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 خالصة 

تنفيذية

 2013-2022 لألعوام  للتنمية  األفريقي  البنك  اسرتاتيجية  تعكس 
طموحات القارة األفريقية ككل. وهي تنبني عىل فهم ودراية عميقني 
يف  تصل  أن  ترنو  أين  وإىل  األخري،  العقد  يف  أفريقيا  إليه  وصلت  ملا 

العقد القادم. 

املسار منوا  اقتصادي. وقد شهد هذا  أفريقيا يف مسار تحول  رشعت 
هاما ومستداما خالل عقد من الزمان، لكنه كان غري متسق ومل يننب 

عىل أساس متني، ويبقى يف كل األحوال غري مكتمل.  

التي  التحوالت  قلب  يف  البنك  لوضع  االسرتاتيجية  هذه  تصميم  تم 
لتوسيع  تهدف  وهي  القارة.  منو  إىل  والسعي  أفريقيا،  تشهدها 
النمو  يكون  أن  بضامن  أساسا  وذلك  التحول هذه،  عملية  وتعميق 
وليس  األفريقية،  والدول  املواطنني  لكافة  معزول،  وغري  مشرتكا 
للبعض فقط. كام تهدف إلحداث منو ليس مستداما من حيث البيئة 
فقط، بل يحمل معه التمكني االقتصادي. عندما يكون النمو شموليا 
و”صديقا للبيئة” أيضا، سيخلق الوظائف التي تحتاجها القارة حاليا 
العمل  سوق  الشباب  ماليني  يدخل  حينام  أكرث  ستحتاجها  والتي 

بطاقات وطموحات يتعنينّ مراعاتها وأخذها باإلعتبار.

لذا فإن رؤية البنك هي رؤية أفريقيا ومستقبله هو مستقبل أفريقيا. 
القارة التي يخدمها بينام  البنك العديدة نجاحات  وتعكس نجاحات 
تعكس الثغرات يف إنجازاته املعوقات التي تقف أمام التحول الحقيقي 
يف الدول األفريقية األعضاء. إن الهدف، املتمثل بجعل أفريقيا منطقة 
وكبار  الشباب  العزم عىل  ومقرنّة  إقتصاديا  ومتنوعة  إقليميا  متكاملة 
السن، والنساء والرجال، واملجتمعات الحرضية والريفية عىل حد سواء 
أفريقيا  يرسخ  أن  شأنه  من  للبيئة،  صديقة  الوقت  نفس  يف  وتكون 
كسوق عاملي ناشئ. إن البنك األفريقي للتنمية سيكون صوت أفريقيا 

التنموي ورشيكها املتميز يف مجال التنمية.

خمسة  تدعمها  رئيسني،  هدفني  حول  االسرتاتيجية  هذه  بنيت  لقد 
النفاذ  عىل  وقدرة  وخربة  مبيزة  البنك  فيها  يتمتع  تنفيذية  أولويات 

وثقة ال مثيل لها 

الهدفان 
منو  نوعية  لتحسني  هدفني  عىل  العرشية  االسرتاتيجية  هذه  سرتكز 

أفريقيا: النمو الشمويل والتحول إىل النمو الصديق للبيئة. 

النمو الشمويل
ال  الذي  شمولية،  األكرث  النمو  تحقيق  هو  والرئييس  األول  الهدف 
يفيض إىل جودة املعاملة والفرص فحسب، بل وإىل خفض ملحوظ يف 

معدالت الفقر وزيادة كبرية يف فرص العمل مقابل ذلك. 

حسن  فرص  وبزيادة  للقارة  الهائلة  الكامنة  الطاقات  إطالق  عرب 
استغالل العنرص الدميغرايف سيجلب النمو الشمويل االزدهار بتوسيع 
والتموقع  والجنس  العمر  عوائق  وتخطي  االقتصادية  القاعدة 

الجغرايف. وسوف يستثمر البنك يف البنية التحتية التي تطلق الطاقة 
ومشاركة  الجنسني  بني  املساواة  بدعم  الخاص،  للقطاع  الكامنة 
الالزمة  املهارات  تحسني  عىل  وسيساعد  املحلية.  املجتمعات 
ومتطلبات  فرص  املهارات  هذه  تضاهي  أن  يضمن  مبا  للتنافسية، 

سوق العمل املحلية بصورة أفضل. 

النمو الصديق للبيئة
يتمثل الهدف الثاين بضامن استدامة النمو، من خالل مساعدة أفريقيا 
عىل االنتقال تدريجيا إىل “النمو الصديق للبيئة” الذي من شأنه حامية 
سبل العيش وتعزيز األمن املايئ والطاقي والغذايئ وتشجيع االستخدام 
املستدام للموارد الطبيعية وتحفيز االبتكار، وخلق الوظائف والتنمية 

االقتصادية.

من  تنموية  مسارات  بإيجاد  للبيئة  الصديق  النمو  البنك  وسيدعم 
يف  وتدير،  الطبيعية  الرثوات  عىل  الضغط  من  التخفيف  شأنها 
بنجاعة  واالقتصادية  واالجتامعية  البيئية  املخاطر  الوقت،  نفس 
القدرة  دعم  للبيئة  الصديق  النمو  بلوغ  أولويات  وتشمل  أفضل. 
التحتية  البنية  وإنشاء  املناخية،  الصدمات  إزاء  مع  التعامل  عىل 
واالستغالل  البيئي  بالنظام  املرتبطة  الخدمات  وتوفري  املستدامة، 
الذي يعد مركزيا  املاء،  الطبيعية )خاصة  للموارد  الفعال واملستدام 

للنمو لكنه يتأثر إىل حد بعيد بالتغري املناخي(.

األولويات التشغيلية الخمسة 
للبنك إنجاز  توضح االسرتاتيجية خمسة قنوات رئيسية حتى يتسنى 
فيها  يتمتع  مجاالت  وهي  أفريقيا.  يف  النمو  نوعية  وتحسني  عمله 
البنك بأكرب ميزة تفاضلية وسجل فيها إنجازات هامة وحقيقية. وهذه 
املجاالت متت التوصية بشأنها يف تقرير مستقل لهيئة رفيعة املستوى 
عام 2007 ثم تبنتها االسرتاتيجية متوسطة املدى لألعوام 2008-2012. 
منذ عقد عىل األقل، أكدت البحوثالتي قام بها البنك وبحوث أخرى 
أظهرت  وقد  لعملياته.   ومتسق  مقنع  عمل  بإطار  البنك  تزود  أنها 
هذه  عىل  الرتكيز  أن  املدى  متوسطة  لالسرتاتيجية   2011 مراجعة 
األولويات خدم عمالئه بشكل جيد، لكن كانت هناك حاجة إىل أفق 
تخطيط أطول زمنا واسرتاتيجية أطول أمدا باستخدام مخططات تدوم 

ثالثة سنوات.

الهدف األول هو تحقيق 

النمو األكرث شمولية. 

ويتمثل الهدف الثاين بضامن 

استدامة النمو الشمويل.
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توضح االسرتاتيجية خمسة 
قنوات رئيسية حتى يتسنى 
للبنك إنجاز عمله وتحسني 

نوعية النمو يف أفريقيا.

تطوير البنية التحتية 
ما تزال أفريقيا بحاجة إىل متطلبات هائلة فيام يخص البنية التحتية. 
التحتية،  البنية  ناتجها املحيل يف  فهي تستثمر %4 فقط من إجاميل 
مقارنة ب%14 يف الصني. قد يؤدي الحد من هوة البنية التحتية إىل 
لقد قدم  السنة.  نقطتني يف  املحيل اإلجاميل مبقدار  الناتج  زيادة منو 
البنك إسهامات كبرية لتطوير البنية التحتية يف أفريقيا، ويحيى عرشات 
املاليني من األفارقة حياة أفضل اآلن بفضل استثامرات البنك يف النقل 
والطاقة واملياه. وينوي البنك زيادة متويل البنية التحتية يف القارة إىل 
املالية  حد كبري ليس فقط عرب اإلقراض بل من خالل تعزيز موارده 

أيضا.

التكامل االقتصادي اإلقليمي
يعترب التكامل أمرا أساسيا ألفريقيا حتى تحقق منوها الكامل، وتشارك 
بشكل  املرتابطة  العاملية  السوق  مزايا  وتتقاسم  العاملي  االقتصاد  يف 
متزايد. لكن وجود 54 دولة منفردة، دون اآللية املادية واالقتصادية 
للعمل بشكل متناغم، يحد هذه اإلمكانية جديا. يحتل البنك موقعا 
التكامل االقتصادي ألفريقيا إليجاد  ممتازا للعب دور رائد يف تعزيز 
أسواق أكرب وأكرث جاذبية، ولربط الدول املحاطة باليابسة مبا يف ذلك 

الدول الضعيفة باألسواق الدولية، ولدعم التجارة األفريقية البينية. 

تطوير القطاع الخاص
مهام  وعدة   - أفريقيا  يف  الوظائف  و  الرثوة  خلق  ديناميكيا  ترتبط 
ومن  العام.  القطاع  من  أكرث  الخاص  بالقطاع  فأكرث  أكرث  حكومية- 
سيستمر  مبارش،  غري  أو  مبارش  بشكل  الحكومات  مع  العمل  خالل 
البنك يف كونه رشيكا نشطا وميرسا لالستثامر الخاص يف أفريقيا. عرب 
تقديم التمويل والنصح واملساعدة الفنية، سيصمم أنشطة تستجيب 
لحاجات معينة وفرص وتحديات القطاع الخاص. وسريكز عىل الريادة 
األفريقية، مبعالجة املعوقات التي تواجه أصحاب املبادرة من السيدات 
والشباب، ودعم املؤسسات الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة. ومن 
جدا  الصغرية  املؤسسات  إقراض  سيحفز  املايل،  القطاع  تعزيز  خالل 
املحلية،  املال  رأس  أسواق  تنمية  يف  ويساعد  واملتوسطة،  والصغرية 
ويشجع مستوى أعىل من الحوكمة وإدارة مخاطر املؤسسات املالية، 

ويشجع تبني وتطبيق املعايري والترشيعات املالية.

الحوكمة واملساءلة
ال ميكن أن يبنى النمو االقتصادي إال عىل أمنت أسس الحوكمة العادلة 
القادرة‘..  ’الدولة  تديرها  التي  املؤسسات  وعىل  والفعالة  والشفافة 
باالستجابة للمطالب الداعية يف أفريقيا ملستوى أفضل من الحوكمة 
تدعم وتشجع  التي  املؤسسات  البنك  األساسية، سيساعد  والخدمات 
ووسائل  الربملانيني  قدرات  بتعزيز  املثال  سبيل  عىل  وذلك  املساءلة، 
املالية  اإلدارة  تحسني  سبيل  ويف  املدين.  املجتمع  ومنظامت  اإلعالم 
العامة، سيبذل البنك املزيد من الجهد لدعم الالمركزية املالية وحشد 

املوارد املحلية. 

املهارات والتكنولوجيا
تتفىش البطالة يف أفريقيا مبستويات غري مقبولة، خاصة بني الشباب. 
وبهدف زيادة العاملة املاهرة، سريفع البنك من دعمه للتدريب الفني 
واملهني املرتبط بحاجات محددة يف سوق العمل. والهدف هو تزويد 
الشباب باملهارات املناسبة للقطاعني الرسمي وغري الرسمي، مبا يف ذلك 

مهارات إنشاء مؤسسات صغرى.

ثالثة مجاالت ذات أهمية خاصة 
عند تطبيق اسرتاتيجيته العرشية، وكجزء مكمل للهدفني املذكورين، 
سيويل البنك اهتامما خاصا بالجنس والدول ذات الهشاشة املؤسساتية 

والزراعة واألمن الغذايئ.

الدول ذات الهشاشة املؤسساتية
تقوية  إىل  املؤسساتية  الهشاشة  ذات  الدول  دعم  يؤدي  أن  ميكن 
يف  كبرية  بنسبة  وتساهم  القارة  سكان  تؤوي خمس  فهي  اقتصادها 
ومتعددة  معدية  املؤسساتية  الهشاشة  تعد  بأفريقيا.  الفقر  مستوى 
الحلقات يف نفس الوقت - لذا فهي تستدعي دعام يستجيب ملختلف 
الحاجات، وزخم ومقاربة إقليمية تبنى حول الحوار واالنخراط املحيل 

واالحتفاء بالنجاح. 

الزراعة واألمن الغذايئ
من شأن تعزيز الزراعة واألمن الغذايئ، بتطبيق نهج متكامل لسلسلة 
الريفية.   املناطق  يف  يعيشون  الذين  األفارقة  معيشة  تحسني  القيم، 
منهم  كبرية  نسبة  الغذائية،  املؤن  زراعة  عىل  منهم  العديد  ويعول 
عرضة لتذبذب الحالة املناخية. تعتاش أفريقيا من أرضها، حيث يعمل 
حاجاتهم  ذلك  لهم  يوفر  وال  األرض،  يف  األفارقة  من   70% من  أكرث 
التحتية  البنية  االستثامر يف  البنك  لكن مواصلة  األحيان.  كثري من  يف 
الريفية )مثل املسالك الريفية، الري، الكهرباء، مرافق التخزين، النفاذ 
مساعدة  شأنه  من  اإلمداد(،  وشبكات  الحفظ  أنظمة  األسواق،  إىل 
الدول عىل دعم انتاجيتها الزراعية وتنافسيتها. وعرب االستثامر يف البنية 
السياسات إلزالة عوائق  الحوار حول  اإلقليمية واملشاركة يف  التحتية 
التجارة أمام استرياد الغذاء واملدخالت مثل األسمدة، سيساعد ذلك يف 
تقييد تقلب أسعار الغذاء ويخفض من مستوى انعدام األمن الغذايئ.

الجنس
إنتاجية  يعزز  أن  ميكن  والفتيات  النساء  وفرص  قدرات  زيادة  إن 
املعرفة  عىل  الرتكيز  ويعترب  األفريقية.  القارة  سكان  نصف  ومشاركة 
بامللكية  املتعلقة  وتلك  القانونية  الحقوق  وحامية  املهارات  وتطوير 
النساء  تتحمل  املؤسسات.  إحداث  يف  املرأة  مساهمة  لتطوير  رشطا 
قدراتهن  مع  يتامىش  ال  وهو  القارة،  أعباء  نصف  من  أكرث  والفتيات 

كمنتجات للدخل.
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عند تطبيق اسرتاتيجيته 
العرشية، سيويل البنك 
اهتامما خاصا بالجنس 
والدول ذات الهشاشة 

املؤسساتية والزراعة واألمن 
الغذايئ.

وتعزيز  حشد   - االسرتاتيجية  متويل 
املصادر الجديدة لتمويل التنمية 

دامئا.  أفريقيا  متطلبات  من  يسريا  جزء  للبنك  املالية  املوارد  ستظل 
وتشري املعوقات املالية الحالية يف الدول املانحة إىل أن الدعم الرسمي 
البنك  سيبحث  لذا  القادمة.  األعوام  يف  للغاية  فاترا  سيكون  للتنمية 
عن طرق جديدة ومبتكرة لحشد املوارد من أجل دعم تحول أفريقيا، 

خاصة بتعزيز موارده الخاصة. 

وبطبيعة الحال، ستستمر املجموعة يف دعم وتوسيع حجم األنشطة 
العملية لكل من البنك األفريقي للتنمية والصندوق األفريقي للتنمية. 
لكن مع املشهد االقتصادي العاملي املتغري، ستبحث عن خيارات لجذب 
ومانحني  ممولني  ومن  الناشئة  االقتصاديات  من  إضافية  استثامرات 
جدد، مبا يف ذلك الصناديق السيادية وصناديق التقاعد. وستستخدم 
أدواتها الحالية بشكل أفضل، أثناء تطوير طرق جديدة لضامن أن أي 
دوالر يستثمر من قبل البنك سيحرر املزيد من املستثمرين اآلخرين. 
واتفاقات  الخاصة  العامة-  للرشاكة  األوسع  االستخدام  وسيجتذب 

التمويل املشرتك  وأدوات تخفيف املخاطر مستثمرين جدد. 

التحول لدعم التحول
األفارقة،  تخدم  أفريقية  منظمة  بوصفه  فريدة:  مأسسة  البنك  يعترب 
أفريقيا  وصوت  االقتصادي،  والتكامل  للتقدم  محركا  البنك  يشكل 
والتنمية األفريقية عرب القارة - وأبعد منها بكثري. ومييض البنك نحو 
زيادة فعاليته التنموية عرب الالمركزية املتزايدة عىل املكاتب الخارجية 
القوية  واملوازنة  االسرتاتيجي،  البعد  ذات  املشاركة  ومجاالت  للبنك، 
والقدرة العالية عىل تحمل املخاطر. لقد أسهم ذلك كله يف املحافظة 
املستمرة عىل تصنيف AAA الذي يضمن السمعة األفريقية والعاملية 

للبنك.

ملتطلبات محيطه.  ليبقى مستجيبا  التطور  يواصل  أن  البنك  إن عىل 
والفاعلية  والتكامل  الالمركزية  من  أعىل  بدرجة  يتسم  أن  ويجب 
والفعالية وأن يركز عىل النتائج، بحيث يقيس تقدمه وفق اإلنجازات 
أنشطة  انسياب  عىل  يحافظ  أن  يجب  كام  األرض.  عىل  الحقيقية 
أعامله - التشغيلية واملؤسسية وتلك املتعلقة بامليزانية. ويعزز أدواره 

كمستشار، ووسيط معرفة، ومحفز وعنرص وئام.

لبنك  للتنمية،  األفريقي  للبنك  العرشية  االسرتاتيجية  هي  إذا  هذه 
أفريقيا. التي تعكس رؤية أفريقيا لذاتها - رؤية تحول ميكن تحقيقها. 
’يف قلب تحوالت أفريقيا‘، سيقيس البنك النجاح وفق التغريات الدامئة 

التي سيجلبها لحياة الشعوب األفريقية. 




