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 ة مع وكالة، بالشراكمبادرة من مفوضية االتحاد األفريقيا يبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقإّن  .3

رؤساء أجاز  .ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقياوالبنك األفريقي للتنمية  التخطيط والتنسيق للنيباد

 إعالن" تماداع من خالل نية التحتية في أفريقيابرنامج تطوير البدول وحكومات االتحاد األفريقي رسميا 

 ة عشرنثامفي الدورة العادية الDoc. Ex.CL/(702(XX) )) تطوير البنية التحتية في أفريقيا" برنامج

 .7137في يناير  أديس أبابا، إثيوبيا المنعقدة في

برنامجا  13 ،7171التي تمتد إلى  ،تطوير البنية التحتية في أفريقياذات األولوية لعمل الخطة تتضمن  .7

 تواالتصاالالطاقة وتكنولوجيا المعلومات و النقلقطاعات  تشمل ،مشروعا  311مقسمة إلى  ومشروعا

 ب المتوقعمواجهة الطل الدول من ايسيمكن برنامج تطوير البنية التحتية في أفريق .المياه العابرة للحدودو

( 1) تسريع النمو؛( 7؛ )زيادة الكفاءات (3: )عن طريق وتعزيز المنافسة على خدمات البنية التحتية

 تحرير التجارة األفريقية البينية.( 1تحسين المستوى المعيشي؛ ) (3االقتصاد؛ ) تسهيل االدماج في عالم

تية في برنامج تطوير البنية التح تنفيذل للتكاليف الرأسمالية بدقة التخطيط بالرغم من أنه من الصعب .1

فإنه من المتوقع  ،بليون دوالر( 161 بأكثر منالمقدرة حاليا ) 7131حتى سنة  البعيد األمد أفريقيا على

 66ما يقارب  7171إلى  7137من  خطة العمل ذات األولويةتسليم ل اإلجمالية الماليةتبلغ التكلفة أن 

مشاريع تمثل  (.3)الصورة  للسنوات التسع القادمةسنويا دوالر  بليون 1.1 ما يقارب ، أوبليون دوالر

 في تحويليةإلى استثمارات ما يظهر الحاجة الماسة  من التكلفة اإلجمالية، %51 الطاقة والنقلوبرامج 

 ريةاالحتياجات االستثما تمثلو وتعزيز النمو وخلق فرص العمل. لدعم التجارة األفريقية هذه القطاعات

 نسبة أقل. ياهوالم تولوجيا المعلومات واالتصااللتكن

 اتب القطاعحس أفريقيابرنامج تطوير البنية التحتية في لوية لخطة العمل ذات األول: التكلفة اإلجمالية 0 الشكل

 .واألقاليم

 

{ الطاقة}

{40.3 }$

{  النقل}

{25.4 }$

{  المياه}

{1.7 }$

تكنولوجيا }

المعلومات 

{واالتصاالت

{0.5 }$

حسب القطاعات

بليون دوالر أمريكي

Energy Transport Water ICT
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مية نعملية الت ستوياتم في كافة الفاعلينكل نامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا على يعتمد تنفيذ مشاريع بر .3

 يبادكالة التخطيط والتنسيق للنوومفوضية االتحاد األفريقي  –منسقة إجراءات من خالل اتخاذ ،قيايفي أفر

 ،نيعلى المستوى الوطالمستوى اإلقليمي، و علىلمجموعات االقتصادية اإلقليمية وا ستوى القاري،معلى ال

الهيكل  يذ علىعملية التنف ترتكز .سكانهامنها يستفيد والتي  على أراضيها بناء المشاريعيتم س التيالبلدان 

خلق بيئة تساعد و القدرات المؤسسية تعزيزإلى  الذي يهدف عموما ة التحتية في أفريقيايلتطوير البن المؤسسي

 تعبئة الموارد. على

اللجنة تحتية وبنية الالمجموعة االستشارية للو تطوير البنية التحتية الرسمية  مجلس إجراءاتقواعد تم تأسيس  .1

ز التنسيق العام تعزيل اعات بشكل منتظممتم عقد اجت، ولبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا التوجيهية

توجيهات السياسة العامة والتسهيالت من أجل  لتوفير، ومصلحة الأصحاب  مختلف لجهود التنفيذ من قبل

 السلس لمشاريع برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا.التنفيذ 

التقدم في  ستمري في هذا السياق، تطوير البنية التحتية في أفريقيا. لبرنامج أساسيا  عنصرا تعتبر الشراكة .6

 ى سبيل المثالعل نذكر منهم، دعم الشركاء في االعتماد على برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقياتنفيذ 

يابانية الوكالة الو الوكالة األلمانية للتعاون الدوليووكالة لوكسمبورغ للتعاون اإلنمائي و االتحاد األوروبي

تنفيذ تسهيل أكبر ل في تؤدي هذه الشراكات دورا محوريا .األفريقيبنك التنمية للجنوب و للتعاون الدولي

ة والنقل الطاق مشاريعمتابعة  التعاون مع الشركاء في ساهمي برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا.

 .العابرة للحدوداإلقليمية و توتكنولوجيا المعلومات واالتصاال

ة في لبرنامج تطوير البنية التحتي ولويةخطة العمل ذات األتنفيذ ل تعزيز القدرات وجهود التنسيق واالتصاالت

 .أفريقيا

دام على تعزيز مست الوكالة األلمانية للتعاون الدولي،برنامج دعم  تعمل الوكالة األلمانية للتعاون، من خالل .1

برنامج الخاصة بآلية الرصد والتقييم ورفع التقارير  (3في مختلف المجاالت، خاصة: ) لقدرات المؤسسات

{  أفريقيا الوسطى}

{21.5$ }

{  الجنوب االفريقي}

{12.5$ }

{  غرب أفريقيا}

{6.2$ }

{  شمال أفريقيا}

{1.3$ }

{  شرق أفريقيا}

{23.3$ }

{ 3القاري }

حسب األقاليم

بليون دوالر أمريكي

Central Africa South Africa West Aftica North Africa East Africa Continental
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( 1؛ )يقواالتصاالت والتسو برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا بيانات( 7)البنية التحتية في أفريقيا  تطوير

في مفوضية االتحاد  التعلم المتبادل بين األقران( 3؛ )تطوير البنية التحتية في أفريقيابرنامج  إعداد مشروع دعم

 .التنمية المؤسسية والتنظيمية( 1)المجموعات االقتصادية اإلقليمية؛ والتنسيق للنيباد ووكالة التخطيط األفريقي و

 .7131في أكتوبر  تعاون الدوليالوكالة األلمانية لل دعم برنامج هذه المرحلة منتنتهي 

 يهدف إلى تعزيز (7131-7133ثالث سنوات )مشروعا مدته  أطلق البنك األفريقي للتنمية ،7133في أبريل  .6

اد، وكالة التخطيط والتنسيق للنيبمفوضية االتحاد األفريقي و كذاقدرات المجموعات االقتصادية اإلقليمية و

تنفيذ هذا  في نتيجة للتأخر .لتنفيذ مشاريع برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقياوالتحضير والتنسيق لتخطيط ل

 7131نوفمبر  36بتاريخ  جاندأبي الذي عقد فياألخير  مجلس تطوير البنية التحتيةاجتماع  أوصى المشروع،

روع يتم تمديد المش أن البنك األفريقي للتنمية ووافق ،تم تقديم الطلب .7136إلى ما بعد  طلب تمديد المشروعب

 .7136إلى غاية نوفمبر 

 هذا المشروع: في تنفيذ تحقيق اإلنجازات التالية تم ،7136إعتبارا من أكتوبر  .5

 للنيباد: التخطيط والتنسيق وكالةعلى مستوى  المساعدة الفنية :3العنصر  -

من  تنسيق للنيبادوكالة التخطيط وال فياألساسي لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا فريق اليتكون 

 ين، وموظفتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت(والطاقة والنقل و رصد والتقييم،ال) خبراء( 3أربعة )

هناك موظف لمسائل الجنسين بحلول نوفمبر  أن يكون ومن المتوقع .المالية ومساعد مشروع(( )7)

7136. 

 مفوضية االتحاد األفريقي: على مستوىالمساعدة الفنية  :7العنصر  -

شار السياسات أن يلتحق مستالمتوقع ، ومن محلل معلومات لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا تم توظيف

 .7131األول من  الثالثيفي  فريقيتطوير البنية التحتية في أفريقيا بمفوضية االتحاد األلبرنامج 

 : المساعدة الفنية للمجموعات االقتصادية اإلقليمية:1العنصر  -

 مراتملابر ع النقلالوكالة المركزية لتسهيل يتم نشر خبراء برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا على 

والمجموعة االقتصادية لدول غرب  شرق أفريقياومجموعة والسوق المشتركة للشرق والجنوب األفريقي 

يف خبراء ظتوويجري . جنوب األفريقيجموعة تنمية المو والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية أفريقيا

 .اتحاد المغرب العربيلمجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا ول

تيجية اتصاالت ، تم وضع استراعلى التواصل خبراء برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيالتحسين قدرة . 31

لبرنامج  افتراضيمركز معلومات تم تفعيل و ،بالتعاون مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية مناسبةوخطة عمل 

لبنية التحتية اجميع االستفسارات المتعلقة ببرنامج تطوير لاتصال  كجهةيعمل  ،تطوير البنية التحتية في أفريقيا

ة البنية التحتيإلى ذلك، تم إطالق شبكة صحفي برنامج تطوير  إضافة .)gra.odip-au.www/( في أفريقيا

 نيةبرنامج تطوير الب وتسليط المزيد من الضوء علىلتسهيل التآزر بين المانحين  7136في أفريقيا في مايو 

 .وآثاره التحتية في أفريقيا ومشاريعه 

 

 مج تطوير البنية التحتية في أفريقيا:اتعبئة الموارد لتسريع تسليم خطة العمل ذات األولوية لبرن

 لتسريع متعددين حشد أصحاب مصلحةهو ، 7133في يونيو  ، المنعقدةكان الهدف من قمة داكار للتمويل .33

 تنفيذ مشاريع البنية التحتية اإلقليمية ذات األولوية.
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دافع تطوير البنية التحتية كداكار للتمويل،  لمؤتمر الرئيسية نتيجةال، التي كانت حددت خطة عمل داكار .37

لقارة للقطاعين الخاص والعام في ا كيف يمكن ، وللنمو المستدام في أفريقيا عنصر تمكين حاسمرئيسي و

ولهذا  رئيسية.قليمية الفي البنية التحتية اإلواالستثمار  تمويلال لضمان شركاء إنمائيين آخرينالتشارك مع 

برنامج  تنفيذ نموذج لتسريعك 36إعطاء األولوية لمشاريع البنية التحتية الـ على المؤتمر وافقالغرض، 

 المشاريع. ذهإعداد ه تمويلبينما تمت دعوة البنك األفريقي للتنمية ل تطوير البنية التحتية في أفريقيا،

تشمل: و ،ياتطوير البنية التحتية في أفريقلتنفيذ برنامج  التاليةاألربع  معوقاتال حدد مؤتمر داكار للتمويل  .31

 (3لمشاريع؛ )تمويل ا نقص (1؛ )إلعداد المشاريع نقص التمويل  (7؛ )لمشاريعا إلعدادالكفاءة نقص ( 3)

 نقص إشراك القطاع الخاص.

 المستوى الوطني واإلقليمي، األولى علىمرحلة ال إلعداد مشاريع الكفاءةكجزء من جهود معالجة نقص  .33

 صندوق إعداد بواسطةالمكملة  ،قيايتطوير البنية التحتية في أفر الخاصة ببرنامج الخدمات آلية تقديمقدمت 

 ى المشاريعوجدو لبنية التحتيةالمرحلة األولى ل مشاريع إعداددعم  مشروع ،للنيباد لبنية التحتيةاع مشاري

ان إعداد شامل لضم .منهج نفق األموال تماشيا مع لمشاريع تطوير البنية التحتية في أفريقيا، ،على التوالي

األلمانية الوكالة  ، بدعم منتقديم الخدمات آلية قدمت ،الجوس-ممر أبيدجان ع المرحلة األولىمشرول

روع مش أعضاءو المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيالمفوضية  خدمات استشارية للتعاون الدولي

 ، ونيجيريا(.توجو)كوت ديفوار، غانا، بنين، الخمس الدول 

رافق إعداد محول  المائدة المستديرة وافق اجتماع (،7)العائق  مشاريعال عدادإل تمويلاللمعالجة نقص   .31

نموذج  علىالعمل  ، على7133في نوفمبر  ، جمهورية جنوب أفريقياانعقد في كيب تاون الذي، المشروع

 إعداد المشاريع مرافق تخطط إضافة إلى ذلك، إلعداد المشاريع. للحصول على تمويلمشترك ومنسق 

عداد إ حيث يمكن لمرافق تحديد المشاريع الرائدة وطريقة الحصول على تمويل طريقة د دليل يشرحاإلعد

 بشكل مشترك. التدخل متعددة المشاريع

عملية تنفيذ  تسريع(. ويهدف إلى 1)العائق  ويل المشاريعملمعالجة نقص ت 11تم تأسيس صندوق أفريقيا  .36

الطاقة  يلتمويل المشاريع ذات األثر الكبير ف تمويل خاص تعبئة في أفريقيا من خالل البنية التحتية مشاريع

 ستقوم المبادرة بتعبئة رأس المال العالمي والمحلي معا، والنقل.والمياه وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

، من ذلك األهمو من خالل زيادة التمويل. في أفريقيا المشاريع القابلة للتنفيذزيد عدد ي، ومن المحتمل أن 

 ، وتسهيلمباشرة في المشاريع بليون دوالر 31استثمار  هو الهدف االستراتيجي على المدى البعيد أن

 يعملس .الجهات الفاعلة في القطاع الخاص تعبئة من خالل في المشروعبليون دوالر  311استثمار  إجمالي 

 إعداد خط عمل (3) خطي نشاط رئيسيين لألعمال: في عبر دورة حياة المشروع 11صندوق أفريقيا 

المرحلة  مشاريع التي تركز على ،لمشاريع المعدة إعداد جيداا تدفقا ثابتا لصفقات يوفرالذي  ،المشاريع

 تجارية.الالمدرة للعائدات  االستثمارات الجيدة عالجي، الذي تمويل المشاريع خط عمل( 7) ؛النهائية

تنفيذ مشاريع  شراك القطاع الخاص فيتبذل الجهود إل ،(3نقص إشراك القطاع الخاص )العائق  ولمعالجة  .31

 بكة األعمال القاريةش أطلقت وكالة النيباد تعبئة الموارد. بما في ذلك برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا

ي يونيو ف في مشاريع برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا إلشراك القطاع الخاص كمنبر رفيع المستوى

نية تطوير البالالتزام ب اوأفريقي اعالمي اسامي اتنفيذي مسؤوال 31 تتكون شبكة األعمال القارية من .7131

طاعين العام كيف يمكن للق اكتشاف على تحديدا التركيزكان . بشكل ملموس اإلقليمية في أفريقيا التحتية

أكثر تجذب  وهذا ما من شأنه أن يجعلها مشاريع.لتقليل أخطار ال التعاون على مستوى عال والخاص

 عيد.الب األمد مستثمرين آخرين علىدولية والصناديق السيادية للثروة والتقاعد المحلية والصناديق 

خطة العمل ذات األولوية  األولويات الناشئة: منذ التصديق علىالمرونة والمواءمة مع االحتياجات و  .36

إلى اك حاجة ، هنوعليه .األولويات وظهرت مسائل أخرى تتغير قيا،يلبرنامج تطوير البنية التحتية في أفر

ات قائمة خطة العمل ذ وتحديث مراجعة معايير اختيار مشاريع تطوير البنية التحتية في أفريقياإعادة 

 لحة.ولويات أصحاب المصلمواءمتها مع احتياجات وأ قياياألولوية لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفر
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خطة العمل ذات األولوية لبرنامج أداء تركيز على المع  استعراض نصف مرحلي ، تم إجراء7136في   .35

إلى المراجعة  تهدف، وكجزء من النطاق إلى يومنا هذا، 7137للمدة من  تطوير البنية التحتية في أفرقيا

 ،حتملم تأثير مستدامتحقيق  وتوفير مؤشرات نحو، تناسقالشمولية والنجاعة والفعالية والو هميةاألفهم 

 على أساس المجموعات االقتصادية اإلقليمية المحقق إلى يومنا هذا، و األعضاء الدول ذيتنفيكون  أنو

وأبرز االستعراض، من جملة أمور أخرى،  الدروس والتحديات. إلى جانب  العملومشاريع  االتفاقات

 المسائل التالية: 

  الالجئينمسائل مثل انعدام األمن والتحديات السياسية في عدة بلدان أفريقية إلى جانب تؤثر 

 والمهاجرين، على تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية على مستوى القاعدة الشعبية.

  تؤدي عضوية الدول األعضاء في عدة مجموعات اقتصادية إقليمية إلى ازدواجية وتضارب واختالف

جسيد ها تناألولويات على الصعيد الوطني. ويدعو ذلك إلى تحديد االستراتيجيات الهامة التي من شأ

 ومعالجة هذه الحقائق مع تمكين التقسيم المناسب لألعمال التي تشمل كافة القطاعات الرئيسية.

 .هناك مشاكل مرتبطة بالوصول إلى آليات التمويل 

  مثل عدم القدرة على  التي تزيد من حدتها عوامل أخرىالقدرات غير الكافية على الصعيد القطري

 ما يؤثر على المكاتب الوطنية لإلحصاء.السفر إلى كل بلد لجمع البيانات م

 المساءلة أمام السكان  هناك حاجة إلى رفع تقارير أكثر عن النتائج مقابل المدخالت، بما في ذلك

منظور أفريقي أوسع نطاقا للبنية التحتية بما يتجاوز برنامج تطوير  المستفيدين، إلى جانب الحاجة إلى 

 البنية التحتية في أفريقيا.

  تصادية اإلقليمية، إلى جانب وضع حاجة إلى تمويل جمع البيانتات على مستوى المجموعات االقهناك

 خط األساس.

  يؤدي ضعف استيعاب األموال، ال سيما لمشاريع بناء القدرات، أيضا إلى محدودية القدرة على التنفيذ

 وبشكل دوري إلى استمرار ضعف القدرة على االستيعاب.

 خفض األهداف إلى مستويات أكثر قابلية للتحقيق تكون مرتبطة بالقدرات ضا إلى قد تكون هناك حاجة أي

 البشرية والمؤسسية المتوفرة وتأخذ في االعتبار البيئة العملية.

 على أرض الواقع: لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا تنفيذ خطة العمل ذات األولوية

 برنامجا ومشروعا 31 الطاقة قطاع في التحتية في أفريقيابرنامج تطوير البنية عمل   برنامج يتضمن .71

 على صولالح فرص وزيادة الطاقة، لتوليد الرئيسية الكهرومائية الطاقة توليد مشاريع تطوير  يستدعي

 القارة يف الطاقة مجمعات لربط النقل خطوط  شمليكما . أفريقيا في لتنميةلدفع إعطاء  أجل من الكهرباء،

 اإلقليمي يةلنفطا اتالمنتج أنبوب مثلي. الطاقةللتجارة والتعاون بين األقاليم في مجال  كبيرة زيادةب والسماح

 لبرنامج تطوير البنية التحتية في  خطة العمل ذات األولوية منا جزء   الجزائر-نيجيريا الغاز أنبوب وخط

 .الطاقة قطاع في أفريقيا

بين  الربطخط  ،(السنغال) سامبانغالو سدو االثيوبي النهضة سد تنفيذها يجري التي البارزة المشاريع تشمل .73

 يتاكال مشروع من االنتهاء تم(. تنزانيا بوروندي، رواندا،) روسومو وشالالت وكينيا، وتنزانيا زامبيا

. 7131 برسبتم في كوندي ألفا السيدفخامة  غينيا، جمهورية رئيس من قبل قهإطال وتم الكهرومائية لطاقةل

 .التحضيرية المراحل في ال تزال أخرى مشاريع وهناك

خطة العمل ذات األولوية لبرنامج تطوير البنية التحتية في  تهدف ،73الـ اومشاريعه ابرامجهمن خالل  .77

 وتحديد ة،الرئيسي المدن بين الربطو الكبرى، واالستهالك اإلنتاج مراكز ربطإلى  النقل قطاع في أفريقيا

 قاريةو ةإقليمي تجارةعلى  الساحلية غير البلدان وفتح ،الحديدية السكك وخطوط المحورية الموانئ أفضل

 الساحلي رممال ذلك في بما سبعة رقم ألفريقيا براعال السريعالطريق في  ملحوظ تقدميتم إحراز . أفضل
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 أبيدجان،-وواجادوج-نيامي-كوتونو الحديدية السكك ودائرة ،وسجال أبيدجانوممر  أبيدجان،-داكار

 السريع قالطري وبرنامج ،لجامبياالعابر النقل  ممرو الكاميرون،-نيجيريا األقطار المتعدد السريع الطريقو

 أبابا سأدي-جيبوتي الحديدية السكة  خط من االنتهاء تم. المركزي والممر ،أفريقيا غربل العابر الساحلي

وهناك أيضا دراسات جارية إلنشاء الممرات الذكية النموذجية على طول  .7136 سبتمبر في وأطلق

 جنوب وممرات دار السالم. -ممرات شمال

حول إنشاء السوق األفريقية الموحدة للنقل الجوي في يونيو  7161المشروع الرئيسي ألجندة سيتم إطالق   .71

ة نحو مباشر. وقد وقع سبعة عشر بلدا على االلتزام الرسمي بالتنفيذ الكامل إلعالن ياموسوكرو 7131

رنة البنية وي عصإنشاء السوق األفريقية الموحدة للنقل الجوي. ويتطلب حجم الطلب المتوقع على النقل الج

خاصة في وسط وغرب  مراكز المطارات التحتية للمطارات في القارة، وأنظمة المالحة الجوية وتطوير

 أفريقيا. 

 ةتسع من لحدودل العابرة المياه في خطة العمل ذات األولوية لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا تكونت .73

 أحواض البحيرات منظمات قدرات وبناء األغراض متعددةال السدود تطوير إلى هدفتو. مشاريعو برامج

 إعدادية راساتدويجري القيام ب. المائية التحتية البنية وتطوير تخطيطال من لتمكينها أفريقيا، واألنهار في

 ليسوتو يف األراضي المرتفعة مياه مشروع من الثانية المرحلة تنفيذ انطلقو ،األغراض متعددال فومي سدل

 .7133 مارس في رسميا

 نشر اللخ من كاف اتصال توفير على التركيز يتم واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا قطاعبالنسبة ل .71

 ضمان أجل نم الدولية البحرية البصرية األليافبشبكات  ربطهال دولال جميع في البصرية األليافشبكات 

 من البصرية األلياف مشروع( 3: )هيو مشاريع أربعة تنفيذ ويجري. انقطاع دون عالميو إقليمي ربط

 شركة مشروع( 7) والجزائر، تونسبين  نترنتاأل وربط شبكة ،النيجر عبر نيجيريا إلى الجزائر

 األفريقي الجنوب تنميةمجموعة ( 1) ، )كومتال( للسوق المشتركة للشرق والجنوب األفريقي التصاالتا

 .)أكسيس( نترنتاأل لتبادل األفريقي نظامالو 7171 الرقمية

 

 

 

 الخاتمة:

 التزاماب يتطلفإن جعله عمليا  ،حساس إطار هو برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا أن من الرغمب  .76

 وجود عدمويبقى  .الخاص القطاع وإشراك الرئيسية، السياسية الفاعلة الجهات بين ا كبيراتنسيقو كبيراماليا 

 مشاريعتتميز  .لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا ارئيسي عائقا التي يمكن تمويلها من البنوك مشاريعال

وتقديم  قدةمع جدوى دراسات تتطلب ما وغالبا طويلة،تنفيذ  فتراتإلى بحاجتها  الكبيرة التحتية البنية

 في 31 و 1 بين ما واسعة النطاقال التحتية البنية مشاريع إعداد تكاليفتتراوح . الخبراءمن قبل  المشورة

 مشاريع فيأمريكي  دوالر بليون 66 والستثمار  وعليه، . للمشروع النهائية االستثمار تكاليف من ئةاالم

 إعداد على السنة فيأمريكي  دوالر بليون 1إلى  3إنفاق ما بين  يجب ،7171 عام بحلول التحتية البنية

 مرومستثيتردد  بينما ،التمويل من هذاالنوعأو الحكومات األفريقية  نالمانحو يقدمال حاليا، . المشروع

على  رةالخطو ةشديدالمشكلة  هذهتعتبر . كاملة التحتية البنية تطوير تكاليف دفع في الخاص القطاع

 يصعب على القطاع الخاص تقييم مخاطر تأخير وإلغاء المشاريع. حيث نطاقال ةواسعال اإلقليمية لمشاريعا


