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  صندوق أوبك للتنمية الدولية
 A19/2020بيان صحفي رقم 

 
مليون دوالر أمريكي للعمليات  243مبلغ تخصيص صندوق أوبك يوافق على 

  اإلنمائية،
  الشريكةمستجيبًا على النحو األكمل لالحتياجات المتغيرة للبلدان 

  
تمويل تخصيص  على وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية .2020حزيران/يونيو  25النمسا، ، فيينا

أفادت ومليون دوالر أمريكي لدعم البلدان النامية في جميع أنحاء العالم.  243 تبلغ قيمتهجديد 
فيروس كورونا لتخفيف من آثار جائحة لالنامية لبلدان ها تقدم المساعدة بالفعل لأنأيًضا المنظمة 

)COVID-19( .واحتوائه والتعافي منه 

صندوق أوبك خالل محافظي مجلس الذي اعتمده لتمويل الجديد ل ملخصفي الجدول أدناه ويرد 
تمويل القطاعين المبلغ . ويشمل اجتماع افتراضيفي قدت ، التي عُ الثانية والسبعين بعد المائةدورته 

 المياهإمدادات لتعليم والبنية التحتية واقطاعات في اإلنمائية عمليات الب ينالمتعلقالعام والخاص 
 الصغيرة والمتوسطة.المنشآت دعم كذلك ، ووالصرف الصحي

من أجل  الذي نقدمهتمويل الوقال المدير العام لصندوق أوبك، الدكتور عبد الحميد الخليفة، "إن 
في  2030لعام لتنمية يدعم العمليات بما يتماشى مع خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة تحقيق ا

نعمل بجد لمعالجة قضايا التنمية نحن "وأضاف قائالً  ".جميع أنحاء أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية
. الشريكةاالحتياجات العاجلة األخرى في البلدان نلبي  ال نبرحفي حين أننا ، المتعلقة بفيروس كورونا

المزيد من الضغط يفرض الوباء استشراء و فيما بينها ترابًطا وثيقًاأهداف التنمية المستدامة مترابطة ف
  ."جميع مجاالت التقدم االجتماعي والبيئي واالقتصاديالمخصصة لعلى الموارد 

الدول  التي تؤيدهاستراتيجية صندوق أوبك الجديدة، ا زادت: "لقد واسترسل الدكتور الخليفة قائالً 
حان ولقد ، المعقدة والسريعة التغير اإلنمائيةحتياجات ى تلبية االلوقدرتنا ع مرونتنااألعضاء، من 
 سد الفجوة بين علىالمساعدة  قدرتها علىمؤسستنا  ومنهامؤسسات التنمية كي تظهر الوقت اآلن ل

من خالل التحرك بذكاء وسرعة، والعمل معًا لتوفير الموارد بسرعة  ‘ال يملكون’ومن  ‘من يملكون’
 ."لمن ألحت بهم الحاجة إليها

 -ماليين دوالر أمريكي  10مبلغ تخصيص على ، وافق صندوق أوبك األسابيع األخيرةوفي 
 مبلغ باإلضافة إلى ،فيروس كوروناللتصدي للدعم خطة غواتيماال  -باإلضافة إلى التمويل الجديد 

منذ بداية تفشي المرض، خصصت و. الجائحةمليون دوالر أمريكي لمساعدة ملديف على مكافحة  20



2 

التعافي كورونا و سورفيالرامية إلى مكافحة آثار جهود المليار دوالر أمريكي لتمويل مبلغ المنظمة 
  في البلدان النامية.منه 

مليون  163 تبلغ قيمتهاوالجديدة التي وافق عليها صندوق أوبك  القطاع العامستدعم قروض و
   ،دوالر أمريكي

  المشاريع التالية:

 المشروع البلد
المبلغ (بماليين 

 الدوالرات
 )األمريكية

نا يبورك
 فاسو

تلبية حاجة يهدف هذا المشروع إلى . دا نغورمااتوسيع جامعتي دوري وف
بيئة أكاديمية أفضل من خالل بناء  وتهيئة ،البلد المتزايدة لقوة عاملة مؤهلة

 .ومهاجع جديدةوتجهيز حرم جامعي 

23,0 

عالي التعليم التوفير هذا المشروع إلى يرمي . هوبي للتعليم المهنيمركز  الصين
، يستفيد هاوتجديد من خالل توسيع كلية شياننينغ المهنية والتقنية الجودة
من المهنيين والعمال  29 000ا، باإلضافة إلى طالب سنوي  15 500 امنه

 .المهرة

30,0 

بابوا غينيا 
 الجديدة

 ).2الشريحة (في المرتفعات  المستدام الطريق السريعبرنامج االستثمار في 
جسراً على طول الطريق السريع  71إعادة تأهيل /بناء إلى هذا المشروعيرمي 

المقاطعات الجبلية غير الساحلية  الذي يربط عبر المرتفعات بينالوطني 
وينهض التجارة  مما يعززوميناء الي البحري،  ةموروبي الساحلي ووالية

هذا  من منطقةالفي ماليين شخص   3 زهاءسيستفيد و. التنمية االقتصاديةب
 .المشروع

50,0 

 إقامةيهدف هذا المشروع إلى . المياه لمشروع تطوير سالسل القيمة تثمين  السنغال
بما في ذلك الطرق ( يينلإلنتاج والتسويق الزراعالالزمة البنية التحتية 

تحسين إدارة الموارد الطبيعية والرصد البيئي، إلى ا أيضً ويهدف ). الريفية
  ).خاصة النساء والشباب(شخص  000 300يستفيد منه ل

20,0  

 .المائية البيئةو )WASH( في فريتاون بكة المياه والصرف الصحيش تجديد سيراليون
البنية التحتية للمياه وتحسين الظروف  إقامةتمويل هذا المشروع إلى يرمي 

مليون  1,4 لحواليعبر المياه المعيشية والحد من األمراض المنقولة 
  .شخص

20,0 

هذا يرمي  .)UDBL(للتنمية  المحدود أوغندا لمصرفخط االئتمان الثالث  أوغندا
الصغيرة والمتوسطة المؤهلة لمنشآت اإلى تقديم القروض إلى المشروع 

 .العاملة في قطاعات النمو الرئيسية في أوغنداو

20,0 

 163,0المجموع 
  

على  المحافظينصندوق أوبك، وافق مجلس التي يضطلع بها  عمليات القطاع الخاصفي إطار 
 أمريكيمليون دوالر  30مبلغ دعم ي، بحيث مليون دوالر أمريكي 80 مجموعهمبلغ تخصيص 

المنشآت تلك  تواجه إذ ،اي عبر مؤسسة ماليةغوالصغيرة والمتوسطة في باراالمنشآت  منه
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بينما . كورونا فيروسالمتعلقة ب وغير ذلك من التحدياتالصغيرة والمتوسطة انقطاع األعمال 
من أجل إنجاز  تقدم القروضمؤسسة مالية ى لإمليون دوالر أمريكي  50قدره قدم مبلغ يس

  البنية التحتية في البلدان األفريقية المؤهلة. مشاريع

   لمحة عن صندوق أوبك

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

ويضطلع الدوليين لتحفيز النمو االقتصادي وتخفيف حدة الفقر في جميع المناطق المحرومة من العالم. 
، وتعزيز الخدمات التحتية األساسية ىالبن إلقامةالتمويل  تقديممن خالل  الصندوق بهذه المهمة

الناس، حول عمل صندوق أوبك تمحور يوارة. االجتماعية وتعزيز اإلنتاجية والقدرة التنافسية والتج
والبنية التحتية (خاصة  مثل الغذاء والطاقة -يركز على المشاريع التي تلبي االحتياجات األساسية هو و

المياه النظيفة والصرف الصحي إمدادات و فيما يتعلق بالمنشآت البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة)
االعتماد على الذات وإلهام األمل على تشجيع الصندوق أوبك إلى  يهدفووالرعاية الصحية والتعليم. 

  في المستقبل.


