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  صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد)
 E13/2019بيان صحفي رقم 

  
  النمو املستدام فيها يضع  جديدًة استراتيجيةً  يدشِّنأوفيد 
 نصب عينيه منائياإلثر األ ر منقد بلوغ أكربو

  
أعلى هيئة لوضع السياسات يف أوفيد، دورته وهو عقد املجلس الوزاري،  .٢٠١٩ يوليو/متوز ١٨فيينا ، النمسا ، 

تؤكد اإلستراتيجية اجلديدة وإلطار االستراتيجي اجلديد ألوفيد. املبادئ العامة ل واعتمدالسنوية األربعني يف فيينا، النمسا، 
ة معقدة وصعبإمنائية يف ظل بيئة  -خاصة البلدان ذات الدخل املنخفض  -التزام أوفيد بتوفري الدعم للبلدان النامية على 

 بشكل متزايد.

كون يهي أن  أوفيدرؤية إن ، الدكتور عبد احلميد اخلليفة: "ألوفيديف اجتماع املجلس الوزاري، قال املدير العام و
اإلمنائي على البلدان الشريكة  األثرميكنها أن حتقق أكرب قدر من الكفاءة و احليويةب تتحلىوذات صلة إمنائية مؤسسة متويل 

 ."ا يف متويل عملياهتامستدامة ذاتيًّ وأن تصبح يف الوقت نفسه هلا، 

رع أوفيد يف رحلة لتنويع موارده املالية وتنفيذ جمموعة من اإلجراءات املتسقة واملتناسقة يشخالل األشهر املقبلة، سو
 يف مجيع أحناء املؤسسة وتزويدها بأدوات تشغيلية ومالية أكثر ابتكارية واستجابة.حتقيق املزيد من الكفاءة هتدف إىل 

عن كثب مع منظمات مثل ويعمل أوفيد شراكات. الإقامة على أوفيد تركيزه جدد يكجزء من استراتيجيته اجلديدة، سو
مع ، وكذلك أوفيدالبنك الدويل ومصارف التنمية اإلقليمية والوكاالت الثنائية واملتعددة األطراف يف البلدان األعضاء يف 

قات إىل تكوين عالأوفيد هدف يباإلضافة إىل تعزيز الشراكات القائمة، والوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة. 
 لتنمية املستدامة.ل ًاجديدة لتنشيط الشراكة العاملية دعم

  السنوية للتنمية. أوفيد العامة للمجلس الوزاري تقدمي جائزة معامل اجللسة مع السنوات السابقة، كان من أبرز  شيًاامتو
تقديرًا  -طرية للمركز الدويل للمياه والصرف الصحي يف غانا املديرة القُ  -إىل فيدا دويت  ٢٠١٩ُمنحت جائزة وقد 

خدمات مستدامة للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لسكان غانا (انظر توفري لعملها الرائع ومشاركتها يف ضمان 
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تراكمية اللتزامات الاأن ظهر الذي يُ  ٢٠١٨لتقرير السنوي لعام واألوفيد، يف البيانات املالية أيضًا نظر املجلس الوزاري و
 .قام باعتمادمها، ومليار دوالر أمريكي ٢٣,٤ت مبلغ اوزللتنمية العاملية جت
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 انفكما  سريًا على النهج الذي ،اإلمنائيةتحديات اللجهود العاملية للتغلب على لدعم تقدمي الهدف أوفيد إىل مواصلة وي
املشاركة يف متويل أنشطة القطاع و؛ رةميسَّ بشروط املالية  اتمن خالل: تقدمي املساعدوذلك ، ١٩٧٦منذ عام يتبعه 

منذ إنشائها، بتحسني قدراهتا وقامت املنظمة، اخلاص يف البلدان النامية؛ واملسامهة يف موارد املؤسسات اإلمنائية األخرى. 
دان اجلنوب والنمو االجتماعي االقتصادي يف البلدان الشريكة حول العامل. ونطاقها التشغيلي لدعم التنمية فيما بني بل

سيستمر إقراض القطاع العام، مبا يف ذلك البلدان ذات الدخل املنخفض، يف متثيل اجلزء األكرب من حمفظة قروض أوفيد، و
 .يف تقدمي القروض املضي ُقدمًايف و

تمع وهو جيبلدان األعضاء يف املنظمة. للرفيعي املستوى اليتألف املجلس الوزاري من وزراء املالية وغريهم من املمثلني 
 مرة واحدة يف السنة.


