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  مليون دوالر أمريكي  100مبلغ تخصيص صندوق أوبك يوافق على 

  في البلدان الناميةعمليات لل
  

على أوبك) (صندوق وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية  .2020سبتمبر أيلول/ 15فيينا، النمسا، 
تمت وفي بوروندي ونيكاراغوا وغانا. إنمائية  مليون دوالر أمريكي لدعم عمليات 100تخصيص 

المنظمة، التي عقدت  محافظيلمجلس  المائة بعد والسبعين الثالثةالتمويل في الدورة هذا الموافقة على 
 .اافتراضي 

واحتوائها والتعافي منها.  19-كوفيدتواصل المنظمة مساعدة البلدان النامية على التخفيف من آثار جائحة و
 175 اجماليقروض بوافق صندوق أوبك في األسابيع األخيرة على فقد باإلضافة إلى التمويل األخير، و

في  19-كوفيدلـ التصديلدعم جهود  ،عن طريق مرفق إقراض القطاع العاممليون دوالر أمريكي 
القطاع إقراض  يفي إطار مرفقوبنغالديش وبيالروسيا وبليز وبنين ودومينيكا والسلفادور وغيانا ورواندا. 

 مليون دوالر أمريكي لدعم 60مبلغ ا على للمنظمة، تمت الموافقة أيضً  ينالخاص وتمويل التجارة التابع
الالتينية ولتعزيز اإلمدادات الزراعية في البلدان األفريقية الصغيرة والمتوسطة في آسيا وأمريكا المنشآت 

 ا.األكثر تضررً 

من التوصيات الرئيسية التي تدعم بشكل مباشر اإلطار  اعددً ا المحافظين أيضً مجلس وأقرَّ 
يركز اإلطار على تمكين المنظمة من أن تصبح أكثر مرونة واستجابة واالستراتيجي لصندوق أوبك. 

 من أجل تعظيم األثر اإلنمائي. ،المتغير لمشهد التنمية

"على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة،  :وقال المدير العام لصندوق أوبك الدكتور عبد الحميد الخليفة
هذا يعني أننا أكثر فإن ، المطاف في نهاية: "". وأضاف قائالً اا قوي ا استراتيجي فقد حققت المنظمة تقدم 

هذا  لدينا قد أقرَّ المحافظين يسعدنا أن مجلس والعاجلة. اإلنمائية شركائنا ت أولوياقدرة على دعم 
من خالل دعم االنتعاش االقتصادي واإلنفاق دورنا أداء ونحن مصممون على االستمرار في  ؛التقدم

  ."وما بعده 2020خالل الفترة المتبقية من عام   المعاكس للدورات االقتصادية

مليون  50 تبلغ قيمتهاو ،الجديدة التي وافق عليها صندوق أوبك العامالقطاع ستدعم قروض و
   ،دوالر أمريكي

  :المشروعين التاليين
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 المشروع البلد
المبلغ (بماليين 

 الدوالرات
 )األمريكية

 مشروع تكثيف اإلنتاج الزراعي والحد من الضعف في بوروندي بوروندي
)PIPARV-B .(  

اإلنتاج الزراعي على الصمود نظم تعزيز قدرة يهدف هذا المشروع إلى 
المستنقعات مناطق الري في  نظموتقليل التدهور البيئي من خالل تطوير 

ا من الطرق كيلومترً  150ا إعادة تأهيل المشروع أيضً سيستهدف و. والتالل
الريفية المؤدية إلى المناطق الريفية وبناء مرافق التخزين، ليستفيد منها 

 .نسمة 766 000حوالي 
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يسعى هذا المشروع . الس ساليناس-أوتشوموجومشروع الطريق الريفي  نيكاراغوا
تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة في المناطق الريفية إلى 

ألنشطة االقتصادية ا لخدمة ا من الطرقكيلومترً  29 تحسينمن خالل 
سيستفيد حوالي و. الحيوانات والسياحةمثل الزراعة وتربية الهامة، الرئيسية 

في منطقة المشروع بشكل مباشر من انخفاض تكاليف النقل نسمة  83 000
وارتفاع دخل األسر وتحسين فرص الحصول على التعليم والصحة 

 .والخدمات االجتماعية األخرى
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 50 المجموع 
  
 50تمت الموافقة على مبلغ صندوق أوبك، التي يضطلع بها  تمويل التجارةعمليات في إطار و

  .من غاناالزراعية الصادرات دعم مليون دوالر أمريكي ل

   لمحة عن صندوق أوبك

كقناة لمساعدة  1976أنشأتها الدول األعضاء في أوبك في عام  إنمائيصندوق أوبك هو مؤسسة تمويل 
النامية ومجتمع المانحين الدوليين  من البلدانيعمل صندوق أوبك بالتعاون مع شركاء و. البلدان النامية

ويضطلع الصندوق العالم.  فيلتحفيز النمو االقتصادي وتخفيف حدة الفقر في جميع المناطق المحرومة 
 ،، وتعزيز الخدمات االجتماعيةالتحتية األساسية ىالبن إلقامةالتمويل  تقديممن خالل  بهذه المهمة

يركز هو الناس، وحول عمل صندوق أوبك تمحور يووتعزيز اإلنتاجية والقدرة التنافسية والتجارة. 
(خاصة  عمالةوالوالبنية التحتية  مثل الغذاء والطاقة -على المشاريع التي تلبي االحتياجات األساسية 

نظيفة والصرف الصحي المياه الإمدادات و فيما يتعلق بالمنشآت البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة)
االعتماد على الذات وإلهام األمل على تشجيع اليهدف صندوق أوبك إلى ووالرعاية الصحية والتعليم. 

  في المستقبل.


