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  )صندوق أوبكصندوق أوبك للتنمية الدولية (
 A18/2019بيان صحفي رقم 

 
  التحتية إلمدادات املياه والصرف الصحي    ية البن صندوق أوبك يدعم  
  مليون دوالر أمريكي   ٢٠  بقرض قدره يف رواندا  

  
) الدكتور صندوق أوبكللتنمية الدولية (ع املدير العام لصندوق أوبك وقَّ  .٢٠١٩ سبتمرب/أيلول ٢٦فيينا، النمسا، 

ياه والصرف الصحي إلمدادات اململيون دوالر أمريكي لدعم البنية التحتية  ٢٠اخلليفة اتفاق قرض بقيمة   احلميد  عبد
 رواندا.  يف

   مصرفبالشراكة مع  املياه والصرف الصحي (املرحلة الثانية)إمدادات رواندا لتوفري  برنامجَ  ل القرضُ سيموِّ و
تركيب ، ومقاطعة ١٤توفري املياه خلدمة لبناء مثانية أنظمة تسهيل  علىوسيساعد  .التنمية األفريقي وحكومة رواندا

صندوق يهدف التمويل الذي يقدِّمه و. مدارس، من بني أمور أخرى ١٠وصلة وتوفري املرافق الصحية يف  ٧ ٦٠٠
  .نسمة مليون ١,٥ املعيشة حلوايلحتسني مستويات إىل  أوبك

أثناء بعثة ويرا كلودين أُ  ةبالتخطيط االقتصادي الدكتور ةفاملكلَّ  ةالدولة الرواندي ةع املدير العام االتفاق مع وزيرووقَّ 
  أيًضا برئيس الوزراء الرواندي،  صندوق أوبكوالتقى الدكتور اخلليفة ووفد  إىل البلد.قام هبا رفيعة املستوى 

  السيد إدوارد جنرينيت.

سيما  يف البنية التحتية لرواندا: "... حتظى بتقدير كبري، الصندوق أوبك  مسامهة    إن  جنرينيت السيدوقال رئيس الوزراء  
 جتاه القطاعات الرئيسية مثل النقل والطاقة وإمدادات املياه والصرف الصحي."

م الذي أحرزته رواندا يف السنوات األخرية الفت للنظر، وينبغي أن يكون طموحها التقدَّ إن اخلليفة: "الدكتور  وقال
حنن قادرون وجناحه.  حتقيق  دوًرا يف  ي  ؤدِّ بأنه شريك قدمي لرواندا وي  صندوق أوبكيفخر  ومبثابة مصدر إهلام لآلخرين.  

وسنواصل العمل مع رواندا يف رحلتها   لدينا  القطاعني العام واخلاصعمليات  افذيت  على دعم مشاريع التنمية من خالل ن
 "ل االجتماعي واالقتصادي.للتحوُّ 

هذا التمويل يدعم ويكمل جهود احلكومة الرواندية والتزامها إن : "فقالت ويراأُ  ةالدكتور ةالدولة الروانديأما وزيرة 
على النحو املنصوص عليه يف  ٢٠٢٤عام  يف موعد أقصاهعلى خدمات املياه والصرف الصحي  حبصول اجلميع

تبلغ نسبة التغطية )، من املتوقع أن ٢و ١ تنيعند االنتهاء من هذا الربنامج (املرحلول. استراتيجيتنا الوطنية للتحوُّ 
 يف املائة." ٨١املياه والصرف الصحي إمدادات ب الوطنية
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صندوق أوبك . وحىت اآلن، وافق ١٩٧٦يف عام كان قد بدأ ورواندا صندوق أوبك التعاون بني وجدير بالذكر أن 
هلا مواقع املشاريع اليت ميوِّ أيًضا ر العام زار املديومليون دوالر أمريكي.  ٢٠٢قرًضا بقيمة إمجالية تزيد على  ٢٧على 

متويلها بشكل مشترك يف إطار املرحلة  ، واليت متَّ يف نزويف وكانانزيياه امل، مبا يف ذلك حمطات معاجلة صندوق أوبك
  يف رواندا. ةاألوىل من برنامج إمدادات املياه والصرف الصحي املستدام


