
 

 

 

 ضدَّالفقرحدونَّمت َّ

َّوبكَّللتنميةَّالدوليةَّ)أوفيد(األصندوقَّ
 A02/2019بيانَّصحفيَّرقمَّ

  
َّقيمتهاََّّتتجاوزتمويالتََّّاعتمادَّيوافقَّعلىصندوقَّاالوبكَّللتنميةَّالدوليةَّمجلسَّمحافظيَّ

َّفيَّالبلدانَّالناميةللعملياتََّّدوالرَّأمريكيماليين303ََّّ
 

اجتماعه السادس والستني  (أوفيد)للتنمية الدولية  وبكاألصندوق جملس حمافظي عقد  .2019مارسَّ/آذار13َّ،َّفيينا،َّالنمسا
برئاسة معايل االستاذ عبد الوهاب البدر، رئيس اجمللس وحضور اعضاءه، باالضافة اىل مدير  ائة يف مقر الصندوق يف فينابعد امل

دوالر ماليني  303تتجاوز قيمتها جديدة متويالت  اعتماد علىوقد وافق اجمللس . عام الصندوق الدكتور عبد احلميد اخلليفة
  .لصاحل البلدان النامية يف مجيع أحناء العاملأمريكي 
 .يف قطاعات النقل واملياه والطاقةمشاريع مدة املعت  األموال  معظم وستموِّل

 :املشاريع التالية ،أمريكيمليون دوالر  225تبلغ قرابة اليت  ،قروضَّالقطاعَّالعامستدعم و 

المبلغَّ)بماليينَّ المشروع البلد
 (األمريكيةَّالدوالرات

َّ هندوراس َّاَّإدماجمشروع َّالصغار ََّّاواقتصاديًََّّّيًّااجتماعلمنتجين َّالشرقي َّالشمال َّ-في
PROINORTE . الظروف املعيشية حتسني الدخل و  زيادةإىل هذا املشروع يهدف

البنية  وإقامةالتقنية املساعدة تقدمي و  من خالل التعزيز التنظيمينسمة  70 000 لنحو
 .موقد طهي 10 000توفري أكثر من مبا يف ذلك أو تطويرها، /التحتية الريفية و

0,20 

من الفقر  لحدِّ لملساعدة يُعىن هذا املشروع بتقدمي ا (.RN9)نهرَّمانجوكيََّّعلىَّبناءَّجسر مدغشقر
يف اجلنوب الغريب من خالل بناء جسر يف املناطق الريفية وتعزيز النمو االقتصادي الشامل 

بناء طرق الوصول والبنية التحتية االجتماعية األخرى، أيًضا سيتم و . النقلشبكة  لتحسني
 .نسمةمليون  4,2 حنومما يفيد 

0,10 

يسعى هذا املشروع  .إمداداتَّالمياهَّوالصرفَّالصحيومرافقَّالجزرَّالخارجيةََّّموانئ ملديف
إعادة سيتم و . جزيرة 13يقيمون يف نسمة  20 000لنحو الظروف املعيشية  حتسنيإىل 

الصيد  ةصناعتقدمي املعونة إىل بني اجلزر واسترياد السلع و  االنتقالبناء ميناء لتحسني 
 .احمللي

0,50 

َّ السنغال َّمن َّالممتد َّالساحلي َّالرئيسي َّالطريق ََّّإلىداكار َّلويس َّ)سانت -داكارقسم
وفرص الوصول إىل اخلدمات العامة سبل حتسني يهدف هذا املشروع إىل  (.تيفاواني

، مجلة أمور، من بني تقاطعات 7كم و  1,63من خالل بناء طريق سريع بطول  العمل
 .نسمة مليون 4,1قرابة  يستفيد منها

0,65 

http://www.ofid.org/
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المبلغَّ)بماليينَّ المشروع البلد
 (األمريكيةَّالدوالرات

َّوتوزيعهاَّالكهرباءتوليدََّّأنظمةَّعَّنطاقيتوس سورينام حمطة  يُعىن هذا املشروع ببناء .ونقلها
 إىل باإلضافة ،قائمة طاقة حمطةتطوير و  اواطغمي 36كهرباء بقدرة التوليد جديدة ل
  قرابةمن املشروع  سيستفيدو . وتوسيعها والتوزيع النقل شبكاتتطوير 

 .نسمة 320 000

0,26 

َّ أوزبكستان َّفي َّالمياه َّإمدادات َّنامانجان.ييانغَّمقاطعةتحسين َّومدينة  يهدف  كورغان
ؤدي إىل حتسني ، مما يالبنية التحتية إلمدادات املياهبناء إعادة /بناءهذا املشروع إىل 

 .نسمة 185 000لنحو  ةياملعيشاألوضاع الصحية و 

96,53 

َّ  
 96,224 المجموع 

 
احلصول على مياه  سبلتعزيز هدف إىل ملشروع ي دوالر أمريكي 300 000قدرها  منحة اعتماد أيًضا علىوافق جملس احملافظني و 

 .الشرب املأمونة لسكان الريف يف املناطق الرعوية يف تشاد

: على النحو التايل وسيتم توزيعها، مليون دوالر أمريكي 80 قدره اعتماد مبلغت املوافقة على ، متم القطاع اخلاص دعم يف إطار و 
مليون دوالر أمريكي  30و ؛نيبن  مجهورية تعزيز قطاع الطاقة يف على للمساعدة ( تقريًبا مليون دوالر أمريكي 34)مليون يورو  30

واملتوسطة والصغرية تناهية الصغر امل لدعم املؤسساتمليون دوالر أمريكي  15؛ وملساعدة نيبال على تعزيز قطاع الطاقة لديها
 .يف نيبال دةوقطاع الطاقة املتجدِّ 

 


