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 حدون ضد الفقرمتَّ

  صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد)
 E14/2019بيان صحفي رقم 

  
  بالعمل الرائع السنوية للتنمية تعترف أوفيد جائزة 

  يف غانا لصرف الصحيفري املياه واتويف  دويتالذي قامت به فيدا 
  

، تقديرًا فيدا دويت ةللسيد ٢٠١٩لعام للتنمية السنوية أوفيد نحت جائزة ُم .٢٠١٩ يوليو/متوز ١٨، ، النمسافيينا
  لعملها الرائع يف السعي من أجل توفري خدمات مستدامة للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لسكان غانا. 

دوالر  ١٠٠ ٠٠٠ قدره مبلغ، على صحي يف غاناللمركز الدويل للمياه والصرف ال ةطريالقُ  ة، املديردويتحصل تسو
 .هلا تقديرًا أوفيدأمريكي من 

مزيد من الدعم املايل والسياسي احلصول على يف الدعوة إىل  تهتتمثل أولوي، يف غاناشخصًا  ١٢من  لفًاًا مؤفريقدويت تقود 
لسياسات واملعايري واملبادئ التوجيهية لدعم ويف الوقت ذاته تقدمي ال، املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية خلدمات

 ‘رئيسيةالطة اخل’ تنفيذدعم يف ، يالواقعة يف مشال أسوتيف ،يف املنطقة الشريكة هلا دويت ةأولوينصبُّ وتللحكومة الوطنية. 
 ةاملياه والصرف الصحي والنظافهتدف هذه اخلطة إىل توفري خدمات و. الصحية ةدمات املياه والصرف الصحي والنظافخل

عدد ما يقرب من نصف يتمتع ، ويف الوقت احلايل. ٢٠٣٠حبلول عام  أسوتيفيالشاملة جلميع سكان منطقة  الصحية
مرافق ال تتوفر و ؛ياه الكافيةبإمكانية الوصول إىل مرافق امل ،يف املقاطعة ًاشخص ٦٢ ٨١٦يبلغ عددهم الذين سكان ال
رلد وومنظمة ، واملحلية املشروع احلكومةَ  يشمل حتالفُ و. فقطمنهم يف املائة  ١٥ملا نسبته إال  ةلصرف الصحي الالئقا

 ، ومنظمة أكوايا غري الرحبية.املأمونة، وشبكة املياه هيلتون .ن، ومؤسسة كونراد فيجن

نظمة يف الدورة السنوية األربعني للمجلس الوزاري للمد إبان اجتماع وفيأيف مقر  وحضرت دويت مراسم تسليم اجلائزة
ي عزمها على العمل جبدية أكرب لتحسني نوعية حياة وتقوِّ  هازستحفِّ  اليت ،لتلقي اجلائزةتشعر باالمتنان فيينا. وقالت إهنا 

 الناس يف العامل النامي.

 ".هذا التقديربسببهم اكتسبت ست هذه اجلائزة لشعب غانا ومنطقة أسوتيفي الشمالية الذين كرَّ "إهنا دويت  توقال
 هاعزم تكدأو. ظفيهومو أوفيدللرئيس واملجلس الوزاري وإدارة  اميق امتناهنعرب عن عتود أن ت" وأضافت قائلة إهنا

 ."غانايف ، وخاصة لناس يف العامل النامياحياة على العمل جبد حنو حتسني نوعية 

ه املرأة يف قطاع املياؤديه الدور املهم الذي تدرك إن أوفيد ي" :ألوفيد، املدير العام وقال الدكتور عبد احلميد اخلليفة
يف السيدة فيدا دويت تعد مشاركة واحللول وتشجيع التغيري السلوكي. النهوض ب، ووالصرف الصحي والنظافة الصحية



2 

وموثوقة وبأسعار معقولة للعديد من  مأمونةهذا القطاع مثالية وتساعد على توفري إمكانية الوصول إىل خدمات مياه 
  "األشخاص يف غانا.

على تسريع العمل يف للسيدة دويت هلذا العام للتنمية ة السنويائزة اجلأن يساعد منح يف أمل وأضاف قائًال: "إن أوفيد ي
، وتسليط الضوء على القضايا ، وتشجيع العديد من النساء العامالت يف جمال التنميةأفريقيا جنوب الصحراء الكربى

 الصحية." املهمة املتمثلة يف املياه املأمونة والنظافة

ملنظمات تسليط الضوء على إجنازات ال ٢٠٠٦السنوية للتنمية يف عام أوفيد جائزة  استحداثمت الذكر أنه جدير بو
بنغالديشية للنهوض بالريف، اللجنة الومن بني الفائزين السابقني: واألفراد يف جمال احلد من الفقر والتنمية املستدامة. 

دعاء ة السورية الالجئو؛ مؤسسة التنمية املتكاملة يف غواتيماالو؛ يا يف بنغالديشغالروهين الجئيالدعم ل تقدميهالوذلك 
الدكتور وماالال يوسفزي من باكستان؛ وللتفوق يف كينيا؛ كاكينيا ومركز  ؛الزامل؛ ومستشفى سرطان األطفال يف مصر

بارتولينا سيسا الوطين احتاد األستاذ حممد يونس؛ وو؛ رياخلفاعل مازن اهلاجري، جراح األنف واألذن واحلنجرة الشهري و
 .بوليفيا يفمن السكان األصليني  اتللفالح


