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 نظرة عامة
 التمويالت المعتمدة:

 
م )هنايدة 2012يف ندويمرب اخلدا  لتمميدة أيريقيدا ربندام  لمرحلة التمويالت املعتمدةة لاكتملت  -1

مشدروعا   175علد  مرحلدة التمذيدذ، حيدع ادعتمدة  بالرتكيز، بةأ االهتمام ئذه(، وممذ1433
مشدرو  ودوم مدن املدوارد الرأةاليدة العاديدة  377بليون دوالر أمريكي( من أصل  1‚7)بكلذة 
. وقدة تعدعت هدذ  "الربندام "ن دوالر أمريكدي( يف الندمتا اريتنيتدا مدن بليدو  7‚3)بكلذة 

املشاريع، واملشاريع اريترى اليت ادعتمةت يف وقت سابق، ملختلف مراحل التمذيدذ. وثلدل هدذ  
دولددة تددالم  22الدديت ادعتمددةت ل ددا  كايددة ( املشدداريع  ٪46اجملموعددة يقددل أقددل مددن ن ددف )

  مرحلة اعتماد املشاريع.
، بلددددا  ادددداال التمددددويالت م(2012نددددويمرب  12ه )1433يف  "الربنددددام مددددةة "هنايددددة عمددددة  -2

عمليدة  480بليدون دوالر أمريكدي لتمويدل  15املعتمةة من جمموعدة النمدا االسدالمي للتمميدة 
  ف(.جتارة، وعمليات وق  ، وثويل )ثويل مشاريع

 .نالا املخ  ةمن امل ٪125ثلل هذ  التمويالت املعتمةة "معةم  جناز" مقةار   - أ
 

 ٪36مليدون دوالر أمريكدي )أ   81م، 2012بلا  ااال النحوبات حىت نويمرب  - ب

 .التمويالت املعتمةة(من 
 

  "البرنامج"التمويالت المعتمدة منذ نهاية 
انقعداء  نعل  تنليل العوء عل  النلةان ارييريقية اريععاء. وعل  الرغم مد "الربنام "ساعة  -3

 بلدددةا  مندددتمرة يف اجتدددا  ت ددداعة . 22التمدددويالت املعتمدددةة ل دددا   ، ال تدددزام"الربندددام "مدددةة 
م 2012ندويمرب  13وبالذعل، يدنن التمدويالت املعتمدةة مدن جمموعدة النمدا تدالم الذدرتة مدن 

ياقدت  اداال التمدويالت املعتمدةة  بليون دوالر أمريكدي( 8‚1م )2016وحىت ممت ف يماير 
تشددمل التمددويالت بليددون دوالر أمريكددي(. يعددال  عددن  لددا،    5‚1) "الربنددام مددةة "تددالم 
وقددددة حق ددددق  املعتمددددةة مددددن املالسنددددة االسددددالمية لتدددد ما االسددددتلمار وائتمددددان ال ددددادرات.تلددددا 

  ربطا  للنلةان ارييريقية، كما استمر معةم التمويالت املعتمةة بوتنية أسر . "الربنام "
 السحوبات

 مليدون 710‚8النحوبات مقابل  ااال التمويالت املعتمدةة ه، كان  ااال 1435يف عام  -4
بلدددا كمدددا ،  دوالر أمريكدددي بليدددون 2‚3، حبيدددع بلادددت الندددحوبات حدددىت اليدددوم دوالر أمريكدددي

 .٪46معةهلا 
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ه، بلدددا  اددداال الندددحوبات للمشددداريع الددديت  وهلدددا النمدددا 1437بمهايدددة الربدددع اريوم مدددن عدددام  -5
مدددددددن  اددددددداال التمدددددددويالت املعتمدددددددةة  ٪43مليدددددددون دوالر أمريكدددددددي، و لدددددددل  لدددددددا  1‚618

  ".الربنام  "تمذيذ مةة تالم  دوالر أمريكي( 3798‚5)
  ماليين دوالر أمريكي 5ما المتوقع من 

خمرجدات عةيدةة يف  دل اةيداة جم عمهدا تدم، يتوقع أن "الربنام "بذعل التمويالت اليت قةمها  -6
أكلدر  ا املخرجداتويتوقع أن تشدمل تلد. يف دوم "الربنام "نكان لتحنن منتوى املعيشة لب

 ن قطددريا  مطدداري  كيلددومرتا  مددن اخلطدو  الدديت أدددي ةت أو رهتيعددت كذاءىلدا،   دداية      2500مدن 
وأكلدددددر مدددددن ميقددددداوات مدددددن الكهربددددداء يف سدددددتة بلدددددةان،  900أكلدددددر مدددددن   ددددداية ن، و جةيدددددةي  

أسدددرة معيشدددية  50‚000ة الددديت سدددتدتا  ريكلدددر مدددن مدددرت مكعدددمل مدددن امليدددا  المقي ددد 200000
 120البتةائيدة واللانويدة )تشدمل مةرسدة جةيدةة يف املدرحلتا ا 420أكلر من تشيية يوميا ، و 

 10أكلددددر مدددددن  نشددددداء حجدددددرة دراسددددة، و  1400أكلدددددر مددددن تعددددم  مةرسددددة قر نيددددة جةيدددددةة(
عيدددادة ةنيدددة، ومراكدددز صدددحية، ومراكدددز رعايدددة صدددحية  120منتشدددذيات جةيدددةة، وأكلدددر مدددن 

اخلددددزن االسددددرتاتيجي للحنددددوب،  رايددددقمددددن م 10، وتشدددديية أكلددددر مددددن كذاءىلددددا  أوليددددة، أو ريددددع
هكتددار مددن اريرا ددي اددا ييهددا اريرا ددي اهلامشددية.  800‚000أكلددر مددن  يالحددةواست ددال  و 

  ويورد امللحق املريق تذ يال  للمخرجات املتوقعة.
اريععداء، اهلائلدة الديت ال تدزام تواجده النلدةان  يف الوقت نذنه، تةرك جمموعة النمدا التحدةيات -7

عددم دموعددة اجملوكمددا أددة د معدداال الددةكتور ألددة ئمددة علددي، رئدديت جمموعددة النمددا، ستواصددل 
  لنلةان ارييريقية اريععاء حىت حتقق أهةايها اال ائية املمشودة.ا

  الخطوات المستقبلية
اخلدددا  لتمميدددة أيريقيدددا يف  "الربندددام "كمدددا  دكدددر  نذدددا ، ستندددتمر التمدددويالت املعتمدددةة ل دددا   -8

يتعددا و  يف الربنددام .أصددال  االزديدداد، بن دداية مشدداريع أتددرى للتمذيددذ، يعددال  عددن تلددا املةرجددة 
أن تعطددي أولويددة ملزيددة مددن التعميددق الجددراءات النمددا، وصددياغة الربنددام  بلددةان الربنددام  علدد  

الوسدائل مالئمدة جملموعدة  كلدرالدذ  سديحةد أ ("الربندام  اخلدا  اللدات لتمميدة أيريقيدا"النةيل )
 النما لةعم الةوم لتحقيق أكرب أثر   ائي وكن.
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 المخرجات المتوقعة للبرنامج الخاص لتنمية أفريقيا –ملحق 
 

 الطاقة
 كيلومرت لألسر املعيشية  1800ناية ملميقاوات من الكهرباء  500نقل أكلر من  ▪
 نأنوار أوار  يف بلةي   700حنو  ▪
 دوم أععاء 4أخص يف املماةق الريذية يف  500000ريكلر من  كهربة الريف ▪
 الوقود االحذور  اية    تولية الكهرباء من ،  دعم مشاريع الطاقة الشمنية ▪
 من الةوم اريععاء. 2مرتا  مكعنا  يف  9000تشيية تزانات وقود بنعة  ▪
 

 النقل
 الطرقكيلومرتا  من   2000أكلر من سذلتة  ▪
 قطرية مثل: منها طرق ▪

 كيلومرتا    74أوكيمةجا )الاابون( الذ  ينلا ةوله  –ةريق أكيين  - 
 وطرق إقليمية مثل: ▪

 كيلومرتا  با اجلزائر والميجر  223أةاكا الذ  ينلا ةوله  –ةريق أرليت  - 
 مطار جةية يف النماام وريع كذاءة مطار اخلرةوم ▪
 دعم التكامل االقليمي ▪
 وتقليل كلذة المقل وتقليص زمن النذر تعزيز التماينية ▪
 

 التنمية الحضرية
 وحةة سكمية 800 ▪
 وحةة  نارة للشوار  548 ▪
 أسرة معيشية 1492 ▪
 ئطات معاجلة ميا  ▪
 

 التعليم
 حجرة دراسة 1400مةرسة )أاملة املةارس القر نية( وأكلر من  250تشيية أكلر من  ▪
 جامعات 4تشيية أو ريع كذاءة  ▪
 خمتربا  وورأة عمل 114تشيية أو ريع كذاءة وجتهيز  ▪
 مكتنة 67تشيية  ▪
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 الصحة
 تشييد مستشفيات، وعيادات طبية، ومراكز صحية ▪

 عيادة، ومركزا  صحيا  ووحةات رعاية صحية أولية 123منتشذ ، و 11 - 
 سرير 1170االستيعابية للمنتشذيات     ريع الطاقة - 
 معاجلدددددة باملنيدددددةات اةشدددددرية الطويلدددددة اريمدددددة ملكايحدددددة املالريدددددا، وتدددددويني ناموسدددددية  1‚000‚000توزيدددددع  - 

 نريعالتشخيص جمموعة أدوات لل 50‚000
 بناء القدرات –التدريب  ▪

اتت اصدي مدن ةلندة أمدرال القلدمل، والذميدا الطنيدا، و  500ةنيدمل وأكلدر مدن  20تةريمل أكلر مدن  - 
 ةمل العيون

 لعالج أمرال القلمل ومراكز اجلراحة واملختربات الطنيةتويني أجهزة ومعةات ةنية  - 
 

 الزراعة
 فالحة األراضي ▪

والدددةتن،  هكتدددار مدددن اريرا دددي مدددع زيدددادة يف انتددداج اريرز، 800‚000است دددال  ويالحدددة أكلدددر مدددن  - 
 والذرة، واخلعروات

 من مرايق اخلزن االسرتاتيجي ةنوب 10 – 8تشيية  - 
 النذور والرتبة وتزويةها باريجهزة واملعةاتخمتربات أحباث  6-5 نشاء  - 
 إدارة الموارد المائية واحتياطي األغذية االستراتيجية ▪

  نشاء مرايق تزن ميا  بنعة بليون مرت مكعمل ريغرال الر  واالستهالك النشر  - 
 مرايق تزن اسرتاتيجي للميا  10-8 نشاء  - 
 األبحاث الزراعية ▪

 خمتربات أحباث النذور 6-5 نشاء أو  عادة ترميم  - 
 

 تنمية القطاع الخاص
 بليون دوالر أمريكي 1‚03ثويالت جتارة بكلذة  ▪
 مليون دوالر أمريكي لألعمام املالم ن عليها 63تطابات ائتمان انلا  ▪
 مليون دوالر أمريكي 350عقود صادرات و يرادات متوسطة اريجل انلا  ▪
مليدددون دوالر أمريكدددي يف الدددةوم ارييريقيدددة اريععددداء يف  480مرتقندددة بقيمدددة ةلندددات تددد ما اسدددتلمارات مناأدددرة  ▪

 املالسنة االسالمية لت ما االستلمار وائتمان ال ادرات.
 ماليا ةن من املطا  سمويا   6النشاء مل مع النتاج  دعم مشرو  أراكة با القطاعا العام واخلا  ▪
 ةن سمويا  مل مع لألةةةماليا  9زيادة الطاقة االنتاجية اقةار  ▪
 


