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  )صندوق أوبكصندوق أوبك للتنمية الدولية (
 A21/2019بيان صحفي رقم 

 
  مليون دوالر أمريكي   ٨٥  إمجايل قيمتها ات قروض  يوقِّع اتفاق صندوق أوبك  

 الدويل   البنك   ملجموعة   السنوية   االجتماعات   أثناء 
  ٢٠١٩  لعام   الدويل   النقد   وصندوق 

  
لصندوق العام املدير ترأس  .٢٠١٩تشرين األول/أكتوبر  ٢٠الواليات املتحدة األمريكية،  ،واشنطن العاصمة

ت السنوية اعاوفًدا رفيع املستوى حلضور االجتمليفة اخلوبك للتنمية الدولية (صندوق أوبك) الدكتور عبد احلميد أ
  يف واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة األمريكية.  املنعقدة  ،٢٠١٩لعام    النقد الدويلوصندوق    ملجموعة البنك الدويل

 سسات اإلمنائيةواملؤ ك الدويلعة البنمع كبار ممثلي جممواالجتماعات ب حافلوسط جدول  ،الدكتور اخلليفةقَّع وو
   إمجايل قيمتهابلغ  إلقراض القطاع العام اتاتفاقالية، األخرى واملصارف التجارية وشركات االستشارات امل

متاشًيا مع وقد مت ذلك  ن وليبرييا والسنغال وسرياليون.بنِ  ، وهي:مستفيدةبلدان أربعة مليون دوالر أمريكي مع  ٨٥
  مجيع أحناء العامل.يف  –البلدان املنخفضة الدخل وباألخص  –النامية أوبك املتمثل يف دعم البلدان دوق هدف صن

التعاون  طيدلتوفريقيا أمع البنك الدويل للشرق األوسط ومشال  اإطاريًّ ا أوبك اتفاقً ع صندوق ، وقَّ باإلضافة إىل ذلك
هدف هذا القرض يواملشتركة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا. املستفيدة فعالية التنمية يف مجيع البلدان تعزيز و

  .م االجتماعي واالقتصادي يف املنطقةتعزيز التقدقيق حتاحلد من الفقر وتعزيز الرخاء ومواصلة جهود إىل 

  على النحو التايل:القطاع العام ض وقركانت توقيعات و

لتنمية ل  ماليني دوالر أمريكي  ١٠قيمة القرض    روموالد واداين).السيد  مع وزير االقتصاد واملالية،  االتفاق  ع  قِّ ن (وُ بنِ 
تعزيز األمن الغذائي والتغذية ودخل املزارعني أصحاب يهدف هذا القرض إىل الزراعية ودعم الوصول إىل األسواق. 

  النساء والشباب، يف سبع مناطق إدارية يف اجلنوب. باألخص احليازات الصغرية وأسرهم، و

مليون دوالر  ٢٥قيمة القرض  .تويه)صموئيل السيد ، اإلمنائيتخطيط المع وزير املالية واالتفاق ع قِّ وُ ليبرييا (
حتسني ا يف مشال ليبرييا، وكيلومترً   ٦٤متهيد طريق بطول  يسعى هذا القرض إىل  .  فوينجاما-ق كونياتطوير طريل  أمريكي

د إطاًرا لبدء تفاًقا مع الوزير حيدِّ ا أيًضاوقَّع الدكتور اخلليفة و. نقل السلع الزراعية وزيادة األمن الغذائي والدخل
  .يف البلد عمليات القطاع اخلاص
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  :أمادو هوتالسيد وزير االقتصاد والتخطيط والتعاون، ل من قب السنغالقرضني مع على توقيع لا
 ربنامج التنمية الزراعية وريادة األعمال الريفيةاملرحلة الثانية لدعم  ل  دوالر أمريكيماليني    ١٠قيمة القرض    ●  

)PADAER II(ملحاصيل امن أجل زيادة  نتجنياملصغار ية التحتية ل. يهدف هذا الربنامج إىل بناء البن
  لنساء والشباب.مع التركيز على اعمل، الفرص املزيد من وخلق 

يسعى . )PDZP/PNDLتطوير مناطق اإلنتاج الزراعي (لدعم  مليون دوالر أمريكي ٢٠قيمة القرض   ●  
تقليل خسائر ما بعد احلصاد وتسهيل وصول املزارعني إىل املدخالت املحاصيل وزيادة إىل هذا القرض 

من طرق كم  ٥٥٠من خالل تطوير سالسل القيمة الزراعية وبناء القدرات. ومن املزمع أيًضا تطوير 
  .الريفيةالوصول 

دعم ل  مليون دوالر أمريكي ٢٠قيمة القرض   .مع وزير املالية، السيد جاكوب جوسو سافا)االتفاق  ع  قِّ ُو(  رياليونس
معهد وتأهيل أربع مدارس ثانوية عامة وكلية لتدريب املعلمني وإعمار إعادة  إىل القرضيهدف هذا . قطاع التعليم

 ارتفاع معدالت االلتحاق.لتخفيف االكتظاظ واستيعاب للفنون التطبيقية 

  


