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 2018جلس ته الاعتيادية الأوىل لعام  يف
 أأمرييك مليون دولر 368جملس حمافظي أأوفيد يعمتد دفعة جديدة من المتويالت الإمنائية امليرسة تربو عىل 

 

 لقضاء عىل اجلوع والفقر من أأجل ا أأوفيد يواصل دمعه خلطة التمنية املس تدامة: احلربش
جاملية  دعام للشعب الفلسطيين ثالث منح  مليون دولر  3.5قدرها بقمية اإ

 

 عن سلامين جارس احلربش، مدير عام صندوق اوبك للتمنية ادلولية )أأوفيد(، أأعلن اليوم  .   2016مارس / أ ذار  20 –فيينا، المنسا 

 مليون دولر أأمرييك لتعزيز التمنية الاجامتعية والاقتصادية املس تدامة 368متويالت جديدة تقدر مبا يزيد عن  اعامتد جملس حمافظي أأوفيد

الالتينية والاكرييب، وذكل خالل جلس ته الاعتيادية الثانية والس تني بعد املائة، مرياك أأفريقيا وأ س يا وأأ يف انميًا بدلًا  20يف أأكرث من  الشامةل

 اليت عقدت يف مقر أأوفيد ابلعامصة المنساوية فيينا.  ،والأوىل لهذا العام

مليون دولر  266.1، اليت تقدر بنحو المتويالت اجلديدةما يناهز ثليث  ختصيصمت احلربش أأنه قد  وحض، أأ يف هذا الصددويف معرض تعليقه 

ىل أأن هذه املرشوعات تس هتدف حتسني اذلي يعد الركزية الأساس ية لعمليات أأوفيد.  ،مرشوعات حيوية للقطاع العام 7دلمع  ،أأمرييك وأأشار اإ

العاج  لك من سالل حليواين يفاالزراعة والانتاج  الإمداد ابملياه وخدمات الرصف الصحي يف لك من الأرجنتني ومالوي؛ وقطاع  قطاع

ىل ي الطاقة يف مجهورية ادلوم  ؛ وقطاعوغينيا بيساو  قطاع النقل يف الرأأس الأخرض.  نياكن؛ ابلإضافة اإ

ىلدلجبهود أأوفيد  املدير العام وأأشاد لتعاون م  حوومات اللدلان الرشيوة ابلكها تأأيت   أأهنا مع مرشوعات القطاع العام يف اللدلان النامية، منوهًا اإ

ىل أأقىص لد ممون،  منية ادلولية املسامهة بغية حشد وتنس يق اجلهودالت املعنية ومنظامت  عىل مواصةل أأوفيد  مؤكداً املشرتكة ومضاعفة النتاجئ اإ

 . 2030دمعه خلطة التمنية املس تدامة للقضاء عىل اجلوع والفقر حبلول عام 

جاملية قدرها  دلمع برامج ومبادرات عدد من املنظامت ادلولية غري  أأمرييك أأمرييكمليون دولر  4.92وأأضاف، أأنه قد مت اعامتد مخس منح بقمية اإ

واكةل الأمم املتحدة لإغاثة و مبادرة مدرس يت؛  –مؤسسة هنر الأردن منظمة الصحة العاملية ؛ و و  ؛البرشيةمن أأجل موئل  الرحبية، ويه: منظمة 

عامر مدينة اخلليل‘لـ فضاًل عن منحة   ،()أأونروا وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق الأدىن تدار ابلتعاون م  اللنك الإساليم  ’جلنة اإ

    .للتمنية

أألف من ساكين الأحياء  13لنحو  وحتسني الظروف املعيش ية التخفيف من لدة الفقر ’البرشيةمن أأجل  موئلمنظمة ‘مبادرة وتس هتدف 

مدادات توفريمن خالل  ، وذكلليلريايجزيرة السالم يف مونروفيا الوربى ب الفقرية يف  بيامن ؛ املياه النظيفة وخدمات الرصف الصحي ال من اإ

ىل  ’منظمة الصحة العاملية‘هتدف مبادرة   . والقضاء علهيا س لعة بدلان أأفريقيةالأمراض املدارية املعدية واملنترشة يف  ماكحفةاإ



ىل اعامتد اجمللس ثالث منح و  جاملية قدرها  دعامً للشعب الفلسطيينأأشار احلربش اإ ، مهنا الأوىل نحةمليون دولر أأمرييك. هتدف امل  3.5بقمية اإ

ىل حتسني ظروف املعيش ،مليون دولر أأمرييك 1.5وقدرها  عادة تأأهيل ترممي و  اخلليل من خالل مدينة يففلسطيين  680لنحو  ةاإ ولدة  85اإ

مضن  مؤخراً  ليونسووأأدرجته االإبراهميي اذلي  احلرممبان اترخيية يف اللدلة القدمية، فضاًل عن ترممي  تقمي يففلسطينية لعائالت سونية اتبعة 

دارة هذه املنحة من قبل اللنك الإساليم للتمنية، بيامن س تقوم جلنة . قامئة الرتاث العاملي عامروسيمت اإ   هذا املرشوع.أأعامل يذ تنف ب مدينة اخلليل  اإ

دارهتا من قبل  ،مليون دولر أأمرييك 1.5وقدرها أأما املنحة الثانية،  واكةل الامم املتحدة لإغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف ‘فسيمت اإ

أألف فلسطيين مقمي يف خممي  24الظروف الصحية واملعيش ية لنحو  دلمع املرلةل الثانية من مرشوع يس هتدف حتسني)أأونروا(  ’الرشق الأدىن

 وقد. وانتشار الأمراض حتديث ش لاكت مياه الأمطار واجملاري اليت تتدفق بشدة خالل مومس الأمطار وتسبب التلوث خالل من شعفاط

 مليون دولر أأمرييك.  1.4امللادرة مبنحة قدرها  هذه شارك أأوفيد يف متويل املرلةل الأوىل من

 ’مؤسسة هنر الأردن‘ ةلظاليت تعمل حتت م مبادرة مدرس يت مرشوع لمتويلدولر أأمرييك،  أألف 500م املنحة الثالثة، وقدرها قد  بيامن ت  

ىل جتديد ست مدارس  من   ثاثث والأةززة وغريهاوتشمل أأنشطة املرشوع رشاء الايف القدس الرشقية،  تلميذ 1200 تس الساعية اإ

 تونولوجيا املعلومات والتصالت. برامج التدريب املهين للمعلمني للرتكزي عىل فضاًل عن توفري  ،املس تلزمات التعلميية

ىل حتس ني س لل وأأكد احلربش عىل أأن برامج أأوفيد اخلاصة ابملنح متثل أأداة هامة من أأدوات التمنية اليت يورسها أأوفيد دلمع امللادرات الرامية اإ

 خالل التصدي للتحدايت الامنائية يف اللدلان املعنية. من املعيشة 

طار مرفق القطاع اخلاص،  ضافية فاعهل ت  ويف اإ ن أأوفيد من دمع املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم مو   اذلي وصفه احلربش بأأنه ميثل وس يةل اإ

جامليي، فقد اعمتد اجمللس تسهيلني متويل يف اللدلان الرشيوة لتشجي  املرشوعات الإمنائية ودف  جعةل المنو الاقتصادي مليون  60ة قدرها ني بقمية اإ

ىل  مهنام لمتويل الأولا دفدولر أأمرييك، هي تعزيز قطاع الطاقة يف الاكمريون بيامن يس هتدف الثاين دمع مؤسسة مالية يف رسيالناك لتوس ي  اإ

 نطاق أأنشطهتا الإقراضية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم.  

ىل اعامتد اجمللس  طار معليات أأوفيد اخلاصة بمتويل التجارة، فقد أأشار مدير عام أأوفيد اإ دولر أأمرييك للمسامهة يف متويل  ليونم  65ويف اإ

وأأضاف، أأن متويل جتاري متجدد لرشاء السل  الزراعية وختزيهنا وبيعها يف غاان.   عن امن، فضالً لك من السلفادور وبأأنشطة التجارة ادلولية يف 

التجاري عىل الصعيد ادلويل اذلي يعد  لادلوتعزيز الت تيسري أأنشطة الاس ترياد والتصدير املعنية ب  مرفق متويل التجارة ادلولية هو انفذة أأوفيد

 من أأمه مقومات جناح وازدهار الاقتصاد.    

نشائه يف عام  ىل أأن أأوفيد قد قدم منذ اإ بليون دولر أأمرييك عىل شلك متويالت ميرسة  22زيد عن وحىت ال ن ما ي 1976وجتدر الإشارة اإ

 بدلًا من اللدلان النامية يف اكفة أأرجاء العامل، موليًا أأولوية قصوى لأشد اللدلان فقرًا.  134تدامة يف ومنح دلمع املرشوعات والربامج الإمنائية املس  
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