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 على البرنامج الخاص لتنمية أفريقيا نظرة عامة
 
م بعد املصننننننننننا اة تليع ا ازاتما  الو ا   2008سنننننننننننة أُطلق الربنامج اخلاص لتنمية أفريقيا  -1

وااء إطالق الربنامج إ  اكاً من الذ  ُتقد ا  اكا ، السننننننيفاي، ا يناير من السننننننة ن سننننن ا  
ازسننننننننننت ناقية الم ُتقد  ا م ة اإلسننننننننننالمية برنامج العمل العشننننننننننر  لقمة الذ  أارتع القمة 

م، وازسرتاتيجية الداخلية للبنك اإلسالمي للتنمية، وازلتزام بدتم 2005رمة ا  يسمرب امل 
أفريقيا  وااء الربنامج خل اً لربنامج آخر مشابع هو "إطا  البنك اإلسالمي للتنمية للتعاون ا 

رتة ال ا أفريقيا" )إتالن وااا واو(، الذ  نّ ذه البنك لصنننال بلدان أفريقيا انول الصننن راء 
-2008م  وكان القيد الزمين املرسننننننوم للربنامج ات سنننننننوا  )2005م وحىت 2033من 

م، 2012م( مع أهداف كّمية موحدة  وكانت مرحلة املوافقة اد اكتملت ا نوفمرب 2013
 وتواصلت مرحلة التن يذ بعد ذلك بوترية تميقة 

 
صننننننت  موتة البنك  -2 -ه1429  )تلى مدى ات سنننننننوا يمليا ا   وز  أمري  4خصننننننّ

مليا ا   8م( لتمويل الربنامج اخلاص مع متويال  إضافية اد ها 2012-2008ه/1433
 وز  أمري ي من شننننننننننركاء إناقيق آخرين  واد ح ى الربنامج بدتم من  يع م سننننننننننسننننننننننا  
 موتة البنك، وهي حتديداً: البنك اإلسننننالمي للتنمية ن سننننع، وصننننندوق الت ننننامن اإلسننننالمي 

الدولية اإلسننننننالمية لتمويل التجا ة، وامل سننننننسننننننة اإلسننننننالمية لتنمية الق ا  للتنمية، وامل سننننننسننننننة 
 اخلاص، وامل سسة اإلسالمية لتأمق ازست ما  واقتمان الصا  ا  

 
نو  حتقيق، و بصنننننننننننننو ة فنناتلننة وتتم ننل ادهننداف الرقيسنننننننننننننننة للربنننامج اخلنناص ا م نناف ننة ال قر -3

الربنامج من اسة ا اتا  ذا  أولوية ااتصا   مستدام، وتعزيز الت امل اإلاليمي  ويتألف 
وأنشننننن ة متقاطعة، والق اتا  ذا  ادولوية هي: الز اتة وادمن اليفذاقي، واملياه واإلصننننن ا ، 
وال ااة، والبىن ادسننننننننننننناسنننننننننننننية للنقل، والن ام التعليمي، وإ ما  الشنننننننننننننبال ا من ومة العمل، 

 والص ة وم اف ة ادمراض املعدية 
 

  التمويالت المعتمدة:
تملية ا  3‚087لتمويل   وز  أمري ي مليا  44‚1مببلغ عّ د البنك، منذ تأسنننننننننننننيسنننننننننننننع، ت -4

مليا   23‚2تملية لتمويل مشننننننننننا يع بقيمة  1‚335هذا العد ، كانت  من أصننننننننننلأفريقيا  و 
 916، و وز  أمري يمليون  192تمليننة مسننننننننننننننناتنندة فنيننة بقيمننة  592 وز  أمري ي، و

تملينننة ا نننا  خننناص بقيمنننة  81ملينننا   وز  أمري ي، و 20‚6تملينننة متوينننل قنننا ة بقيمنننة 
 مليون  وز  أمري ي  976‚8
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كننان الربنننا ننان الراقنندان اللننذان اكتمال ا أفريقيننا وعننا "إطننا  التعنناون بق البنننك اإلسنننننننننننننالمي  -5
م" 2012-2008م"، و"الربنننامج اخلنناص لتنميننة أفريقيننا، 2007-2003للتنميننة وأفريقيننا 

مْق للبنك لالسنننننتجابة لل ااا  ذا  ادولوية ا من قة أفريقيا، مبا  م ا دين اسنننننرتاتيجيْق 
الق ا  اخلاص  وبن اية مرحلة املوافقة للربنامج اخلاص لتنمية أفريقيا ا  احتيااا  ا ذلك
ماليق  وز   4املرسنننننننننننننوم )  ام، قاو   التمويال  املعتمدة من  موتة البنك هدف2012

  ٪25أمري ي( حبوايل 
 
مليا   14‚9منذ هناية الربنامج، تواصننننننننننننلت التمويال  املعتمدة لتصننننننننننننل مبليفاً إ الياً مقدا ه  -6

م  وامل مة الم أمامنا حالياً هي الرتكيز تلى التن يذ 2016 يسنننننننننننننمرب  31 وز  أمري ي ا 
 نشو ة التام للتمويال  املعتمدة للمشا يع حتقيقاً حمل  ة ادهداف، والنتاقج واآلثا  اإلناقية امل

 
  :سحوباتال
 1525م(، بلغ إ ايل املسنننن وبا  مقابل إ ايل التمويال  املعتمدة 2016ه )1437ا  -7

باليق  وز   5‚4، وحىت اآلن م2012بليفت السنننن وبا  منذ حبيث مليون  وز  أمري ي، 
 أمري ي 

 
  دوالر أمريكي مليارات 5ما المتوقع من 

خمراا  تديدة ا نط احلياة جم تن ا تن، يتواع أن "الربنامج"ب  نننننننننل التمويال  الم ادم ا  -8
أك ر من  ك املخراا   ويتواع أن تشننننننمل تلاملن قةا سنننننن ان لت سننننننن مسننننننتوى املعيشننننننة لب

ينّند  أو   2500  ن ا ريْق م ننا يْ ، إضننننننننننننننافننة إ  ار  ترايت نناكيلومرتاً من اخل وط الم شنننننننننننننُ
أك ر من ف ننننالً تن من ال  رباء ا سننننتة بلدان،  طاوايفمي 900أك ر من إضننننافة ن، و اديديْ 
أسننننننننرة معيشننننننننية  50‚000ة الم سننننننننتُتا  دك ر من مرت م عب من املياه النقيّ  200‚000

 120زبتداقية وال انوية )تشنننمل مد سنننة اديدة ا املرحلتق ا 420أك ر من تشنننييد يومياً، و 
 10أك ر من إنشنننننننننننناء حجرة   اسننننننننننننة، و  1400أك ر من ت ننننننننننننم  مد سننننننننننننة ارآنية اديدة(

تيا ة طبية، ومراكز صننننننن ية، ومراكز  تاية صننننننن ية  120مسنننننننتشننننننن يا  اديدة، وأك ر من 
اخلزن ازسنننننننننننننرتاتيجي لل بول،  رافقمن م 10ك ننناء نننا، وتشنننننننننننننييننند أك ر من   أولينننة، أو  فع
ه تا  من اد اضننني مبا في ا اد اضننني ا.امشنننية   800‚000أك ر من  فالحةواسنننتصنننال  و 
  رفق ت صياًل للمخراا  املتواعة ويو   املل ق امل

ا.اقلة الم ز تزاي توااع البلدان ادت نننننناء،  ا الوات ن سننننننع، تد ة  موتة البنك الت ديا  -9
تم  موتة اجملمعايل الدكتو  أمحد حممد تلي،  قيت  موتة البنك، سنننننننننننننتواصننننننننننننننل ذكر وكما 

   ة لبلدان ادفريقية ادت اء حىت حتقق أهداف ا اإلناقية املنشو ا



3 
 

  الخطوات المستقبلية
لصنننننننال من  موتة البنك اإلسنننننننالمي للتنمية كما ذُكر آن اً، سنننننننتسنننننننتمر التمويال  املعتمدة  -10

الربنامج اخلاص لتنمية أفريقيا ا از  يا ، بإضننننننننافة مشننننننننا يع أخرى للتن يذ، ف ننننننننالً تن تلك 
أولوينننة ملزيننند من التعميق ويل أن تُ بلننندان الربننننامج يتعق تلى و  ا الربننننامج أصننننننننننننناًل املننند انننة 

ضمان حتقيق املخراا  املنشو ة ا وات ا احملد   وا الوات ن سع، جير  إلاراءا  البنك، و 
وسننننننننننناقل ك ر الذ  سننننننننننني د  أ ("الربنامج اخلاص ال اين لتنمية أفريقيا"الربنامج البديل )إتدا  

 لدتم الدوي لت قيق أكرب أثر إناقي مم ن مالقمة  موتة البنك 
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 النقل
  كيلومرت من ال رق املس لتة  2000أك ر من 
 :بع  ا طرق ا رية م ل 

 كيلومرت(  74أوكينديا ا اليفابون )-طريق أكيين -
  :وبع  ا طريق إاليمية م ل 

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

 سنيفاي وتراية م ا  اخلرطومم ا  اديد ا ال 
  كيلومرت من ال رق املس لتة  2000أك ر من 
  تعزيز التنافسية بت ل ة نقل أال وتقليص أواا  الس ر 
 

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

 ادسر املعيشية
  شا   ا بلدين 700إضاءة حنو 
  ألف شخص ا اجملتمعا  الري ية ا  500ك ربة الريف دك ر م

 بلدان أت اء  4
   تم مشا يع ال ااة الشمسية باإلضافة إ  توليد الواو  ادح و  
  لرت م عب ا بلدين 9000مستو تا  خزن سعة تشييد 
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 التنمية الحضرية
  وحدة س نية 800إنشاء 

 548   وحدة إضاءة شوا 

 1492 اسرة معيشية 

 حم ة معاجلة مياه 
 

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

  يفصل   اس 1400من 
  اامعا  4تشييد أو تراية 
  خمترباً وو شة 144تشييد وتأثيث 
  م تبة 67تشييد 
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 الصحة
 تشييد مستشفيات وعيادات ومراكز صحية 

تيا ة ومركز ص ي  123مستش ى و 11تشييد  -
 ووحدا   تاية ص ية أولية

 سرير  1170ادسّرة إ  أك ر من  يا ة تد   -
مليون من ناموسيا  م اف ة تقدمي أك ر من  -

ألف  50املال يا املعاجلة باملبيدا  طويلة ادال، و
 من أا زة التشخيص السريع

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

طب  وأخصاقيمن طالل طب القلب وال نيق، 
 العيون 

ية دمراض القلب ومراكز اجلراحة معدا  طب -
 واملختربا  ال بية

 الزراعة
 فالحة األرض 

ألف ه تا  و  اتت ا و يا ة  800استصال  أك ر من  -
 اإلنتااية من اد  ، والذ ة، والذ ة الشامية، واخل روا 

 من مستو تا  احلبول ازسرتاتيجية 10-8تشييد  -
 والرتبةمن مراكز أحباث البذو   6-5إنشاء  -

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

 دغراض الر  وازست الة البشر 
 من مرافق اخلزن ازسرتاتيجي للمياه 10-8تشييد  -

 البحوث الزراعية 
 من خمتربا  أحباث الرتبة والبذو  6-5إنشاء وترميم  -
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 القطاع الخاصتنمية 
  مليون  وز  أمري ي 1‚03متويال  قا ة بن و، 

  مليون  وز  دتماي م ّمن تلي ا، 63خ ابا  اقتمان مببلغ 

  مليون  وز   350تقو  صا  ا  ووا  ا  متوس ة ادال بقيمة أك ر من
 أمري ي

  مليون  وز  أمري ي ضمن خ ة  480طلبا  تأمق است ما ا  أانبية مببلغ
اإلسالمية لتأمق الصا  ا  واقتمان الوا  ا  ا ساقر البلدان ادت اء ا امل سسة 
 أفريقيا،

  ماليق طن  6 تم مشا يع الشراكة بق الق اتق العام واخلاص ملصنع إلنتا  حنو
 من احلديد اخلام سنوياً 

  ماليق طن سنوياً  9 يا ة ال ااة اإلنتااية لقمسدة بن و أك ر من 

 
 


