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 مان يطلقان شراكةصندوق أوبك وسلطنة ع  

 لدفع خطط التنمية الطموحة

للتنمية الدولية )صندوق أوبك( أطلق صندوق أوبك . 2020 ن/يونيهحزيرا 10فيينا، النمسا، 

التنمية بما يتماشى مع طموحات عجلة مان شراكة استراتيجية جديدة للمساعدة في دفع وسلطنة ع  

 ا.ا رئيسي  إقليمي   اصبح مركًزا لوجستي  يالبلد ل

مشروع أنفاق طريق الشرقية السريع، جار بالفعل لتحسين وهو المشروع المشترك األول، و

في تمويل المشروع صندوق أوبك لمنطقتين الشمالية والشرقية من البلد. ويشارك االتصال بين ا

مع  ،عن طريق برنامجه إلقراض القطاع العام مليون دوالر أمريكي 130قرض بقيمة بتقديمه 

 .حكومة سلطنة ع مان

كمركز  مقوماته من أجل ترسيخمان لتعزيز قطاع النقل يتماشى المشروع مع خطط سلطنة ع  و

واحد من سلسلة من االستثمارات مجرد مشروع أنفاق طريق الشرقية السريع هو فلوجستي إقليمي: 

هذا الهدف، وصندوق أوبك على استعداد لتقديم المزيد من التي تضع في اعتبارها تحقيق الجديدة 

 الدعم.

تخطى ويكم.  4ي يبلغ حوال إجماليي األنبوب" بطول يكجزء من المشروع، تم بناء نفقين "ثنائو

الهدف النهائي هو توفير و. الجبليةومنطقة معرضة لالنهيارات قرية نداب و النفقان سهل فيضي

 وصول أفضل إلى الوظائف واألسواق والخدمات العامة.

 مميزةيسعدنا إطالق شراكة إنمائية "وقال الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك: 

 يشملمثل هذا المشروع التاريخي الذي  فيتعاوننا  نطالقإمن المناسب أن نشهد و مان.مع سلطنة ع  

نتطلع إلى بناء شراكتنا ونحن . نسمةويوفر سفًرا أكثر أمانًا ألكثر من مليون نفقين بالسلطنة أول على 

 ."على العديد من مشاريع التنميةمعًا والعمل 
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الصناعة المعني ب 9الهدف يتماشى المشروع مع عدد من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك هذا و

بشأن العمل الالئق والنمو االقتصادي. باإلضافة إلى ذلك، سيتم  8الهدف واالبتكار والبنية التحتية، و

 تعزيز الزراعة والسياحة، وهما مصدران رئيسيان لتوليد الدخل في المنطقة.

 

  ن صندوق أوبكلمحة ع

كقناة  1976أنشأتها الدول األعضاء في أوبك في عام  إنمائيصندوق أوبك هو مؤسسة تمويل 

النامية ومجتمع  من البلدانيعمل صندوق أوبك بالتعاون مع شركاء و. لمساعدة البلدان النامية

المانحين الدوليين لتحفيز النمو االقتصادي وتخفيف حدة الفقر في جميع المناطق المحرومة من 

التحتية األساسية، وتعزيز الخدمات  ىفعل ذلك من خالل توفير التمويل لبناء البني والعالم. وه

الناس، حول ل صندوق أوبك عمتمحور يواالجتماعية وتعزيز اإلنتاجية والقدرة التنافسية والتجارة. 

والبنية التحتية مثل الغذاء والطاقة  -يركز على المشاريع التي تلبي االحتياجات األساسية هو و

المياه النظيفة إمدادات ووالعمالة )خاصة فيما يتعلق بالمنشآت البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة( 

أوبك إلى تشجيع االعتماد على الذات  يهدف صندوقووالصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم. 

 وإلهام األمل في المستقبل.

 


