  250تشييد أك ر من

  يا اسفصل  1400من 
  رامعا  4تشييد أو ترالية 
  خمترباً وو شة 114تشييد وتأثيث 
  م تبة 67تشييد 
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 الصحة
 تشييد مستشفيات وعيادات ومراكز صحية 

ميااة ومركز ص ي  123مستش ى و 11تشييد  -
 ووحدا   ماية ص ية أولية

 سرير  1170 يااة مدا األسرّة إ  أك ر من  -
من ناموسيا  م اف ة مليون تقدمي أك ر من  -

ألف  50املال يا املعاجلة باملبيدا  طويلة األرل، و
 من أر زة التشخيص السريع

 التدريب وتطوير القدرات 
 
 500طبيب وأك ر من  20تد يب أك ر من  -

طب  وأخصاقيمن طالل طب القلب وال ني ، 
 العيون 

معدا  طبية ألمراض القلب ومراكز اجلراحة  -
 واملختربا  الطبية

 الزراعة
 فالحة األرض 

ألف ه تا  و  امت ا و يااة  800استصال  أك ر من  -
 اإلنتارية من األ  ، والذ ة، والذ ة الشامية، واخلضروا 

 من مستواما  احلبول ااسرتاتيجية 10-8تشييد  -
 أحباث البذو  والرتبة خمتربا من  6-5إنشاء  -

 إدارة المياه والخزن االستراتيجي لألغذية 
أك ر من مرافق خزن املياه بسعة بليون مرت م عب إنشاء  -

 ألغراض الر  وااست الة البشر 
 من مرافق اخلزن ااسرتاتيجي للمياه 10-8تشييد  -

 البحوث الزراعية 
 من خمتربا  أحباث الرتبة والبذو  6-5إنشاء وترميم  -
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 تنمية القطاع الخاص
  مليون اوا  أمري ي 1‚03لويال  قا ة بن و، 

  مليون اوا  ألممال مؤّمن ملي ا، 63خطابا  اقتمان مببلغ 

  مليون اوا   350مقوا صاا ا  ووا اا  متوسطة األرل بقيمة أك ر من
 أمري ي

  مليون اوا  أمري ي ضمن خطة  480طلبا  تأم  است ما ا  أرنبية مببلغ
ن األمضاء ل املؤسسة اإلسالمية لتأم  الصاا ا  واقتمان الوا اا  ل ساقر البلدا

 أفريقيا،

  مالي  طن  6امم مشا يع الشراكة ب  القطام  العام واخلاص ملصنع إلنتاج حنو
 من احلديد اخلام سنوياً 

  مالي  طن سنوياً  9 يااة الطاالة اإلنتارية لقمسدة بن و أك ر من 

 
 


