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  تقرير مرحلي 
مج اخلاص لتنمية أفريقيا   عن الرب

  
مج العمل العشـــــــري لألمة، والقمة اإلســـــــالمية  مج اخلاص لتنمية أفريقيا نتاجاً عن بر أُنشـــــــى الرب

م، واســــــــــــــرتاتيجيــة البنــك 2005اليت ُعقــدت يف مكــة املكرمــة يف ديســــــــــــــمرب  الثــالثــة غري العــاديــة
مج رمسياً بعد اعتماده يف اإلســــــــــــــالمي للتنمية والتزامه بدعم أفريقيا الجتماع الوزاري ا. وأُطلق الرب

مج آخر  مج خلفاً لرب الذي ُعقد يف داكار، الســــنغال يف شــــهر يناير من العام نفســــه. وجاء الرب
لذي ا مماثل هو "إطار البنك اإلســــــــــــــالمي للتنمية للتعاون من أجل أفريقيا" (إعالن واجادوجو)

م. وُحّدد 2007ىت وح 2003ذه البنك لصاحل الدول األفريقية جنوب الصحراء يف الفرتة من نفّ 
مج خبمس ســــــــــــــنوات ( األفق  م) مع أهداف متويلية كمية ومتكاملة.2012-2008الزمين للرب

  م انتهت مرحلة اعتماد املشروع، وتواصلت مرحلة تنفيذه بوترية معمقة.2012ويف نوفمرب 

ســــنوات مخس  دىدوالر أمريكي على م اتمليار  4البنك اإلســــالمي للتنمية صــــت جمموعة خصّــــ 
ـــ/1429-1433( مج2012-2008هـ  8 إىلة إلضاف، اخلاص لتنمية أفريقيا م) لتمويل الرب

موعة لتابعة جملا. وتدعم املؤســـــســـــات إمنائيني آخرينمن شـــــركاء يتم تعبئتها  مليارات دوالر أمريكي
مج وهي  تنمية، ، وصندوق التضامن اإلسالمي للالبنك اإلسالمي للتنمية :حتديداً البنك هذا الرب

واملؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، واملؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع اخلاص، واملؤسسة 
  اإلسالمية لتأمني االستثمار وائتمان الصادرات.

مج اخلاص لتنمية أفريقيا يف اإلســــــــــــــهام الفّعال  منو  حتقيقفقر، و ال يف مكافحةتتمثل أهداف الرب
مج مخســــــ ، وتعزيز التكاملاقتصــــــادي مســــــتدام ة قطاعات ذات أولوية، وأنشــــــط ةاإلقليمي. وللرب

مشـــــــرتكة. أما القطاعات ذات األولوية فهي: الزراعة واألمن الغذائي، واملياه والصـــــــرف الصـــــــحي، 
لصــــــــــــحة اوالطاقة، والبنية التحتية للنقل، والنظام التعليمي وإدماج الشــــــــــــباب يف جماالت العمل، و 

  السارية. مكافحة األمراضو 
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مج اخلاص لتنمية أفريقيا تنفيذ   الرب

م)، يف 2012-2008الزمين مخس ســــــــــــــنوات (يـــذ هـــذه املبـــادرة، الـــذي يبلغ مـــداهـــا تعّمق تنف
مج من مرحلة االعتماد إىل مرحلة التنفيذ. فمن إمجايل 2013ه (1434 م)، عندما انتقل الرب

 472جمموعــة البنــك  صــــــــــــــرفــتدوالر أمريكي،  مليــار 5‚01التمويالت اليت أُعتمــدت وبلغــت 
مج يف عام  22مليون دوالر أمريكي لصـــــــــاحل  ه 1434مســـــــــتفيداً من الدول األعضـــــــــاء يف الرب
ت من إمجــايل التمويالت  ٪31‚6( دوالر أمريكي مليــار 1‚6 إىل ليصــــــــــــــــل جمموع الســــــــــــــحو

ت، بلغت التمويالت املقدمة من البنك للمشـــــاريع  املعتمدة). مليون  317ومن جمموع الســـــحو
، تليها التمويالت اليت قدمتها املؤســـــســـــة اإلســـــالمية لتنمية القطاع اخلاص )٪67ر أمريكي (دوال

مليون دوالر أمريكي، مث متويالت التجارة املقدمة من  17ملشـــــــــــــــاريع القطاع اخلاص اليت بلغت 
مليون  5‚22مليون دوالر أمريكي،  133املؤسـسـة الدولية اإلسـالمية لتمويل التجارة اليت بلغت 

إلضافة إىل إصدار املؤسسة اإلسالمية  تثمري ممتلكات األوقاف.ر أمريكي من صندوق دوال هذا 
مينية مببلغ    مليون دوالر أمريكي.  640لتأمني االستثمار وائتمان الصادرات تغطية 

مج عام  22جمموعة البنك لصــــاحل  التمويالت اليت صــــرفتها بلغت ه 1434دولة عضــــو يف الرب
ت (يكون ر أمريكي. وبذلك مليون دوال 472  مليار 1‚6ه) 1433-1429جمموع الســحو

. )دوالر مليــار 5‚007اليت بلغــت  من إمجــايل التمويالت املعتمــدة ٪31‚6دوالر أمريكي (أي 
مج الذي يبلغ  ٪22عن حتسن تزيد نسبته وطرأ  ت  5خالل عمر الرب سنوات. وكانت السحو

مليون دوالر  285ه هي األعلى يف الســــــــــــــنوات اخلمس، إذ بلغ املتوســــــــــــــط 1434خالل عام 
مج.  ت خالل عمر الرب مج والسحو  أمريكي، ما يعكس االهتمام املتزايد لتنفيذ الرب

مج    النتائج املتوقعة من الرب

مجإن املؤمل من  يف هم ســــــــْ يُ  بنجاح واتقان، أنمبوجبه  املشــــــــاريع املعتمدةمجيع  ، وقد نـُّفذتالرب
، ة التحتيةلعجز يف البنيامنها و  ،بعض الدول األعضــــــــــــــاءتعرتض اليت  أداءبعض العقبات الكإزالة 
، واخلـدمـات غري املالئمـة يف القطـاع االجتمـاعي. عن املســــــــــــــتوى املطلوب االنتـاج الزراعي وتـدين

  2500كثر من أتشــــــييد أو حتديث : املخرجات املتوقعة ما يلي: يف قطاع البنية التحتيةل شــــــمتو 
إلضــــــــــــــافة اً دولة عضــــــــــــــو  13كيلومرت من الطرق يف  ن أُعتمدا للســــــــــــــودان ن جديديْ مطاريْ  إىل، 

ئية يف ســــت دول أعضــــاء 900انتاج  إىلوالســــنغال، إضــــافة  دة  ،ميقاوات من الطاقة الكهر وز
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مّد ، و )ُأسرةأشخاص يف كل  6منزل (حنو ربع مليون نسمة، مبعدل  40000توفريها ألكثر من 
ءيلك  700حنو   الشــــبكة الداخلية اإلقليمية للمجموعة مشــــروع. وبفضــــل ومرت من خطوط الكهر

ن جامبيا، وسـرياليو  تضـاعف اشـرتاكات املواطنني يف (ECOWAN) االقتصـادية لدول غرب أفريقيا
 6 إىلعدد مســــــتخدمي شــــــبكة االنرتنت تضــــــاعف و مرة،  13ذات النطاق العريض  يف املوجات
الدعم املقدم ســـــــــيوفر األلياف الضـــــــــوئية.  كما شـــــــــبكة من يلومرت ك  1500حنو مّد و أضـــــــــعاف، 

 50000مرت مكعب من املياه ألكثر من  200000لقطاعي املياه والصرف الصحي أكثر من 
  رة.سأُ 

 325كثر من أ تشمل املخرجات املتوقعة إنشاءعلى صعيد التنمية البشرية، و  يف الوقت نفسه،
نوية وأكثر من  ألجهزة واملعدات. هذا  وتزويدها دراســــــــــــي فصــــــــــــل 1000مدرســــــــــــة ابتدائية و

ملعدات واألجهزة للتصــــــدي   8كليات فنية، و  3إنشــــــاء  إىلإلضــــــافة  كليات جامعية وتزويدها 
مدرسي فصل  400أكثر من الشباب، وحتسني نوعية التعليم، وتشييد الة يف أوساط ملشكلة البط

طالب، أغلبهم من البنات والطالب من  5000مدرسة قرآنية جديدة خلدمة أكثر من  120يف 
مســـــــــتشـــــــــفيات،  10 وإنشـــــــــاء .كل من النيجر، وجامبيا، والســـــــــنغال، ونيجرييف   عائالت فقرية

 1200 إىلعدد األســـــــــرّة ارتفاع و ، أولية ومراكز رعاية صـــــــــحيةعيادة، ومراكز صـــــــــحية،  120و
موســـــيةتوفري  يضـــــاف إىل ذلكســـــرير.   ،رمتينة معاجلة مببيدات احلشـــــرات ملكافحة املال مليون 

عيون ي اليمن طلبـــة أمراض القلـــب، والفنيني الطبيني، وفن 500و اً طبيبـــ 20أكثر من تـــدريـــب و 
إلضـــــــافة القدرة على لتعزيز  ري معدات ذلك، يتوقع توف إىلتقدمي خدمات رعاية صـــــــحية جيدة. 

  ة.طبية ملراكز القلب، واجلراحة، واملختربات الطبي

هكتار من األراضـــــــــي مبا يف ذلك  800000 يتوقع اســـــــــتصـــــــــالح وزراعةف ،الزراعةيف قطاع أما 
حلبوب لتخزين ا ســــــرتاتيجيةمســــــتودعات ا 10 إىل 8تشــــــييد  إىلإلضــــــافة  ،امشــــــيةاألراضــــــي اهل

تربات الرتبة والبذور من خم 6 إىل 5للمســـــــــاعدة على ختفيف انعدام األمن الغذائي، وإنشـــــــــاء حنو 
ا لدعم األحباث الزراعية.   وحتديثها ورفع كفاء

مج اخلــاص لتنميــة أفريقيــا، تُ  إىلو  نتــائج  ذ جمموعــة البنــك مبــادرات مكّملــة لتحقيقنفّــ جــانــب الرب
مج املكاسب السريعة لنطاق اطيبة وواسعة إمنائية  مج التعليم ثنائي اللغة، وبر ستئصال المثل بر

هرة  ، ومكافحة العمى، وإعالن جدة بشــــــــــــــأن األمن الغذائي. وكانت نتائج هذه الربامج  املالر
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مج التعليم  دة أعداد الطالبات املســجالت يف املدارس يف تشــاد والنيجر ضــمن بر تراوحت بني ز
دول  8املياه البيضــــــــــاء يف إزالة بعد عمليات  مريض 9000حنو  إىلإعادة البصــــــــــر و  ثنائي اللغة،

ما استهدف ك  (بنني، بوركينا فاسو، الكامريون، تشاد، جيبويت، غينيا، مايل، النيجر). هي أعضاء
، واالنتاج الغذائي للقضــــــــــــــاء على موجات شــــــــــــــح الغذاء املتكررة اليت ةإعالن جدة التنمية الزراعي

قطاع لعقبات الكبرية اليت تعرتض اللصـــــــــــــدى اإلعالن يتو تضـــــــــــــرب الدول األعضـــــــــــــاء يف أفريقيا. 
  االستثمارات العامة واخلدمات.قلة الزراعي، مبا يف ذلك 

  التقييم واخلطوة التالية

مج اخلاص لتنمية ن (موظف متقاعأفريقيا. وُكلِّ  جيري حالياً تقييم الرب مج ف اســـــــتشـــــــار د من بر
 من البنك اإلســــــــــالميقاعد االســــــــــتشــــــــــاري، وموظف مت رئيس الفريقاألمم املتحدة اإلمنائي، هو 

ن كًال من: مايل، والنيجر، وموريتانيا، وســــرياليون، وأوغندا، والســــودان.  للتنمية) وزار االســــتشــــار
النتائج الرئيســـــة  وقدمتم روجع يف البنك. 2014وقدما مشـــــروع تقرير يف هذا الصـــــدد يف مايو 

للتقرير يف االجتماع اخلاص حملافظي البنك عن الدول األفريقية األعضـــاء، الذي عقد على هامش 
لتقرير 2014الســـنوي التاســـع والثالثني جمللس احملافظني يف يونيو االجتماع  م. ورحب احملافظون 

وأيــدوا مــا ورد فيــه من اســــــــــــــتنتــاجــات. وتُبودلــت التعليقــات اليت وردت من البنــك ومن االجتمــاع 
ير ر اخلاص مع االستشاريني، اللذين قاما مبراجعة التقرير وحتديثه مث تقدميه يف صيغته النهائية. والتق

مج اخلاص  النهائي معروض على إدارة البنك للتوجيه. ويف غضـــــــون ذلك تتعمق مرحلة تنفيذ الرب
  لتنمية أفريقيا.


