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 دعم قطاع التعليم
 أمريكي مليون دوالر 68.00
 دوالر ون ملي 20.00

 الصندوق السعودي               •

  اوفيد •

 الحكومة •
 

: 
: 
: 
 

 م.د 25.00
 م.د 20.00
 م.د 3.00

  
 يلي: بماالمشروع يعني 

 : التعليم الفني والعالي

دة تعدالم)مشتملة كلية الفنون إعادة أعمار وتوسعة كلية بونومبو للمعلمين  •
 27,000متر مربع وإعادة إعمار  16,420بمساحات إنشاءات جديدة الشرقية( 

 متر مربع.

)مشتمله كلية  إعادة أعمار وتوسعة كلية ميلتون مارجاي للتعليم والتكنولوجيا •
 27,000بمساحات إنشاءات جديدة  السياحه في الحرم الجامعي في جوديرتس(

 بع.مر  متر 21,400متر مربع وإعادة إعمار 

 :التعليم األساسي والثانوي 

مناطق متفرقة  4مدارس ثانوية حكومية قائمة في  4إعادة أعمار وتوسعة  •
بالبالد )بو و كينما و ماجبوركا و برنس اوف واليس( بمساحات إنشاءات 

 متر مربع. 74,700متر مربع وإعادة إعمار  31,250جديدة 

متر  3,136اصمة بمساحة العن" إنشاء مبنى إداري للوزارة في مدينة "فريتاو  •
 مربع.

 يشتمل المشروع على المكونات التالية: 
 

 أعمال الهندسة المدنية وملحقاتها: وتشمل التالي: •

 إنشاء جديد وإعادة إعمار مباني الكليات والمدارس تحتوي على فصول 

 دراسية ومختبرات وغرفة حاسوب ومكتبة وغرفة مدير المدرسة وغرفة 

 كرتير وغرف مدرسين ومباني إدارية ومكتباتة سغرفالمدير و  مساعد
 ومكاتب للمديرين وللمدرسين وورش ومخازن وحمامات ودورات المياه.   

 فصل بمساحة  15مباني فصول دراسية إضافية يتكون كل منها من انشاء  
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 متر مربع لكل مبنى. 480حوالي 
 ابق وط رضي، حيث يتكون كل مبنى من طابق ألسكن المدرسين مبانيتشييد  

 ، متر مربع لكل مبنى 250بمساحة حوالي  أول

 مباني لسكن الطالب، حيث يتكون كل مبنى من طابق أرضي وطابقتشييد  

 متر مربع لكل مبنى، ويستوعب كل مبنى حوالي 360حوالي بمساحة  أول
 طالبًا،  156 
 مباني لسكن الطالبات، حيث يتكون كل مبنى من طابق أرضي وطابقتشييد  

 متر مربع لكل مبنى، ويستوعب كل مبنى حوالي  360حوالي حة مسال بأو 
 طالبة، 156

 مبانى المقصف والمطبخ.تشييد  

 قنوات و  وممرات المشاة األعمال الخارجية )الطرق من  أعمال تطوير الموقع 

 وشبكات، وآبار مياه خزانات علوية،( و التعشيبو  البستنةو  الصرف
 ة وحماية البيئة.المالسالمرافق، وتوفير وسائل األمن و 

 دخول الحالي. الالمدرسة جديد وتغيير باب بوابة إنشاء مبنى  

 أسوار خارجية.إنشاء  

 إنشاء مبنى إداري لوزارة التعليم األساسي والثانوي في مدينة "فريتاون"  

 متر مربع. 3,136بمساحة إجمالية  العاصمة
 ت للطالب اوال: طويشمل التاليتوفير األثاث والتجهيزات التعليمية،  •

 وللمعلمين، وكراسي للطالب والمعلمين والزائرين، وخزائن وأرفف للملفات،

 وسبورات، وتوريد وتركيب التجهيزات المخبرية، وأثاث للسكن والمطبخ 
 والمقصف.

 : وتشمل إعداد الدراسات الهندسية التفصيلية ووثائق الخدمات اإلستشارية •

 ذة في طرح المناقصة وتقييم العروضمنفال مناقصة التشييد، ومساعدة الجهة
 وإرساء عقود اإلنشاء والتوريد، واإلشراف على تنفيذ األعمال مشتماًل إعداد

 وإكتمال تنفيذ المشروع. المرحلي التقرير نصف 

 .دعم وحدة تنفيذ المشروع •

  .نظيم ورشة انطالق تنفيذ المشروعت •

 التدقيق الفني والمالي للمشروع. •
 

 " 4" رقم بصفة عامة الى المساهمة في تحقيق الهدف يهدف المشروع
 بضمان التعليم الجيد الشامل المتكافئ الخاص من أهداف التنمية المستدامة 

 يهدف المشروع إلى اإلسهام. كما وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع
 لتحسين (2018-2020الخطة اإلستراتيجية لقطاع التعليم )في تطبيق  

 لضمان حصول طلبة سبل التعليم المجاني والشامل للمراحل األساسية 
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 المناطق التي تعاني من نقص المدارس الثانوية على فرص الحصول  
 على فرص االلتحاق بتلك المدارس، ونشر التعليم العالي والفني في جميع أنحاء 

  .اارهانتش البالد التي تعاني من تدني مستويات خدماتها وضعف
األعمال المدنية وملحقاتها من خالل عقد/عقــود وذلك من خالل مناقصة عالمية  •

مفتوحة وتأهيل مسبق مع إعطاء هامش أفضلية للشركات العربية واألفريقية 
األفريقية المشتركة أو شركات الدول األعضاء بأوبك وبحسب  -والعربية 

 لسعودي وأوفيد وبالتنسيق مع الحكومة.ق اندو إجراءات المصرف والص

الخدمات االستشارية من خالل قائمة مختصرة للمكاتب االستشارية العربية  •
األفريقية المشتركة وبحسب إجراءات المصرف والصندوق  -واألفريقية والعربية 

 .السعودي

ثاث المعملية والمكتبية واأل الشركة/ الشركات التي سوف تكلف بتوفير التجهيزات •
إلدارية والسكنية عن طريق وكالء محليين، وفقًا إلجراءات للمبانى التعليمية وا

 .المصرف

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

• 

. 

2024 ديسمبرويكتمل في  2021 ينايريتوقع أن يبدأ تنفيذ األعمال في  •

Multilateral Project Division 

Ministry of Finance and Economic Development 

Freetown – Sierra Leone 

Email: samaruna2003@yahoo.com, fsecretary@mofed.gov.sl 

mailto:samaruna2003@yahoo.com
mailto:fsecretary@mofed.gov.sl
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 افيستا"بجزر "سانتياجو" و"سانت أنتـاو" و"بو  استصالح وتهـيئة ثالثة أحواض مائيـة

36.00

16.50

 الصندوق السعودي -
  الحكومة -

 م.د 17.00
 م.د   2.50

التي تبلغ مساحتها اإلجمالية تقع منطقة المشروع في جزر سانتياجو وسانت انتاو وبوافيستا و 
% من المساحة اإلجمالية للبالد ويبلغ عدد 5.6ما يقارب كيلومترا مربعا، أي  223حوالي 

  .% من سكان البالد3.1ألف نسمة، أي ما يقارب  16.5سكانها حوالي 
مليون متر مكعب  2.2ائية السطحية والجوفية بحوالي وسيمكن المشروع من تعبئة الموارد الم

 ويشتمل المشروع على المكونات الرئيسية التالية: .هكتار 271سنويا لري حوالي 
 االعمال المدنية وملحقاتها، وتشمل: (أ)
 حواجز مـن الحجارة والخرسانة لتعبئة 6منشآت تعبئة الموارد المائية، وتشمل تشييد  •

 خزانًا لمياه الري بسعة 29بئرا أنبوبيًا ، وتشييد  29وتجهيز المياه السطحية، و حفر  
 متر مكعب، وتوفير وتمديد 30خزانات لمياه الري بسعة  6متر مكعب، و 100 
 بئرا سطحيا  22أنابيب الري من الخزانات الى الحيازات الزراعية، وحفر وتجهيز  

 زانات الى الحيازات الزراعية، بئرا، وتوفير وتمديد أنابيب الري من الخ 84وإعادة اعمار 
 خزانا قائما لمياه الري، وتشييد  14للمياه الجوفية، واعادة اعمار  حاجزاً  46وتشييد 
 من المسالك الريفية. كيلومترا 38حوالي 

 حاجزا على مجاري المنحدرات 109منشآت الحماية من السيول، وتشمل تشييد  •

 حاجزا قائما. 152 والمجاري الرئيسية لألودية، واعادة اعمار 

 منشآت حماية التربة، وتشمل إنشاء الحواجز الواقية  مدعمة باالحجار والنباتات على •

  هكتارا، واعادة اعمار منشآت حماية التربة القائمة من الحواجز الواقية 914مساحة  
 متر من الحواجز لحماية الحيازات الزراعية من 300هكتارا، وتشييد  300على مساحة 

 نات الوادي.فيضا 

 تنمية األنشطة الزراعية واالقتصادية، وتشمل: (ب)

 دعم القدرات، ويتضمن تنظيم حمالت التوعية ودورات تدريبية لفائدة: -

 المزارعين في مجاالت إدارة واستغالل المرازع، والتاقلم مع التغيرات المناخية  ✓

 ضافة الىوتقنيات تحسين اإلنتاج الزراعي، والتحويل والمحافظة والتسويق، باإل
 تنظيم وتسيير جمعيات المزارعين،

 انشاء جمعيات مستعملي منشآت تعبئة المياه والجمعيات الزراعية ودعم قدراتهم ✓
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 إدارة وتسيير وتشغيل والمحافظة على المنشآت المائية، وأيضا في مجاالت في
 تحويل وتسويق المنتجات الزراعية لضمان الوصول الى االسواق،

 ذ المشروع وفنيي اإلدارة الجهوية لوزارة الزراعة والبيئة في كوادر وحدات تنفي ✓

 "سانت انتاو" و"بوافيستا". جزر

 دعم أنشطة اإلنتاج والتحويل والتسويق للمنتجات الزراعية والحيوانية وذلك عن -

 طريق توفير القروض الصغيرة لفائدة المزارعين والجمعيات الزراعية والنساء    
 تنويع انشطتهم في مجاالت االنتاج الزراعي وتحسين مردودية والشباب لتنمية و     
 تربية الماشية واالنشطة التجارية الزراعية والحرف اليدوية واألنشطة االقتصادية    
 للدخل.  المدرة    

 دعم هياكل تنفيذ المشروع (ج)

 ، وتتضمن إعداد الدراسة المرجعية والدراسات التفصيليةالخدمات االستشارية (د)

 االثار البيئية واالجتماعية ووثائق المناقصات واإلشراف على تنفيذودراسة 
 المشروع، واعداد تقرير اكتمال تنفيذ المشروع،

 ،تنظيم ورشات انطالق تنفيذ المشروع والتقييم النصف المرحلي (ه)

 للمشروع.تدقيق الحسابات السنوية  •
 " من أهداف1الهدف "  يهدف المشروع بصفة عامة الى المساهمة في تحقيق

 " الخاص بالقضاء على الجوع 2التنمية المستدامة والخاص بالقضاء على الفقر والهدف "
 االمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة. روتوفي

 ويهدف المشروع بصفة خاصة الى المساهمة في األمن الغذائي لسكان مناطق المشروع من
 الري السطحية والجوفية وتوسيع المناطق الزراعية المروية، وتنمية الموارد  خالل تعبئة مياه

 الطبيعية وإدارتها على نحو مستدام من خالل حماية التربة من االنجراف، وتأقلم األنشطة 
 التغيرات المناخية من خالل حمالت التوعية واإلرشاد والتدريب على التقنيات الزراعية مع

 باإلضافة الى الحد من الفقر وتحسين الظروف المعيشية للسكان منالحديثة،  الزراعية
 اإلنتاج الزراعي المدر للدخل وفك العزلة عن منطقة المشروع. تحسين خالل
 عالمية مفتوحة مع اعطاء هامش  عن طريق مناقصات وملحقاتها: األعمال المدنية •

 االفريقية أو العربية االفريقية وفقا الجراءات المصرف،االفضلية للمقاوالت العربية أو 
 إفريقية أو و  الخدمات االستشارية: عن طريق قائمة مختصرة لمكاتب استشارية عربية •

 ،إفريقية عربية
 توفير وسائل النقل والتجهيزات المكتبية: عن طريق مناقصات محلية للوكالء والموردين •

 المحليين المعتمدين، 
قدرات: عن طريق قائمة مختصرة لمنظمات غير حكومية ومكاتب محلية خدمات دعم ال •

 متخصصة،

 تنظيم ورشات انطالق المشروع والتقييم النصف المرحلي، عن طريق وكاالت  •
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 متخصصة وفقًا إلجراءات المصرف،

 تدقيق الحسابات السنوية للمشروع، من خالل قائمة مختصرة لمكاتب تدقيق محلية  •

 متخصصة ومعتمدة.
 
• 20222025

Direction Général de l’Agriculture, de la Syviculture et de la Pêche (DGASP) 

Tel +238 989 28 40 

Jacques.tavares@maa.gov.cv  

Jose.J.Teixeira@maa.gov.cv 
alcidia.alfamaf.gov.cv  
Praia – Cabo Verde    
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 النيجر
 الثاني" شي" الجزءدوت –تشييد طـريق "لوجا  

امريكي  رمليون دوال 53.50  
أمريكي مليون دوالر 20  

  

 الصندوق السعودي  -
 الصندوق الكويتي  -
   الحكومة  -
   

 

م.د 0020.:   
م.د 00.12:   
  م.د  1.50:

ة "دوسو" المحاذية لمحافظة العاصمة "نيامي" ناحية الشرق، وهو عبارة وع بمحافظيقع المشر 
ويربط مدينة "دوتشي" بقرية " لوجا" بطول حوالي  1984عن طريق ترابي تم انشاءه في عام 

قرية وتجمعات سكنية وهو جزء هام من الطريق  11كيلومتر، ويمر مباشرة بحوالي  91
شبكة الطرق الرئيسية للمجموعة االقتصادية لدول غرب قطعًا من الذي يمثل م 1االقليمي رقم 

 .والذي يربط العاصمة نيامي بجمهورية نيجيريا "CEDEAO"أفريقيا
" Doutchi -" دوتشي  إلى  PK 30 -   30" ن ك  من الجزء االثاني ويعني المشروع بتنفيذ

 كيلومترًا، ويتضمن المكونات التالية:  61بطول حوالي 

تشييد وسفلتة طريق وفق مواصفات المجموعة وتشمل  ،وملحقاتها ل المدنيةاألعما •
أمتار وكتفين عرض  7كيلومتر وبعرض  61االقتصادية لدول غرب إلفريقيا بطول حوالي 

أمتار، وإنشاء وتجهيز محطتين لمراقبة األوزان المحورية.  1.5كل منهما بحوالي 
الداخلية لمدينة "دوتشي" بطول  يئة الطرق واألعمال المصاحبة للطريق والمتمثلة في ته

 15كيلومتر، والمسالك الريفية للتجمعات السكانية المحاذية للطريق بطول حوالي  5حوالي 
 كيلومتر، وتشييد قاعتين للعالج وحفر وتجهيز أبار لمياه الشرب،

 

 ها،، وتشمل إعداد وثائق المناقصة لتنفيذ األعمال واالشراف عليالخدمات االستشارية •

 حدة تنفيذ المشروع دعم و  •

 استمالك األراضي،  •

 تدقيق الحسابات السنوية للمشروع، •

   .والتقييم النصف مرحلي تنظيم ورشة انطالق تنفيذ المشروع •
" من أهداف التنمية المستدامة 8يهدف المشروع بصفة عامة الى المساهمة في تحقيق الهدف "

على الفقر والمجاعة عبر " الخاص بالقضاء 1لهدف "وا تصاديةبدعم التنمية االقوالخاص 
المتعلق بتوفير فرص الوصول الى الخدمات االساسية )الصحة،  4-1الهدف الفرعي 

" الخاص بتحسين ظروف العيش ومستوى الرفاه عبر توفير خدمات 3التعليم...( والهدف "
شبكة الطرق  في تشييد المساهمةيهدف المشروع بصفة خاصة الى صحية إضافية، كما 
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الوطنية واإلقليمية المتكاملة التي تربط النيجر بالدول المجاورة، والى فك العزلة عن منطقة 
"دوسو" التي تزخر بمؤهالت فالحية هائلة ودعم التبادالت التجارية، واإلسهام في تخفيض 

  تكاليف النقل والتنقل.
 م بتنفيذ األعمال المدنية عن طريق مناقصة دولية.التي ستقو سيتم اختيار الشركة  •

على تنفيذ المشروع عن طريق قائمة  باإلشرافسيتم اختيار االستشاري الذي سيقوم  •
أفريقية وفق إجراءات -لمكاتب عربية  آلفتمختصرة لمكاتب استشارية عربية وأفريقية أو 

 المصرف.

 المكتبية عن طريق موردين محليين.لتجهيزات سيتم توفير السيارتين واجهزة الحاسوب وا •

سيتم اختيار مكتب التدقيق الذي سيقوم بتدقيق الحسابات السنوية للمشروع عن طريق  •
 مكاتب تدقيق محلية معتمدة.

عن طريق وكاالت انطالق تنفيذ المشروع والتقييم النصف المرحلي ات سيتم تنظيم ورش •
 لية.أو مؤسسات متخصصة مح

 
.2023 ينايريكتمل في و  2021 يناير •

Direction Generale Des Grand Travaux 
Niamey – Niger 

Email : yakoubousani@yahoo.fr  /  aliou_amine@yahoo.fr
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