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 حدون ضد الفقرمتَّ

  صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد)
 E11/2019بيان صحفي رقم 

  
  متويالت  اعتماد يوافق على صندوق أوبك للتنمية الدوليةجملس حمافظي 

  للعمليات يف البلدان النامية دوالر أمريكيمليون  ٥٨٠قيمتها 
  

تتجاوز على اعتماد متويالت جديدة  )أوفيد(للتنمية الدولية  أوبكصندوق وافق  .٢٠١٩ وحزيران/يوني ١٢، فيينا، النمسا
التمويل هذا على حمافظي أوفيد وافق جملس وقد  .لصاحل البلدان النامية يف مجيع أحناء العاململيون دوالر أمريكي  ٥٨٠قيمتها 

 .يف مقر املنظمة يف فيينا تقدُع يتالوالستني بعد املائة  ةالسابعدورته يف 
  :املشاريع التالية ،أمريكيمليون دوالر  ٣٨٧قرابة قيمتها تبلغ اليت  ،قروض القطاع العامستدعم و

املبلغ (مباليني  املشروع البلد
)األمريكية الدوالرات

د احل إىل املشروع هذا يرمي .غرب هافانايف مطار األ مياه تصريفو الصرف الصحي كوبا
يستفيد منه ما وسمن التلوث البيئي وحتسني املؤشرات الصحية والظروف املعيشية، 

 شخص. ٧٣ ٠٠٠يقدر بنحو 

٢٥,٠ 

 يرمي هذا املشروع إىل .)املرحلة الثالثة(الصغرية واملتوسطة و الصغرى املنشآتتنمية  مصر
فرصة عمل وتعزيز العمل احلر من خالل تقدمي  ٣٣ ٠٠٠على توفري حنو ملساعدة ا

املحلية واملنظمات املصارف الصغرية واملتوسطة والصغرى و للمنشآتالقروض الصغرية 
 .البالغ الصغرغري احلكومية ومؤسسات التمويل 

٩٥,٠ 

بناء طريق بطول  إىل املشروع هذا يرمي برنامج تطوير املمر الشرقي (املرحلة األوىل). غانا
كم لتحسني التجارة املحلية/اإلقليمية وحتفيز  ٢٤ طريق طولهامتداد كم وإصالح  ٤٠

 نسمة. ٢٣٠ ٠٠٠ التنمية االقتصادية حلوايل

٢٠,٠ 

يف  كم ٦٤متهيد طريق بطول  يرمي هذا املشروع إىل .فوينجاما‐كونيا تطوير طريق ليربيا
األمن الغذائي والدخل حلوايل  ويزيدن نقل السلع الزراعية سِّمبا حيمشال ليربيا، 

 .نسمة ٤٣ ٠٠٠

٢٥,٠ 

بطول لطاقة انقل لنظام تركيب  يرمي هذا املشروع إىل. الطاقة يف تيمانمشروع نقل  موزامبيق
نشاء حمطات فرعية يف جنوب طوير/إوتمابوتو إىل العاصمة تيمان  منكم  ٥٦٣
 مبيق.اموز

٣٦,٠ 
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املبلغ (مباليني  املشروع البلد
)األمريكية الدوالرات

بناء نفقني للطرق  يرمي هذا املشروع إىل. الشرقية حمافظة يف ةنفقان للطرق السريع ُعمان
الشرقية، وتعزيز املناطق بني املناطق الشمالية و الروابطحتسني من أجل السريعة 

  نسمة.حلوايل مليون  ةالنقل الفعال سبل التجارة وتوفري

١٣٠,٠ 

يرمي . املرحلة الثانية ‐ يف رواندا الصحي املستدامبرنامج إمدادات املياه والصرف   رواندا
من ومقاطعة.  ١٤املياه خلدمة إمدادات بناء مثانية أنظمة لتوفري  هذا املشروع إىل

 -  يف املائة تقريًبا ١٠٠إىل  ٣٠من  من حيصلون على اخلدماتاملتوقع أن ترتفع نسبة 
 .ماليني نسمة ٥,٤مما يؤدي إىل حتسني مستويات املعيشة حلوايل 

٢٠,٠  

يرمي هذا . املرحلة الثانية ‐دعم برنامج التنمية الزراعية وريادة األعمال الريفية   السنغال
من صغار املنتجني لزيادة الغلة منتج  ٤٣٧ ٠٠٠بناء البنية التحتية حلوايل  املشروع إىل

 مع التركيز على النساء والشباب. - فرص العملاملزيد من توفري و

١٠,٠  

إعادة بناء وإعادة تأهيل أربع مدارس ثانوية  يرمي هذا املشروع إىل. دعم قطاع التعليم  سرياليون
 من معدالت تخفيفللمعهد للفنون التطبيقية عامة، وكلية لتدريب املعلمني، و

 .باملدارس االلتحاقواستيعاب ارتفاع معدالت يف الفصول االكتظاظ 

٢٠,٠  

فجوات التمويل  سدِّ يرمي هذا املشروع إىل حتسني املرافق الصحية (قرض تكميلي).  سورينام
املتعلقة مبستشفى يف العاصمة باراماريبو ومرافق الرعاية الصحية األولية يف مجيع أحناء 

 يف السنة.نسمة  ٣٠٠ ٠٠٠البلد اليت ختدم حوايل 

٦,٠  

 ٣٨٧,٠املجموع 
  

قرضني يشمل ، دوالر أمريكيمليون  ١٥٧ قدره اعتماد مبلغت املوافقة على ، متَّ التابع ألوفيد القطاع اخلاص مرفق يف إطارو
 ا قدرهومبلغً لتعزيز قطاع الطاقة يف كوت ديفوار؛ مليون دوالر أمريكي تقريًبا)  ٧٢مليون يورو ( ٦٥يبلغ جمموعهما رين ميسَّ 
مليون دوالر أمريكي لدعم برامج االستثمار ملجموعة  ٢٥ ا قدرهومبلًغمليون دوالر لتحسني النقل الربي يف كازاخستان؛  ٥٠

الصغرية واملتوسطة املنشآت ماليني دوالر أمريكي لدعم  ١٠ ا قدرهمبلغً ريقيا بشكل أساسي)؛ وأفزراعية يف البلدان النامية (يف 
مليون دوالر أمريكي  ٢٥ قدره مبلغ اعتماد ، علىالتابع ألوفيد متويل التجارةمرفق  ومتت املوافقة يف إطار. يف تركمانستان

  كوستاريكا.  مليون دوالر أمريكي لتحسني فرص التجارة الدولية يف ١٥ قدره مبلغو ،لدعم أنشطة التجارة الدولية يف أرمينيا


