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احلربش ًوكع اثفاكِات كروض ومنحة جدًدة مبا ًناىز  16موَون دوالر دلفع جعةل امخمنَة
الاكذعادًة والاجامتغَة يف جسؼة من امبدلان امرشٍكة
فَِنا ،اهمنسا –  22فرباٍر  /ص باط  .2161وكع امَوم مدٍر ػام ظندوق الاوبم نوخمنَة ادلومَة (أوفِد) ،امس َد
سوامين جارس احلربش ،اثفاكِات كروض مُرسة جدًدة ثبوؽ كميهتا الاجاممَة ما ًناىز  66موَون دوالر أمرٍيك مع مخسة من
وزارء وسفراء امبدلان امرشٍكة يف أفرًلِا وأس َا ومنعلة اماكرًيب ومن بُهنم وزٍر املامَة وامخخعَط االإمنايئ يف مَبري،اي ،امس َد
أمارا هوهو؛ وانئب وزٍر مامَة أوزبكس خان ،امس َد موبني مريزاًف همتوًل مرشوػات نولعاع امؼام جس هتدف ثؼزٍز امخمنَة
الاكذعادًة والاجامتغَة وثعوٍر اخلدمات الساس َة يف اجملمتؼات املؼنَة ،فض ًال غن ثوكِع اثفاكِة منحة كميهتا  860أمف دوالر
أمرٍيك مع امس َد ماىاما اكبَاه ،مدٍر ػام املرنز الاكوميي نوعاكة املخجددة ونفاءة امعاكة امخابع ملنظمة اجملموػة الاكذعادًة دلول
ؾرب اإفرًلِا نومساػدة يف امخخفِف من حدة امفلر يف جمال امعاكة يف أربؼة بدلان يف منعلة جنوب امعحراء امكربى يف
افرًلِا.
ويف مؼرض ثؼوَلو بضأن ىذه اهمتوًالت اجلدًدة ،أوحض امس َد احلربش "أهو كد مت ختعَعيا دلمع ػدد من املعاػات االإمنائَة
اميامة واميت جضمل كعاع امنلل واملَاه وامعحة وامخؼومي ،المر اذلي ًؼكس اإمزتام أوفِد ابمرتنزي ػىل املعاػات احلَوًة يف
امبدلان امرشٍكة".
وأند احلربش ػىل أن متوًالت أوفِد جس هتدف يف امللام الاول املعاػات اميت متثل اوموًة دلى امبدلان امنامِة امرشٍكة،
وجضمل ثعوٍر اخلدمات الاجامتغَة وامبنِة امخحخَة امالزمة ،ومن مث حتسني ظروف املؼُضة وامخخفِف من حدة امفلر لالف
الرس يف اجملمتؼات احملوَة املؼنَة يف بوزي وساحل امؼاج وهَنِا ومَبري،اي وأزبكس خان.
وأوحض املدٍر امؼام أن ىذه اهمتوًالت ثأيت يف اإظار خعة أوفِد اجلدًدة اميت ثلوم ػىل حتوَل دكِق الحذَاجات امبدلان
امرشٍكة سؼَ ًا مخحلِق امخغَري امبنِوي ورفع مس خوى املؼُضة ،منوى ًا اإىل أن ىذا امخحوَل حيدد فرص أوفِد امرئُسة واميت
جضمل اثباع هنج مذاكمل امرتابط مخُسري س بل اموظول اإىل امعاكة احلدًثة واملَاه امنظَفة وامغذاء اماكيف مضامن امخمنَة
الاكذعادًة والاجامتغَة امضامةل اميت ثويب ثعوؼات مجَع امضؼوب من اجل ػامل خال من امفلر.
وسوط امس َد احلربش امضوء ػىل منحة أوفِد امللدمة اإىل املرنز الاكوميي نوعاكة املخجددة ونفاءة امعاكة امخابع ملنظمة اجملموػة
الاكذعادًة دلول ؾرب اإفرًلِا ،واميت هتدف اإىل حزوًد امرشاكت واملؤسسات امعغرية واملباين امؼامة يف اجملمتؼات احملوَة املؼنَة

خبدمات امعاكة احلدًثة من خالل اإوضاء ص باكت ظغرية مخومَد امكيرابء يف لك من بنني وامرأس الخرض وامس نغال
وسريامَون ،المر اذلي من صاهو أن ًؼود ابمنفع ػىل أنرث من  40266خشط ،وأبرز امس َد احلربش دور أوفِد يف ماكحفة فلر
امعاكة وجضكِل أىداف امخمنَة املس خدامة اجلدًدة اميت مت اإكرارىا يف سبمترب/اًوول  2605مَكون اميدف امسابع فهيا ىو املضاء
ػىل فلر امعاكة.
وًوحض امبَان امخايل ثفاظَل كروض مرشوػات املعاع امؼام امس خة:
املبوؽ

امبدل

املرشوع

بوزي

ثعوٍر ص بكة امعرق املؤدًة نومعار :هيدف ىذا املرشوع املخاكمل اإىل ثعوٍر ص بكة
امعرق املؤدًة اإىل املعار نوخخفِف من الازدحام املروري يف مدًنة بوزي اميت ًلعهنا حنو 96
أمف وسمة وثوفري وسائل امنلل المن بأسؼار يف مذناول ادلَع.

00.78

ساحل امؼاج

ثؼزٍز امخؼومي امثاهوي نوفذَاتٌ :سؼى ىذا املرشوع اإىل ز،ايدة مؼدل امخحاق امفذَات
ابمخؼومي امثاهوي من خالل بناء وجتيزي ست مدارس اثهوًة جدًدة جضمل مساهن نوعامبات
السدِؼاب حنو  9أالف ظامبة يف ساحل امؼاج.

00.56

هَنِا

مسدضفى روجنايً :ؼين ىذا املرشوع بدضُِد وجتيزي مسدضفى جدًدة جضمل موحق
سكين نوؼاموني يف مدًنة روجناي مخُسري س بل اموظول اإىل خدمات امرػاًة امعحَة
وحتسني جودهتا ابسؼار زىَدة منحو  056أمف خشط من سانين مدهَة روجناي.

5.66

مَبري،اي

ثأىَل ظرًق جاابرجنا-ساال،اي :هيدف ىذا املرشوع اإىل اإػادة ثأىَل ظرًق ظوهل  80مك
مير ػرب مناظق زراغَة هبرية ،المر اذلي من صأهو أن ًؼمل ػىل ثُسري س بل اموظول اإىل
اخلدمات الاجامتغَة وأماهن الاسواق وامؼمل ظوال امؼام ،وابمخايل حتسني س بل املؼُضة
واحلد من امفلر منحو  042أمف خشط يف املناظق املؼنَة.

26.66

أوزبكس خان

حتسني ص بكة امداد مِاه امرشب المنة يف املناظق امرًفِة يف يح خورشاابد مبنعلة
مسركند :هيدف ىذا املرشوع اإىل حتسني املؤرشات امعحَة وامظروف املؼُض َة منحو 68
أمف خشط من خالل ثعوٍر امبنِة امخحخَة اخلاظة بض بكة الامداد ابملَاه.

00.66

(مبالًني دوالرات اموال،ايت املخحدة)

اجملموع

59.28

وجدٍر ابذلهر أن أوفِد كد كدم منذ اإوضائو يف ػام  0976حىت الن ما ٍزًد غن  09بوَون دوالر أمرٍيك
كدمت ػىل صلك متوًالت مُرسة ومنح دلمع املرشوػات االإمنائَة املس خدامة يف  034بدل ًا من امبدلان امنامِة
يف اكفة أرجاء امؼامل ،مومَ ًا أوموًة كعوى لصد امبدلان فلر ًا.

