
 

 

 صندوق األوبك للتنمية الدولية )أوفيد(    
 A04/2016بيان صحفي رقم 

   

 موَون دوالر دلفع جعةل امخمنَة  16ًناىز جدًدة مبا  ومنحة احلربش ًوكع اثفاكِات كروض

 من امبدلان امرشٍكة جسؼةالاكذعادًة والاجامتغَة يف 
 

ػام ظندوق الاوبم نوخمنَة ادلومَة )أ وفِد(، امس َد  مدٍر وكع امَوم   . 2161 ص باط/  فرباٍر 22 –فَِنا، اهمنسا 

ة من مخسموَون دوالر أ مٍريك مع  66ما ًناىز ، اثفاكِات كروض مُرسة جدًدة ثبوؽ كميهتا الاجاممَة سوامين جارس احلربش

يب لِا وأ س َا ومنعلة اماكًر ،اي، امس َد ريومن بُهنم وزٍر املامَة وامخخعَط االإمنايئ يف مَب وزارء وسفراء امبدلان امرشٍكة يف أ فًر

ثؼٍزز امخمنَة جس هتدف  نولعاع امؼام همتوًل مرشوػاتأ وزبكس خان، امس َد موبني مريزاًف  هوهو؛ وانئب وزٍر مامَة أ مارا

دوالر  أ مف 860كميهتا  ال ساس َة يف اجملمتؼات املؼنَة، فضاًل غن ثوكِع اثفاكِة منحة الاكذعادًة والاجامتغَة وثعوٍر اخلدمات

اجملموػة الاكذعادًة دلول الاكوميي نوعاكة املخجددة ونفاءة امعاكة امخابع ملنظمة املرنز ػام  مدٍر امس َد ماىاما اكبَاه، مع أ مٍريك

لِا فًر نومساػدة يف امخخفِف من حدة امفلر يف جمال امعاكة يف أ ربؼة بدلان يف منعلة جنوب امعحراء امكربى يف  ؾرب اإ

لِا.    افًر

دلمع ػدد من املعاػات االإمنائَة  ختعَعيا مت كد وأ وحض امس َد احلربش "أ هوَلو بضأ ن ىذه اهمتوًالت اجلدًدة، ويف مؼرض ثؼ 

مزتام أ وفِد ابمرتنزي ػىل املعاػات احلَوًة يف امنلل واملَاه وامعحة وامخؼوميواميت جضمل كعاع اميامة  ، ال مر اذلي ًؼكس اإ

 "  امرشٍكة.امبدلان 

الت أ وفِد احلربش ػىل أ ن أ ند و  ة دلى امبدلان امنامِة امرشٍكة،  يف امللام الاول جس هتدفمتًو املعاػات اميت متثل اومًو

ل الف  املؼُضة وامخخفِف من حدة امفلر حتسني ظروفومن مث ، جامتغَة وامبنِة امخحخَة امالزمةوجضمل ثعوٍر اخلدمات الا

 .  يف بوزي وساحل امؼاج وهَنِا ومَبري،اي وأ زبكس خان احملوَة املؼنَةاجملمتؼات  يفال رس 

ظار  املدٍر امؼام أ ن أ وحضو  ثلوم ػىل حتوَل دكِق الحذَاجات امبدلان  اميت خعة أ وفِد اجلدًدةىذه اهمتوًالت ثأ يت يف اإ

ىل أ ن ىذا امخحوَ ل حيدد فرص أ وفِد امرئُسة واميت امرشٍكة سؼًَا مخحلِق امخغَري امبنِوي ورفع مس خوى املؼُضة، منوىًا اإ

ىل امعاكة احلدًثة واملَاه امنظَفة وامغذاء اماكيف  مضامن امخمنَة جضمل اثباع هنج مذاكمل امرتابط مخُسري س بل اموظول اإ

  الاكذعادًة والاجامتغَة امضامةل اميت ثويب ثعوؼات مجَع امضؼوب من اجل ػامل خال من امفلر. 

ىل املرنز ىل منحة أ وفِد وسوط امس َد احلربش امضوء ػ اجملموػة الاكوميي نوعاكة املخجددة ونفاءة امعاكة امخابع ملنظمة امللدمة اإ

فًرلِا ىل حزوًد امرشاكت واملؤسسات امعغرية واملباين امؼامة يف اجملمتؼات احملوَة املؼنَة  ، واميت هتدفالاكذعادًة دلول ؾرب اإ اإ



وضاء ص باك يف لك من بنني وامرأ س ال خرض وامس نغال  امكيرابءت ظغرية مخومَد خبدمات امعاكة احلدًثة من خالل اإ

دور أ وفِد يف ماكحفة فلر  وأ برز امس َد احلربشخشط،  40266د ابمنفع ػىل أ نرث من وسريامَون، ال مر اذلي من صاهو أ ن ًؼو 

كرارىا يف سبمترب/اًوول  مَكون اميدف امسابع فهيا ىو املضاء  2605امعاكة وجضكِل أ ىداف امخمنَة املس خدامة اجلدًدة اميت مت اإ

 ػىل فلر امعاكة. 

وحض امبَان امخايل ثفاظَل كروض مرشوػات املعاع امؼام امس خة:   ًو

 املبوؽ  املرشوع امبدل 
 رات اموال،ايت املخحدة()مبالًني دوال

ىل املخاكمل هيدف ىذا املرشوع:     نومعار ص بكة امعرق املؤدًة ثعوٍر  بوزي  ثعوٍر ص بكة  اإ

ىل املعار   96اميت ًلعهنا حنو  الازدحام املروري يف مدًنة بوزينوخخفِف من امعرق املؤدًة اإ

  .  ادلَعبأ سؼار يف مذناول  منال  امنلل  وسائل ثوفريو  أ مف وسمة

00.78 

ىل   :وفذَاتن امخؼومي امثاهوي  ثؼٍزز   ساحل امؼاج  امخحاق امفذَات  ز،ايدة مؼدل ٌسؼى ىذا املرشوع اإ

مساهن نوعامبات  جضملجدًدة  اثهوًة من خالل بناء وجتيزي ست مدارس ابمخؼومي امثاهوي

  أ الف ظامبة يف ساحل امؼاج.   9حنو  السدِؼاب

00.56 

 موحقجضمل  ةبدضُِد وجتيزي مسدضفى جدًد ًؼين ىذا املرشوع   :مسدضفى روجناي  هَنِا 

ىل خدمات امرػاًة امعحَم  ايمدًنة روجنسكين نوؼاموني يف   ةخُسري س بل اموظول اإ

 مدهَة روجناي. من سانين  أ مف خشط 056ابسؼار زىَدة منحو  وحتسني جودهتا

5.66  

ق جاابرجنا  مَبري،اي  ػادة ثأ ىَلهيدف ىذا املرش :   ساال،اي-ثأ ىَل ظًر ىل اإ ق ظوهل  وع اإ مك  80ظًر

ىل  ًؼمل ػىلأ ن زراغَة هبرية، ال مر اذلي من صأ هو  ناظقمير ػرب م  ثُسري س بل اموظول اإ

ظوال امؼام، وابمخايل حتسني س بل املؼُضة وامؼمل الاسواق أ ماهن اخلدمات الاجامتغَة و 

  .   أ مف خشط يف املناظق املؼنَة 042منحو  واحلد من امفلر

26.66 

فِة يف يح خورشاابد مبنعلة  ص بكة امداد حتسني  زبكس خانو أ    مِاه امرشب ال منة يف املناظق امًر

ىل:  مسركند  68حتسني املؤرشات امعحَة وامظروف املؼُض َة منحو  هيدف ىذا املرشوع اإ

 ة الامداد ابملَاه. امبنِة امخحخَة اخلاظة بض بك ثعوٍرأ مف خشط من خالل 

00.66 

 59.28   اجملموع

وضائو يف ػام  د غن  0976وجدٍر ابذلهر أ ن أ وفِد كد كدم منذ اإ بوَون دوالر أ مٍريك  09حىت ال ن ما ًٍز

منائَة املس خدامة يف  الت مُرسة ومنح دلمع املرشوػات االإ بدلًا من امبدلان امنامِة  034كدمت ػىل صلك متًو

ة كعوى ل صد امبدلان فلرًا.    يف اكفة أ رجاء امؼامل، مومًَا أ ومًو


