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 حدونَّضدَّالفقرمت َّ

َّصندوقَّأوبكَّللتنميةَّالدوليةَّ)أوفيد(
 A33/2018بيانَّصحفيَّرقمَّ

  
ََّّدوالرَّأمريكيَّمليون328َّقيمتهاََّّتتجاوزتمويالتََّّيعتمدمجلسَّمحافظيَّأوفيدَّ

َّللعملياتَّفيَّالبلدانَّالنامية  
َّالنمسا َّفيينا، ،12َََّّّ  متويالت تتجاوز قيمتها  (أوفيد)للتنمية الدولية  أوبكصندوق اعتمد  .2018َّديسمبر/األولكانون

دورته اخلامسة والستني  يفالتمويالت وقد اعتمد جملس حمافظي أوفيد  .لصاحل البلدان النامية يف مجيع أحناء العاململيون دوالر  328
 .يف مقر املنظمة بفيينا اليت ُعقدتبعد املائة 

 :املشاريع التاليةأمريكي مليون دوالر  216 علىاليت تزيد قيمتها  قروضَّالقطاعَّالعامستدعم و 

 المشروع البلد
المبلغَّ

)بماليينَّ
َّالدوالرات
 (األمريكية

حتسني الظروف الصحية واملعيشية يهدف هذا املشروع إىل . تطوير نظام الصرف الصحي يف قرطبة األرجنتين
أربع بلدات يف مقاطعة قرطبة من خالل بناء أنظمة صرف صحي يف نسمة  418 000 لنحو

تعزيز األنشطة االقتصادية الرئيسية على من التلوث البيئي ويساعد  أيضا  سيقلل املشروع و . جديدة
 .مثل الزراعة والسياحة

0, 60 

وانغشي غيف منطقة  للمسننيمركز طيب ورعاية يُعىن هذا املشروع بتشييد . هيشو للرعاية الصحيةمركز  الصين
القدرة على لديه و سرير  900املرفق على وحيتوي . يف جنوب الصنيالذايت حلكم املتمتعة باتشوانغ 

 .مريض يف السنة 50 000استيعاب 

0, 50 

من تعزيز األمن الغذائي وتقليل اخلسائر يسعى هذا املشروع إىل . بور سعيد لتخزين احلبوبمرافق  مصر
 مليون 1 ,5 الطاقة اإلنتاجية منباملعدات مما سيزيد  مهاوجتهيز بناء مرفقني جديدين للتخزين خالل 

 .طن من حبوب القمح سنويا   إىل مليوينطن 
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 كيلومرتا    68سني طريق بطول يهدف هذا املشروع إىل حت .واتشو هارو-يللبو -ديالطريق  حتديث إثيوبيا
سيستفيد و . عترب الزراعة فيها املصدر الرئيسي للدخلاالقتصادية يف منطقة تُ يساعد على تعزيز التنمية س

 .إىل اخلدمات االجتماعية واألسواق موصوهلسبل من حتسني نسمة  730 000ما ال يقل عن 

0, 22 

هذا يُعىن  (.أغريفارم) واألسواق يف غينيا الوسطى العلياالقدرة على الصمود الزراعة األسرية و برنامج  غينيا
لتخفيف من حدة الفقر وتعزيز األمن الغذائي عن طريق حتديث البنية املشروع بتقدمي املساعدة ل

املشروع من من املتوقع أن يستفيد و . تقنيات أكثر كفاءة اعتماداملزارعني على  ستساعدالتحتية اليت 
 .نسمة 455 000حنو 
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 المشروع البلد
المبلغَّ

)بماليينَّ
َّالدوالرات
 (األمريكية

توفري الوصول إىل خدمات الري والصرف، يهدف هذا املشروع إىل  .مشروع حتويل وادي شاير مالوي
 وتسويقهاضمان حيازة األراضي، وتعزيز إدارة األراضي الرطبة لزيادة اإلنتاجية الزراعية  علىواملساعدة 

 .أسرة من أصحاب احليازات الصغرية 56 000لنحو 
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زيادة العائدات وخفض خسائر ما بعد بيُعىن هذا املشروع  .دعم تنمية مناطق اإلنتاج الزراعي السنغال
احلصاد وتسهيل حصول املزارعني على املدخالت عن طريق تطوير سالسل القيمة الزراعية وبناء 

  حوايليستفيد منها لمن طرق الوصول الريفية  كيلومرتا    550 حتديث ومن املقرر أيضا  . القدرات
 .نسمة 600 000
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تعزيز الظروف الصحية واملعيشية يسعى هذا املشروع إىل  .حتسني إدارة املوارد املائية يف منطقة ختلونَّطاجيكستان
حتسني أنظمة املياه والصرف الصحي وحتديث /مزارع وعائالهتم عن طريق بناء 115 000لنحو 

 .نظم الري وأنشطة استصالح األراضي
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 216َّ,0 المجموع 
 

تزويد األطفال ذوي  :هتدف إىل ليون دوالر أمريكيم 2 ,25 أكثر من جمموعهابلغ  منحَّأربع تقدمي األخرى االعتماداتومشلت 
؛ ماحتياجاهتتلبية يركز على الذي عايل اجلودة التعليم الالوصول إىل  سبلالنزاع يف فلسطني باحمللية املتأثرة باجملتمعات  يفاإلعاقة 

 التقنيةمن خالل تقدمي املساعدة مصر واملغرب والسودان واليمن و األردن وتونس وسوريا والعراق وفلسطني تعزيز األمن الغذائي يف و 
تعزيز ؛ و يف غامبيا هبدف حتسني سبل عيش النساء من خالل تعزيز مشاركتهن يف التجارة شروعملدعم تقدمي ال؛ و وبناء القدرات

 .مصادر الطاقة املتجددةتعتمد على ة يف زامبيا عن طريق تركيب شبكات مصغرة الوصول إىل الطاقة احلديثة يف املناطق الريفيسبل 

تعزيز قطاع الطاقة يف على للمساعدة : مليون دوالر أمريكي 73مبلغ وفيد، مت اعتماد ألالتابع  مرفقَّالقطاعَّالخاصويف إطار 
من ( مليون دوالر أمريكي 20)؛ ودعم مؤسسة مالية يف بوتسوانا (مليون دوالر أمريكي 28حوايل ؛ مليون يورو 25)السنغال 

مؤسسة التمويل أيضا  دعم يسو . احلجم خالل توسيع نطاق أنشطة اإلقراض ليشمل املؤسسات الصغرى والصغرية واملتوسطة
يب ـمريكا الالتينية والكارييف أاحلجم الزراعية اخلاصة الصغرية واملتوسطة التجارية اإلقراض اليت تقدم القروض ألصحاب األعمال 

َّالتجارةلَّأوفيدَّعملياتيف إطار أما (. مليون دوالر أمريكي 25) مليون دوالر أمريكي  37مبلغ  مت اعتمادفقد  ،تمويل
مليون دوالر  20)وباراغواي  ،(مليون دوالر أمريكي 17مليون يورو؛ حوايل  15)األنشطة التجارية الدولية يف بوركينا فاسو  لدعم

 .(أمريكي

 


