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 تقرير مرحلي 
 عن الرب�مج اخلاص لتنمية أفريقيا

 
أُنشــى الــرب�مج اخلــاص لتنميــة أفريقيــا نتاجــاً عــن بــر�مج العمــل العشــري لألمــة، والقمــة اإلســالمية 

م، واســـــرتاتيجية البنـــــك 2005الـــــيت ُعقـــــدت يف مكـــــة املكرمـــــة يف ديســـــمرب  الثالثـــــة غـــــري العاديـــــة
ع الــوزاري . وأُطلــق الــرب�مج رمسيــاً بعــد اعتمــاده يف االجتمــا اإلســالمي للتنميــة والتزامــه بــدعم أفريقيــا

الذي ُعقد يف داكار، السـنغال يف شـهر ينـاير مـن العـام نفسـه. وجـاء الـرب�مج خلفـاً لـرب�مج آخـر 
الــذي  مماثــل هــو "إطــار البنــك اإلســالمي للتنميــة للتعــاون مــن أجــل أفريقيــا" (إعــالن واجــادوجو)

م. 2007وحـــىت  2003ذه البنـــك لصـــاحل الـــدول األفريقيـــة جنـــوب الصـــحراء يف الفـــرتة مـــن نّفـــ
م) مــــع أهــــداف متويليــــة كميــــة 2012-2008الــــزمين للــــرب�مج خبمــــس ســــنوات ( األفــــقوُحــــّدد 

 شريكاً فّعاًال يف تنمية أفريقيا. على أن يكونالبنك  عزم ومتكاملة. ويُعّد الرب�مج إعادة لتأكيد
 

ســنوات مخــس  دىدوالر أمريكــي علــى مــ اتمليــار  4البنــك اإلســالمي للتنميــة  صــت جمموعــةخصّ 
 إىلابإلضــافة ، اخلــاص لتنميــة أفريقيــا م) لتمويــل الــرب�مج2012-2008هـــ/1429-1433(

التابعــــة . وتــــدعم املؤسســــات إمنــــائيني آخــــرينمــــن شــــركاء يــــتم تعبئتهــــا  مليــــارات دوالر أمريكــــي 8
، وصـندوق التضـامن اإلسـالمي البنك اإلسالمي للتنمية :حتديداً موعة البنك هذا الرب�مج وهي جمل

للتنمية، واملؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويـل التجـارة، واملؤسسـة اإلسـالمية لتنميـة القطـاع اخلـاص، 
 واملؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثمار وائتمان الصادرات.

 
منــو  حتقيــقالفقــر، و  يف مكافحــةالفّعــال  تتمثــل أهــداف الــرب�مج اخلــاص لتنميــة أفريقيــا يف اإلســهام

قطاعـــات ذات أولويـــة، وأنشـــطة  ة، وتعزيـــز التكامـــل اإلقليمـــي. وللـــرب�مج مخســـاقتصـــادي مســـتدام
مشــرتكة. أمــا القطاعــات ذات األولويــة فهــي: الزراعــة واألمــن الغــذائي، وامليــاه والصــرف الصــحي، 

الصـــحة مـــاج الشـــباب يف جمـــاالت العمـــل، و والطاقـــة، والبنيـــة التحتيـــة للنقـــل، والنظـــام التعليمـــي وإد
 السارية. مكافحة األمراضو 
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 تنفيذ الرب�مج اخلاص لتنمية أفريقيا
 

ــــزمين مخــــس ســــنوات ( ــــغ مــــداه ال ــــذي يبل ــــادرة، ال ــــذ هــــذه املب م)، يف 2012-2008تعّمــــق تنفي
إمجـايل م)، عندما انتقل الرب�مج من مرحلة االعتماد إىل مرحلة التنفيذ. فمن 2013ه (1434

 472جمموعـــة البنـــك  صـــرفتدوالر أمريكـــي،  مليـــار 5‚01التمـــويالت الـــيت أُعتمـــدت وبلغـــت 
ه 1434مســـتفيداً مـــن الـــدول األعضـــاء يف الـــرب�مج يف عـــام  22مليـــون دوالر أمريكـــي لصـــاحل 

ـــــار 1‚6 إىل ليصـــــل جممـــــوع الســـــحوابت مـــــن إمجـــــايل التمـــــويالت  ٪31‚6( دوالر أمريكـــــي ملي
مليـون  317السـحوابت، بلغـت التمـويالت املقدمـة مـن البنـك للمشـاريع  ومن جمموع املعتمدة).

، تليهــا التمــويالت الــيت قــدمتها املؤسســة اإلســالمية لتنميــة القطــاع اخلــاص )٪67دوالر أمريكــي (
مليـــون دوالر أمريكـــي، مث متـــويالت التجـــارة املقدمـــة مـــن  17ملشـــاريع القطـــاع اخلـــاص الـــيت بلغـــت 

مليـون  5‚22مليون دوالر أمريكي،  133ة لتمويل التجارة اليت بلغت املؤسسة الدولية اإلسالمي
هـــــذا ابإلضـــــافة إىل إصـــــدار املؤسســـــة  تثمـــــري ممتلكـــــات األوقـــــاف.دوالر أمريكـــــي مـــــن صـــــندوق 

 مليون دوالر أمريكي.  640اإلسالمية لتأمني االستثمار وائتمان الصادرات تغطية أتمينية مببلغ 
 

ه 1434دولـة عضـو يف الـرب�مج عـام  22جمموعـة البنـك لصـاحل  التمـويالت الـيت صـرفتها بلغت
 1‚6ه) 1433-1429جممـــــوع الســـــحوابت (يكـــــون مليـــــون دوالر أمريكـــــي. وبـــــذلك  472
 مليــار 5‚007الــيت بلغــت  مــن إمجــايل التمــويالت املعتمــدة ٪31‚6دوالر أمريكــي (أي  مليــار
ســنوات. وكانــت  5لــذي يبلــغ خــالل عمــر الــرب�مج ا ٪22عــن حتســن تزيــد نســبته . وطــرأ )دوالر

مليون  285ه هي األعلى يف السنوات اخلمس، إذ بلغ املتوسط 1434السحوابت خالل عام 
دوالر أمريكـــي، مـــا يعكـــس االهتمـــام املتزايـــد لتنفيـــذ الـــرب�مج والســـحوابت خـــالل عمـــر الـــرب�مج. 

 ه على النحو التايل:1434عام يف السحوابت جمموع وكانت تفاصيل 
 

  ملشـــروع ممـــول مـــن البنـــك، ويفـــوق ٪67مليـــون دوالر أمريكـــي ( 317ســـحب مبلـــغ (
ــــــون دوالر  115ذلــــــك ضــــــعف متوســــــط التمــــــويالت املعتمــــــدة خلمــــــس ســــــنوات ( ملي

 أمريكي).
 

 ـــة القطـــاع اخلـــاص  صـــرفت صـــاحل ل مليـــون دوالر أمريكـــي 17املؤسســـة اإلســـالمية لتنمي
والسودان، ليصل إمجـايل  ثالث من الدول األعضاء يف الرب�مج هي موريتانيا، ونيجري�،
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مليــون دوالر  233مبلــغ  مــن ٪65 أي(مليــون دوالر أمريكــي  152 إىل الســحوابت
 أُعتمد يف إطار الرب�مج).

 
 مليــون دوالر أمريكــي لصــاحل  133املؤسســة الدوليــة اإلســالمية لتمويــل التجــارة  صــرفت

جممـوع ليصل  موريتانيا،نيجري�، و جامبيا، والنيجر، و  :عضاء يف الرب�مج هيأدول  أربع
 مليون دوالر أمريكي. 517 إىل السحوابت

 
   يف الوقـــت نفســـه، أصـــدرت املؤسســـة اإلســـالمية لتـــأمني االســـتثمار وائتمـــان الصـــادرات

دول أعضــــاء يف الــــرب�مج  9لصــــاحل مليــــون دوالر أمريكــــي  640غطــــاًء أتمينيــــاً بقيمــــة 
مبيا، ومايل، وموريتانيا، والسـنغال، هي: الكامريون، وكوديفوار، وجيبويت، والغابون، وجا

 والسودان.
 

  ،مليــون دوالر أمريكــي ليصــل  5.25تثمــري ممتلكــات األوقــاف صــرف صــندوق وابملثــل
مــن إمجــايل متويالتــه املعتمــدة  ٪24(مليــون دوالر أمريكــي  18 إىل جممــوع الســحوابت

 مليون دوالر أمريكي). 81اليت بلغت 
 

والتحـد�ت  ،الكأداءالعقبات مع تزامنة السحوابت إىل حّد ما مكانت ،  لتوزيع القطاعيابلنسبة ل
اإلنتــاج  تــدىنّ و  مثــل العجــر يف الطاقــة الكهرابئيــة، –املتعلقــة ابألولــو�ت اإلمنائيــة يف دول الــرب�مج 

ص أكثـر مـن نصـف السـحوابت ّصـخُ و املسـتوى املطلـوب، وحتـد�ت التنميـة البشـرية. عـن الزراعي 
) للتنمية الزراعيـة، ٪30ص أقل من ثلث السحوابت بقليل (صّ حتية. وخُ ) لتنمية البىن الت52٪(

 للصـحة. ٪3للتعلـيم، و ٪5 :فتوزعـت علـى النحـو التـايلأما السحوابت للقطاعات االجتماعيـة 
مليــون دوالر أمريكــي)،  140وعلــى صــعيد الســحوابت القطريــة، كــان نصــيب موريتانيــا األكــرب (

مليـون دوالر  40ليه يف مركـز بعيـد السـنغال، ومـايل (ييكي)، مليون دوالر أمر  80يليه السودان (
   مليون دوالر أمريكي). 23أمريكي لكل منهما)، مث نيجري� (حنو 

 
علــى صــعيد التوزيــع القطــاعي (ابســتثناء متــويالت املؤسســة اإلســالمية لتــأمني االســتثمار وائتمــان و 

بينمــا  ) مــن نصــيب تطــوير البنيــة التحتيــة، ٪52إن أكثــر مــن نصــف الســحوابت (كــالصــادرات)،  
يف الوقــت  ملشــاريع الصــحة. ٪3ملشــاريع التعلــيم، و ٪5) للتنميــة الزراعيــة، و٪30كــان الثلــث (

نفسه، يضطلع فريق من االستشاريني إبجراء تقييم للرب�مج اخلاص لتنمية أفريقيا حيث يعـّد جـرداً 
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شــاريع الــرب�مج، وأيضــاً اســتعراض تنفيــذ الــرب�مج تفصــيلياً لإلجنــازات مقابــل املخرجــات املتوقعــة مل
 .مستقبالً  أكثر فعالية لربامج البنك يف أفريقياذ الواقع، وتوثيق الدروس لتنفي أرض على

 
 النتائج املتوقعة من الرب�مج 

 
يف هم ْســبنجــاح واتقــان، أن يُ مبوجبــه  املشــاريع املعتمــدةمجيــع  ، وقــد نـُّفــذتإن املؤمــل مــن الــرب�مج

، لعجــز يف البنيـة التحتيــةامنهـا و  ،بعـض الــدول األعضـاءتعــرتض الـيت  أداءبعـض العقبــات الكـإزالـة 
، واخلـــدمات غـــري املالئمـــة يف القطـــاع االجتمـــاعي. عـــن املســـتوى املطلـــوب االنتـــاج الزراعـــي وتـــدين

  2500أكثـر مـن تشـييد أو حتـديث : ل املخرجات املتوقعة ما يلـي: يف قطـاع البنيـة التحتيـةشمتو 
ن أُعتمـــــدا للســـــودان ن جديـــــديْ مطـــــاريْ  إىلدولـــــة عضـــــو، ابإلضـــــافة  13كيلـــــومرت مـــــن الطـــــرق يف 

وز�دة  ،ميقــاوات مــن الطاقــة الكهرابئيــة يف ســت دول أعضــاء 900انتــاج  إىلوالســنغال، إضــافة 
، )ُأســرةأشــخاص يف كــل  6منــزل (حنــو ربــع مليــون نســمة، مبعــدل  40000توفريهــا ألكثــر مــن 

الشــــبكة الداخليــــة اإلقليميــــة  مشــــروع. وبفضــــل ومرت مــــن خطــــوط الكهــــرابءيلــــك  700حنــــو مــــّد و 
جامبيــا،  تضــاعف اشــرتاكات املــواطنني يف (ECOWAN) للمجموعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا

عـــــدد مســـــتخدمي شـــــبكة تضـــــاعف و مـــــرة،  13ذات النطـــــاق العـــــريض  وســـــرياليون يف املوجـــــات
ســيوفر األليــاف الضــوئية.  كمــا شــبكة مــن يلــومرت ك  1500حنــو مــّد و أضــعاف،  6 إىلاالنرتنــت 

مـرت مكعـب مـن امليـاه ألكثـر  200000الدعم املقدم لقطاعي املياه والصرف الصحي أكثر مـن 
 ُأسرة. 50000من 

 325أكثر من  تشمل املخرجات املتوقعة إنشاءعلى صعيد التنمية البشرية، و  يف الوقت نفسه،
ابألجهـــزة واملعـــدات. هـــذا  وتزويـــدها دراســـي فصـــل 1000مـــن  مدرســـة ابتدائيـــة واثنويـــة وأكثـــر

كليــات جامعيــة وتزويــدها ابملعــدات واألجهــزة للتصــدي   8كليــات فنيــة، و  3إنشــاء  إىلابإلضــافة 
فصــــل  400أكثــــر مــــن الشــــباب، وحتســــني نوعيــــة التعلــــيم، وتشــــييد ملشــــكلة البطالــــة يف أوســــاط 

طالـــب، أغلـــبهم مـــن البنـــات  5000 مدرســـة قرآنيـــة جديـــدة خلدمـــة أكثـــر مـــن 120يف مدرســـي 
 10 وإنشـــاء .كـــل مـــن النيجـــر، وجامبيـــا، والســـنغال، ونيجـــري�يف   والطـــالب مـــن عـــائالت فقـــرية

ـــادة، ومراكـــز صـــحية، ومراكـــز رعايـــة صـــحية 120مستشـــفيات، و  إىلعـــدد األســـرّة ارتفـــاع و ، عي
ملكافحــة  راتمتينــة معاجلــة مببيــدات احلشــ مليــون �موســيةتــوفري  يضــاف إىل ذلــكســرير.  1200
ي يــمــن طلبــة أمــراض القلــب، والفنيــني الطبيــني، وفن 500و اً طبيبــ 20أكثــر مــن تــدريب و  ،املــالر�

ذلــك، يتوقــع تــوفري  إىلتقــدمي خــدمات رعايــة صــحية جيــدة. ابإلضــافة القــدرة علــى العيــون لتعزيــز 
 ة.معدات طبية ملراكز القلب، واجلراحة، واملختربات الطبي
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هكتـــار مـــن األراضـــي مبـــا يف ذلـــك  800000 يتوقـــع استصـــالح وزراعـــةف ،الزراعـــةيف قطـــاع أمـــا 
حلبــــوب ســــرتاتيجية لتخــــزين امســــتودعات ا 10 إىل 8تشــــييد  إىلابإلضــــافة  ،امشــــيةاألراضــــي اهل

تــربات الرتبــة والبــذور مــن خم 6 إىل 5للمســاعدة علــى ختفيــف انعــدام األمــن الغــذائي، وإنشــاء حنــو 
 األحباث الزراعية.وحتديثها ورفع كفاءهتا لدعم 

نتــائج ذ جمموعــة البنــك مبــادرات مكّملــة لتحقيــق نّفــجانــب الــرب�مج اخلــاص لتنميــة أفريقيــا، تُ  إىلو 
الستئصـال مثل بر�مج التعليم ثنائي اللغة، وبـر�مج املكاسـب السـريعة النطاق طيبة وواسعة إمنائية 

كانــت نتــائج هــذه الــربامج ابهــرة املــالر�، ومكافحــة العمــى، وإعــالن جــدة بشــأن األمــن الغــذائي. و 
تراوحت بني ز�دة أعداد الطالبات املسجالت يف املدارس يف تشـاد والنيجـر ضـمن بـر�مج التعلـيم 

دول  8امليــاه البيضــاء يف إزالــة بعــد عمليــات  مــريض 9000حنــو  إىلإعــادة البصــر و ثنــائي اللغــة، 
ــــويت،  هــــي أعضــــاء ــــا فاســــو، الكــــامريون، تشــــاد، جيب ــــني، بوركين ــــا، مــــايل، النيجــــر).(بن كمــــا   غيني

، واالنتاج الغذائي للقضاء على موجات شح الغذاء املتكـررة ةاستهدف إعالن جدة التنمية الزراعي
لعقبــات الكبــرية الــيت تعــرتض القطــاع لصــدى اإلعــالن يتو الــيت تضــرب الــدول األعضــاء يف أفريقيــا. 

 االستثمارات العامة واخلدمات.قلة الزراعي، مبا يف ذلك 

 قييم واخلطوة التاليةالت
 

ف استشـار�ن (موظـف متقاعـد مـن بـر�مج جيري حاليـاً تقيـيم الـرب�مج اخلـاص لتنميـة أفريقيـا. وُكلِّـ
االستشـــاري، وموظـــف متقاعـــد مـــن البنـــك اإلســـالمي  رئـــيس الفريـــقاألمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي، هـــو 

وسيزوران مـايل، والنيجـر، وموريتانيـا، يف مهمة ميدانية لألسابيع الثالثة املقبلة،  حالياً  للتنمية) ومها
وســرياليون، وأوغنــدا، والســودان. ويف وقــت الحــق ســيزوران تشــاد، وغينيــا، وكوديفــوار. ويتوقــع أن 

وسيستفاد مـن نتـائج التقريـر يف الـربامج  م.2014بنهاية شهر مايو للتقييم يصدر التقرير النهائي 
تمـــال التقيـــيم والتنفيـــذ الفّعـــال للـــرب�مج اخلـــاص املســـتقبلية للبنـــك وال ســـيما يف أفريقيـــا. وعقـــب اك

 لتنمية أفريقيا، تعتزم جمموعة البنك إطالق بر�مج آخر لتنمية أفريقيا.
 
 
 

********************* 
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