منأجلالتنمية

نشرة إخبارية ربع سنوية تصدر عن املصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا  -العدد  - 104أكتوبر 2010

-

 62.00مليون دوالر متويالت جديدة ألفريقيا

 -املصرف يقيم منتدى رفيع املستوى حول:

« التعاون العربي األفريقي يف جمال االستثمار والتجارة»

اجتمــاعــــات
جملس اإلدارة يعقد اجتماعه الثالث هلذا العام باخلرطوم
عقد جملس إدارة املصرف العربي اجتماعه الثالث لعــام  ،2010مبقره الكائن باخلرطوم عاصمة مجهورية السودان ،خالل الفرتة من  27إىل 29
أكتوبر ،2010برئاسة معالي املهندس /يوسف بن إبراهيم البسام ،رئيس جملس اإلدارة ،وحبضور معالي األستاذ/عبد العزيز خلف ،املدير العام.

تدارس اجمللس يف هذا االجتماع موضوعات هامة يف مقدمتها تقرير املدير العام عن نشاط املصرف خالل الفرتة من يوليو إىل أكتوبر ،2010باإلضافة
إىل بعض التقارير املالية .وقد وافق اجمللس على متويل دفعة جديدة من العمليات لصاحل بعض الدول األفريقية بقيمة إمجالية بلغت  62.00مليون
دوالر ،منها مبلغ  58.00مليون دوالر خصص لتمويل  7مشاريع تنموية ومبلغ  4.00ماليني دوالر خصص لتمويل  14عملية عون فنى.
إذا ما أخذ يف االعتبار التمويل الذي وافق عليه اجمللس يف هذا االجتماع والتمويالت اليت وافق عليها يف اجتماعيه السابقني لشهري مارس ويونيو
 ،2010فان إمجالي متويالت املصرف يف جمال املشاريع لعام  2010سيبلغ  192مليون دوالر أمريكي ،أي ما نسبته  %100من إمجالي خمصصات
متويل املشاريع لعام  2010البالغ  192مليون دوالر؛ بينما ستبلغ متويالت العون الفين  8.00ماليني دوالر أمريكي ،أي ما نسبته  -أيضاً %100 -
من إمجالي خمصصات العون الفين لنفس العام وهو  8.00ماليني دوالر .وبذا سيبلغ إمجالي حجم االلتزامات يف برنامج اإلقراض لعام  2010للمشاريع
وعمليات العون الفين  200مليون دوالر أمريكي وهو ما خصص فع ًال ،وذلك لتمويل  53عملية منها  23مشروعاً و 30عملية عون فنى.

ٌ
تفصيل بالعمليات املوافق على اإلسهام يف متويلها:
وفيما يلي
أو ًال  :املشروعات:
 )1مشروع إمداد مياه الشرب والصرف الصحي مبدينيت بانباري وبوزوم -مجهورية أفريقيا الوسطى 8.00 -ماليني دوالر
 )2مشروع الطريق اإلقليمي بوروندي  -رواندا  ،اجلزء األول :بومجبورا  -نياماتينجا  -مجهورية بوروندي  10.00 -ماليني دوالر
 )3مشروع قرض ائتماني لبنك سي .بي .زد CBZ .احملدود  -مجهورية زميبابوي 05.00 -ماليني دوالر
 )4مشروع إمداد مياه الشرب خلمس مدن -مملكة ليسوتو  10.00 -ماليني دوالر
 )5مشروع التنمية الريفية املتكاملة يف حوض باني -مجهورية مالي  10.00 -ماليني دوالر.
 )6مشروع دعم إنتاج األرز مبنطقة كارا  -اجلمهورية التوجولية  05.00 -ماليني دوالر
 )7مشروع كهرباء الريف مبنطقة قيتا  -مجهورية تنزانيا املتحدة  10.00 -ماليني دوالر.
ثانياً  :عمليات العون الفين:
 485 )1ألف دوالر عون فين إلعداد دراسة اجلدوى الفنية واالقتصادية ملشروع تنمية الزراعة بسهل أوهام  -مجهورية أفريقيا الوسطى
 340 )2ألف دوالر عون فين إلعداد دراسة اجلدوى الفنية واالقتصادية ملشروع طرق موصلة يف غرب جامبيا  -مجهورية جامبيا
 380 )3ألف دوالر عون فين إلعداد دراسة اجلدوى الفنية واالقتصادية ملشروع تطوير البنية األساسية للري والصرف مبنطقة كياتا  -مجهورية كينيا
 450 )4ألف دوالر عون فين إلعداد دراسة اجلدوى الفنية واالقتصادية ملشروع تنمية منطقة حوض نهر مكوندفو  -مملكة سوازيالند
 430 )5ألف دوالر عون فين إلعداد دراسة اجلدوى الفنية واالقتصادية ملشروع الري املوسع مبنطقة كومراباي  -ماميال -مجهورية سرياليون
 250 )6ألف دوالر عون فين إلعداد دراسة مؤسسية هليئة املرافق العامة  -مجهورية سيشيل
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 160 )7ألف دوالر عون فين لدعم وزارة التوقعات والتنمية وتقييم األداء احلكومي  -مجهورية بنني
 250 )8ألف دوالر عون فين لتوفري خدمات خبري مهندس عربي لدعم إدارة الري التابعة لوزارة الري وتنمية املوارد املائية  -مجهورية مالوي
 250 )9ألف دوالر عون فين لتوفري خدمات خبري مهندس عربي يف جمال اهلندسة الريفية لدعم وزارة البيئة والتنمية الريفية واملوارد البحرية -
مجهورية جزر الرأس األخضر
 160 )10ألف دوالر عون فين لتمويل ملتقى لشركات املقاوالت واملكاتب االستشارية العربية واألفريقية -إقليمي
 165 )11ألف دوالر عون فين لتمويل دورة تدريبية يف جمال الصناعة الغذائية  -إقليمي
 340 )12ألف دوالر عون فين لتمويل برنامج تدرييب من دورتني يف جمال أنظمة وإدارة جودة وسالمة املنتجات الزراعية  -إقليمي
 240 )13ألف دوالر عون فين لتمويل دورة تدريبية يف جمال إعداد وتنمية رواد األعمال وتقديم املشورة
 100 )14ألف دوالر عون فين للمساهمة يف متويل مؤمتر لالستثمار  -مجهورية مالي
جتدر اإلشارة إىل أنه بإضافة هذه التمويالت اجلديدة سيبلغ إمجالي متويالت املصرف املرتاكمة لصاحل الدول األفريقية املستفيدة من عونه حوالي
وقد خصصت هذه املبالغ لتمويل  499مشروعاً إمنائياً ،تتضمن  37قرضاً للقطاع
 3944,127مليون دوالر وذلك حتى نهاية أكتوبرْ ،2010
وقرض لتمويل قروض صغرية ومتناهية الصغر) ،و 495عملية للعون الفين و 14عملية خاصة يف إطار برنامج
اخلاص( ،من بينها  26قرضاً ائتمانياً ٌ
العون العاجل لبعض الدول األفريقية املتأثرة باجلفاف والتصحر.

اثنان من املشروعات التي أسهم املصرف في متويلها في أثيوبيا
طريق جوري  -جامبيال

ومطار أديس أبابا الدولي
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أنشـــــطة
مدير عام املصرف يزور
مجهورية تشاد
زار معالي األستاذ /عبد العزيز خلف مدير عام املصرف مجهورية
تشاد خالل الفرتة من  30أكتوبر إىل  2نوفمرب  ،2010وذلك حلضور
فعاليات احلوار السياسي للدورة األفريقية للمؤمتر العاملي الثامن
للتنمية املستدامة اخلاص حبماية حبرية تشاد .مت استقبال معاليه
من قبل فخامة رئيس مجهورية تشاد وبعض الوزراء.
وقد ترأس املؤمتر فخامة الرئيس إدريس دبي اتنو وأعضاء جلنة
حوض حبرية تشاد وهم القائد معمر القذايف (اجلماهريية الليبية)،
الرئيس جود الك جونتان (مجهورية نيجرييا) ،الرئيس فرنسوا بوزيزا
(مجهورية أفريقيا الوسطى) ،هذا باإلضافة إىل مسئولني رفيعي
املستوى من مجهورييت النيجر والكامريون.
ومن أهم توصيات املؤمتر السعي الستخدام كافة الوسائل حلماية
حبرية تشاد ،كذلك أخذ مقرتحات اخلرباء والفنيني الذين عقدوا
اجتماعات قبل املؤمتر بعني االعتبار ،وفوق كل هذا اإلسراع يف إعداد
الدراسات الفنية واالقتصادية ملشروع محاية حبرية تشاد وأثره على
البيئة واليت ينفذها املكتب االستشاري الكندي .SIMA
جهة أخرى شكر فخامة رئيس مجهورية تشاد املصرف على دوره
من ٍ
الفعال يف دعم التنمية ببالده ،وأعرب عن رغبة حكومته يف مشاركة
املصرف يف متويل ثالث مشروعات هي مشروع طريق مساكوري
 بول (سبق للمصرف أن مول دراسة اجلدوى اخلاصة به مبنحة التسرتد) ،ومشروع الصرف الصحي وصرف مياه األمطار يف مدينة
إجنمينا ،ومشروع إنشاء مناطق سقوية يف منطقة حبرية فرتي.
ويف لقا ٍء مع وزير االقتصاد والتخطيط التشادي عرب معاليه عن
سعادته بالزيارة اليت ستتيح الفرصة حلل بعض املشاكل العالقة ،كما
طلب النظر يف إمكانية تقديم دعم مؤسسي للمركز البيداغوجي
 ISESCOوذلك لدعم اللغة العربية بالبالد.
كما التقى مدير عام املصرف بوزراء املياه ،الزراعة والري ،والتجهيز
والنقل وتباحث معهم حول إمكانية مساهمة املصرف يف متويل
بعض املشروعات اليت تقع يف نطاق اختصاصاتهم.
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التوقيع على اتفاقييت قرضني مع
الكامريون والكونغو الدميقراطية
وقع املصرف  -خالل األشهر الثالثة الفائتة  -على اتفاقييت قرضني
كل من مجهورييت الكامريون والكونغو الدميقراطية ،وفيما يلي
مع ٍ
شرح بذلك:
ٌ

/1مجهورية الكامريون:
اتفاقية مشروع إمداد مياه الشرب لبعض املراكز:
نالت مجهورية الكامريون مبوجب االتفاقية اليت مت توقيعها يف
يوم  7أكتوبر  ،2010قرضاً مقداره  7ماليني دوالر ،عبارة عن
مساهمة من املصرف يف متويل مشروع إمداد مياه الشرب لبعض
املراكز .وتتمثل أهداف املشروع يف توفري مياه الشرب لسبعة مراكز
بأقاليم الوسط واجلنوب والشرق ،اإلسهام يف ختفيف انتشار األمراض
املرتبطة باملياه مما سيؤدي بدوره إىل حتسني املستوى الصحي
للسكان ،ختفيف معاناة السكان خاصة املرأة يف جلب املياه ،وتشجيع
النشاطات االقتصادية مما سيساعد على رفع مستوى دخل املواطنني
واستقرارهم.

/2مجهورية الكونغو الدميقراطية:
اتفاقية مشروع إعادة تأهيل وتشييد وجتهيز املراكز
الصحية:
حصلت مجهورية الكونغو الدميقراطية مبوجب االتفاقية املوقعة
قرض مقداره  8ماليني دوالر ،متثل
يف يوم  8أكتوبر  ،2010على ٍ
مساهمة املصرف يف متويل مشروع إعادة تأهيل وتشييد وجتهيز
املراكز الصحية .ويندرج املشروع ضمن برنامج احلكومة للفرتة
 2014 - 2007الرامي إىل تطوير قطاع الصحة وحتسني نوعية
اخلدمات الصحية يف البالد ،ويهدف إىل اإلسهام يف حتسني الظروف
الصحية ملا يزيد على مخسة ماليني نسمة يف األقاليم األحد عشر
اليت تتكون منها البالد .كما يهدف املشروع إىل دعم ومساعدة
الوزارة يف تنفيذ سياستها اجلديدة اخلاصة بالصحة العامة ،اإلسهام
يف تغطية العجز يف البنية األساسية واملوارد البشرية يف قطاع
الصحة ،إىل جانب رفع مساهمة قطاع الصحة يف تنمية البالد ويف
ختفيف حدة الفقر.

نيابة عن املصرف سعادة املهندس /يوسف
وقع االتفاقيتني ً
بن إبراهيم البسام رئيس جملس اإلدارة ،وعن مجهورية الكامريون
املمثل املفوض /لويس بول موتاز وزير االقتصاد والتخطيط
واالستصالح الرتابي ،وعن مجهورية الكونغو الدميقراطية املمثل
املفوض /مابوني ماتادو بونيو وزير املالية .ويسدد كل من القرضني
خالل  30عاماً مبا فيها فرتة مساح مدتها  10سنوات ،مع معدل
فائدة  %1سنوياً.
املصرف ينظم املنتدى رفيع املستوى
يف جمال االستثمار والتجارة

حتت شعار (شراكة اقتصادية عربية أفريقية) ،نظم املصرف العربي
املنتدى رفيع املستوى حول التعاون العربي األفريقي يف جمال االستثمار
والتجارة ،وذلك بطرابلس  -ليبيا من  26 - 25سبتمرب .2010

هدف املنتدى الذي سبق مؤمتر القمة العربي األفريقي إىل إبراز
خاصة يف جماالت
فرص التعاون بني اجلانبني العربي واألفريقي ً
التجارة واالستثمارات يف خمتلف القطاعات االقتصادية ،ليؤكد احلرص
على تفعيل وتعزيز التعاون يف شتى اجملاالت واالرتقاء بالعمل العربي
األفريقي للوصول به إىل الشراكة الكاملة ،سيما أن اجلانبني يدركان
التحديات واملخاطر املرتبطة بالنظام العاملي اجلديد واملستجدات
الدولية الراهنة وضرورة مواءمتها .كما هدف إىل تنشيط التعاون
العربي األفريقي من خالل توفري املعلومات املتعلقة بفرص استقطاب
االستثمارات اخلارجية املباشرة ألفريقيا والعامل العربي ،وذلك بإعطاء
صورة دقيقة عن فرص وآفاق االستثمار يف املنطقتني ،وإىل التفاكر
حول العوامل املؤدية إىل ضعف تدفق االستثمارات والتجارة بينهما.
أيضاً تناول املنتدى اآلراء بشأن السياسات واإلجراءات املطلوبة اليت
تشجع القطاع اخلاص على القيام بدوره بفاعلية يف تعزيز التدفقات
االستثمارية والتجارية بني البلدان األفريقية والعربية.
وقد ناقش املنتدى ثالثة مواضيع حمورية مشلت :تعزيز االستثمار،
تدفقات التجارة بني البلدان األفريقية والعربية ،وتعبئة املوارد
املالية لتعزيز هذه التدفقات .كما تناول أوراقاً رئيسية حول التعاون
العربي األفريقي يف جماالت األمن الغذائي والبنية التحتية والطاقة
وإدارة املوارد املائية باإلضافة إىل تنمية املوارد البشرية.
شارك يف املنتدى وفو ٌد من دول عربية وأفريقية وممثلون ملنظمات
دولية وإقليمية وشخصيات بارزة يف جمال االستثمار والتجارة.

القمة العربية األفريقية بسرت
ترأس معالي مدير عام املصرف وفداً من املصرف للمشاركة يف اجتماعات
القمة العربية األفريقية الثانية ،اليت عقدت مبدينة سرت بليبيا خالل
الفرتة من  7إىل  10أكتوبر  .2010وخاطب اجللسة االفتتاحية للقمة
عدد من الرؤساء العرب إىل جانب رئيس مفوضية االحتاد األفريقي واألمني
العام جلامعة الدول العربية .وقد أجازت القمة وثيقة اسرتاتيجية الشراكة
العربية األفريقية ،وخطة العمل العربية واألفريقية املشرتكة - 2011
 ،2016وبيان سرت.

وتضمنت خطة العمل العربية واألفريقية املشرتكة آلية متويل اخلطة
املشرتكة العربية األفريقية للتنمية الزراعية واألمن الغذائي اليت أوصى
بها اجتماع التنسيق لتطوير آليات التمويل املنعقد يف تونس (4-3
أكتوبر  )2010واليت ُط ِلب فيها من املصرف العربي وبنك التنمية
األفريقي فتح نوافذ لتمويل خطة العمل املشرتكة.
من ناحي ٍة أخرى أمن البيان اخلتامي للمؤمتر على الدور الذي يضطلع
به املصرف العربي وعلى مبادرته لتنظيم املنتدى رفيع املستوى حول
التعاون العربي األفريقي يف جمال االستثمار والتجارة.

خالل األشهر الثالثة املاضية أرسل املصرف وفوداً من خربائه إىل بعض
الدول األفريقية ،لتقييم مشروعات تنموية بها ،متابعة العمليات قيد
التنفيذ وقيد النظر واستنباط عمليات جديدة صاحلة للتمويل .كما شاركت
وفود أخرى يف بعض االجتماعات العربية واإلقليمية املعنية بالتنمية:
أو ًال :املهــــــــــــام:
* مجهورية السنغال :زارت بعثة من املصرف السنغال لتقييم مشروع
توفري املياه الريفية مبنطقة دلتا نهر سني–سالوم  ،ومشلت املهمة
زيارة موقع املشروع والتداول مع املسئولني والسكان املستفيدين حول
الفوائد املرتقبة من تنفيذه ،وحتديد تكاليفه وخطة متويله .كما متكنت
البعثة من الوقوف على احلالة الراهنة الثين عشر مشروعاً يسهم املصرف
يف متويلها واتفقت مع القائمني على أمر تنفيذها على اإلجراءات
الالزمة الستكماهلا.
* مجهورية يوغندا :وزارت بعثة أخرى يوغندا لتقييم مشروع تشييد معهد
فين يف مدينة بوتاالجنوا مبحافظة ناكسيكي لتدريب التالميذ الذين هم
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أنشـــــطة
يف سن الدراسة والذين يرتكون الدراسة مبكراً،
وذلك لتمكينهم من ولوج سوق العمل .من
جهة أخرى تابعت البعثة العمليات قيد التنفيذ.
ٍ
* بوركينا فاسو :ويف بوركينا فاسو حضر خرباء
الطاولة املستديرة حول مشروع املطار اجلديد
دوسان .وحضر االجتماع عدد من املؤسسات
التمويلية املساهمة يف متويل املشروع
واطلعوا على منهجية احلكومة ورؤيتها إلشراك
القطاع اخلاص يف تنفيذ بعض مكوناته .كما
قام اخلرباء بتقييم مشروع الطريق واجيويا –
تييو – حدود مالي ومت التفاهم مع احلكومة
على النقاط األساسية لتمويله.
* مجهورية كينيا :زار موف ٌد كينيا بهدف التحضري
ملشروع كهرباء الريف .ويف االجتماع الذي عقد
مع املسئولني بوزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء
الريف ،عرضت الوزارة مشروعاً جديداً يهدف إىل
إنشاء شبكات لتوزيع الكهرباء يف سبع مناطق
زراعية وسينظر املصرف يف إمكانية املساهمة
وقت
يف تنفيذ هذا املشروع احليوي .ويف ٍ
سابق زار موف ٌد آخر كينيا ملتابعة تنفيذ مشروع
الصرف الصحي ملدينة جاريسا ،واتفق على
بعض اخلطوات للتنسيق بني اجلهة املنفذة
واملقاول واالستشاري لتحسني وتسريع تنفيذه.
* مجهورية إثيوبيا االحتادية :توجهت بعثة إىل
إثيوبيا ،لتقييم مشروع طريق جدو – ميين
بيجنا .وقد أكدت احلكومة على أن املشروع
حيظى بأسبقية يف إطار برناجمها لتطوير
وتوسيع وتكامل شبكة الطرق .وتوصلت بعثة
املصرف مع هيئة الطرق إىل مكونات وخطة
التمويل للطريق.
* مجهورية موزمبيق :قام خرباء بتقييم
مشروع تشييد مدرسة ثانوية ومعهد فين يف
كل من حمافظيت نياسا وكابو دلقادو مبوزمبيق.
ويشتمل املشروع على أعمال اهلندسة املدنية
وملحقاتها لتشييد املدرسة واملعهد ،وتوفري
التجهيزات واألثاث والدعم املؤسسي لوحدة
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تنفيذ املشروع واخلدمات االستشارية.
* دولة قطر :توجه خب ٌري إىل دولة قطر،
للتباحث مع بعض اجلهات املتخصصة
بالتدريب حول إمكانية تنفيذ دورات تدريبية
بتمويل من املصرف لفائدة مواطين الدول
ٍ
األفريقية املستفيدة من عونه .ويف هذا
اإلطار متت زيارة معهد التنمية اإلدارية
التابع جمللس الوزراء ،ومركز التدريب التابع
لغرفة جتارة وصناعة قطر ،ومركز الفرسان
للتدريب واالستشارات ومركز التطوير الدولي.
وأكد القائمون على أمر هذه املراكز استعدادهم
التام لتنفيذ دورات لألفارقة على ضوء حاجة
واختيار املصرف لنوعية الربامج والدورات.
ثانياً :اجتماعات:

* شارك املصرف يف امللتقى حول احلالة الراهنة
السرتاتيجية التنمية ومكافحة الفقر جبمهورية
رواندا .افتتح امللتقى رئيس اجلمهورية وأكد
أن اسرتاتيجية التنمية هي تعبري حقيقي عن
احتياجات رواندا ويتطلب تنفيذها مساهمة
املمولني الدوليني والثنائيني ،ومت استعراض
اإلجنازات االقتصادية والتغريات املؤسسية
واإلدارية بالبالد ،وبدورهم عرب شركاء التنمية عن
استعدادهم ملساعدة احلكومة يف متابعة تلك
اإلجنازات .كما عقد اجتماع حول الطريق الدولي
رواندا – بورندي شارك فيه إىل جانب املصرف،
الصندوق السعودي والصندوق الكوييت .ودار
النقاش حول مساهمة هذه املؤسسات يف
متويل اجلزء السادس من املشروع الذي مت
تقسيمه إىل سبعة أجزاء ،ومت التوصل إىل
مقرتحات يف هذا اخلصوص.
* كذلك شارك املصرف يف الدورة  86للمجلس
االقتصادي واالجتماعي جلامعة الدول العربية
اليت عقدت بالقاهرة .وناقش االجتماع من
بني مواضيع أخرى متابعة تنفيذ قرارات
القمة العربية االقتصادية التنموية االجتماعية
األوىل اليت عقدت بالكويت مطلع ،2009
7

منطقة التجارة احلرة العربية الكربى ،منتديات
التعاون العربي الدولي ،وآلية متابعة وتنفيذ
إعالن مؤمتر القمة العاملي حول األمن الغذائي.
* حضر خب ٌري املؤمتر الوزاري اخلامس ملنظمة
املؤمتر اإلسالمي حول األمن الغذائي والتنمية
الزراعية ،الذي انعقد باخلرطوم ،واستعرض
املشاركون من الدول األعضاء تقرير األمانة
العامة للمنظمة ،وأمنت املداخالت على
ضرورة صياغة إطار شامل لتعزيز االستثمار
وجتارة املواد الغذائية.
* شارك املصرف يف األسبوع الثقايف العربي
الذي نظمه جملس السفراء العرب بربيتوريا
بالتعاون مع إدارة الثقافة والفنون جبنوب
أفريقيا ،وتضمن معرض فنون ومواد فلكلورية.
وقد مت تنظيم مسنار حول العالقات العربية
األفريقية ،دور املصرف العربي يف تعزيز
التعاون العربي األفريقي ،والعالقات العربية
األفريقية من رؤية جنوب إفريقية.
* حضرت بعثة من املصرف االجتماعات
السنوية جملموعة البنك الدولي وصندوق النقد
الدولي اليت عقدت بواشنطن .وعلى هامش
االجتماعات عقدت لقاءات مع وفود بعض
الدول األفريقية املشاركة .وقد مت التوقيع
على اتفاقية قرض مشروع إمداد املياه لسبعة
مراكز مع الكامريون ،كما مت التوقيع على
اتفاقية قرض مشروع املراكز الصحية مع
الكونغو الدميقراطية.
* شارك املصرف يف اجتماع التنسيق لتطوير
آليات التمويل اخلاصة خبطة العمل املشرتكة
حول التنمية الزراعية واألمن الغذائي يف أفريقيا
واملنطقة العربية ،الذي عقد مبقر البنك
األفريقي للتنمية بتونس .واتفق االجتماع
على إنشاء وحدة تسهيل مبقر املنظمة العربية
للتنمية الزراعية باخلرطوم ،بهدف تسهيل
متابعة تنفيذ اخلطة ،وقد مت اختيار املصرف
ضمن جلنة تسيري هذه الوحدة.

دولة ومشروع
مجهورية كـــينيـــا
تقع مجهورية كينيا يف شرق قارة أفريقيا على ساحل احمليط اهلندي ،وحيدها من الشمال إثيوبيا  ،ومن
الشمال الشرقي الصومال ،ومن اجلنوب تنزانيا ،ومن الغرب حبرية فكتوريا و يوغندا ،ومن الشمال الغربي
السودان .مساحة كينيا حنو  582,646كلم 2وعاصمتها نريوبي ،ومن أهم املدن يف البالد ممبسا ،ناكورو
وكسومو .نالت كينيا استقالهلا من االستعمار الربيطاني يف  12ديسمرب  ،1963وتنقسم إدارياً إىل سبع
مقاطعات هي :الوسطى ،الساحلية ،الشرقية ،الشمالية الشرقية ،الغربية ،نيانزا  ،Nyanzaواألخدود العظيم
إضافة إىل منطقة واحدة هي العاصمة نريوبي .يتنوع السكان بني عدد كبري من اجملموعات
ً ، Rift Vally
العرقية ومعظمهم يدين باملسيحية ،ونسبة قليلة منهم مسلمون .واللغة الرمسية يف البالد هي
اإلجنليزية إىل جانب السواحيلي ،كما توجد أكثر من  40لغة حملية ،أما العملة الرمسية فهي الشلن الكيين.

أمنوذج للتعاون بني املصرف وكينيا

مشروع طريق إميالي  -أولويتوكتوك
بدأت عالقة املصرف مع مجهورية كينيا يف عام 1976عندما منحها قرضاً مقداره  5ماليني دوالر للمساهمة يف متويل مشروع التكامل الزراعي
والتنمية الريفية .سبق ذلك عملية لصاحل كينيا مببلغ  3.60ماليني دوالر مقدمة من الصندوق العربي اخلاص لتقديم املساعدة ألفريقيا يف عام
 ،1975وقد أدجمت موارد هذا الصندوق مع رأمسال املصرف يف عام .1977
ومن مناذج التعاون مع مجهورية كينيا ،نأخذ مشروع طريق إميالي  -أولويتوكتوك الذي يسهم املصرف يف متويله مببلغ  15مليون دوالر أمريكي.
أهداف املشروع :يهدف املشروع إىل املساهمة يف تنمية البالد وخفض الفقر ،وربط املناطق اجلنوبية الفقرية بباقي أجزاء البالد ،وزيادة كفاءة نقل
احملاصيل الزراعية والبضائع ،وحتسني كفاءة حركة املرور والسالمة على الطريق احلالي ،وتكامل شبكة الطرق يف البالد.
وصف املشروع :يقع املشروع يف مقاطعة كاجيادو يف وادي األخدود يف جنوب البالد .ويبدأ الطريق عند مدينة إميالي اليت تبعد عن العاصمة نريوبي
حبوالي  95كيلومرتاً يف إجتاه اجلنوب الشرقي ،وينتهي عند مدينة أولويتوكتوك الواقعة على بعد  150كيلومرتاً إىل اجلنوب من إميالي ،بالقرب من
احلدود مع مجهورية تنزانيا املتحدة .ويتضمن املشروع أعمال اهلندسة املدنية وملحقاتها ،إلنشاء طريق مسفلت بطول  105كيلومرتات وبعرض
 6.5أمتار ،مع كتفني مسفلتني بعرض  1.5مرت لكل منهما ،واستمالك األراضي الالزمة للطريق واخلدمات االستشارية.
خطة متويل املشروع :ساهم يف متويل املشروع إىل جانب املصرف ،صندوق األوفيد مببلغ  14.57مليون دوالر (حوالي  %44.76من إمجالي
التكاليف) ،وحكومة كينيا مببلغ  2.98مليون دوالر (حوالي  %9.16من إمجالي التكاليف).
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هذه النشرة تصدر عن املصرف العربي للتنمية االقتصادية يف أفريقيا كل ثالثة أشهر
واآلراء الواردة بها ال تعرب بالضرورة عن وجهة نظر املصرف.

املراسالت توجه إىل قسم اإلعالم
الرمز الربيدي  11111 :ص .ب 2640 .اخلرطوم  -مجهورية السودان
تلغرافياً :باديا  -هاتف  ،249 - 1 - 83773709 /83773646فاكس249 - 1- 83770498 / 83770600 :
الربيد اإللكرتوني  - .badea@badea.org :موقع املصرف على االنرتنيتwww.badea.org :

