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  )صندوق أوبكصندوق أوبك للتنمية الدولية (
 E10/2020بيان صحفي رقم 

 
 

  صندوق أوبك خيصص مبلغ مليار دوالر أمريكي  
  ) COVID-19(  النامية ملكافحة فريوس كورونا  البلدانللجهود اليت تبذهلا  

  
مليار  قدرها مبلغً صندوق أوبك للتنمية الدولية املحافظني يف  جملسص خصَّ  .٢٠٢٠نيسان/أبريل  ١٥فيينا، النمسا، 

 هذه وسيتم توزيع. والتعايف منه تأثري فريوس كورونا الحتواء النامية البلداناجلهود اليت تبذهلا  دوالر أمريكي لتمويل
 .الدولية ةتجارومتويل الاص اخلوعام ال نيالقطاعتمويل ل صندوق أوبك يقدمها شكل قروض علىاملخصصات 

والسبعني بعد  احلادياالفتراضي  جتماعالا ، أثناءالدكتور عبد احلميد اخلليفة ،املدير العام لصندوق أوبك فادأوقد 
فريوس  نتشارا الحتواءواملوارد  هوداجل"حنن ندرك أن العديد من شركائنا يعيدون تركيز  :املحافظنيملجلس املائة 

عملية املجلس أقر ، وقد بالتحديد بالدعم الالزم إلمتام تلك املهمةملتزمون  بدورناحنن و. من وقعهتخفيف الوكورونا 
 ."لطوارئاالت احلمبادرة االستجابة  إطار ضمن وذلك الالزمة للموافقة على ختصيص األموال قصرية وسريعة

. اليومالعامل  يواجههاملواجهة التحديات االجتماعية واالقتصادية اليت املبذولة ينضم صندوق أوبك إىل اجلهود العاملية و
ستعمل املنظمة بشكل وثيق مع املؤسسات املالية التابعة ملجموعة التنسيق العربية، ومع مصارف التنمية املتعددة و

متويل إمنائي مجاعي ومنسق بشكل جيد ومؤثر  تقدميهبدف األطراف، وكذلك مع وكاالت األمم املتحدة املتخصصة، 
 .احتياجً ايف األماكن األكثر 

   ملحة عن صندوق أوبك

يعمل صندوق و. ١٩٧٦أوبك يف عام  لدى منظمةأنشأهتا الدول األعضاء  إمنائيصندوق أوبك هو مؤسسة متويل 
حدة من تخفيف الجمتمع املاحنني الدوليني لتحفيز النمو االقتصادي ومع النامية و البلدانمن أوبك بالتعاون مع شركاء 

التحتية  البىن إلقامةالتمويل  تقدميمن خالل  ويضطلع الصندوق هبذه املهمةالعامل.  يفالفقر يف مجيع املناطق املحرومة 
عمل صندوق أوبك تمحور يوخلدمات االجتماعية وتعزيز اإلنتاجية والقدرة التنافسية والتجارة. اب واالرتقاء األساسية

املياه إمدادات مثل الغذاء والطاقة و ،للمجتمعة يركز على املشاريع اليت تليب االحتياجات األساسي حيثالناس، حول 
االعتماد على الذات على تشجيع اليهدف صندوق أوبك إىل والنظيفة والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم. 

  وإهلام األمل يف املستقبل.

 


