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 (2002مايو   00-9أنقرة، تركيا، )
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   (SPDA) بتنمية إفريقيا وضع تنفيذ البرنامج الخاص

 

 النشأة

المي الذي عقد في مكة سأوصى اجتماع القمة غير العادي الثالث لمنظمة المؤتمر اإٍل

لتنمية برنامج خاص " صياغة، ب2002في ديسمبر بالمملكة العربية السعودية، المكرمة، 

األمراض  لقضاء علىاألمية، وا ومحويستهدف مكافحة الفقر، وبناء القدرات،  "إفريقيا

الذي صدر في شهر أكتوبر " جادوجواإلعالن و"هذا البرنامج إمتدادا ويعد  .واألوبئة

مبلغ  رصد التزمت فيه المملكة ب" مع إفريقياإطارا لتعاون البنك اإلسالمي للتنمية "، و2002

في إفريقيا على مدى خمس  للدول األعضاء األقل نموا ةمريكياأل اتدوالرين من المليار

 .سنوات

 

 :هي دولة 22عددها  : (SPDA)برنامجالالدول األعضاء التي تندرج في إطار 

، جيبوتي، الجابون،جامبيا، كوت ديفوار الكاميرون، تشاد، جزر القمر،، بنين، بوركينا فاسو

، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيراليون، موزمبيقغينيا، غينيا بيساو، مالي، موريتانيا، 

 .توجو، وأوغنداالصومال، السودان، 

 

 عملية الصياغة

الدول اإلفريقية، وتوج بمنتدى وزاري عقد  من بمشاركة تم وضع البرنامج الخاص بإفريقيا

هدافه ومجاالت أولوياته ألمراجعة أجريت ، حيث 2002في دكار، بالسنغال، في يناير 

 .والتصديق عليها

 

 مصادقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك على البرنامج

الذي عقد في  220 رقمفي اجتماعه  برنامجالصادق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك على 

 (.2002فبراير )هـ 0229، في صفر (إيران)طهران 

 



 
 

2 

 

  األهداف الرئيسية

، األعضاء األقل نموا اإلفريقية التوسع في عمليات تدخل البنك في إفريقيا، خاصة في الدول

 .لتقليل من حدة الفقر وتحقيق النمو االقتصاديالتي تبذلها الدول ل مساعيالمن أجل دعم 

 

 اإلطار الزمني

 لتنفيذ البرنامج الخاص بإفريقيا اإلطار الزمنيحدد  كافة البرامج السابقة،مثله كمثل 

(SPDA)  ،وينتهي  (2002)هـ 0229يصبح ساري المفعول بدءا من سنة لبخمس سنوات

  (.2002)هـ 0211في 

 

 التمويل مقدار 

يار دوالر أمريكي، التزم البنك بالمساهمة فيه  بنسبة مل 02 تمويل المحدد للبرنامجكان ال

تم تعبئة المبلغ المتبقي من شركاء التنمية اآلخرين تبينما . (دوالر أمريكي اتمليار 2)الثلث 

 .وحكومات الدول المستفيدة

 

 القطاعية/ مجاالت التركيز المحورية

الزراعة واألمن الغذائي؛ ( ب)؛ (بمعناها العريض) التحتيةالبنية ( أ) :المجاالت هيهذه 

 (.الصحة، والتعليم، ومياه الشرب)القطاعات االجتماعية  (ت)

 

 التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج

فقد بلغ  .للهدف المحددوفقا االعتمادات والمسحوبات،  التنفيذ بصفة عامة، من حيث جريي

آخر ) 2000نوفمبر  22كما في  إجمالي ما تم اعتماده من مبالغ من قبل مجموعة البنك

إجمالي المبلغ  الذي  في المائة من 99دوالر أمريكي، بما يمثل نحو  رمليا 1.92 (هـ0221

حيث استأثر القطاع  وقد استفادت كافة القطاعات ذات األولوية من البرنامج،. سبق رصده له

، والمياه %(02) ثم الطاقة  ،%(21)يليه النقل  ،%(22)الزارعي بالنصيب األكبر 

 %(.02)والتعليم %( 02)والصرف الصحي 
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تمويل القروض  يليه%( 13)استأثر االستصناع بالنصيب األوفر  ومن حيث صيغ التمويل،

 التمويل وهما استخدام صيغتيكذلك تم %(. 00)اإلجارةف، %(20)، فالمضاربة %(22)

 .في البرنامج%( 2)والبيع ألجل %( 0)المنح 

 

% 12مليار دوالر أمريكي أي بنسبة  0.2 م2000بلغ إجمالي المسحوبات، كما في نوفمبر 

ي أتنفيذ المدة التي يستغرقها متوسط  وهو رقم مرض نظرا ألن ،من إجمالي المبالغ المعتمدة

 .خمس سنواتفي إفريقيا هو طي مشروع نم

 

باجتذابه تدفقات مالية إضافية من مصادر عامة وخاصة  كذلك اضطلع البنك بدور محفز

.وحتى من شركائه التقليديين في مجموعة التنسيق  ،على السواء
1

ذلك، واصل  وعالوة على 

بنوك التنمية متعددة األطراف األخرى، ومع وكاالت األمم المتحدة  البنك تعاونه مع

فرص  المية الكبرى ، وبيوت االستثمار التي تبحث عنالمالية مثل البنوك اإلسوالمؤسسات 

وكاالت التنمية األخرى والدول  كل من شاركت بهفارتفع المبلغ  الذي  .استثمارية في إفريقيا

 1.93منذ بداية البرنامج الخاص بإفريقيا إلى  البنك المقدم من تمويلالفي  األعضاء ذاتها

وهو ما يمثل نسبة من التمويل المشترك الفعلي للموارد الرأسمالية  .يكيمليار دوالر أمر

 (.لتكلفة الكلية للمشاريع التي تم تمويلهاإلى اكمبلغ معتمد نسبة ) 2.2: 0بنحو  العادية

 

أو برامج /واصلت مجموعة البنك تنفيذ مبادرات و ،بأفريقياوبالتوازي مع البرنامج الخاص 

فمثال، يقوم البنك بتنفيذ برنامج التعليم ثنائي اللغة، .تستهدف الدول اإلفريقية األعضاء أخرى

إعالن جدة حول األمن "العمى، و مكافحةو ،المالرياالسريع لمرض  االستئصال وبرنامج

بالمدارس من  اتهذه البرامج، بدءا من ارتفاع عدد الملتحقج على نتائ ىوقد أثن ."الغذائي

مريض بعمليات مياه زرقاء في ثمان من  9.000لنحو  البصرالبنات في النيجر إلى إعادة 

. (بنين، بوركينا فاسو، الكاميرون، تشاد، جيبوتي، غينيا، مالي والنيجر)الدول األعضاء هي 

تحقيق التنمية الزراعية واإلنتاج الغذائي  للقضاء على  النقص  "إعالن جدة" يستهدفو

 .إفريقياعاني منه تالذي  غذاءلالحالي في ا

 

                                                           
1
 لهاعربية  في دولة مقرها إما في منطقة الخليج أو ووكالة نقدرابطة لثمان وكاالت إنمائية  لتكون بمثابة 5791التنسيق سنة أنشئت مجموعة    

لإلنماء العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا، الصندوق العربي  المصرفظبي للتنمية،  وصندوق أبوهي تضم . حصة كبيرة من الملكية
 عربية التنموي التمويل البرنامج الخليج العربي للتنمية، صندوق النقد العربي الذي نوع برامجه ليشمل مؤسسات  ، االقتصادي واالجتماعي

 .المي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية، وصندوق األوبك للتنمية الدولية والصندوق السعودي للتنميةسكلها، والبنك اإٍل
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الذي  "فريقيابإ صالبرنامج الخا" يحل محل ويجري حاليا التفكير في وضع برنامج آخر

وسوف يستمر البرنامج . ُيبنى على اإلنجازات التي حققها البرنامج األول يدخل عامه األخير

النمو االقتصادي والتنمية في الدول المعوقات التي تعيق قليل من الجديد في  اإلسهام في الت

 .األعضاء اإلفريقية

------------------------ 


