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 مج تطوير البنية التحتية في أفريقياتقرير المفوضية عن برنا
 

 :مقدمة
حيث ينظر إلييا عمى أنيا أرض الفرص فيي  ةالعالميالساحة قكم عمى كضع ألفريقيا  -1

في سعييما الفاعمة في التنمية كالعناصر لعديد مف المستثمريف جديدة يقصدىا اكجية 
، ذلؾ عمى الرغـ مف االضطرابات االقتصادية لمكصكؿ إلى األسكاؽ ذات النمك العالي

، ة العالمية سريعة التغييرفي ىذه البيئك الجارية كاآلثار التي خمفتيا األزمة المالية كالرككد. 
، االستفادة مف ىذه الظركؼ المستجدة التي ستعزز بشكؿ كبير التجارةإلى تحتاج أفريقيا 

غير قادرة عمى جني الفكائد الكاممة ، كتدفع عجمة النمك كتخمؽ فرص العمؿ. كلكنيا اآلف
، لتحتيةية افي البنالمكجكدة الفجكة في المشاكؿ الرئيسية  حيث تتمثؿ إحدللمكاردىا. 

 برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا.لليذه الفجكة الحؿ يمكف ك 
عناف اإلكالحككمات  دكؿلرؤساء ا الدكرة العادية الثانية عشرة لمؤتمراعتمدت  -2

AU/DECL.1 تطكير البنية التحية في لبصياغة برنامج  مطالبة مفكضية االتحاد األفريقي
. كقد عممت منظمات قارية 2010يكليك  كمباال، أكغندا في، كالذم أطمؽ رسميا في أفريقيا

كالبنؾ  ، التخطيط كالتنسيؽ لمنيبادككالة ك رائدة، بما في ذلؾ مفكضية االتحاد االفريقي 
تبرز  باإلضافة إلى ذلؾ،ك معالجة العجز في البنية التحتية. عمى األفريقي لمتنمية(، لسنكات 

ككنسكرتيـك البنية التحتية ألفريقيا ك  20جمكعة الػلمالبنية التحتية الخاصة بخطة العمؿ 
تشخيص البنية كبرنامج  ناتحاد األكركبي كافريقيال بنية التحتيةكصندكؽ االئتماف بشأف ال

 في أفريقيا.بالنسبة لمنمك االفريقية أىمية البنية التحتية اإلقميمية في البمداف التحتية 
تحمينا ت كرؤل جديدة لمجمع، في إطار برنامج  يقيابرنامج تطكير البنية التحتية في أفر يقدـ  -3

مثؿ خطة العمؿ المتعمقة بالبنية التحتية مبادرات القارية القائمة أك السابقة الكاحد متماسؾ، 
خطط العمؿ ك لمنيباد، األجؿ متكسط الي طكيؿ الاإلطار االستراتيجي ك لمنيباد، األجؿ قصيرة 
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البرنامج الثغرات، كاستنادا إلى الدركس كيمأل  ريقيالتحتية لناتحاد االف ةالرئيسية لمبني
المادية كغير التدخنات فانو يتيح الكزف المناسب لقيمة الممكية المحمية، كضركرة ، السابقة
كبناء عمى سميمة. تنفيذ استراتيجيات كجكد كالحاجة لمصادر تمكيؿ متنكعة كأىمية ، المادية

أجندة يكفر  ج تطكير البنية التحتية في أفريقيابرنام فاف مشاكرات كاسعة كعمميات تحميؿ،
، تتمشى مع األىداؼ طكيمة األجؿ في أفريقيا. ببساطةقابمة لمتطبيؽ لمشاريع ذات أكلكية 

يختمؼ عف مبادرات التكامؿ اإلقميمي  تطكير البنية التحتية في أفريقيا برنامجيمكف القكؿ اف 
 استثمارات فعالة. صمـ مف أجؿ جذبالتحتية السابقة ألنو  ةلمبني

تقارير دراسات مختمفة )التشخيص، منظكر سياسة االقتصاد  عمى أساس ىذا التقرير أعد -4
الكمي، األطر كالبرامج االستراتيجية( ترد قائمة في المحمؽ كتـ تنفيذىا بخصكص القطاعات 

نكلكجيا تك /االتصاالت السمكية كالناسمكيةك المياه العابرة لمحدكد كالنقؿ ك  مطاقةاألربعة ل
أصحاب مشاكرات مع جميع عمؿ كالال نتائج ىذا التقريركيكجد . المعمكمات كاالتصاالت

القياـ بو  ما تحتاج أفريقيا يمخص التقريرك  شيرا. 18 خناؿاألطراؼ المعنية المصمحة ك 
ىذا كيقدـ  .اإلقميمية في البنية التحتيةالجزئي  مف خناؿ االستثمار إمكاناتياستغناؿ ال

 العتماده. التحاد األفريقيلمؤتمر ا الثامنة عشرة العاديةإلى الدكرة التقرير 
 :توقعاتال -ثانيا
 لمبمداف االقتصادم النمك معدؿأف متكسط  تطكير البنية التحتية في أفريقيا برنامجيفترض  -5

كارتفاع ، عدد السكافمدفكعا بالزيادة في ، 2040ك  2010٪ سنكيا بيف 6يككف س األفريقية
عاما حتى عاـ  30عمى مدل أنو  ،النمكىذا كيعني  1لتعميـ كاستيعاب لتكنكلكجيامستكيات ا

كاف متكسط ، ست مراتلمبمداف األفريقية لناتج المحمي اإلجمالي اسكؼ يتضاعؼ  2040
دكالر في جميع البمداف. كىذا النمك المستمر كاالزدىار   10,000األكثر مف الفرد دخؿ

تحقيؽ أماـ كالتي ىي بالفعؿ كاحدة مف أكبر العقبات ، يةسيضخـ الطمب عمى البنية التحت
                                                

1
 %.2، تجاوس متىسظ معدل الىمى السىىٌ فٍ أفزَقُا3112َكىن معدل الىمى مماثال للهىد خالل العقىد الثالثة الماضُة. فمىذ    
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فاف احتياجات البنية ، سكؼ يتحقؽ ىذا النمكأف عمى افتراض ك التنمية المستدامة في القارة. 
 كاضحة بشكؿ صارخ :تككف التحتية في أفريقيا 

، 2010( في عاـ TWhساعة )في التيراكاط  590سكؼ يزيد الطمب عمى الكيرباء مف  •
،كىك ما يعني معدؿ نمك  2040ساعة في عاـ في التيراكاط  3100أكثر مف إلى 

حتي يتحقؽ ذلؾ، فاف قدرة تكليد الكيرباء ك . 2٪6 مف يقرب ماسنكم يبمغ في المتكسط 
مقارنة مع ، GWجيجاكات ) 125المثبتة يجب اف ترتفع مف المستكيات الحالية عند 

 .2040في عاـ  جيجاكاط 700 يناىزالمممكة المتحدة( إلى ما 
ضعفا بالنسبة  14بشكؿ خاص إلى كبيرة مع زيادة ، مرات 8-6زيادة أحجاـ النقؿ مف  •

مميكف طف في عاـ  265لبعض البمداف غير الساحمية. كسكؼ ترتفع إنتاجية الميناء مف 
 .2040مميار طف في عاـ  2إلى أكثر مف ، 2009

، بما في ذلؾ نير النيؿ االحتياجات المائية سكؼ تدفع بعض األحكاض المائية، •
 فكلتا الى حافة االيككلكجية.كحكضا أكرانج ك ، كالنيجر

 2020مرة قبؿ عاـ  20الطمب عمي تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت سكؼ يتضاعؼ  •
الطمب الذم يتراكح حكؿ بنطاؽ الذبذبات العريضة ك في أفريقيا مع محاكلة افريقيا المحاؽ 

جيجابايت  6000سكؼ يصؿ إلى  2009حدة في عاـ جيجابايت في الثانية الكا 300
 .2018في الثانية الكاحدة بحمكؿ عاـ 

تنافس في يىذا الطمب المتزايد عمى البنية التحتية يمثؿ تحديا حرجا ألفريقيا حيث أنيا  -6
، األسكاؽ التجارية العالمية كاإلقميمية التي تعتمد عمى االنتاج في الكقت المحدد كالمركنة

سكاء كثافة ، بالقياس عمى أم مف مجاالت البنية التحتيةك سريع كالمكثكؽ بو. التسميـ الك 

                                                
2
تُزاواط فٍ الساعة َضاهٍ تقزَبا طلب الماوُا فٍ  221فإن الطلب البالغ  3112ائُات الطاقة العالمُة الزئُسُة للىكالة الدولُة للطاقة لعام طبقاً إلحص  

 .3112تبزاواط فٍ الساعة للصُه فٍ  2011و  3112
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القدرة عمى تكليد أك خدمة التغطية فاف البمداف األفريقية متخمفة. ، الكثافة الياتفية، الطرؽ
 األفريقي لمتنمية لمبنؾ استراتيجية تنمية القطاع الخاص في أفريقيا فإف، باإلضافة إلى ذلؾ

، األخرل النامية المناطؽ في تياخدمات البنية التحتية في المتكسط بضعفي تكمفتكمفة تقدر 
تكفر شركات شرؽ آسيا ما يقرب مف ك كما كاف الرسـك الجمركية مرتفعة بشكؿ استثنائي. 

في حيف أف شركات دكؿ أمريكا الناتينية ، ٪ مف تكاليؼ النقؿ مقارنة بالشركات االفريقية70
 ٪. 50رب مف كجنكب آسيا تكفر ما يق

لتحقيؽ الرخاء االقتصادم كالتنمية المستدامة.  احيكي االتحتية أمر  يةالعجز في البنيعتبر سد  -7
بما اف الجغرافيا االقتصادية ك اال انو يمثؿ مشكمة اقميمية كقارية تتطمب حنا إقميميا كقاريا. 

تحقيؽ ف إف، جداف احتياجات البنية التحتية كبيرة أفي أفريقيا تمثؿ تحديا مف نكع خاص ك 
العادؿ االقتساـ ألفريقيا لتحقيؽ النمك ك  كربما السبيؿ الكحيد، التكامؿ اإلقميمي ىك األفضؿ

 في سكؽ عالمية متزايدة الترابط .لممزايا 
 

 :برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقياالرؤية واآلثار لثالثا. 
مية التكامؿ اإلقميمي لدعـ التنمية الذيف عرفكا منذ فترة طكيمة أى ييفقيفر اف القادة األ -8

بناء سكؽ مشتركة لمسمع في قد أعربكا باستمرار عف رغبتيـ ، االقتصادية في أفريقيا
ىك  برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيالكالخدمات. لذا فاف اليدؼ االستراتيجي العاـ 

تصاد اقميمي افريقي كما تمكيف أفريقيا مف تعجيؿ التكامؿ االقميمي لمقارة كتسييؿ خمؽ اق
التحتية  ةمف خناؿ تحسيف الكصكؿ إلى شبكات البنيك خططت لذلؾ معاىدة ابكجا. 
سمح لمبمداف يسكؼ  برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا االقميمية كالقارية المتكاممة، فاف

 خناؿ : التنافسية مف تياز قدر يبتمبية الطمب المتكقع عمى خدمات البنية التحتية كتعز 
 زيادة الكفاءة• 
 تسريع النمك• 
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 تسييؿ االندماج في االقتصاد العالمي• 
 تحسيف مستكيات المعيشة• 
 إطناؽ العناف لمتجارة البينية األفريقية.• 

 
التمكيف مف تشكيؿ في الفكائد األساسية لنيج متكامؿ إقميميا لتطكير البنية التحتية  تتمثؿ -9

خفض ك   مف تمؾ االسكاؽ الصغيرة كالمعزكلة كغير الفعالة،األسكاؽ التنافسية الكبيرة بدال
المكاسب القكية لمناتج المحمي مف رغـ كعمى الالتكاليؼ في مختمؼ القطاعات االنتاجية. 

فاف قصكر البنية التحتية في أفريقيا ، السنكات األخيرةخناؿ اإلجمالي في العديد مف البمداف 
 العامة كالخاصة.، ؼ المكارد الكطنيةالنمك كيضع يعكؽ، يخنؽ جيكد التكامؿ

، جزء مف المشكمة في اف اإلطار االفريقي لمسياسات اإلقميمية كالقارية سميـ جكىريايمكف  -10
حتى بعد أف يتـ ، بدقة كباستمرار في تشريعات كطنيةتتـ صياغتيا كلكف ىذه السياسات لـ 

، تشريعات الكطنيةال تكقيع المعاىدات كالتصديؽ عمييا. كحيث تظير ىذه السياسات في
فإنيا غالبا ال تنفذ. ككشفت مراجعة شاممة ألكثر مف عشريف مشركعا إقميميا ك برامج 

عمى الرغـ مف  مكفاءةيشكؿ عائقا رئيسيا لكمكاءمة السياسات التنسيؽ التنمية اف ضعؼ 
فاف ىذا القصكر يكمؼ أفريقيا مميارات مف ، عدـ كفاية التمكيؿ. كفي كثير مف الحاالت

 الدكالرات النازمة لسد الفجكة التمكيمية في تطكير البنية التحتية.
عمي حؿ ىذه المشكمة. كسيمكف  برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقياسكؼ يساعد تنفيذ  -11

مف التحدث بصكت كاحد كالكصكؿ لتحقيؽ األىداؼ المشتركة. أنو يقدـ  القادة األفريقييف
الحساسة لتي تمبي احتياجات البنية التحتية المادية كالقضايا لصناع القرار قائمة األكلكيات ا

عمى رؤية مشتركة  تطكير البنية التحتية في أفريقيا برنامجيستند ، األىـ مف ذلؾك  لمحكـ
معاىدة ك طكيؿ األجؿ مف شأنو أف يدعـ أىداؼ االتحاد االفريقي  برنامجلمتكامؿ اإلقميمي ك 

 :مما يمي البمداف نية التحتية في أفريقيابرنامج تطكير البكسكؼ يمكف  أبكجا.
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 .سكؼ تجني أفريقيا كفكرات في  خفض تكاليف الطاقة وزيادة فرص الوصول اليها
 مميار دكالر 850أك ، سنكياأمريكي مميار دكالر  30تكاليؼ إنتاج الكيرباء تقدر ب 

 2009٪ في عاـ  39. الحصكؿ عمى الطاقة سيرتفع مف 2040حتي عاـ  أمريكي
 800الكصكؿ الى الطاقة ؿ فرص كمكفرا ، 2040٪ في عاـ 70ما يقرب مف  إلى

 مميكف نسمة إضافية.
 .مكاسب كفاءة تبمغ سكؼ  خفض تكاليف النقل وتعزيز التجارة البينية األفريقية

عمى  مميار دكالر 172النقؿ في شبكة النقؿ اإلقميمية األفريقية المتكاممة )أرتيف( 
كفكرات عند فتح ممرات التجارة. أخيرا سكؼ يكفر التقدـ  مع إمكانية تحقيؽ، االقؿ

فيما لتجارة إلى امف التجارة الخارجية  المطرد في التكامؿ اإلقميمي كالخدمات تحكال
مما يساعد عمي الكفاء بكعد اقامة السكؽ ، بيف البمداف كداخؿ األقاليـ كفيما بينيا

 .2028األفريقية المشتركة عاـ 
 كجد في أفريقيا أدنى مستكم تخزيف لممياه كلمزراعة ي كالغذائي. ضماف األمف المائي

كحكالي نصؼ القارة تكاجو نكعا مف اإلجياد المائي أك ندرة المياه ، المركية في العالـ
برنامج تطكير البنية كفر يسكؼ ، لمتعامؿ مع األزمة المقبمةك . الطب سكؼ يشتدك 

 لمياه النازمة إلنتاج الغذاء كالتجارة.البنية التحتية لتخزيف ا التحتية في أفريقيا
  نطاؽ  تطكير البنية التحتية في أفريقيا برنامجسكؼ يعزز  العالمي. الترابطزيادة

، ٪10لزيادة ىذا الربط بنسبػػػػػػػػػة نقطة مئكية.  20بنسبة بالذبذبات العريضة ربط ال
ي اإلجمالي بنسبة الناتج المحم كمع ىذه الزيادة المتكقعة يرتفع ، 2018بحمكؿ عاـ 

 بيف السمع كاألسكاؽ كبيف الناس كفرص العمؿ.لربط ٪ عف طريؽ تعزيز ا1
 

التجارة كالقدرة التنافسية ليست االعتبارات الكحيدة عند التخطيط لمستقبؿ البنية التحتية إف  -12
كليد فإف أفريقيا لف تككف في كضع يمكنيا مف ت، في أفريقيا. اذا لـ تأخذ افريقيا امكرىا بيدييا
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مدينة ذات تعداد  51كاف في افريقيا 2010في عاـ ك فرص عمؿ لعدد سكانيا المتزايد. 
مميكف  10أكثر مف كاف تعداد السكاف كس( جالك  )القاىرةمدينتاف ك ، أكثر مف مميكف نسمة

مدينة ذات تعداد أكثر  100أف يككف لدييا أكثر مف  2040نسمة. مف المتكقع في عاـ 
ىذه تنطكم مناييف نسمة. 10يتجاكز تعداد سكانيا مدف  7االقؿمف مميكف نسمة كعمي 

تعد ك رتفاع عدد السكاف ضمنا عمي ارتفاع عدد القكل العاممة في أفريقيا. الافي  3التكقعات
كمع ، لمقكل العاممة لتحقيؽ النمك االقتصادم في افريقيا كاالقتصاد العالمي االقارة مستكدع

تصبح لدم أفريقيا ، قاعدة البنية التحتيةلتحتية في أفريقيا مف ما يكفره برنامج تطكير البنية ا
 لتحقيؽ نمك قكم مشترؾ كمستداـ.كسيمة فعالة 

 و التحقق من صحة العممية، المشاريعو برامج الأولويات تحديد رابعا. 
مثؿ آسيا أقاليـ عمى الدركس المستفادة مف  تطكير البنية التحتية في أفريقيا برنامجيعتمد  -13

با كأمريكا الجنكبية. كعميو فاف طريقة تحديد األكلكيات ليذا البرنامج كاسع النطاؽ كأكرك 
كالمعقد تعتمد عمى البحكث المعمقة كالتشخيص كاالستعراض كعمى تحميؿ مفصؿ 

برنامج تطكير ىك ما يميز ك ، كالطكيؿالمدل القصير كالمتكسط  عمىلناحتياجات كالثغرات 
 كؿ المحاكالت السابقة . عف البنية التحتية في أفريقيا

تكقعات الطمب الكمي عمى البنية التحتية في كؿ قطاع حتي عاـ عف إبراز الدراسة أسفرت  -14
كالفجكات المتكقعة كاالختناقات ، لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت( 2020)أك  2040

الضكء كعدـ الكفاءة المؤسسية كالتي تـ تسميط ، الطمبمع الناجمة عف عدـ تكافؽ العرض 
عداد كتمكيؿ المشاريع. المطركحة لتحديد  الخياراتك عمييا سابقا  البرنامج كقد تـ تنظيـ كا 

( مع نظرة طكيمة األجؿ لتمبية االحتياجات 2030ك 2020لممدل القصير كالمتكسط )حتي 
 .2040حتي عاـ 

                                                
3
  3132وبذلك تتجاوس أفزَقُا تعداد السكان فٍ الصُه فٍ  3121ملُار وسمة  فٍ  0ر8إلً  3101سىف َزتفع تعداد سكان أفزَقُا مه ملُار وسمة فٍ   

 . 312والهىد فٍ 
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كالبرامج ريع مشاالفقد تـ تضميف قائمة ، نظرا لناحتياجات العاجمة لمبنية التحتية في أفريقيا -15
برنامج تطكير ( مف 1في خطة العمؿ ذات األكلكية )الممحؽ لمتنفيذ عمى المدل القصير 

ف كاف يمكف اعتبار البرنامج بالكامؿ البنية التحتية في أفريقيا تطكير البنية ككسيمة ل. كا 
صيؿ تعطي تفاخطة العمؿ ذات األكلكية التحتية اإلقميمية ألفريقيا عمى المدل الطكيؿ ،فاف 

تعزز التكامؿ ، تنفيذكبرامج لممف خناؿ تقديـ مشاريع المضي قدما عمى نحك مباشر 
 .2020ك  2012بيف السميـ اإلقميمي 

 البنية التحتية في أفريقياأف خطة العمؿ ذات األكلكية تجعؿ برنامج تطكير ، األىـ مف ذلؾ -16
نتيجة عمؿ تحميمي مكثؼ ليست فقط ، قائمة المشاريع ذات األكلكية فريدا مف نكعو، ذلؾ أف

 ،مع المجمكعات االقتصادية اإلقميميةمنذ البداية كمكثفة كلكف أيضا عممية تشاكر شاممة 
كزراء ك ، البحيرات كأحكاض األنيار كالككاالت المتخصصة كمجمعات الطاقة كمنظمات

اكر تـ التش، باإلضافة إلى ذلؾك التنمية. المعنييف بكغيرىـ مف أصحاب المصمحة  اتالقطاع
 .تيـمكافقحصكؿ عمى مع كزراء القطاعات لم

( األىمية كالتكامؿ 1أكلكيات المشاريع عمى أساس فئات المعايير الثناثة: )ديد حتـ ت -17
( التأثيرات التنمكية. كقد نكقشت ىذه المعايير 3كالجاىزية )الجدكل ( 2)، اإلقميمي

برنامج تطكير البنية التحتية لمكثفة عمييا كجزء مف عممية تشاكرية ـ االتفاؽ التفصيمية كت
مع أصحاب المصمحة. كقد تـ تقييـ كتصنيؼ كترتيب المشاريع التي تـ اختيارىا  في أفريقيا

عمى أساس معايير فرعية داخؿ كؿ مف ىذه  في إطار خطة العمؿ ذات األكلكية
كعمميات ، أثناء المشاكرات اإلقميمية حيث تمت المصادقة عميياالمجمكعات الثناث 

 االجتماعات الكزارية لمقطاعات.جازتيا مف قبؿ كا تيااجعمر 
كالككاالت االقميمية ذات مجمكعة اقتصادية إقميمية ع كؿ ملمدة يكميف أجريت مشاكرات  -18

لتكصؿ الى تكافؽ حكؿ تفاصيؿ كاكالمشاريع المحتممة ، الصمة لمناقشة معايير االختيار
عقدت ك يقية ىذه االجتماعات. ممثؿ مف دكؿ افر  300حضر أكثر مف  . كقدالبرنامج



EX.CL/702 (XX) REV.1 

Page 9 

 

قرار لبحث اجتماعات كزارية لمقطاعات  . برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا نتائجكا 
األساس ، التي أدت إلى تكافؽ في اآلراء عمى مستكل القارة، كضعت ىذه المشاركة الكاسعة

إلى أسفؿ إلى أعمى ىذه العممية مف كقد أدت الستمرار الممكية خناؿ جميع مراحؿ التنفيذ. 
مثؿ تفاصيؿ ، القياسات الكمية المتخصصةب التحتية في أفريقياتزكيد برنامج تطكير البنية 

مثؿ رغبات ، ميمةفضنا عف نكعية مدخنات ، الكطنية كاإلقميمية اتبرامج االستثمار 
 .والمجتمع كأفضميات

تـ  اكبرنامج اعمشرك  51التي تتككف مف  في خطة العمؿ ذات األكلكيةالنتيجة تمثمت  -19
( 15:) زايا عبر القطاعات عدد مف الممف خناؿ ، تجميعيا في مجمكعة مف الفئات العامة

تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت. ل( 3ممياه عابرة الحدكد؛ )ل ( 9(لمنقؿ ك)  24طاقة ك )لم
 (:2ىي )الممحؽ  4 كالمجمكعات

 نابيب ؛كخطكط األ، كالترابط، الطاقة الكيركمائية الطاقة:• 
تحديث النقؿ ك ، تحديث الممرات ؛ تحديث المكانئ كالسكؾ الحديدية، لترابطا النقل:• 

 الجكم؛
 المياه؛تحكيؿ ، بناء القدرات، السدكد متعددة األغراض المياه :• 
، كنقاط األرضي البنية التحتية لمربط، قدراتالبناء  تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت:• 

 اإلنترنت؛مراكز 
الدفعة األكلى مف األكلكيات  في إطار خطة العمؿ ذات األكلكيةالمشاريع كالبرامج ثؿ تم -20

كالمشاكرات بشأف الخطط الرئيسية المحددة الناتجة عف التحميؿ كفقا لممعايير ك المتفؽ عمييا 
الطريؽ ذا األكلكية الناـز لتحقيؽ نتائج برنامج تمثؿ لممجمكعات االقتصادية اإلقميمية كىي 

سيتـ  بؿكخطة العمؿ ذات األكلكية ليست خطة جامدة . البنية التحتية في أفريقيا تطكير

                                                
 

4
د فائدة كبيرة لمبمداف الثناثة المتشاطئة، كىي مصر ثيكبية مقتنعة أف ليذا السإلالحككمة ا ثيكبية.إلبكاسطة الحككمة ا ABBAYنشاء في كادم إل( الذم ىك قيد اGERDثيكبي )إلف سد النيضة الكبير اإ: 2 الكارد في الممحؽ رقـ 1ممحكظة: بشاف مشركع رقـ    

افية تبادؿ المعمكمات ، كتكفير شف)GERD(ثيكبية، بحسف نية، بمدا المصب كىما مصر كالسكداف لتشكيؿ لجنة دكلية مف الخبراء لمراجعة كثائؽ تصميـ إلكليذه الغاية، دعت الحككمة ا .مصر كالسكداف مخاكؼ بشأف آثار السد عمييما يلدثيكبيا كالسكداف. إك
 بمدم المصب، كذلؾ لبناء الثقة بيف جميع األطراؼ. يإف كجدت عؿ (GERDثار لمسد )آكالتماس تفيـ الفكائد كالتكاليؼ لكؿ مف الدكؿ الثناث ككذا أم 



EX.CL/702 (XX) REV.1 

Page 10 

 

ألكلكيات جديدة ،ذلؾ اف احتياجات أفريقيا مجاؿ تحديثيا بانتظاـ لتعكس التقدـ كتفسح ال
مستمرة في التطكر. كىذا يعكس الحاجة الى ضماف االتساؽ مع الخطط الرئيسية 

برنامج تطكير البنية كاالتساؽ مع اإلطار االستراتيجي لة ممجمكعات االقتصادية اإلقميميل
ليس كقائمة كاحدة  خطة العمؿ ذات األكلكيةينبغي أف ينظر إلى ، لؾ. لذالتحتية في أفريقيا
تطكير  برنامجنفيذ كلكف كخطكة أكلى )ضركرية( في عممية ديناميكية لتغير قابمة لمتغيير 

 عقكد الثناثة المقبمة.عمى مدل ال البنية التحتية في أفريقيا
تـ االعتراؼ بأف الظركؼ الخاصة لمدكؿ النامية الجزرية كالبمداف اليشة ، خناؿ المشاكرات -21

فحركة النقؿ البحرم كالمكانئ ىي عناصر أساسية في التخطيط لممرات النقؿ التي تربط 
حتياجات االكقد تـ التعرؼ عمى كطرؽ التجارة. مف البمد الرئيسي  بالجزء الدكؿ الجزرية 

برنامج  باستمرار مع تنفيذ عكسنالخاصة لمبنية التحتية اإلقميمية لمبمداف اليشة كسكؼ ت
 عمى مدل العقكد الثناثة المقبمة. تطكير البنية التحتية في أفريقيا

تقدما كبيرا في البنية التحتية االقميمية مف خناؿ مشاريع مثؿ ممر فعؿ لباافريقيا  حقيؽت -22
كممر الطريؽ ، باماكك -كاجادكجك  -ممر طريؽ تيما، أديس-كبي نير  -مباسا طريؽ م  

لـ يتـ تضميف ك ك. جإينك  -الممر البرم بامندا ك  كازا انجكال كجسر ، العابر لمدكؿ المغاربية
 تـ تأميف تمكيميا.أك التي  الجارية المشاريع 

 :تكاليف البرنامج خامسا.
برنامج تطكير البنية فيذ طكيؿ االجؿ لالناـز لمتنتكمفة رأس الماؿ صعب تقدير يفي حيف  -23

فانو ، مميار دكالر امريكي(36أكثر مف بقدر حاليا ت) 2040حتي عاـ  التحتية في أفريقيا
مف  خطة العمؿ ذات األكلكيةالناـز لتنفيذ رأس الماؿ العامة لتكمفة المف المتكقع أف تككف 

أمريكي مميار دكالر  7.5ك  مريكي أمميار دكالر أ 68حكالي  2020حتى عاـ  2012عاـ 
 سنكيا عمى مدل السنكات التسع المقبمة.تقريبا 
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 قطاع
 تكمفة
(US$ 
billion) 

 24.4 النقؿ 
 40.3 الطاقة
 1.7 المياه
تكنكلكجيا المعمكمات 

 كاالتصاالت
0.5 

 67.9 اإلجمالي 
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 برنامجل العمل ذات األولويةالتكمفة اإلجمالية لخطة 

  تطوير البنية التحتية في أفريقيا
 حتي عامأمريكي مميار دوالر   67.9 :اإلقميم القطاع و 
0202 

 
 
 

مما يدؿ عمى ، ٪ مف التكمفة اإلجمالية 95كالنقؿ حكالي تمثؿ مشاريع كبرامج الطاقة  -24
تعزيز النمك ك  الحاجة الماسة لناستثمارات التحكيمية في ىذه القطاعات لدعـ التجارة األفريقية

التركيز في قطاع تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت عمى تمكيف مثؿ يتك كخمؽ فرص العمؿ. 
جنبا إلى جنب مع االستثمارات ، لقطاع الخاصاإلصناحات البيئية لتشجيع استثمارات ا

استثمارات األلياؼ البصرية عمى طكؿ الترابط عف طريؽ الذبذبات العريضة كترد لتحسيف 
خطة لقطاعات الطاقة كالنقؿ ضمف الطرؽ كالسكؾ الحديدية ك خطكط نقؿ الطاقة الكيربائية 

قطاع المياه ، شاريع كبرامجشمؿ تكاليؼ قطاع الطاقة العديد مف مكت. العمؿ ذات األكلكية
إطار خطة  جميع المشاريع كالبرامج فيكتتضمف  مثؿ مرافؽ الطاقة الكيركمائية ،العريض 

 .المطمكبة النازمةات تدابير مرنة إلطناؽ االستثمار   العمؿ ذات األكلكية
٪ مف الناتج المحمي اإلجمالي  1ف عبكثير  2020استثمار رأس الماؿ المطمكب لعاـ يقؿ  -25

اإلرادة إلى اإلجراءات تكاد ال تتطمب أم تكاليؼ مالية كلكف تحتاج  بعضأفريقيا.  في
 .الستعداد لمعمؿالسياسية ك 

. كلكف مف خناؿ كفكرات الحجـ سكؼ تعكد البنية التحتية اإلقميمية بالفائدة لجميع البمداف -26
حجـ الخنافات اإلقميمية لمتمكيؿ كتعكس ، البعض سكؼ يتحمؿ تكمفة أعمى مف غيره

 القارم
 $US) التكمفة

billion) 
 3.0 اإلقميـ

 1.3 شماؿ أفريقيا
 6.2 أفريقيا غرب

 21.5 كسط أفريقيا
Southern 

Africa 
12.6 

 23.3 شرؽ أفريقيا
 67.9 اإلجمالي
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مثؿ التنمية المثمى لمكقع إنجا كعممية النقؿ ، معينةأقاليـ االستثمارات المطمكبة في بمداف ك 
 )في جميكرية الككنغك الديمقراطية(. ابي قترنةالم

 
 :استراتيجية التمويل -سادسا

يمكف بتفاؤؿ أف ترتفع مصادر التمكيؿ لمبنية التحتية ، كالمعتادفي إطار سيناريكىات العمؿ  -27
. 2020بحمكؿ عاـ أمريكي مميار دكالر  30الى نحك  طار خطة العمؿ ذات األكلكيةفي إ

 برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيالكف العمؿ عمى النحك المعتاد فقط ليس خيارا ألف 
أتي ت. كيؼ سيتـ سد الفجكة؟ كمف ايف 2020حتي عاـ أمريكي مميار دكالر  68تكمؼ يس
 ؟مكاردال

فقا ك مكيؿ عمي قيادة كطنية قكية كممتزمة لمكاجية فجكة التمكيؿ المتكقعة. ك سكؼ يعتمد الت -28
خاصة(المتكقعة تمثؿ أكثر مف العامة أك الفاف مصادر التمكيؿ المحمية )، لتقديرات الدراسة

بحمكؿ عاـ  برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيال٪ مف إجمالي التمكيؿ الناـز 50
لى  2030قد تصؿ الى نحك الثمثيف في عاـ  . اال اف ىذه الحصة2020 ٪ في عاـ  75كا 
الفاعمة تدعا العناصر ك ، تمعب دكرا ىامالمتنمية الرسمية  المساعداتسكؼ تستمر . ك 2040

 20ػػمجمكعة اللذم يضـ بمداف االرئيسية مثؿ أعضاء ككنسكرتيـك البنية التحتية ألفريقيا 
مصارؼ ك ، األطراؼ المتعددةك ي لمبنية التحتية، نمائتأفريقيا اال-االتحاد األكركبيصندكؽ ك 

 االستمرار فيإلى ، مف بيف مساىميف اخريف، كرؤكس األمكاؿ المستيدفة التنمية اإلقميمية
لف  لمتنمية . كلكف مكارد المساعدات الرسمية2040زيادة المساعدات المقدمة حتي عاـ 

 متمكيؿ.لية متماسكة استراتيجككال يجب االعتماد عمييا منفردة ، تككف كافية
سكؼ يتعيف عمى البمداف تعبئة مكاردىا المحمية العامة كالخاصة كجذب االستثمارات  -29

في افريقيا ككؿ لتحتية ا ةبالنسبة لمبنيالتزامات القطاع الخاص فقد بمغت األجنبية الخاصة. 
 مرتدة إلى مستكيات لـ تشيدىا منذ عاـ، 2010مميار دكالر في عاـ  14ما يقرب مف 
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ىناؾ حاجة لقياـ  ،جذب استثمارات القطاع الخاصكمف أجؿ قبؿ األزمة المالية. ، 2008
البمداف بضماف كجكد سكؽ تنافسية تقـك عمى تشريعات كاضحة مع تطبيؽ القانكف التجارم 

إف كالشفافية في المشتريات. ىناؾ أيضا حاجة ألسكاؽ اكثر تنافسية كأنظمة مصرفية. 
كسكء فيـ مسالة تكزيع ، كاالفتقار إلى الميارات المحمية، مةغياب التشريعات كاألنظ

المخاطر في شراكات القطاعيف العاـ كالخاص كميا تمثؿ في الكقت الراىف عنؽ الزجاجة 
ال سيما في ، الذم يمنع العديد مف البمداف مف الجذب الكامؿ الستثمارات القطاع الخاص

العامة كالخاصة فاف الشراكات  خداـ أكسع،المشاريع اإلقميمية. كلكف إذا ما كضعت الست
 تحكؿ حقيقي.تحقيؽ لدييا القدرة عمي 

باإلضافة إلى جذب مزيد مف  مصادر جديدة كمبتكرة لمتمكيؿإيجاد افريقيا قادة يتعيف عمى  -30
 نجاح برنامج تطكير البنية التحتية.كىك أمر حاسـ لتحقيؽ ، أمكاؿ القطاع الخاص رؤكس

ذكاء الأثبتت بعض المؤسسات األفريقية ، لعمؿ. في السنكات األخيرةالتفكير اإلبداعي في ا
كاضعيف ادكات تمكيؿ ىامة ، في تعبئة التمكيؿ لناستفادة مف تحسف البيئة االقتصادية

 كمتشابكة في بعض الحاالت مف أجؿ التنمية.
. قامت جنكب أفريقيا  • مف خناؿ تستخدـ سندات البنية التحتية العديد مف البمداف اليـك

بميكف  1في حيف أف كينيا اضافت ما يقرب مف ، ىذه السندات بتمكيؿ عدد مف الطرؽ
دكالر عمى مدل السنكات األربع الماضية لتمكيؿ مشركعات الطرؽ ،الطاقة ،المياه 

أفريقيا كالسكؽ المشتركة لشرؽ ، لجنكب االفريقيكتدرس مجمكعة تنمية اكالرم. 
التحتية اإلقميمية البنية إصدار سندات  ،أفريقيا )الثناثية(فريقي كجماعة شرؽ األجنكب الك 

 .2012في عاـ 
أىمية ، التي تساعد عمى طمأنة المستثمريف مف القطاع الخاص، ضمانات القركضل •

في ممر يتجمى كما ، في تنفيذ الشراكات المنتجة بيف القطاعيف العاـ كالخاصقصكل 
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، الطريؽ بيف جكىانسبرج كمابكتك، فاف تنمية مابكتك، عند تمكيؿ احد مشاريع الطرؽ
، جنكب افريقيا كجدت المستثمريف في األسيـ عمى استعداد لكضع الماؿ في المشركع

أصدرت حككمة ، كلكف ليس مف دكف ضمانا. بالعمؿ مع بنؾ التنمية لجنكب أفريقيا
 المستثمريف في األسيـ ما جعؿ، عمى المخاطر لمديكف التابعة اجنكب افريقيا ضمان

الستثمار في أكؿ شراكة بيف القطاعيف العاـ كالخاص في جنكب يشعركف باالرتياح في ا
 افريقيا.

يمكف أف تمعب المجمكعات االقتصادية اإلقميمية أيضا دكرا ىاما ، عمى الصعيد اإلقميمي •
المجنة االقتصادية لدكؿ غرب أفريقيا لقد خصصت تمكيؿ. الفي ابتكار طرؽ 

معظـ المجمكعات كيعتمد ٪ عمى مدل عقكد. 0.25مع بمقدار يككاس( ضريبة المجتاإل)
االقتصادية اإلقميمية األخرل فقط عمى التمكيؿ مف المساعدة اإلنمائية الرسمية أك 

 يككاساإلباستمرار مثؿ الضريبة المفركضة مف ال تجدد التي مساىمات االعضاء، 
 إيرادات ثابتة في الصندكؽ العاـ.تكفر كالتي 

 

بما ، التعزيزحجـ االستثمارات المطمكبة يعني أف كؿ االحتماالت تحتاج إلى  فإف، ببساطة -31
مثؿ الصناديؽ العربية ، في ذلؾ غير المنظمة لمصادر التعاكف كالتنمية االقتصادية

 مثؿ مناخ التمكيؿ.، فرص االبتكار الماليكالبد مف االعتراؼ ب،البرازيؿ ،الصيف كاليند. 
عداد دكف مزيد مف التركيز عمى تخطيط ك بنية التحتية اإلقميمية تطكير البال يمكف اف يتقدـ  -32 ا 

برنامج إعداد المشاريع النازمة لممشاريع التحكيمية في عممية أحجاـ تمكيؿ إف لمشاريع. ا
مف المتكقع أف تككف النفقات السنكية إلعداد مشاريع ك كبيرة.  تطكير البنية التحتية في أفريقيا

عمى افتراض أف ، مميكف دكالر 500أكثر مف  تية في أفريقيابرنامج تطكير البنية التح
تكاليؼ بداية كسكؼ تككف ٪ مف مجمكع تكاليؼ االستثمار. 7 ىك اإلعداد تكاليؼمتكسط 
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كسكؼ تتدرج. كىناؾ ، مميكف دكالر في السنة 200في حدكد  2012عاـ في اإلعداد 
إلعداد المشركع كذلؾ مف  حاجة لبذؿ جيكد متضافرة لضماف تكفير حجـ كاؼ مف المكارد

مثؿ بنكؾ التنمية المتعددة األطراؼ كمرافؽ ، الصندكؽ المحمي األفريقي كمصادر أخرل
 إعداد المشركع مثؿ صندكؽ إعداد مشركع البنية التحتية لمنيباد.

التحتية  يةكفاءة إعداد مشركع إقميمي الى تطكر كبير. بالنسبة لمعظـ مبادرات البنتحتاج  -33
تأخير حاالت مما يؤدم إلى ، مرتجنا فاف إعداد مشركع إقميمي لمتمكيؿ ال يزاؿ األفريقية،

البمداف األفريقية كشركائيا إلى ضماف تحتاج كبيرة أك التأجيؿ المتكرر لممشاريع الكبرل. 
ذا لـز األمر، لتجنب االزدكاجية في ير اإعداد المشكتكحيد عممية تطابؽ  ع لمتمكيؿ كا 

 .االنتياء منوتطكير المشركع ك ما يعرقؿ م المنتجات كالتسيينات،
 

 :التنفيذ -سابعا
سكؼ يعتمد التنفيذ عمى جميع الجيات الفاعمة عمى جميع المستكيات في عممية التنمية  -34

ككالة التخطيط مفكضية االتحاد االفريقي ك  -االعتبار إجراءات التنسيؽ يف ااألفريقية اخذ
جمكعات االقتصادية اإلقميمية عمى المستكل كالم، عمى الصعيد القارم كالتنسيؽ لمنيباد

عمى أراضييا كالتي المشاريع  تنفيذ تـيالبمداف التي س، كعمى المستكل الكطني، اإلقميمي
 ينبغي لسكانيا االستفادة منيا.

(. 3)الممحؽ  تطكير البنية التحية في أفريقيالترتكز عممية التنفيذ في الييكؿ المؤسسي  -35
كتتككف  لمكارد.اعبئة لت بيئةالدعـ القدرات المؤسسية كخمؽ  منيا ىك األساسيكالغرض 
جياز اتخاذ القرار العديد مف الناعبيف كتضمف ىياكؿ اتخاذ القرار كالتنفيذ. اليندسة 

كياف ك، البنية التحتية في شكؿ مجمس لتطكير ابتكار جديد مع الحالية ييئات ال الحالييف اك
 . استناداجاف الفنية المتخصصة لمقطاعات االربعةلماغير دائـ، يتككف مف اعضاء مكاتب 

، مفكضية االتحاد األفريقي كككالة التخطيط القارية ييئاتسيككف تركيز ال،  IAIDAإلى 
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عمى الرصد كالدعكة لعممية التنفيذ عمى الصعيد القارم. عمى مستكل كالتنسيؽ لمنيباد 
لمجمكعات االقتصادية اإلقميمية سيتـ رصد التقدـ المحرز في التنفيذ مف قبؿ ا، المشركع

مسؤكلية الالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية كتتحمؿ كفقا لترتيبات كؿ قطاع عمى حدة. 
في مختمؼ البمداف. عمى المرنة لتدابير السياسة العامة ارئيسية في ضماف تنسيؽ كتنفيذ ال

كرؤساء الدكؿ  اتاسالمسؤكلية عف إطناع صناع السيالقارية ييئات اف تقـك أيضا بإبناغ ال
 كالحككمات عمى التقدـ المحرز عمكما.

. تقع مسؤكلية ادارة الخطط الرئيسية كتحديد البنية التحتية اإلقميمية التكاممية عمى الصعيديف 36
 عمى عاتؽ برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيامسؤكلية تحديث ككضع اإلقميمي كالكطني. 

في تعاكف كثيؽ مع المجمكعات االقتصادية اإلقميمية كمؤسساتيا يباد ككالة التخطيط كالتنسيؽ لمن
كيشمؿ التكقعات ، المتخصصة. كسيجرم ىذا التخطيط الدكرم عمى األقؿ كؿ خمس سنكات

 .لمبرلماف األفريقيالمنقحة لممستقبؿ ك 
تخطيط لية األساسدعائـ المجمكعات االقتصادية اإلقميمية الشكؿ ت، االقميميةالبيانات بكصفيا . 37

. مع رؤاىا طكيمة األجؿ كمصالح اإلقميـ في برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقياكرصد مشاريع 
الككاالت التابعة ليا لتخطيط  لؾفاف المجمكعات االقتصادية االقميمية في كضع جيد ككذ، الصميـ

فاف الييكؿ ، ألداء دكرىا نيةفكرصد البرنامج. ألف كالككاالت التابعة ليا تفتقد القدرات البشرية كال
تـ ىيكمة تألنو لـ ك عمى مكاجية ىذا التحدم.  االمؤسسي كالبرامج الجارية األخرل تساعدى

فإف عمى البمداف االعتماد عمى المطكريف ذكم ، المجمكعات االقتصادية اإلقميمية كككاالت تنفيذية
قيادة كامتناؾ البمداف كيتعيف عمى . متنفيذ عمى أرض الكاقعل، مف القطاع العاـ اك الخاص، الخبرة

البمداف  عمىتعيف اليياكؿ المحددة النازمة لكؿ مشركع. ليذا سيكما يتعيف عمييا إنشاء المشاريع. 
حشد المكارد كبناء القدرات الضركرية إلعداد كتنفيذ كتشغيؿ كصيانة المشاريع. لف تككف ىذه 

 نجاح في أفريقيا.الالفعؿ بحققت  كقد، العممية دائما سيمة، كلكنيا ضركرية
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ممشاريع اإلقميمية مع العديد مف أصحاب كخاصة بالنسبة ل، تنفيذ البنية التحتية دائما معقدإف . 38
يجب اتخاذ تدابير منسقة عمى طكؿ  برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقياالمصمحة. لنجاح تنفيذ 

القيادة السياسية. تحقيقا  ريف يجب عمييـ تكفالذ، رؤساء الدكؿ كالحككماتب بدءان ، سمسمة المشركع
لتسيؿ  ان فز اح ان لعبت دكر  يمف الميـ أف نشير إلى المبادرة الرئاسية لمبنية التحتية كالت، ليذه الغاية

مثؿ البنؾ األفريقي ، . يتعيف عمى حككمات الدكؿ كالمؤسسات الماليةالعقباتالتنفيذ مف خناؿ إزالة 
فاف القيادة السياسية مطمكبة لتجنب الكقكع ، لمالية. فضنا عف القيادة الماليةتكفير القيادة ا، لمتنمية

يجب عمى المجمكعات ، في اخطاء جيكد البنية التحتية االقميمية السابقة. عمى الصعيد اإلقميمي
القائميف بكضع الدكؿ المعنية كككف  تخاذ االقتصادية اإلقميمية كالككاالت المختارة ضماف ا

 ؤىميف.المشاريع م
طبيعة الحاؿ. كنظرا ليذه باالحتياجات النازمة لممشاريع المختمفة في االقاليـ المختمفة تختمؼ . 39

يعتمد عمى عدد قميؿ مف عكامؿ النجاح  برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقياثير أفاف ت، الحقائؽ
 أبرزىا:مف الرئيسية لعممية التنفيذ 

عمى نحك خذ القرارات في نظاـ تت .يمن لالتحاد االفريقااللتزام بقيم التبعية والتضا •
برنامج حيث تكجد المساءلة أيضا. بالنسبة ل، أدنى مستكل ممكفمف ىرمي افضؿ 

،فاف ىذا يعني أف الييئات القارية ال ينبغي ليا اتخاذ  تطكير البنية التحتية في أفريقيا
عمى أف يا في التعامؿ معيا. إجراءات تككف المجمكعات االقتصادية اإلقميمية افضؿ من

أكثر المجمكعات االقتصادية اإلقميمية بدكرىا إلى الدكؿ األعضاء البنكد التي ىي تحيؿ 
 لمتعامؿ معيا. ينبغي لإلجراءات عمى جميع المستكيات اف تككف متكاممة ؛اعتداالن 

الكقكع في  برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا تجنبيسكؼ  قوية.المحمية الممكية ال •
دكف أف حيث انتيت مشاريع ، الفخاخ السابقة المرتبطة بتطكير البنية التحتية اإلقميمية

جميع يتكافؽ مكاصمة العمؿ كالصيانة. عف كتمؿ أك دكف تحديد كاؼ لممسؤكلية ت
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مع األكلكيات اإلقميمية كىي نتيجة  برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيامشاريع 
 ، القاعدة إلى القمة ة مكثفة مفمشاكرات كمراجع

رعاة البرنامج في رؤية تقدـ سريع عمى االرض يرغب  مبكر.الفوز السريعة و البداية ال •
عمى العديد مف المشاريع البرلماف األفريقي شتمؿ يفي قطاع البناء كالتكميؼ مف المرافؽ. 

كيركمائية مثؿ مكتممة االعداد كالتي حققت تقدما كبيرا : مشاريع تكليد الطاقة الال
، ، مشاريع النقؿ مثؿ جسر جامبياكاليتا كسامبانجالك، الثالثركزيزم ، شناالت ركسكمك

 كالبنية التحتية االرضية لمشركعات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت؛
برنامجان لجميع األفريقييف. كعميو ، تطكير البنية التحتية  برنامجبعد  تقاسم المسؤوليات. •

دعمو بكؿ الكسائؿ الممكنة. كمف الكاضح أف الثقؿ األكبر ع األفريقييف يتعيف عمى جمي
 مف ىذه المسؤكلية يقع عمى عاتؽ القادة.

 
 :لخالصةثامنا. ا

مع مستكيات منخفضة مف التبادالت ، . افريقيا اليـك ىي القارة األقؿ تكامنا في العالـ40
عدـ كفاءة البنية التحتية عشرات مؼ تكمف التجارة العالمية. أصغر االقتصادية البينية كحصة 

يجب أف يككف ىناؾ  ،أفريقيا إمكاناتيالكي تستخدـ النمك يعرقؿ ك ، الدكالرات سنكيامف مميارات ال
  ومشتركأجندة لعمؿ معا عمى باالتزاـ مشترؾ مف قبؿ جميع البمداف كجميع أصحاب المصمحة 

ي إطناؽ كتنفيذ مشاريع البنية الصعكبات فالتغمب عمى بحيث يمكف ، كالتحدث بصكت كاحد
 التحتية االقميمية.

ذا  2040. ىذا ما ستبدك عميو افريقيا بحمكؿ عاـ 41 إذا استمر التكامؿ اإلقميمي عمى نحك فعاؿ كا 
 :برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقياعف تنفيذ  تحممت جميع البمداف كالقادة المسؤكلية المشتركة
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في األسكاؽ المتخصصة في طيؼ متزايد مف األنشطة  ةستككف المنافسة االفريقي •
 .بما في ذلؾ الزراعة كالصناعة التحكيمية، الرئيسية

 .٪2الحالية المقدرة ب عمى حصتيا حصة افريقيا مف التجارة العالمية تزيد سكؼ  •
مميكف كظيفة جديدة في مجاالت البناء كالتشغيؿ  15سكؼ يتـ استحداث ما يقرب مف  •

مع استحداث عدة مناييف مف ، برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقياريع كالصيانة لمشا
الكظائؼ بشكؿ غير مباشر مف خناؿ زيادة النشاط االقتصادم الذم ستحدثو تمؾ 

 المشركعات.
 ٪12-11سكؼ تتضاعؼ حصة التجارة البينية األفريقية مف المستكيات الحالية عند  •
 .اض لألجياؿ المقبمةكاألحك  سيتـ تاميف المكارد المائية •
سكؼ يعالج النطاؽ الترددم بتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت تضخـ الطمب بمعامؿ  •

 .20مف  يقترب
بمد أفريقي بتكفير كؿ ٪ في  60سيككف الحصكؿ عمى الكيرباء بنسبة ال تقؿ عف  •

 مميكف نسمة إضافية. 800الكصكؿ لمطاقة ؿ 

، قكم كالقكة المحركة لتجارة دكلية قكية نظاـ تجارة إقميمية. النتائج اإليجابية ال حصر ليا : مع 42
كلكف كمع النمك االقتصادم المستداـ كخمؽ فرص العمؿ لتمبية متطمبات العدد المتزايد مف السكاف. 

 االستثمار المناسب في المكاف كالكقت المناسب في البنية التحتية.يبدأ كؿ ذلؾ ب
عمى ، في نياية المطاؼ مستقبؿ البنية التحتية في أفريقيانجاح البرنامج كبالتالي سيعتمد . 43

عممية ضبط القياـ بجب عمييـ يرؤساء الدكؿ كالحككمات بكصفيـ القادة ليذه المشاريع الذيف 
لتزاـ الكتكفير القيادة الكطنية الحاسمة مف خناؿ العمؿ معا كاظيار ا، كاالبقاء عمى الزخـ، التناغـ
، ع كاألىداؼ المتكاممة. ينبغي عمييـ خمؽ البيئة المكاتية لمقطاع الخاصلسياسات كالمشاريالتاـ با

مف خناؿ افضؿ الككاالت التنفيذية لقاعدة إلى ا القيـ ضماف تصفية االلتزامات ذات األكلكية مف ك 
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المشاركة عمى يمكف أف تحرؾ كالكزارات. كقد أظيرت المبادرة الرئاسية المؤيدة لمبنية التحتية كيؼ 
لمشركعات اإلقميمية المعقدة إلى األماـ مف خناؿ إزالة الحكاجز التي تحكؿ دكف استكل أعمى م
 التقدـ.
بنجاح أيضا معالجة قضايا االدارة المرنة  برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقياتنفيذ يعني . 44

 الرصد كالتقييـ االقميمي الحقيقي.ك التيسير ك المكاءمة ك ، النازمة لمتكامؿ
البمداف اتباع استراتيجية التكامؿ  ىفاف المسألة ليست ما اذا كاف ينبغي عم، النسبة ألفريقيا. ب45

 لفتكافؽ اآلراء السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية يكفر زخما لمقياـ بذلؾ. اال اف التحد، اإلقميمي
، سكاؽ أقكليكمف في تنفيذ السياسات كالمشاريع كتييئة الظركؼ التي مف شأنيا أف تؤدم إلى أ

بكصفو مبادرة تممكيا . ةفريقياألكتعزز التكامؿ التجارم كالنمك المستداـ لصالح الشعكب كالدكؿ 
 .يمثؿ الطريقة المثمى لمكاجية ىذا التحدمتطكير البنية التحتية  برنامجكتقكدىا أفريقيا، فإف 
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 لبرنامج تطكير البنية التحتية القطاعية خرائطال : 1ممحؽ ال
 عمى قطاع الطاقةبرنامج تطكير البنية التحتية ثير تأ )ا(
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الكصنات الرئيسية ك  مشاريع تكليد الطاقة الكيركمائية عمى البنية التحتية لمطاقةتطكير  يركز برنامج

 كالغاز النفطانابيب  كما يشمؿ في الطمب. الزيادة المتكقعة لتمبيةمجمعات الطاقة ك 
.اإلقميمية
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 عمي قطاع النقؿ ر البنية التحتية برنامج تطكي)ب( تأثير 
، المدف الرئيسية بيف الربطمراكز االستيناؾ، كيكفر ك  االنتاج الرئيسيةمناطؽ  النقؿ برنامجيربط 

تحسيف ل غير الساحمية البمداففتح كيالطرؽ السكؾ الحديدية ك  محاكرك  أفضؿ المكانئكيعرؼ 
 كالقارية. التجارة اإلقميمية
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 عمى المياه العابرة لمحدكدير البنية التحتية برنامج تطك ثير أ)ج( ت
متعددة االغراض كيبني قدرات المنظمات البرنامج المياه العابرة لمحدكد يستيدؼ سدكد التنمية 

كما يمكنيا مف  االفريقية لمبحيرات كاحكاض االنيار حتي يمكنيا تطكير البنية التحتية المائية.
 يمكح في األفؽ مالذ العجز الغذائي في معالجة المساعدة
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  عمى قطاع تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت برنامج تطكير البنية التحتية  تأثير)د( 

مف االرضية  البنية التحتية الستكماؿ مكاتية تييئة بيئةب تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت سيقـك برنامج
كؿ بمد  ربط كما سيتـ .ال تتكاجد بيا التي  في البمداف اإلنترنت نقاط تبادؿ كتركيب األلياؼ البصرية
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 2020حتي عاـ  البنية التحتية خريطة المكسعة. القدراتمف بكبميف بحرييف مختمفيف لناستفادة 
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 كبرامجمشاريع جداكؿ مكجزة ل :برنامج تطكير البنية التحتيةل ذات األكلكية خطة العمؿ : 2ممحؽ ال
 القطاعات

 
 األكلكيات المتفؽ عمييا الدفعة األكلى مف تمثؿرلماف األفريقي البالبرامج في إطار المشاريع ك 

ممجمكعات االقتصادية الخطط الرئيسية ل، كالمشاكرات حكؿ المراجعة معايير تحميؿ الناتجة عفك 
برنامج  مخرجات لمكاجية ذات األكلكية النازمةلممشركعات  خط األنابيب تمثؿ كالتياإلقميمية 

 ألفعاؿ الماليةالي ا التي كصمت تجرم حاليا أك المشاريع التي. أفريقياتطكير البنية التحتية في 
ألكلكيات  تفسح الطريؽ التقدـ ك  لتعكس تحديثيا بانتظاـ، كسيتـ ليست ساكنة PAP غير متضمنة.

 االتساؽ مع الحاجة الى ضماف كىذا يعكس. في التطكر احتياجات أفريقيا مستمرةحيث اف جديدة 
برنامج تطكير االستراتيجي لاالطار  مع كاالتساؽجمكعات االقتصادية اإلقميمية ممخطط الرئيسية لال

 الخطكةب، كلكنو متحجرة قائمة كاحدةك ليس PAP أف ينظر إلى، ينبغي لذا .البنية التحتية
الثناثة  عمى مدل العقكدتطكير البنية التحتية  برنامج لتقديـ دينامية األكلى في عممية( )الضركرية

 عمى النحك التالي : PAP مراحؿ مشركعحديد يتـ ت المقبمة.
• S1 -- مفيـكلممبكر  عاقترا  
• S2 -- الجدكل/تقييـ االحتياجات 
• S3 -- تمكيؿتأميف التعزيز ك  ىيكمة البرنامج/المشركع 
• S4 -- تشغيؿ التنفيذ ك ال 
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a) برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا PAP Energy SECTOR 
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b)  ير البنية التحتية في أفريقيابرنامج تطك PAP Transport Sector 
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c) برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا PAP Transbondary Water Sector 

 
d) برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا PAP ICT Sector 
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 هيكل اتخاذ القرار
إطارا  التي تكفرالترتيبات المؤسسية األجيزة ك آلية صنع القرار  حددت ا(
القدرة عمى التنبؤ كالشفافية ك  المصداقيةضماف كتنفيذ السياسات ك صياغة ل
 .تمؾ األجيزة عممياتب

، نية التحتية، كمجمس تطكير البالتحاد األفريقيا مؤتمر اآللية تضـ (2
 .ككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيبادكمفكضية االتحاد األفريقي ك 

 تخذيالتحاد األفريقي ا مؤتمرف إ، فتطكير البنية التحتية( في مجاؿ 3
 .المقترحة كالمعركضة عميو المشاريع/البرامج قرارات بشأفال

يع المشار  ىي استعراض لمجمس تطكير البنية التحتية ( الكظائؼ الرئيسية4
التحكـ ك ، بيف مختمؼ القطاعاتاالنسجاـ ناتساؽ ك ل ضماف التي تـ اختيارىا

لتعبئة  التكجيو االستراتيجي كتكفير المشاريع ذات األكلكية المكافقة عمىك 
مجمس تطكير البنية التحتية إلى ذلؾ فاف  باإلضافةك  .الفني كالتعاكف المكارد
 .البرامج/المشركعات تقارير عف تنفيذال يراجع 

 الهيكل التنفيذي
 ضمفتك تدخؿ  كؿ جيازمسؤكليات لاللحقكؽ ك ا آلية تنفيذ خصصت ( أ

برنامج تطكير البنية التحتية في القرارات المتخذة بشاف  تنفيذ جميع
 المناسب. في الكقت أفريقيا

برنامج تطكير البنية  في إطار المشاريع ذات األكلكيةإجازة بعد  ( ب
خذ ككالة تتك ، تحاد اإلفريقيالا مؤتمر مف قبؿ التحتية في أفريقيا

 تنفيذ قراراإلجراءات النازمة لالتخطيط كالتنسيؽ لمنيباد كافة 
 تنفيذكضع التقرير السنكم المتخصص عف  تقـك بإعدادك  لمؤتمرا

كغيرىا  مفكضية االتحاد االفريقيكتكفؿ  االتحاد االفريقي. قرارات
 تقرار  يذتنف تعكؽ عقبة معالجة أم االتحاد األفريقي مف أجيزة

ككالة التخطيط ل النازمةالتسيينات الدعـ ك  كتقدـ االتحاد االفريقي
 .كالتنسيؽ لمنيباد

( تيسير أعف: ) ةالمسؤكل يى ككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيبادتككف ج( 
ب( )القارية ؛ اإلقميمية ك  ذات األكلكية كالمشاريعالبرامج  تنفيذ كتنسيؽ
 لمجمكعات االقتصادية اإلقميميةا مع الجيات المانحة اجتماع تنظيـ
مف المحتمميف مستثمريف الالتنمية ك في شركاء الك لمتنمية  األفريقي كالبنؾ

برنامج خطة العمؿ ذات األكلكية للتمكيؿ/المساىمة في  القطاع الخاص
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 مذكرة تفاىـ مع تكقيعج( ) ،تطكير البنية التحتية في أفريقيا
اريع مف مش كؿ مشركعص بخصك ، المجمكعات االقتصادية اإلقميمية

تقارير  عدادد( إ، )قيد التنفيذ برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا
برنامج تطكير البنية التحتية في  تنفيذكضع سنكية متخصصة عف 

 ذات األكلكية. كالمشاريع أفريقيا
 ذات األكلكيةكالبرامج مكاءمة المشاريع تكفؿ مفكضية االتحاد األفريقي  (5

طار كالقارية االستراتيجيات اإلقميميةمع ة المحدد مراجعة السياسات ك  كا 
ككالة التخطيط تعدىا التي  كالدراسات كالتقارير الخطط االستراتيجية

 لمجمس تطكير البنية التحتية.التكصيات المناسبة كيصدر  كالتنسيؽ لمنيباد
خمؽ النازمة ل جميع السياسات مفكضية االتحاد األفريقي بصياغةتقـك ( 6

فضنا  برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيامنائمة لتنفيذ مكاتية ك  بيئة
كلياتيا يجب دعـ مفكضية االتحاد ؤ بمس لمكفاءك  المكارد. لتعبئة الدعكة عف

 ،الفنيةتقديـ المشكرة  ميمتيا، تككف لمبنية التحتية مجنة استشاريةباالفريقي 
 تتألؼ القطاعية. البنية التحتيةكبرامج مشاريع حكؿ كالمالية  االقتصادية
البنية  ف عفيلك المسؤ  كالمدراء عاؿ عمى مستكل مف خبراء ىذه المجنة
 كيجكز مشاركة مصارؼمجمكعات االقتصادية اإلقميمية لفي االتحتية 
 الخاص كالمنظميف. كالقطاع التنمية

التنفيذ  مسؤكلة عف كالدكؿية اإلقميمية المجمكعات االقتصادتككف  د(
مع  برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيال لممشاريع ذات األكلكية المباشر

مف الفني كالدعـ  ككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد التسيينات المقدمة مف
تنسيؽ ب المجمكعات االقتصادية اإلقميميةكتقـك  الككاالت المتخصصة.

 .اإلقميمية المتخصصة يئاتمع اليأعماليا 
مف  المشاريع ذات األكلكية تنفيذبدعـ  المؤسسات المتخصصةتقـك  ق(

كالبمداف ، المجمكعات االقتصادية اإلقميمية إلىالمساعدة خناؿ تقديـ 
 .المشاريع ريتطك  أنشطةحكؿ  التخطيط كالتنسيؽ لمنيبادكككالة 

القطاع ، سكؼ يشارؾ يةالبنية التحت رئيسيا في تطكير باعتباره شريكا ك(
بناء ك  تمكيؿ كال سيما في عممية التنفيذ كامؿ فيعمى نحك  الخاص

 البنية التحتية.صيانة كتشغيؿ ك 
 اضركري اأمر الشركاء في التنمية متنمية ك لالبنؾ األفريقي مساىمة تعتبر ( ز
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 في أفريقيا التحتيةالخاصة ببرنامج تطوير البنية دراسة الالتي تم اصدارها اثناء الوثائق قائمة 

 2010يكليك  5 األولي تقريرال
 2010سبتمبر  15 المنهجية موجز 

 تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت  TWRM عمى نطاؽ كاسع نقؿ الطاقة
 2011مارس  30 تقرير المرحمة األولى

 (قطاعات 4) التحتية يةالبن( تقرير عف قطاعات 4) السياساتعف األكلى  ممرحمةلالعاـ  تقريرال
 األكلي، المرحمة بالمناحؽ الخاصة ( قطاعات 4التنمية ) برنامج مكجز( قطاعات 4) تكقعاتالير عف تقر 

 2011أغسطس  15 0202عام  أفريقيا القطاعات فيالتوقعات بخصوص 
  ،2040 افريقيا فيفي  تكقعات الطاقة ،2040إفريقيا في  تكقعات النقؿ في، 2040 أفريقيا فيفي  االقتصاد الكمي تكقعات
 .2040 تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في أفريقيا في تكقعات، 2040 في افريقيا في TWRMتكقعات 

االختيار المسبؽ  عف ةمسؤكل ككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيبادتككف ( 7
 العممية المناسبة تحديدككالة الفاف عمى  الصدد، في ىذاشاريع. ملم

 المجمكعات االقتصادية اإلقميمية الحالية مثؿ جميع األجيزة لمتنسيؽ مع
كالقطاع المؤسسات كالككاالت المتخصصة التنمية ك شركاء كالبمداف ك 

 .المشاريع في تجميع ادعمي لمحصكؿ عمى الخاص

القدرات  فضنا عف بناء المشاريع كتنفيذىا إعداد في جميع مراحؿ
 كالبمداف.تنفيذية لممؤسسات الة الفني كالمساعدة

 

 تكاصؿ.تعبئة المكارد كاإلدارة كالك ، البنية التحتيةلتطكير مكاتية  بيئة خمؽ مييكؿ المؤسسي لتطكير البنية التحتية في أفريقياالرئيسية ل المياـتشمؿ 
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 2011يكنيك  15 موجز استراتيجي
 ، تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالتمكجز عف  TWRM عف مكجزة نبذة قطاع الطاقة،عف مكجز ، النقؿ قطاععف مكجز 
  استراتيجية التنفيذمشروع و تطوير البنية التحتية  ومشروع برنامج ر االستراتيجياإلطا )مشروع المرحمة الثانية تقرير
 2011سبتمبر  15
 نقؿال
 طاقةال

TWRM 
 تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت

  (استراتيجية التنفيذومشروع البنية التحتية النهائي  النهائي وبرنامج تطوير االستراتيجي )اإلطار المرحمة الثالثة تقرير
 2011نكفمبر  15
 نقؿال
 طاقةال

TWRM 
 تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت

 برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقياالخاصة بدراسة التجميع 
- 
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