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 حدون ضد الفقرمتَّ

  صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد)
 E17/2019بيان صحفي رقم 

 
  متويالت    اعتماد   يوافق على   أوفيد جملس حمافظي  

  للعمليات يف البلدان النامية   دوالر أمريكي مليون    ٣١٨قيمتها  
  

) على اعتماد أوفيد(صندوق أوبك للتنمية الدولية وافق  .٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ١١، اململكة العربية السعودية، جدَّة
   .مليون دوالر أمريكي لصاحل البلدان النامية يف مجيع أحناء العامل ٣١٨قيمتها متويالت جديدة 

ة باململكة العربية السعودية، قال املدير العام يف جدَّ ُعقدت ، اليت حمافظي أوفيدملجلس  ١٦٩اجللسة  إبَّانفي كلمته ف
يؤكد التزام أوفيد املستمر بدعم التنمية املستدامة الذي مت اعتماده حديًثا  ، الدكتور عبد احلميد اخلليفة: "إن التمويل  ألوفيد

 البلدانُ  أولويتها دتحدَّ حنن نقوم بتمويل العمليات يف القطاعات اليتويف البلدان املنخفضة الدخل يف مجيع أحناء العامل. 
  ".، مبا يتماشى مع طبيعة تفويضنانفسهااملتلقية 

السيد  وقال .ألوفيدبالده دعم على جمدًدا أثناء اجللسة حممد بن عبداهللا اجلدعان، السيد أكد وزير املالية السعودي، و
ما مت إجنازه حىت اآلن، أؤكد أنه إجناز جيب االستمرار يف البناء عليه من خالل بذل املزيد من إىل  بالعودةنه "اجلدعان إ

جيب أن يظل متطلًعا إىل األمام ومسترشًدا برؤية استراتيجية سليمة من قائًال إن أوفيد  أضاف  والعمل الدؤوب والشاق."  
يف هذا وقائًال "واصل السيد اجلدعان كالمه التنمية. و أجل مواجهة التحديات املستقبلية واغتنام مجيع الفرص يف جمال

الصدد أعتقد أن اإلطار االستراتيجي الذي متت مناقشته واملوافقة عليه يف الدورة األربعني للمجلس الوزاري يف يوليو 
  ."حاملاضي هو خطوة مهمة إىل األمام حنو االجتاه الصحي

اليت متت املوافقة على مبادئها العامة يف  -ألوفيد أيًضا خطط تنفيذ اإلطار االستراتيجي اجلديد املحافظني ناقش جملس و
وفعالية حتقق أقصى حيوية  أكثر مالءمة وإمنائي  ورؤية املنظمة لتكون مؤسسة متويل    -يوليو  متوز/الوزاري يف  أوفيد  جملس  

  .٢٠٢٠لعام أوفيد راض برنامج عمل يف هذا السياق، مت استعوشركائها. دى تأثري على التنمية ل

  :املشاريع التالية ،أمريكيدوالر  ماليني ٢٠٣قيمتها تبلغ اليت  ،ستدعم قروض القطاع العامو

املبلغ (مباليني  املشروع البلد
)األمريكية الدوالرات

لتحسني املوصلة  طرق  البايرا و-بانداب  بناء جسر ميتد على هنرل  جسر نالوا هبرشار. بنغالديش
يف النهاية املشروع هذا  وسيتيحالسفر بني املنطقة اجلنوبية الغربية والعاصمة دكا. 

، وحتسني الوصول إىل نسمةمليون  ١,٦ وأقل تكلفة حلوايل يسرأالسفر بشكل 
 واألسواق واخلدمات.املدرة للدخل الفرص 

٧٥,٠ 



2 

املبلغ (مباليني  املشروع البلد
)األمريكية الدوالرات

تعزيز األمن الغذائي والتغذية ل  .مشروع دعم التنمية الزراعية والوصول إىل األسواق بِنن
 النساء والشباب،   وباألخصودخل املزارعني أصحاب احليازات الصغرية وأسرهم،  

 حوايل من املشروع من املتوقع أن يستفيد ويف سبع مناطق إدارية يف اجلنوب. 
 .نسمة ٢٥٥ ٠٠٠

١٠,٠ 

تعزيز األمن الغذائي يف املناطق املتأثرة بشدة ل.  مشروع دعم سلسلة القيمة الزراعية بوركينا فاسو
سيوفر املشروع وباألزمات الغذائية املتكررة يف األجزاء اجلنوبية والغربية من البلد.  

للمزارعني املدخالت واملعدات واملساعدة التقنية، وتطوير األراضي الزراعية 
.نسمة  ٣٤٢  ٠٠٠وحتديث البنية التحتية الريفية، وحتسني الظروف املعيشية لنحو  

٢٠,٠ 

الطاقة وتنويع مزيج يف نقص الختفيف  على. للمساعدة حمطة الطاقة يف جامشورو باكستان
) من نسمةمليون  ٤٨الطاقة يف مقاطعة السند الباكستانية (اليت يسكنها حوايل 

سيساعد و. لكل منهما طاواغمي ٦٠٠خالل بناء حمطتني لتوليد الكهرباء بطاقة 
تلبية الطلب من قطاعات الصناعة والتصنيع وحتسني توصيل الطاقة املشروع على 

  للبنية التحتية االجتماعية، مثل املدارس واملراكز الصحية.

٧٢,٠ 

كم   ٣٦على امتداد  اجلارية  . ستساعد األعمال  وغتشا  ‐كازيالمبوا  طريق    حتديث ترتانيا
من  ين األوسط والغريبأاجلزختفيف قيود النقل يف منطقيت تابورا وكيغوما يف على 

تعزيز األنشطة الزراعية والسياحية، وتسهيل التجارة على سيساعد ذلك والبلد. 
 مع بوروندي ومجهورية الكونغو الدميقراطية املجاورتني.

٢٦,٠ 

 ٢٠٣,٠املجموع  
  

مليون دوالر أمريكي  ٢٥: مليون دوالر أمريكي ٤٥ قدره مبلغت املوافقة على ، متالقطاع اخلاص عمليات يف إطار
الصغرية  املنشآتمليون دوالر أمريكي لدعم  ٢٠حتسني توفري الرعاية الصحية يف مصر واملغرب، و علىللمساعدة 

 وغندا.أرواندا وترتانيا وو واملتوسطة احلجم ومشاريع البنية التحتية يف كينيا

  مليون دوالر أمريكي لدعم أنشطة التجارة الدولية يف جورجيا   ٧٠مبلغ  متت املوافقة على    ،متويل التجارة مرفق  يف إطار  و
الصغرية   املنشآتمع التركيز على    -الدويل    يتجارتمويل الاملحلية من ال  املنشآتمليون دوالر أمريكي) ومتطلبات    ٥٠(

  مليون دوالر أمريكي). ٢٠يف أوزبكستان ( -احلجم واملتوسطة 


