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مشروع إمداد المياه بمدينة "كارونجا"
26.70
10.00
15.00
•
•
يعتبر المشروع المقترح تطوير للبنية األساسية لمنظومة إمداد المياه لمدينة "كارونجا"
1.70

والمناطق التابعة لها (بوسي و مباتا و ميالري و كاتيلي) ،وسيشمل تأهيل وتوسعة

وتحسين قدرة خط أنابيب المياه الخام ،ومحطة معالجة المياه ،وخطوط أنابيب النقل،
ونظام التوزيع بما في ذلك إنشاء محطات الضخ والخزانات .وسيبلغ عدد األشخاص

الذين سيخدمهم نظام إمداد المياه في "كارونجا" في عام  2035حوالي 184,000
شخصاً ،حيث يتوقع أن تبلغ احتياجات المياه حوالي  19,100متر مكعب في اليوم.
ويشتمل المشروع على العناصر الرئيسية التالية:
• أعمال الهندسة المدنية وملحقاتها:

• توريد  5,000عداد مياه وأنابيب بطول حوالي  40كيلومتر من البالستيك
(.)UPVC

• الخدمات االستشارية ،إعداد التصاميم التفصيلية ووثائق المناقصات ومساعدة
الجهة المنفذة في طرح المناقصات وتقييم العروض وارساء العقود واإلشراف على

تنفيذ األعمال واعداد تقرير إكتمال تنفيذ المشروع،
• الدعم المؤسسي لوحدة تنفيذ المشروع
• ورشة إنطالق المشروع.

• تدقيق الحسابات السنوية للمشروع.
يهدف المشروع ا لمقترح إلى تطوير وتوسعة منظومة إمداد المياه في بلدة "كارونجا"
التي تقع في المنطقة الشمالية من مالوي ،في إطار استراتيجية الدولة لخفض حدة

الفقر ( )2022-2017ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة .كما يندرج ضمن إطار
السياسة الوطنية للمياه والتي تهدف إلى توفير خدمات إمداد المياه الصالحة للشرب

لكافة المواطنين والتجمعات السكانية في المناطق الحضرية والريفية في عام 2025

نظ اًر للنمو السكاني المطرد وتزايد االحتياجات لهذه الخدمات ،وذلك من خالل
المحافظة على مصادر المياه واعادة إعمار وتطوير منشآت إنتاج المياه ومراقبة
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جودتها .كما ستؤدي أشغال تطوير واحالل واصالح المنظومة إلى إنخفاض نسبة فاقد
المياه من  %33إلى  %25في العام .2035
• تنفيذ األعمال المدنية وملحقاتها ،وتوريد عدادات المياه وأنابيب مع القطع الخاصة
بالوصالت المنزلية من خالل مناقصة عالمية مفتوحة،

• ال خدمات االستشارية من خالل قائمة مختصرة من مكاتب استشارية عربية وأفريقية
أو عربية أفريقية مشتركة،

• توفير االثاث المكتبي والتجهيزات المكتبية ووسائل النقل (مكون " دعم وحدة تنفيذ
المشروع") ،عن طريق وكالء وموردين محليين معتمدين،

• تنظيم ورشة انطالق المشروع ،عن طريق وكاالت متخصصة لتنظيم الملتقيات وفقاً
إلجراءات المصرف،

• تدقيق الحسابات السنوية للمشروع ،من خالل مناقصة محلية مفتوحة لمكاتب تدقيق
الحسابات معترف بها.

• يتوقع أن يبدأ تنفيذ األعمال في اكتوبر  2019ويكتمل في اكتوبر 2022
Northern Region Water Board
Tel :2651310617/254/255
Fax : +2651310082
Email :chisumbu@nrwb.org.mw
Lilongwe- Malawi
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توسعة "الطريق السريع :المطار الدولي – وسط "نيامي" (المرحلة األولى)
40.00
20
15 00
•
5.00
•
يقع المشروع في المنطقة الحضرية للعاصمة "نيامي" ويمتد على طول  9.58كلم من المطار
الدولي "أماني دويري" إلى وسط المدينة مرو اًر بمفترق الطرق السادس (القوات المسلحة) وشارع

الحرية وشارع السوق الكبير وصوالً إلى ساحة العدالة.

ولتسهيل تمويل المشروع ،الذي تم تقدير تكلفته بحوالي  85مليون دوالر أمريكي ،تم تجزئة

تنفيذه على مرحلتين على النحو التالي:
•

المرحلة األولى ،وتتضمن توسعة الطريق الحالي إلى طريق سريع مزدوج بعرض 7

•

المرحلة الثانية  ،وتتضمن تشييد المنشآت العلوية (جسور المحوالت وجسور المشاة

امتار في كل اتجاه ،وتجهيزها باإلنارة العمومية.

وجسر خط السكة الحديدية).

ومن المتقرح أن يساهم المصرف وأوفيد في تمويل المرحلة األولى ،وتتضمن المكونات
الرئيسية التالية:
•

أعمال الهندسة المدنية وملحقاتها،

•

الخدمات االستشارية :وتتضمن االشراف على تنفيذ األعمال.

•

دعم وحدة تنفيذ المشروع،

•

تدقيق الحسابات السنوية للمشروع،

•

استمالك األراضي.

يندرج مشروع الطريق المقترح تمويله ضمن برنامج (النهضة) الذي اعتمدته الحكومة للفترة
 ،2021-2016والخطة الوطنية للتنمية للفترة  2021-2017ومخطط عصرنة العاصمة
"نيامي" .ويهدف المشروع بصفة خاصة إلى تطوير منشآت البنية التحتية بالعاصمة "نيامي"،

وتوازن حركة المرور ورفع قدرة استيعاب الزحمة المرورية على مستوى التقاطعات ،وتسهيل
حركة المرور عند الدخول والخروج من العاصمة "نيامي" وتخفيض زمن التنقل ،وتأمين حركة
المرور وحماية مستعملي الطريق لتحسين اإلطار المعيشي لسكان العاصمة.
•

أعمال الهندسة المدنية وملحقاتها :من خالل مناقصة مفتوحة تقتصر على الشركات
العربية واألفريقية أو العربية – األفريقية وشركات الدول األعضاء في منظمة األوبك.
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•

الخدمات االستشارية :على أساس قائمة مختصرة من المكاتب االستشارية العربية
واألفريقية أو تآلف المكاتب االستشارية العربية واألفريقية.

•

توفير وسيلة النقل والتجهيزات المكتبية لدعم وحدة تنفيذ المشروع :عن طريق وكالء

•

تنظ يييم ورش يية انط ييالق تنفي ييذ المش ييروع :ع يين طري ييق وك يياالت أو مؤسس ييات متخصص يية

وموردين محليين معتمدين.

محلية وفقاً إلجراءات المصرف.

•

تدقيق حسابات السنوية للمشروع :من خالل قائمة مختصرة من مكاتب تدقيق محلية
معترف بها.

•

2019
2018
Direction Générale des Grands Travaux
Directeur Général : M. Soli Housseini
Tel: 22720725926
Fax:22720705926
Email: hsoli2001@yahoo.fr
Niamey- Niger
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الرأس األخضر
مشروع إمداد مياه الشرب والصرف الصحي بجزيرة "سانت أنتاو" (المرحلة األولى)
12
10
2.00
يقع المشروع في جزيرة "سانت أنتاو" والتي تُعد أبعد جزر الرأس األخضر عن السواحل
اإلفريقية ،وهي ثاني أكبر جزيرة بعد "سانتياغو" حيث تبلغ مساحتها حوالي  779كلم مربع

والتي تمثل حوالي  %19.3من المساحة االجمالية لجزر األرخبيل .ويغطي المشروع مدينة

ر جراندRibeira -
"بورتونوفو " Porto Novo-والمناطق الريفية التابعة لها ومدينتي "ريبي ا

 "Grandeو"بول ،" Paul-ويبلغ إجمالي عدد سكان منطقة المشروع حالياً حوالي  40ألف

نسمة.

ويشتمل المشروع على العناصر الرئيسية التالية:

األعمال المدنية لمنشآت امداد مياه الشرب والصرف الصحي

ب/

الخدمات االستشارية ،وتشمل :إعداد الدراسات التفصيلية ووثائق المناقصات ودراسة
اآلثار البيئية واالجتماعية ومساعدة الجهة المنفذة في تقييم العروض واإلشراف على
تنفيذ األعمال واعداد تقرير اكتمال تنفيذ المشروع.

ج /دعم المصالح المستقلة لمياه الشرب والصرف الصحي
د/

دعم وحدة تنفيذ المشروع،

ه /تدقيق الحسابات السنوية للمشروع،

و /تنظيم ورشتي انطالق المشروع والتقييم نصف المرحلي.
يهدف المشروع المقترح إلى اإلسهام في تحسين الظروف الصحية والمعيشية لسكان جزيرة
"سانت أنتاو" من خالل ترقية خدمات امداد مياه الشرب والصرف الصحي وفقاً ألهداف التنمية
المستدامة لألمم المتحدة في أفق  ،2030مما سيسهم في استقرار المواطنين والحد من النزوح

إلى الجزر األخرى.
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• تنفيذ األعمال المدنية عن طريق مناقصة عالمية مفتوحة،
• الخدمات االستشارية من خالل قائمة مختصرة من مكاتب استشارية عربية وأفريقية أو
عربية إفريقية مشتركة،

• توفير شاحنتي شفط والتجهيزات المعلوماتية والمعدات لدعم المصالح المستقلة لمياه الشرب
والصرف الصحي من خالل مناقصة عالمية مفتوحة،
• توفير وسيلة النقل والتجهيزات المكتبية لدعم وحدة تنفيذ المشروع عن طريق وكالء
وموردين محليين معتمدين،

• تدقيق الحسابات السنوية للمشروع من خالل قائمة مختصرة من مكاتب تدقيق محلية
معترف بها،

• تنظيم ورشتي انطالق المشروع والتقييم نصف المرحلي عن طريق وكاالت متخصصة وفقاً
إلجراءات المصرف.

•

أغسطس  2020ويكتمل في مارس .2022
Direction Générale des Infrastructures
Fax : 2382616885

adlisa.delgado@mioth.gov.cv, luis.sousa@mioth.gov.cv
Praia- Cap-Vert
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غانا
مشروع دعم التعليم األساسي في خمس مناطق
15
13.50
1.50
يشتمل المشروع على العناصر الرئيسية التالية:
• األعمال المدنية وملحقاتها،

•
•

األثاث المدرسي،
الخدمات االستشارية ،وتشمل :إعداد التصاميم التفصيلية ووثائق المناقصات ومساعدة
الجهة المنفذة في طرح المناقصات وتقييم العروض وارساء العقود واإلشراف على تنفيذ
األعمال واعداد تقرير إكتمال تنفيذ المشروع.

•

دعم وحدة تنفيذ المشروع.

•

ورشة انطالق تنفيذ المشروع.

•

مراجعة حسابات المشروع.

يهدف المشروع المقترح إلى المساهمة في رفع مستوى التعليم األساسي من خالل إتاحة فرص
أفضل للمجتمعات الفقيرة والريفية للحصول على التعليم وتخفيف الضغط على الفصول
المزدحمة وتحسن جودة التعليم وسد الفجوة وتخفيض ظاهرة التخلف عن التعليم والتشجيع على
البقاء في المدارس .وسيعمل المشروع على تطبيق برامج الحكومة لتطوير وتوسيع فرص

التعليم األساسي في البالد.
• األعمال المدنية للمشروع (من خالل عقد  /عقود) عن طريق مناقصة تقتصر على شركات
مقاوالت عربية وأفريقية أو عربية أفريقية،

• توريد األثاث والتجهيزات المدرسية والمكتبية عن طريق مناقصة محلية تقتصر على
الموردين المحليين،
• اختيار المكتب االستشاري من خالل قائمة مختصرة من المكاتب العربية واألفريقية أو
العربية  -األفريقية المشتركة.

• توريد العربات وأجهزة الحاسوب وملحقاتها والطابعة وماكينة التصوير والماسح الضوئى
ضمن مكون دعم وحدة تنفيذ المشروع عن طريق مناقصة محلية مختصرة على موردين

محليين.
• مراجعة حسابات المشروع من خالل قائمة مختصرة من المكاتب المحلية .وسيتم تنفيذ ورشة
انطالق المشروع عن طريق وكاالت أو مؤسسات متخصصة محلية.
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 ويكتمل في الربع األخير من عام2020 في الربع األول من عام
.2022
Ministry of Education
Tel: 0302231661
Fax: 0302223054
Email: alante4@yahoo.com
Accra- Ghana
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موريشص
"تشييد وتجهيز مستشفى فالك الجامعي" -المرحلة األولى
122
20.00
50.00
25.00
27.00
يشتمل المشروع على المكونات الرئيسية التالية:
األعمال المدنية وملحقاتها،
ج/
د/

ھ/

المعدات الطبية :وتشمل توريد وتركيب المعدات الطبية لألقسام المختلفة
األثاث :وتشمل توريد وتركيب األثاث الطبي وغير الطبي (أسرة طبية وملحقاتها،
وأثاث مكتبي ،والمعامل).
الخدمات اإلستشارية :وتشمل الخدمات اإلستشارية لهذا المشروع ،إعداد التصاميم
التفصيلية ووثائق المناقصات ومساعدة الجهة المنفذة في طرح المناقصات وتقييم
العروض وارساء العقود واإلشراف على تنفيذ األعمال مشتملة إعداد تقرير إكتمال
تنفيذ المشروع.
ورشة إنطالق تنفيذ المشروع

يندرج المشروع المقترح ضمن رؤية الحكومة آلفاق  2030في مجال الصحة من حيث
تحسين المؤشرات الصحية األساسية بالبالد ،وكذلك ضمن أهداف خطة الحكومة للتنمية

القومية للفترة ( )2015-2019لتنمية وتطوير القطاع الصحى لكى يسدى خدمات بجودة
عالية للسكان من خالل رفع كفاءتها وتجهيزها بالمعدات الطبية على مستويات مثلى لمقابلة

الطلب المتنامي على خدمات الرعاية الصحية على مستوى البالد ،وتطوير البلد إلى مركز

طبي ومعرفي وتشجيع السياحة العالجية ،من خالل توفير التدريب السريري لطلبة الطب

والطب المساعد ،باإلضافة لتخفيف األعباء عن المستشفيات الحالية بمنطقة المشروع.
•
•

تنفيذ األعمال المدنية وملحقاتها ،من خالل مناقصة عالمية مفتوحة،

تنفيذ تنظيم ورشة انطالق المشروع ،عن طريق وكاالت متخصصة محلية لتنظيم
الملتقيات وفقاً إلجراءات المصرف.

في مارس  2019ويكتمل في مارس .2022
Ministry of Health and Quality of Life
Tel: +2302011910
Fax: 2302012630
Port Louis- Mauritius
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العون الفني

بوروندي
إعداد دراسـة الجـدوى الفنيـة واالقتصـادية لمشروع إنشاء اربعة ( )4معاهد عليا للتكوين
المهني
280
يهدف العون الفني المقترح إلى إعداد دراسة الجدوى الفنية واالقتصادية لمشروع إنشاء اربعة
( )04معاهد عليا للتكوين المهني ضمن استراتيجية الحكومة في دعم برنامج التنمية
االقتصادية واالجتماعية للبالد باستكمال تكوين فنيين متخصصين في عدة مجاالت مهنية
وتغطية العجز في الكوادر والكفاءات الالزمة للمؤسسات االقتصادية.
•
Ministère de l’Education, de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique
Boulevard de l'Uprona
B.P. 1990
Tél : +257 2225 33 53/2222 9450
BUJUMBURA - Burundi
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غينيا
إعداد دراسـة الجـدوى الفنيـة واالقتصـادية لمشروع تشييد بعض الجسور
400
يهدف العون الفني المقترح إلى إعداد دراسة الجدوى الفنية واالقتصادية لمشروع تشييد بعض
الجسور ذات األولوية بدالً عن العبارات القائمة وذلك لتحقيق ما يلي:
• تسهيل حركة المرور وتسهيل نقل الركاب والبضائع،
• اإلسهام في رفع كفاءة شبكة الطرق بالبالد،

• ربط األقاليم المختلفة للبالد ببعضها البعض وربط غينيا باألقطار المجاورة.
•
Le Directeur National des Infrastructure
Ministere des Travaux Publics
Sankaba336396@yahoo.fr
Conakry- Guinee

13

إقليمي
دراسة الجدوى الفنية واالقتصادية لمشـروع دعم أساليب حماية النباتات والمحاصيل
الزراعية بمنطقة "ليبتاكو قورما" (المرحلة الثانية)
200
يهدف العون الفني المقترح إلى إعداد دراسة الجدوى الفنية واالقتصادية لمشروع دعم أساليب
حماية النباتات والمحاصيل الزراعية (المرحلة الثانية) قصد تحقيق األمن الغذائي ورفع
مستوى دخل المجموعة المستهدفة من المزارعين عبر الزيادة في اإلنتاج الزراعي ،وتحقيق
االستفادة المثلى من استخدام الموارد الطبيعية ،والحد من المخاطر البيئية ،والحد من الهجرة

وتخفيف حدة الفقر.
•

Liptako-Gourma

du

Région

la

de

Autorité de Développement
dg@liptakogourma.org
Ouagadougou - Burkina-Faso
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