متَّحدونَّضدَّالفقر

صندوقَّاألوبكَّللتنميةَّالدوليةَّ(أوفيد) َّ
بيانَّصحفيَّرقمَّA02/2019

مجلسَّمحافظيَّصندوقَّاالوبكَّللتنميةَّالدوليةَّيوافقَّعلىَّاعتمادَّتمويالتَّتتجاوزَّقيمتهاَّ َّ
َّ303ماليينَّدوالرَّأمريكيَّللعملياتَّفيَّالبلدانَّالنامية َّ
فييناَّ،النمساَّ13َّ،آذار/مارسَّ .2019عقد جملس حمافظي صندوق األوبك للتنمية الدولية (أوفيد) اجتماعه السادس والستني
بعد املائة يف مقر الصندوق يف فينا برئاسة معايل االستاذ عبد الوهاب البدر ،رئيس اجمللس وحضور اعضاءه ،باالضافة اىل مدير
عام الصندوق الدكتور عبد احلميد اخلليفة .وقد وافق اجمللس على اعتماد متويالت جديدة تتجاوز قيمتها  303ماليني دوالر
أمريكي لصاحل البلدان النامية يف مجيع أحناء العامل.
وستمول معظم األموال املعتمدة مشاريع يف قطاعات النقل واملياه والطاقة.
ِّ

وستدعم قروضَّالقطاعَّالعام ،اليت تبلغ قرابة  225مليون دوالر أمريكي ،املشاريع التالية:
المبلغَّ(بماليينَّ
الدوالراتَّاألمريكية)

البلد

المشروع

هندوراس

مشروع َّإدماج َّالمنتجين َّالصغار َّاجتماعيًّا َّواقتصادَّيًّا َّفي َّالشمال َّالشرقي َّ20,0 َّ-
 .PROINORTEيهدف هذا املشروع إىل زيادة الدخل وحتسني الظروف املعيشية
لنحو  70 000نسمة من خالل التعزيز التنظيمي وتقدمي املساعدة التقنية وإقامة البنية
التحتية الريفية و/أو تطويرها ،مبا يف ذلك توفري أكثر من  10 000موقد طهي.
لحد من الفقر 10,0
بناءَّجسرَّعلىَّنهرَّمانجوكيَّ( .)RN9يُعىن هذا املشروع بتقدمي املساعدة ل ِّ
وتعزيز النمو االقتصادي الشامل يف املناطق الريفية يف اجلنوب الغريب من خالل بناء جسر
أيضا بناء طرق الوصول والبنية التحتية االجتماعية األخرى،
لتحسني شبكة النقل .وسيتم ً
مما يفيد حنو  2,4مليون نسمة.
موانئَّالجزرَّالخارجيةَّومرافقَّإمداداتَّالمياهَّوالصرفَّالصحي .يسعى هذا املشروع 50,0
إىل حتسني الظروف املعيشية لنحو  20 000نسمة يقيمون يف  13جزيرة .وسيتم إعادة
بناء ميناء لتحسني االنتقال بني اجلزر واسترياد السلع وتقدمي املعونة إىل صناعة الصيد
احمللي.
الطريق َّالرئيسي َّالساحلي َّالممتد َّمن َّداكار َّإلى َّسانت َّلويس َّ(قسم َّداكار65,0 -
تيفاواني) .يهدف هذا املشروع إىل حتسني سبل الوصول إىل اخلدمات العامة وفرص
العمل من خالل بناء طريق سريع بطول  63,1كم و 7تقاطعات ،من بني مجلة أمور،
يستفيد منها قرابة  1,4مليون نسمة.

مدغشقر

ملديف

السنغال

المبلغَّ(بماليينَّ
الدوالراتَّاألمريكية)

البلد

المشروع

سورينام

توسيعَّنطاق َّأنظمة َّتوليدَّالكهرباء َّونقلهاَّوتوزيعها .يُعىن هذا املشروع ببناء حمطة 26,0
جديدة لتوليد الكهرباء بقدرة  36ميغاواط وتطوير حمطة طاقة قائمة ،باإلضافة إىل
تطوير شبكات النقل والتوزيع وتوسيعها .وسيستفيد من املشروع قرابة
 320 000نسمة.
تحسين َّإمدادات َّالمياه َّفي َّمقاطعة َّيانغيكورغان َّومدينة َّنامانجان .يهدف 53,96
هذا املشروع إىل بناء/إعادة بناء البنية التحتية إلمدادات املياه ،مما يؤدي إىل حتسني
األوضاع الصحية واملعيشية لنحو  185 000نسمة.

أوزبكستان
َّ

المجموع

224,96

أيضا على اعتماد منحة قدرها  300 000دوالر أمريكي ملشروع يهدف إىل تعزيز سبل احلصول على مياه
ووافق جملس احملافظني ً
الشرب املأمونة لسكان الريف يف املناطق الرعوية يف تشاد.
ويف إطار دعم القطاع اخلاص  ،متمت املوافقة على اعتماد مبلغ قدره  80مليون دوالر أمريكي ،وسيتم توزيعها على النحو التايل:
 30مليون يورو ( 34مليون دوالر أمريكي تقريبًا) للمساعدة على تعزيز قطاع الطاقة يف مجهورية بنني؛ و 30مليون دوالر أمريكي
ملساعدة نيبال على تعزيز قطاع الطاقة لديها؛ و 15مليون دوالر أمريكي لدعم املؤسسات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة
املتجددة يف نيبال.
وقطاع الطاقة ِّ
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