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أبجديات عمل المؤسسة الدولية للتنمية: 
المنجزات الرئيسية مرتبة حسب البلدان

عىل مدى أك�ش من 50 عاما، اضطلعت المؤسسة الدولية للتنمية، 
صندوق البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقرا، بمهمة التصدي 

ها تعقيدا. والمؤسسة الدولية للتنمية هي  لأصعب التحديات وأك�ش
أحد أك�ب مصادر المساعدات المقدمة إل أشد بلدان العالم فقراً 

ي تتيحها المؤسسة عىل 
والبالغ عددها 75 بلداً. وتساعد الموارد ال�ت

ي بلدان 
ي معيشة 1.5 مليار نسمة يعيشون �ف

ات إيجابية �ف إحداث تغي�ي
اض منها. ومنذ عام 1960، ساندت المؤسسة العمل  مؤهلة لالق�ت

ي 113 بلداً.
ي �ف

نما�أ الإ

ويتطلَّع العالم إل المؤسسة الدولية للتنمية لمعالجة المشكالت 
يبول،  رة من وباء الإ غاثة للبلدان المت�ف ة - من تقديم الإ الكب�ي

ي أفغانستان والتصدي للكوارث المتنامية 
عمار �ف إل أعمال إعادة الإ

المتصلة بالمناخ. ول تملك مؤسسة دولية أخرى التفويض والمعرفة 
ف القطاعات والموارد الالزمة للتصدي للتحديات العالمية  كة ب�ي المش�ت
ف عىل وجه الخصوص عىل أشد بلدان العالم فقرا. ك�ي المعقدة مع ال�ت

بداع.  وتتبع المؤسسة الدولية للتنمية نهجا قائما عىل البتكار والإ
ونحن نساعد البلدان عىل تجاوز مصادر الطاقة التقليدية باستغالل 

ي إنارة المنازل وتوف�ي الكهرباء لمؤسسات الأعمال، ومعالجة 
الشمس �ف

ي الوقت نفسه بناء القدرة عىل مجابهة تغ�ي 
آثار تغ�ي البيئة، و�ف

يجاد سبل جديدة لدمج النساء  المناخ عىل الأجل الطويل. ونعمل لإ
ي المجتمع عىل قدم المساواة. ونحن 

ف الضعفاء الآخرين �ف والمواطن�ي
ي وضع البلدان عىل درب 

متواجدون عىل المدى البعيد، مما يساعد �ف
الستقرار والنمو بعد ال�اعات والكوارث الأخرى.

ف  وبمساعدة المؤسسة الدولية للتنمية، استطاع مئات المالي�ي
من الب�ش الفكاك من براثن الفقر، من خالل تهيئة فرص العمل، 
وتيس�ي الحصول عىل الماء النظيف، وخدمات التعليم والطرق 

ها. والتغذية والكهرباء وغ�ي

ويتم تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية كل ثالث سنوات 
بمساهمات من البلدان المانحة المتقدمة والنامية، وأيضاً من 

ف من مؤسسات مجموعة البنك الدولي هما البنك  ف أخري�ي مؤسست�ي
نشاء والتعم�ي ومؤسسة التمويل الدولية. الدولي لالإ

اماتها. وبفضل ما تقدمه من  ف المؤسسة الدولية للتنمية تفي بال�ت
ي تطورها 

اض منها. ويع�ف مساعدة، ”تخّرج” 35 بلداً من أهلية الق�ت
القتصادي أنها لم تعد تعتمد عىل المساندة من المؤسسة، وأصبح 

العديد منها ضمن البلدان المانحة للمؤسسة. وتُشكِّل مساعدة 
البلدان عىل بناء المؤسسات والقدرات لمساعدة نفسها ووضعها 

ي اهتمامات المؤسسة.
عىل الطريق إل تمويل تنميتها بنفسها أولوية �ف

ي 
ي النتائج الموضحة �ف

تعرَّف عىل المزيد عما أنجزته المؤسسة �ف
 ، ف ف الجنس�ي الصفحات التالية عن قضايا تغ�ي المناخ، والمساواة ب�ي

والهشاشة وال�اع والعنف، والوظائف والتحول القتصادي، 
والحوكمة وبناء المؤسسات.1

ي الوقت الحالي للحصول عىل 
ة مؤهلة �ف ي تتضمنها هذه الن�ش

1 البلدان ال�ت

المساعدة من المؤسسة الدولية للتنمية. لمعرفة المزيد يرجى زيارة الموقع 
http://ida.worldbank.org/about/borrowing-countries : التالي

ف عامي 2011 و 2018 المنجزات الرئيسية للمؤسسة الدولية للتنمية ب�ي

تم تطعيمهم 

 274
مليون طفل

بالأرقام

 تم تعيينهم و/ أو 
تدريبهم

8.5 
مليون معلم

حصلوا عىل خدمات 
صحية أساسية

657 
مليون شخص

من الطرق تم إنشاؤها وإعادة 
تأهيلها أو تطويرها

 140,000
كيلوم�ت

حصلوا عىل مصادر 
نة للمياه محسَّ

86 
مليون شخص
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أفغانستان

ف عامي 2010 و 2018، حصل 81,880 شخصا من خالل منشآت أعمال ريفية عىل فرص عمل دائمة، وبلغت نسبة النساء  ب�ي

ف المستفيدين %52. ب�ي

أفغانستان

ي و 31 جهة 
ف عامي 2003 و2017، عمل برنامج التضامن الوط�ف ب�ي

يكة، منها المؤسسة الدولية للتنمية، من خالل مجالس التنمية  �ش

نشاء  ي مجالي الإ
ا �ف المجتمعية لتحديد 122,430 نشاطا صغ�ي

ف إمدادات مياه  وعات لتحس�ي والتعم�ي وتنفيذها، وشمل ذلك م�ش

ب وخدمات ال�ف الصحي، والطرق الريفية، وشبكات الري،  ال�ش

 والكهرباء، والصحة، والتعليم. 

نامج أك�ش من 66 مليون يوم عمل للعمال المهرة  وقد وفر هذا ال�ب

وغ�ي المهرة، وساعد عىل إنشاء 45,751 مجلسا للتنمية المجتمعية 

ي ربوع أفغانستان انُتِخب أعضاؤها انتخابا ديمقراطيا عن طريق 
�ف

اع ال�ي. الق�ت

وع لتنمية  ف عامي 2013 و 2018، استفاد 39,867 شخصا من م�ش وب�ي

المهارات الوظيفية وزيادة الدخل لخريجي المدارس الفنية والمهنية.

ا من الطرق الثانوية  ف عامي 2013 و 2018، أعيد تأهيل 650 كيلوم�ت وب�ي

ا من الطرق الثانوية المرصوفة  المرصوفة بالحىص و260 كيلوم�ت

ا من الطرق الريفية. وتم إنشاء 1,480  بالأسفلت وإنشاء 2360 كيلوم�ت

ة نفسها، تم إيجاد  ا من الجسور فوق الطرق الثانوية. وخالل الف�ت م�ت

 2.7 مليون وظيفة عىل امتداد هذه الطرق.

ا من الطرق  ف 2013 و2018 / 2019، اكتمل إنشاء 1450 كيلوم�ت وب�ي

ا من الجسور عىل الطرق الفرعية، وصيانة أك�ش  الفرعية و1840 م�ت

 من 3500 كيلوم�ت من الطرق الفرعية.

أصبح بمقدور 20.4 مليون من سكان الريف استخدام طرق 

ي عام 2018، ارتفاعا من 13.6 مليون 
ي كل الأجواء �ف

صالحة للس�ي �ف

ة نفسها، زادت نسبة سكان الريف الذين  ي عام 2013. وخالل الف�ت
�ف

ي كل الأجواء من 58% إل %89.
يتاح لهم طرق صالحة للس�ي �ف

ف عامي 2010 و 2018، حصل 81,880 شخصا من خالل  وب�ي

منشآت أعمال ريفية عىل فرص عمل دائمة، وبلغت نسبة النساء 

ة  لت 71% من منشآت الأعمال الصغ�ي ف المستفيدين 52%. وسجَّ ب�ي

ي إيراداتها، وكان %28 
وع زيادة �ف ي يساندها الم�ش

والمتوسطة ال�ت

منها منشآت مملوكة لنساء. 
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بنغالديش

ف عامي 2015 و2018، استفاد 939,094 شخصا  ة ب�ي ي الف�ت
�ف

ف سبل كسب العيش. وع لتحس�ي 95% منهم نساء من م�ش

ف عامي 2017-2018، تمت زراعة 860 هكتارا من العنب والتفاح  وب�ي

وع للبستنة وزيادة  ي إطار م�ش
واللوز، والرمان والخوخ والمشمش �ف

ف  ي عام 2018، تم إنشاء 370 هكتارا من بسات�ي
إنتاجية الماشية. و�ف

ي المنطقة الشمالية.
الفستق �ف

ف 27.4 مليون من الحيوانات  ف عامي 2013 و2018، تم تحص�ي وب�ي

ي 
من أمراض الماشية العابرة للحدود، والأمراض الحيوانية ال�ت

نتاج. وتم تزويد  ي تؤثر عىل الإ
نسان، والأمراض ال�ت تصيب الإ

نتاج. ف أساليب الإ 453,239 ُمنِتجا بمساعدات فنية لتحس�ي

ف عامي 2013 و 2018، استفاد 52,500 شخص من تيس�ي  وب�ي

الوصول إل الخدمات المالية لمنشآت الأعمال متناهية الصغر 

ة والمتوسطة. وزادت محفظة القروض غ�ي المسددة  والصغ�ي

ي 2018، 
ي 2013 إل 26.7 مليون دولر �ف

من 19.3 مليون دولر �ف

كما زادت محفظة قروض التمويل الأصغر من 92.4 مليون دولر 

ة نفسها،  ي 2018. وخالل الف�ت
ي 2013 إل 121.4 مليون دولر �ف

�ف

استحدثت خمس مؤسسات مالية آليات أو سياسات أو منتجات 

ف الخدمات المالية المقدمة لالأ� ومنشآت الأعمال  جديدة لتحس�ي

ة والمتوسطة. الصغرى والصغ�ي

ي برامج الدرجات ذات الأولوية 
وزاد التحاق الطالب بالجامعات �ف

ي 2018، 
ي 2015 إل 79,479 �ف

للتنمية القتصادية من 64,200 �ف

ف الذين يحملون  وارتفع عدد أعضاء هيئات التدريس المتفرغ�ي

ي 2018.
ي 2017 إل 1360 �ف

درجة الماجست�ي عىل الأقل من 700 �ف

ة من 2015 إل 2018، بلغ عدد المنح الدراسية الممنوحة  ي الف�ت
�ف

ف الذين يحملون درجة الماجست�ي  لأعضاء هيئات التدريس المتفرغ�ي

ة نفسها، تم  ي الف�ت
ي التخصصات ذات الأولوية 209 منح. و�ف

�ف

ي مجال 
ف �ف تدريب 665 من أعضاء هيئات التدريس المتفرغ�ي

التعليم المستند إل النتائج والتعلُّم المرتكز عىل الطالب.

ي عام 2018، قامت 10 جامعات عامة بوضع وتنفيذ سياسات 
�ف

. اتيجية الوطنية للتعليم العالي س�ت للتطوير المؤسسي وفقا للخطة الإ

بنغالديش

ف عامي 2015 و2018، استفاد 939,094 شخصا %95  ة ب�ي ي الف�ت
�ف

ف سبل كسب العيش. وتم إنجاز  وع لتحس�ي منهم نساء من م�ش

وعا فرعيا للبنية التحتية بمشاركة مجتمعية، واستفاد  3095 م�ش

منها 471,671 شخصا. واتخذت النساء 98.5% من القرارات 

ة نفسها، تم تدريب 191,860 من النساء  المجتمعية. وخالل الف�ت

ي أنشطة تغذية الأطفال، وتم 
ي شاركن �ف

الحوامل والأمهات الال�ت

أيضا تدريب 29,893 من الشباب وأتيحت لهم فرص عمل.

كة مناطق اقتصادية، وتم  رت 34 �ش ف عامي 2011 و2018، طوَّ ب�ي

نشاء مناطق اقتصادية ومجمعات  تحديد 43 موقعا جديدا لإ

تكنولوجيا. وبلغ إجمالي الستثمارات الخاصة 2.9 مليار دولر، 

وعات الستثمار المزمعة إل قرابة 17 مليار دولر.  وتصل م�ش

ة نفسها، تم إيجاد 21 ألف وظيفة عالية الجودة. وخالل الف�ت

ف جودة التعليم  يساعد برنامج التدريب عىل المهارات عىل تحس�ي

ي يطلبها أرباب الأعمال. 
ي من خالل تنمية المهارات ال�ت

ي والمه�ف
الف�ف

ي 
ف عامي 2010 و2018، أتم 144,615 خريجا برامج تدريب �ف وب�ي

100 مؤسسة للفنون التطبيقية. 

، واعتماد  ف عامي 2016 و2018، تم التعاقد مع 3500 محا�ف ب�ي

50 ألف معلم غ�ي حكومي وهو ما عاد بالنفع عىل 1.8 مليون 

طالب منهم 828 ألف فتاة. 

ف 33% منهم نساء من زيادة  استفاد مليون من صغار المزارع�ي

ي 
ي 2018 ارتفاعا من 397,600 مزارع �ف

فرص الوصول إل السوق �ف

َّ 165,683 مزارعا تقنيات زراعية  ة نفسها، تب�ف 2015. وخالل الف�ت

نتاجية. جديدة لزيادة الإ
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ف عامي 2012 و2017، تم تيس�ي حصول 1.5 مليون شخص  ب�ي

ي المناطق الريفية عىل مصادر مياه محسنة، وإنشاء 20,475 
�ف

نقطة مياه مجتمعية أو إعادة تأهيلها. وحصلت 71,506 أ� عىل 

ف تم إنشاء 37 نقطة  ي ح�ي
وصالت مياه، ارتفاعا من 21,802، �ف

ف العام والخاص.  إمداد بالمياه من خالل مشاركة القطاع�ي

ي 
ف عامي 2012 و2017، تم تيس�ي حصول 3.8 مليون أ�ة �ف ب�ي

المناطق الريفية عىل الكهرباء من مصادر متجددة من خالل 

لية للطاقة الشمسية، منهم 16 ألف مزارع استفادوا  ف الأنظمة الم�ف

من تركيب أك�ش من 815 مضخة للري تعمل بالطاقة الشمسية.

د 60% من المستفيدين الذين شملتهم عينة أن  ي عام 2017، أكَّ
�ف

ن أداؤها وأوفت بالأولويات المحلية  دارة المحلية تحسَّ أجهزة الإ

دارة  ي 2011. وبلغت نسبة أجهزة الإ
ارتفاعا من نسبة 40% �ف

ي مواعيدها المحددة 
ي قدمت تقارير نصف سنوية �ف

المحلية ال�ت

ي 2016.
ي 2017 ارتفاعا من 50% �ف

99.5% �ف

ف عامي 2012 و2017، تم تيس�ي حصول      ب�ي

ي المناطق الريفية عىل
1.5 مليون شخص �ف

مصادر مياه محسنة، وإنشاء 20,475 نقطة مياه 

مجتمعية أو إعادة تأهيلها.

ي المناطق 
ف ظروف المعيشة �ف ة 2014-2018، تم تحس�ي ي الف�ت

�ف

ية لنحو 2.3 مليون شخص، 550 ألفا منهم نساء. وأعرب  الح�ف

75% من المستفيدين عن رضاهم عن الخدمات البلدية الأساسية 

ا  ية. عالوًة عىل ذلك، أُعيد تأهيل 517 كيلوم�ت ي المناطق الح�ف
�ف

ة 2018-2016.  ي الف�ت
من الطرق غ�ي الريفية �ف

ا من  ف عامي 2013 و 2018، تم إنشاء أو إعادة تأهيل 5220 كيلوم�ت ب�ي

خطوط توزيع الكهرباء، وإنشاء أو إعادة تأهيل 95 محطة فرعية لتوزيع 

ا من خطوط نقل الكهرباء. وانخفضت  الكهرباء، وإضافة 175 كيلوم�ت

نسبة الكهرباء المفقودة سنويا من 13% إل 11%، وتم تعزيز شبكة 

ق بنغالديش بطاقة مضافة  ي الأجزاء الريفية من �ش
توزيع الكهرباء �ف

ي شبكة سعتها 11/33 كيلو فولت. 
قدرها 1410 ميجا فولت أمب�ي �ف

ة من 2010 إل  ي الف�ت
أصبح قطاع الخدمات المالية أك�ش شفافية �ف

فها  ي يتم تجه�ي
2018، إذ بلغت نسبة المدفوعات الحكومية ال�ت

ي 2018، تم تدريب 100 من 
ونيا 60% ارتفاعا من 10%. و�ف إلك�ت

ي بنك بنغالديش عىل تقنيات الرقابة المستندة إل 
موظفي الرقابة �ف

ي وحدة المعلومات المالية عىل 
تحليل المخاطر، و254 موظفا �ف

ي مجال 
إدارة المخاطر، والإجراءات الوقائية، والممارسات التجارية �ف

يات.  المش�ت

ن ب�ن

ف عامي 2014 و 2018، تم تدريب 19,790 شابا متعطِّال جزئيا  ب�ي

عىل مهارات العمل، و/أو أُتيحت لهم فرص عمل، وكان %51.4 

تقان  ي لإ
ل المه�ف منهم نساء. وحصل 2991 شابا عىل شهادة التأهُّ

المهارات التجارية، وأتم 14,342 شابا بصورة مرضية التدريب عىل 

ة والمهارات الحياتية، وحصل 1069 حرفيا  مهارات الأعمال الصغ�ي

قية مهاراتهم. ماهرا عىل تدريب ل�ت

ف عامي 2013 و 2018، استفاد 91.6% من الأطفال دون الثانية  ب�ي

ف النمو الشهرية. وتم تدريب  من العمر من حزمة من أنشطة تحف�ي

28,343 امرأة لديها أطفال دون سن الخامسة من العمر عىل إنتاج 

ي 
ة نفسها، حصل 13.4 مليون شخص �ف أطعمة مغذية. وخالل الف�ت

ي مجالت الصحة والتغذية والسكان.
ف عىل خدمات أساسية �ف ب�ف

بوركينا فاصو

وع للبنية التحتية للنقل إل  ف عامي 2012 و 2018، أدَّى م�ش ب�ي

، وهي مركز للنقل  ف ي منطقة دونس�ي
ف الطرق المتاحة �ف تحس�ي

ى. وأصبح بمقدور 34% من سكان الريف  لمدينة واغادوغو الك�ب

ي عام 2018، ارتفاعا 
ي كل الأجواء �ف

استخدام طرق صالحة للس�ي �ف

ي عام 2012. 
من 22.3% �ف

   

ف عامي 2013 و 2018، حصل      ب�ي
ف بالمدارس 52,737 من الشباب غ�ي الملتحق�ي

عىل فرص عمل مؤقتة وفرص لتطوير مهاراتهم.

ف  ف عامي 2013 و 2018، حصل 52,737 من الشباب غ�ي الملتحق�ي ب�ي

بالمدارس عىل فرص عمل مؤقتة وفرص لتطوير مهاراتهم. وحصل 

40.2% من الشباب الذين تدربوا عىل وظائف أو أصبحوا يزاولون أعمال 

حرة لحسابهم الخاص بعد إتمامهم التدريب بسنة واحدة، وتم توف�ي 

2.2 مليون يوم عمل ساعدت عىل إعادة تأهيل 63.4 كيلوم�ت من 

ية. وتم توظيف  ي المناطق الح�ف
الطرق الريفية و51.9% من الطرق �ف

ي أنشطة بدنية كثيفة الستخدام لالأيدي العاملة.
37,812 شابا �ف

ف عامي 2014 و 2018، تم تزويد 27,994 شخصا بخدمات  ب�ي

كهرباء جديدة أو محّسنة. وجرى استبدال الطاقة الإجمالية 

للمعدات المركبة )242 كيلووات( بمعدات أك�ش كفاءة. وخالل 

ة نفسها، تم ربط 11,469 أ�ة بشبكة الكهرباء، وتركيب  الف�ت

ي المدارس الحكومية.
16,498 مصباحا يعمل بالطاقة الشمسية �ف

ف عامي 2014 و 2018، استفاد 443,081 شخصا 53% منهم  ب�ي
وع لشبكات الأمان الجتماعي. نساء من خدمات م�ش
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كمبوديا

ي مجالت الرعاية الصحية والتغذية والسكان، 7.8 مليون منهم نساء.
ى 13.2 مليون شخص خدمات أساسية �ف ي 2018، تلقَّ

�ف

ي الحكومة 
ف عامي 2015 و 2018، حصل 1787 موظفا �ف ب�ي

ي مجالت المساءلة 
ي عىل تدريب �ف

ومنظمات المجتمع المد�ف

ت تقارير الأداء  دارة المالية العامة. ونُ�شِ ف والإ ومشاركة المواطن�ي

السنوية للوزارات الرئيسية ومرافق البنية التحتية والتعليم والصحة 

بانتظام لتعزيز الشفافية.

ي مواعيدها 
تم إعداد 17 تقريرا إحصائيا يمكن التعويل عليها و�ف

ت  ي 2015. ونُ�شِ
ي عام 2017 ارتفاعا من 5 تقارير �ف

المحددة �ف

ثمانية تقارير سنوية مثل الحسابات القومية، وبيانات الزراعة 

ية، والإحصاءات  والبيئة ودخل القطاع الصناعي، والتنمية الب�ش

ي مواعيدها المحددة.
الوطنية السنوية �ف

بوروندي 

ف عامي 2015 و2017، تم تدريب 79% من موظفي معهد  ب�ي

بوروندي لالإحصاءات والدراسات القتصادية وتقييم قدراتهم 

ي مجالت تصميم وتحليل المنتجات الإحصائية، وكان 
�ف

ي عام 2017، كان 60 تقريرا إحصائيا متاحة 
25% منهم نساء. و�ف

ي للمعهد ارتفاعا 
و�ف لك�ت للجمهور لستخدامها من خالل الموقع الإ

ي عام 2015.
من 25 تقريرا �ف

ف  ي عام 2018، تم رسميا تسجيل 77% من جمعيات مزارعي ال�ب
و�ف

ف عامي 2015 و 2018، كان 21,739  ي 2015. وب�ي
ارتفاعا من 31% �ف

وع. وخالل  نة يدعمها الم�ش مزارعا يستخدمون تقنية زراعية ُمحسَّ

. ف ف شجرة من أشجار ال�ب ة ذاتها، تم تجديد ستة مالي�ي الف�ت

كمبوديا

ي مجالت 
ى 13.2 مليون شخص خدمات أساسية �ف ي 2018، تلقَّ

�ف

الرعاية الصحية والتغذية والسكان، 7.8 مليون منهم نساء. وأجرت 

صابة ب�طان عنق الرحم وعولج  37,267 امرأة فحصا لختبار الإ

 2.5 مليون شخص من خالل خدمات العيادات الخارجية.

ي الصفحة 9(
 )تابع �ن
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ي الأمد القريب عىل الجهود الرامية 
يمثل تغ�ي المناخ خطرا واضحا �ف

ي إنهاء الفقر والتصدي لتغ�ي المناخ 
نهاء الفقر. ول يمكن النظر �ف لإ

بمعزل عن العوامل الأخرى. وبدون تحقيق تنمية �يعة وشاملة للجميع 

ومراعية للظروف المناخية، يمكن أن يؤدي تغ�ي المناخ إل سقوط أك�ش 

ي دائرة الفقر بحلول عام 2030.
من 100 مليون شخص آخر �ف

اض من المؤسسة الدولية  وعادة ما تتعرض البلدان المؤهلة لالق�ت

ي 
ي من تد�ف

ة لمخاطر الصدمات المناخية، وتعا�ف للتنمية بدرجة كب�ي

قدرتها عىل التكيف لحماية اقتصاداتها ومجتمعاتها المحلية من 

مخاطر المناخ والكوارث. ولتلك الأسباب، يمثل تغ�ي المناخ أولوية 

ملحة بالنسبة للمؤسسة الدولية للتنمية.

وتساعد المؤسسة الدولية للتنمية البلدان عىل مواجهة تغ�ي المناخ 

ف البيانات والتنبؤات الخاصة  بتقديم حلول جديدة مثل تحس�ي

ف من  بالأحوال الجوية، والمحاصيل المقاومة للجفاف، وتجربة التأم�ي

نذار. ، ونظم الإ أخطار الكوارث، ومنازل مقاومة لالأعاص�ي

ُّ المناخ بإيجاد  كما تساعد المؤسسة البلدان عىل تخفيف آثار تغ�ي

سبل مبتكرة لتوليد الطاقة من أشعة الشمس والرياح والمياه، 

ي الزراعة، 
وترشيد كميات المياه والكيماويات المستخدمة �ف

واستخدام بذور محسنة، وخفض انبعاثات الكربون عن طريق 
زيادة كفاءة الصناعات واستدامتها.

ز المؤسسة عىل إصدار تقارير ودراسات تحليلية وتقديم  وتُركِّ
ط  ُّ المناخ وإدارة مخاطر الكوارث، وتش�ت مساعدات فنية بشأن تغ�ي

اتيجيات عملها القطري مخاطر المناخ والكوارث  أن تدمج جميع إس�ت
. ي

نمائية للبلد المع�ف ي التحليل الخاص بالتحديات والأولويات الإ
�ف

ي تواجه العالم 
وتشكل معالجة آثار تغ�ي المناخ أحد أك�ب التحديات ال�ت

ي ثمارها.
ي تقدمها المؤسسة تؤ�ت

، بيد أن المساندة ال�ت ي الوقت الحالي
�ف

قامة محطة توربينات غازية  وع اكتمل حديثا لإ ففي ميانمار، أدَّى م�ش
ي أكسيد الكربون 

تعمل بنظام الدورة المركبة إل خفض انبعاثات ثا�ف
ي أكسيد 

أ ثا�ف لكل وحدة من الكهرباء الُمولَّدة بمقدار 400 غرام من مكا�ف
ي النيجر، استفاد 1.1 مليون 

ي عام 2018. و�ف
الكربون/كيلووات ساعة �ف

ي 
دارة المستدامة لالأرا�ف شخص من أنشطة الحماية من الفيضانات والإ
والموارد المائية، إذ زادت قدرتهم عىل مجابهة المخاطر الطبيعية.

ي تحققها المؤسسة الدولية 
وفيما يىلي بعض النتائج المهمة ال�ت

ُّ المناخ. ويمكنك الطالع عىل العديد من  للتنمية فيما يتصل بتغ�ي
ي هذه الصفحات لتتعرَّف عىل المزيد.

الأمثلة �ف

تغ�ي المناخ

الهجرة بسبب المناخ 

بحلول عام 2050، من المتوقع - إذا لم يُتخذ الإجراء الالزم - أن يبلغ عدد المهاجرين داخليا بسبب المناخ أك�ش من  143 مليونا 

ي مناطق أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا وأمريكا الالتينية.
�ف
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 )تابع من الصفحة 7(

ل 442 مركزا صحيا درجة تزيد عىل  ف عامي 2016 و 2018، سجَّ ب�ي

ي 2016. وتلقت 
ي تقييم الجودة ارتفاعا من نسبة 49% �ف

60% �ف

نسبة 100% من المراكز الصحية مدفوعات عىل أساس الأداء مع 

ي خالل 90 يوما، وزادت نسبة 
حصولها عىل أداء عالي الجودة �ف

دارة المراكز الصحية من  ي لديها لجان فعالة لإ
 المراكز الصحية ال�ت

ي 2018.
ي 2017 إل 75% �ف

64% �ف

ف عامي 2016 و 2018، تم إلحاق 775 طفال من القرى العائمة  ب�ي

امج المدارس  بالمدارس المجتمعية. والتحق 7,258 طفال ب�ب

نامج. ي هذا ال�ب
لية، وكان 6,078 من الآباء يشاركون �ف ف الم�ف

وع لتطوير  ف عامي 2017 و 2018، استفاد 19,760 طالبا من م�ش ب�ي

التعليم الثانوي، 77.6% منهم إناث، وأجرى 100% من المدارس 

ي راسخ.
ف عىل أساس معيار مه�ف تقييمات للمعلم�ي

ون الكام�ي

ي الهكتار من 
ف عامي 2014 و 2018، زادت غلة محصول الذرة �ف ب�ي

ي الهكتار 
1.5 طن إل 3.8 طن، وبلغت غلة محصول الكسافا �ف

ف عامي 2017 و 2018،  الواحد 22.7 طن مرتفعًة من 8 أطنان. وب�ي

زادت مبيعات الذرة بمقدار 8,298 طنا والذرة الرفيعة بمقدار 

8,231 طنا.

ف عامي 2014 إل 2018، تم إنشاء أو إعادة تأهيل 186 منشأة  ب�ي

ف المحاصيل بعد الحصاد استفاد منها 139,945 شخصا  لتجه�ي

36% منهم نساء.

َّ 15,020 مزارعا تقنية زراعية محسنة.  ف عامي 2014 و 2018، تب�ف ب�ي

ة نفسها، تم توزيع 7.5 مليون طن من ُعقل الكسافا و  وخالل الف�ت

10,500 طن من بذور الكسافا المقواة بيولوجيا. واستفادت 7,396 

امرأة من التقنيات والمعدات الموفرة للجهد. وتبنَّت 912 مزرعة 

استخدام الأصناف المقواة بيولوجيا.

ف 290,348 طفال، وحصل  ف عامي 2016 و 2018، تم تحص�ي ب�ي

2.1 مليون امرأة وطفل عىل خدمات تغذية أساسية، وتم تقديم 

ة والأول بالرعاية مجانا. 319,912 مشورة صحية إل الفئات الفق�ي

ى 2.7 مليون شخص خدمات أساسية  ف عامي 2016 و 2018، تلقَّ ب�ي

ي 
ي مجالت الرعاية الصحية والتغذية، 1.5 مليون منهم نساء. و�ف

�ف

قية  ي المناطق الشمالية وال�ش
2018، تمت نسبة 49.3% من الولدات �ف

ي 2016.
ف مهرة ارتفاعا من 37.6% �ف اف متخصص�ي تحت إ�ش

جمهورية أفريقيا الوسطى

ف عامي 2017 و 2018، استفاد 63,250 نازحا من برامج  ة ب�ي ي الف�ت
�ف

شبكات الأمان الجتماعي، 60% منهم نساء. واستفادت 8,250 

أ�ة من التحويالت النقدية، وتم تيس�ي حصول 12,650 شخصا 

عىل الخدمات الأساسية ومرافق البنية التحتية.

ف عامي 2012 و 2018، استفادت 4.6 مليون من النساء الحوامل  ب�ي

ف الستفادة من خدمات صحة الأمومة  والأمهات من خالل تحس�ي

ي 
اف متخصص مدرب �ف والطفولة. وأُجريت 140,894 ولدة تحت إ�ش

ي 2012. وخالل 
ي عام 2018 ارتفاعا من 26,500 ولدة �ف

منشأة صحية �ف

ف 81,301 طفل ارتفاعا من 31,360 طفال. ة نفسها، تم تحص�ي الف�ت

ي 2018، تم تيس�ي حصول 2.9 مليون شخص عىل خدمات 
�ف

نجابية  ي مجالت الرعاية الصحية أو التغذية أو الصحة الإ
أساسية �ف

ة نفسها،  ي 2012. وخالل الف�ت
ارتفاعا من 400 ألف شخص �ف

ي متقطع 
ف من عالج وقا�أ حصلت 355,839 من الأمهات عىل جرعت�ي

ي 2012.
اً �ف للمالريا أثناء حملهن الأخ�ي ارتفاعا من 1312 أُمَّ

وع لإصالح النفقات العامة عىل تقديم القوائم المالية  ساعد م�ش

ي مواعيدها المحددة، وتم تقديم 
وتقارير الموازنة السنوية �ف

جمهورية أفريقيا الوسطى

ف عامي 2016 و 2018، تم توف�ي 100,830 يوما  ب�ي

من العمل المؤقت استفاد منها 37 ألف شخص.
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ي أبريل/نيسان 2018. 
ي موعدها �ف

القوائم المالية عن عام 2017 �ف

ة  ت تقارير تنفيذ الموازنة عىل أساس ربع سنوي عن ف�ت  ونُ�شِ

.2018-2017

ف عامي 2016 و 2018، تم توف�ي 100,830 يوما من العمل  وب�ي

المؤقت استفاد منها 37 ألف شخص 27% منهم نساء. وأُنشئت 

57 شبكة �ف مغطى و25 شبكة قائمة أعيد تأهيلها، وأعيد تأهيل 

ا من قنوات ال�ف عىل امتداد  12 ج�ا، وتم إنشاء 63 كيلوم�ت

الطرق ال�يعة.

تشاد

ي المدارس 
ف عامي 2013 و 2018، استفاد 371,917 طفال �ف ب�ي

البتدائية من تحسن ظروف التعلم والتدريس، 43% منهم إناث. 

كة من خالل نافذة خدمات  ي عام 2018، تم تسجيل 6,383 �ش
�ف

ة نفسها، تم  ي 2014، وخالل الف�ت
كة �ف موحدة ارتفاعا من 3000 �ش

ف الجمركي  ي مجالت مثل التثم�ي
تدريب 39 موظفا ومفتشا جمركيا �ف

وقواعد المنشأ وإدارة المخاطر.

ة  ة من 2014 إل 2018، حصلت 50 منشأة أعمال صغ�ي ي الف�ت
و�ف

ي القطاع الفرعي لسالسل القيمة لمنتجات اللحوم 
ومتوسطة �ف

والألبان عىل دعم من خالل برنامج المنح المناظرة الذي ساهم 

فيه القطاع الخاص بأك�ش من 769,534 دولرا. وتلقى 416 عامال 

ف مستوى أدائهم وجودة منتجاتهم.  تدريبا لتحس�ي

ف عامي 2014 و 2018، حصل 56,681 شخصا عىل خدمات أساسية  ب�ي

ف 21,600  ي مجالت الرعاية الصحية والتغذية والسكان. وتم تحص�ي
�ف

ي 
طفل، وحصلت 21,131 امرأة وطفال عىل خدمات تغذية أساسية. و�ف

اف متخصص صحي ماهر. عام 2018، تمت 16,950 ولدة تحت إ�ش

ة من 2014 إل 2018، استفادت 13 ألف فتاة من مساعدات  ي الف�ت
و�ف

لتغطية الم�وفات المدرسية ومستلزمات الدراسة ومن الدعم 

ي ثالث مناطق، 
لحتياجاتهن للغذاء والمسكن والمساندة الأكاديمية. و�ف

هي لك وكانيم وسالمات زادت نسبة الفتيات الملتحقات بالمدارس 

الثانوية بنسبة 23%. وتم إنشاء 397 مكانا آمنا للفتيات المراهقات.

ف عامي 2014 و2018، حصلت 168 امرأة عىل تدريب  ة ب�ي ي الف�ت
و�ف

فيما يتصل بمصادر الطاقة المتجددة، وتم تدريب 112 امرأة عىل 

تشغيل وصيانة الآلت الزراعية الثقيلة.

جزر القمر 

ة من 2015 و 2018، استفاد 4,217 شخصا من خالل برامج  ي الف�ت
�ف

النقد مقابل العمل، والغذاء مقابل العمل، والأشغال العامة، وكانت 

نسبة النساء فيهم %68.

ف عامي 2015 إل 2018، ساعد برنامج لشبكات الأمان عىل تهيئة  ب�ي

ا بخدمات  641,456 يوم عمل، وتم تزويد 69 مجتمعا محليا فق�ي

شبكات الأمان الجتماعي والتغذية، وتدريب 106 من عمال الصحة 

عىل مهارات إطعام الرضع وصغار الأطفال. 

جزر القمر 

ة من 2015 و 2018، استفاد 4,217 شخصا من خالل برامج النقد مقابل العمل، والغذاء مقابل العمل، والأشغال  ي الف�ت
�ف

العامة، وكانت نسبة النساء فيهم %68.
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ت 26,936 امرأة حامال ومرضعا وفتاة  ف عامي 2015 و 2018، تلقَّ ب�ي

مراهقة وطفال دون سن الخامسة خدمات تغذية أساسية. واستفاد 

5,945 طفال دون الثانية من العمر من الأساليب المحسنة لإطعام 

الرضع وصغار الأطفال.

جمهورية الكونغو الديمقراطية 

ف عامي 2015 و 2018، استفاد 110,217 طالبا من تعديل مناهج  ب�ي

ى 5,851 ُمعلِّما تدريبا صيفيا ُمكثفا أثناء  الرياضيات والعلوم. وتلقَّ

الخدمة، وتم توزيع 15,987 كتابا مرجعيا عىل معلمي الرياضيات 

والعلوم بالمدارس الثانوية.

ف عامي 2015 و 2018، تم ت�يح 4700 مقاتل سابق   ب�ي

ي المجتمع. وأتم 
عادة الندماج �ف وتدريبهم من خالل برنامج لإ

ي 
، وأعيد بنجاح دمجهم �ف ي

3,786 مقاتال سابقا تدريبهم العام والمه�ف

مجتمعاتهم المحلية.

وقام معهد السالم الَحّي بدعم من المؤسسة الدولية للتنمية بتدريب 

ع السالح والت�يح  ف ي ل�ف
نامج الوط�ف ي ال�ب

50 من موظفي التواصل �ف

وإعادة الندماج، وعمل عىل زيادة الوعي باحتياجات الصحة النفسية 

. ف ف السابق�ي والعقلية للمقاتل�ي

ف عامي 2014 و 2018، استفاد 970,204 أشخاص من مجتمعات  ب�ي

وح الق�ي من برنامج لدعم سبل كسب العيش، وكان  ف رت من ال�ف ت�ف

48.9% منهم نساء. واستفاد 1,532 شخصا من خالل برامج النقد مقابل 

العمل، والغذاء مقابل العمل، والأشغال العامة. وتمت تهيئة 581,715 

يوم عمل، منها 269,800 يوم للنساء.

ي البنية التحتية للمطارات
   وساعدت الستثمارات �ف

 عىل اجتذاب مطار غوما الدولي 302,548 راكبا

ي 2014.
ي 2017 ارتفاعا من 140 ألف راكب �ف

�ف

ى 1.8 مليون شخص خدمات أساسية  ة من 2016 إل 2018، تلقَّ ي الف�ت
و�ف

ف 319,681  ي مجالت الرعاية الصحية والتغذية والسكان، وتم تحص�ي
�ف

ي 
طفال، وحصلت 717,011 امرأة وطفال عىل خدمات تغذية أساسية. و�ف

اف متخصص صحي  الوقت نفسه، أجريت 434,307 ولدات تحت إ�ش

ماهر. وحصلت 60% من النساء الحوامل عىل مشورة طبية، وخضعن 

ي 2014.
ي 2018 ارتفاعا من 17.5% �ف

يدز �ف لختبارات الإصابة بالإ

جمهورية الكونغو

ي برازافيل 
ة من 2010 إل 2018، استفاد 1.1 مليون شخص �ف ي الف�ت

�ف

وع تطوير مصادر المياه والكهرباء والتنمية  ي نوار من م�ش
وبوان�ت

ية. وحصل 331,710 أشخاص عىل مصادر مياه محسنة، واستفاد  الح�ف

259,340 شخصا من تحسن خدمات ال�ف الزراعي وتوف�ي طرق 

صالحة لجميع الأجواء.

ة من 2013 إل 2018، حصل 328 شابا عىل تدريب عىل  ي الف�ت
و�ف

ي 
امج التلمذة المهنية ال�ت ي المدارس، والتحق 692 شابا ب�ب

المهارات �ف
ف مهارات العمل وريادة الأعمال. والتحق 479 من  ساعدت عىل تحس�ي

ي للتدريب عىل المهارات. نامج تجري�ب صغار رواد الأعمال ب�ب

وع صحي ارتفاعا من  ي عام 2017، استفاد 1.9 مليون شخص من م�ش
�ف

ف  ي 2015، وكان 1.5 مليون منهم نساء. وتم تحص�ي
900 ألف شخص �ف

ي عام 2015.
ي عام 2017 ارتفاعا من 47 ألفا �ف

89,118 طفال باللقاحات �ف

وتلقت 67.7% من النساء الحوامل رعاية ما قبل الولدة من خالل 3 
ي 2015. 

ي 2017 ارتفاعا من 31% �ف
زيارات عىل الأقل لمنشأة صحية �ف

وحصل 20.5% من الأطفال أعمارهم من 6 أشهر إل 59 شهرا عىل 
ي 2015. وبلغت نسبة النساء 

ي 2017 ارتفاعا من 10% �ف
خدمات تغذية �ف

ي 
يدز 76.7% �ف ف مشورة طبية وخضعن لختبارات الإصابة بالإ ي تلق�ي

الال�ت
ي 2015.

2017 ارتفاعا من 15% �ف

كوت ديفوار 

ا من الطرق  ة من 2012 إل 2018، أُعيد تأهيل 1140 كيلوم�ت ي الف�ت
�ف

ة نفسها، حصلت  الريفية استفاد منها 1.4 مليون شخص. وخالل الف�ت

 22,588 أ�ة عىل توصيالت مياه منقولة بالأنابيب.

واستفاد 53,489 من الشباب من برنامج التدريب عىل مهارات العمل 

ي 2014. وبعد ستة أشهر من التدريب 
ي 2018 ارتفاعا من 25,422 �ف

�ف

ف أو يزاولون أعمال حرة  نامج موظف�ي ي ال�ب
ف �ف أصبح 62% من المشارك�ي

 لحسابهم الخاص.

ي الصفحة 13(
 )تابع �ن

كوت ديفوار

واستفاد 53,489 شابا من برنامج التدريب عىل مهارات 

ي 2014.
ي 2018 ارتفاعا من 25,422 شابا �ن

العمل �ن
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الهشاشة والرصاع والعنف

أدى ارتفاع ال�اعات العنيفة منذ عام 2010 إل مستويات قياسية عالية 
ف ح�ت  وح الق�ي. وعىل الصعيد العالمي، بلغ عدد الالجئ�ي ف من ال�ف

ي اللجوء  ف داخليا وطال�ب ف والنازح�ي عام 2017 حوالي 68 مليونا من الالجئ�ي
الذين غادروا ديارهم هربا من أعمال العنف وال�اع والضطهاد.

تهدد أوضاع الهشاشة وال�اع والعنف بتبـديد المكاسب المحققة 
ي فقر 

ي مجال التنمية. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة من يعيشون �ف
�ف

ي أوضاع متأثرة بال�اعات إل أك�ش من 50% بحلول عام 
مدقع �ف

ة إل نزوح السكان،  ي أحوال كث�ي
2030. وتؤدي هذه الأوضاع �ف

ي تستضيفهم.
مما يؤثر عليهم وعىل المجتمعات المحلية ال�ت

وحهم عن  ف ي يتحملها هؤلء الناس نتيجة ل�ف
وتزيد المصاعب ال�ت

ي الكث�ي منهم من أثر 
ديارهم من تعرضهم للمعاناة والخطر. إذ يعا�ف

هذه الصدمة، ويزداد احتمال تعرض النساء والفتيات لخطر العنف 
القائم عىل نوع الجنس. ويحتاجون المساعدة لستعادة أهليتهم 

ي إعادة بناء حياتهم.
وثقتهم بأنفسهم والبدء �ف

وتساند المؤسسة البلدان المتأثرة بأوضاع ال�اع والهشاشة من 
عادة بناء مؤسسات  خالل تقديم التمويل والمعرفة المطلوبة لإ

واقتصادات قادرة عىل التكيف، مما يؤدي إل الحد من خطر 
ي يحتاجها الناس لستئناف 

الهشاشة وال�اعات، ويرسي الدعائم ال�ت
حياتهم بشكل سلمي ومثمر. وتواصل المؤسسة الدولية للتنمية 

ي 
ي البلدان المؤهلة أثناء ال�اعات المحتدمة وخالل التعا�ف

عملها �ف
والأحوال النتقالية.

ي إقامة مؤسسات 
إن الخالص من الهشاشة أمر ممكن إل أنه يقتىصف

تؤدي وظائفها بشكل جيد. ويتسم نموذج المؤسسة الدولية للتنمية 
المرن والقابل للتنبؤ والمدفوع باعتبارات البلدان بالفاعلية بشكل 

خاص. فالمؤسسة جزء مهم من معادلة التنمية الأوسع نطاقا، 
ي ذلك تنفيذ صناديق 

ف )بما �ف ف المانح�ي ا للتنسيق ب�ي حيث تمثل من�ب
(، وللتشجيع عىل الشفافية والمساءلة  ف استئمانية متعددة المانح�ي

ف والدول. لكل من المانح�ي

ي تقدمها المؤسسة 
وبرغم التحديات الهائلة، فإن المساندة ال�ت

ي تمر بمرحلة انتقالية من أوضاع الأزمات 
تساعد البلدان ال�ت

ي أفغانستان، عىل سبيل المثال، ساعدت 
والهشاشة إل التنمية. و�ف

ي قدمتها المؤسسة الدولية للتنمية عىل إيجاد 
المساندة ال�ت

66 مليون يوم عمل للعمال المهرة وغ�ي المهرة، وساعدت عىل 
ي ربوع أفغانستان انُتِخب 

إنشاء 45,751 مجلسا للتنمية المجتمعية �ف
اع ال�ي. أعضاؤها انتخابا ديمقراطيا عن طريق الق�ت

ي هذه الصفحات كيف تحدث العمليات 
وتوضح الأمثلة الواردة �ف

ي الدول الهشة والمتأثرة 
ي تمولها المؤسسة الدولية للتنمية �ف

ال�ت
بال�اعات أثرا ملموسا.
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ي الأردن وقد تزايدت حدة التوترات الجتماعية نتيجة للبيئة 
ف الآن خامس أك�ب مدينة �ن ف السوري�ي ي لالجئ�ي ويُعد مخيم الزع�ت

ة، والضغوط الواقعة عىل تقديم الخدمات، والتنافس عىل الموارد المحدودة. المتغ�ي
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ف عامي 2014 و2018، حصل 96,362 من المرضعات والحوامل  ب�ي

والمراهقات والأطفال دون سن الخامسة عىل خدمات تغذية 

أساسية، ارتفاعا من 7117، وحصلت 69,492 امرأة عىل رعاية 

ة نفسها، وضعت  ما قبل الولدة ارتفاعا من 6100. وخالل الف�ت

ل ارتفاعا من  ي مؤهَّ اف ممارس ط�ب 24,023 امرأة حملها تحت إ�ش

ف 78.5% من الأطفال تحصينا كامال قبل  1026 امرأة. وتم تحص�ي

ي 2012.
ي 2018 ارتفاعا من 33% �ف

أن يكملوا عامهم الأول �ف

دومينيكا

ف عامي 2014 و2019، تم تزويد 26,098 شخصا  ة ب�ي ي الف�ت
�ف

بمرافق بنية تحتية قادرة عىل التحمل لخفض احتمالت تعرضهم 

ُّ المناخ. فعىل سبيل المثال، زادت  لمخاطر طبيعية وآثار تغ�ي

وع،  ي مناطق الم�ش
ا �ف قدرات تخزين المياه بمقدار 136,387 ل�ت

عصار ماريا  رت أثناء الإ ي ت�ف
ي ال�ت

�ت و25% من طرق الساحل ال�ش

ي حالة جيدة أو ممتازة. وعالوة عىل ذلك، تم 
أصبحت الآن �ف

ف من 11 مؤسسة حكومية عىل اتخاذ قرارات واعية  تدريب موظف�ي

بشأن المخاطر المناخية لخفض احتمالت التعرض لمخاطر 

ُّ المناخ. تغ�ي

إثيوبيا

ة من 2012 إل 2018، أتمت 15,525 امرأة بنجاح التدريب  ي الف�ت
�ف

عىل المهارات الفنية والمهنية وريادة الأعمال وزاد متوسط دخولهن 

السنوية بنسبة %28.

ف  ة من 2017 إل 2018، استفاد ثمانية مالي�ي ي الف�ت
  �ف

ي المناطق الريفية من برامج شبكات الأمان 
شخص �ف

الجتماعي، وكان 51% منهم نساء.

وع  ة من 2016 إل 2018، استفاد 448,885 شخصا من م�ش ي الف�ت
�ف

لشبكات الأمان ساعد عىل توف�ي 2.2 مليون يوم عمل. وخالل 

ة ذاتها، تلقى 35 ألف شخص توجيهات بشأن فرص العمل.  الف�ت

ي 2018، حصل 2,554 متدربا عىل تدريب عىل المهارات 
و�ف

ي المنطقة 
ي مصانع �ف

الشخصية، وتم توظيف أك�ش من 70% منهم �ف

الصناعية بول ليمي إل.

ي المناطق 
 تم توف�ي المياه النظيفة لنحو 3.3 مليون شخص �ف

ف عامي 2014 و 2018.  ي إثيوبيا ب�ي
الريفية �ف

 )تابع من الصفحة 11(

ي 2018. وأتم 
نامج التلمذة المهنية المؤقت �ف التحق 10,433 شابا ب�ب

ي 2016. 
ي عام 2018 ارتفاعا من 76% �ف

92% من الشباب التدريب �ف

نامج  ي ال�ب
ف �ف وبعد ستة أشهر من التدريب أصبح 52% من المشارك�ي

ف أو يزاولون أعمال حرة لحسابهم الخاص. والتحق 14,959 من  موظف�ي

ي 2018 ارتفاعا من 11,248 
نامج التدريب عىل ريادة الأعمال �ف الشباب ب�ب

ي 2015.
�ف

ة من 2015 إل 2018، تم توف�ي 2.5 مليون يوم من الأشغال  ي الف�ت
 �ف

العامة كثيفة الستخدام لالأيدي العاملة ساعدت عىل إعادة تأهيل 

ي 2014.
ا �ف ي 2018 ارتفاعا من 2,537 كيلوم�ت

ا من الطرق �ف 3,491 كيلوم�ت

وع طارئ للبنية التحتية إل  ة من 2012 إل 2018، أدى م�ش ي الف�ت
 �ف

تسهيل وصول 3.9 مليون شخص إل مرافق البنية التحتية الأساسية 

ية والريفية. وأصبح بمقدور 3.7 مليون من سكان  ي المناطق الح�ف
�ف

 ، ي نطاق 500 م�ت
ي كل الأجواء �ف

الح�ف استخدام طرق صالحة للس�ي �ف

ي 
ي عام 2012. واستفاد 1.4 مليون شخص �ف

ارتفاعا من 3.1 مليون �ف

ي كل الأجواء 
مناطق ريفية مستهدفة من استخدام طرق صالحة للس�ي �ف

ي عام 2012.
ي عام 2018، ارتفاعا من 170 ألفا �ف

�ف

ة من 2013 إل 2018، كان 47,881 هكتارا من المزارع القروية  ي الف�ت
 �ف

تستخدم مواد زراعية محسنة، وتم تدريب مزارعي الكاكاو عىل أساليب 

زراعية جيدة استفاد منها 170,984 شخصا.

ي منشأة صحية 
ة من 2015 إل 2018، أجريت 143,151 ولدة �ف ي الف�ت

 �ف

اف متخصص ُمدرَّب. وتم تحديد 9,045 طفال مصابا بسوء  وتحت إ�ش

تغذية شديد ومعالجتهم، وتلقت 371,640 امرأة حامال رعاية ما قبل 

ي تقدم الخدمة الصحية.
الولدة خالل زيارة إحدى الجهات ال�ت

يا  ف 100% من الأطفال للوقاية من الدف�ت ي عام 2018، تم تحص�ي
 �ف

. والتيتانوس والشاهوق أو السعال الديكي

ة من 2015 إل 2018، تم تيس�ي حصول 4.9 مليون شخص  ي الف�ت
 �ف

عىل حزمة أساسية من خدمات الرعاية الصحية أو التغذية أو الصحة 

نجابية، وتم إنشاء أو تجديد 97 منشأة صحية. الإ

ي
جيبو�ت

ة من 2014 إل 2018، حصل 1.9 مليون شخص، 190,385  ي الف�ت
�ف

منهم نساء، عىل خدمات صحية أساسية. وحصلت 92,363 امرأة 

وطفال عىل خدمات تغذية أساسية.
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ف عامي 2014 و2018، تم إعداد وطباعة وتوزيع 117 مليون  ب�ي

ف عىل المدارس البتدائية  كتاب دراسي وكتيب إرشادي للمعلم�ي

وع النهوض بجودة التعليم العام. وحصل  ي إطار م�ش
والثانوية �ف

ف البتدائية والثانوية عىل رخصة  321,596 من معلمي المرحلت�ي

ي 2014.
ي عام 2018 ارتفاعا من 30,256 معلما �ف

مزاولة المهنة �ف

 وتمت ترقية 18,347 معلما من درجة الدبلوم إل درجة دبلوم 

ي 
ي 2018 ارتفاعا من 652 معلما �ف

ي التدريس �ف
الدراسات العليا �ف

ي 
ز �ف 2014. واستفاد 25.9 مليون طالب من أسلوب التعلُّم الُمعزَّ

ي 2014.
ف عما كان عليه �ف 2018 أي ما يزيد خمسة مالي�ي

ي عام 2018 ، أدارت الحكومة عىل نحو مستدام 855,377 
 �ف

ي 
ي تدهورت حالتها من خالل تب�ف

ي المجتمعية ال�ت
هكتارا من الأرا�ف

ي عام 
، وذلك ارتفاعا من 304,589 هكتارا �ف ي

ممارسات إدارة الأرا�ف

2013. وجرى إصالح أو إعادة تحريج/تشج�ي 95,247 هكتارا من 

ة ذاتها،  ي 2013. وخالل الف�ت
ي ارتفاعا من 36,195 هكتارا �ف

الأرا�ف

ي 
ي أكسيد الكربون �ف

أ ثا�ف ي من مكا�ف تم تخزين 3.9 مليون طن م�ت

المناطق المستصلحة.

أصبح بمقدور 5.1 مليون من الرعاة الرحل الحصول عىل خدمات 

ي عام 2018، 
اجتماعية واقتصادية مجتمعية يحركها جانب الطلب �ف

ي عام 2014. وحصل نحو 2.2 مليون 
ارتفاعا من 1.9 مليون �ف

ي عام 
نة �ف ي المناطق الريفية عىل إمدادات مياه ُمحسَّ

شخص �ف

ي 2014.
2018 ارتفاعا من 800 ألف �ف

يرادات والوظائف  وع لريادة أعمال النساء إل زيادة الإ  أدَّى م�ش

ة والمتوسطة المملوكة كليا أو جزئيا  لدى منشآت الأعمال الصغ�ي

لرائدات أعمال. وارتفع متوسط إيرادات الأعمال السنوية إل 3398 

ي 2012. وبلغت ساعات العمل 
ي 2018 من 2414 دولرا �ف

دولرا �ف

ي الأسبوع 295 ساعة
ة والمتوسطة �ف  لدى منشآت الأعمال الصغ�ي

ي 2012.
ي 2018 ارتفاعا من 179 ساعة �ف

�ف

ي مارس/آذار 2016، 
 وأُطِلقت بوابة وطنية للبيانات المفتوحة �ف

ت من خاللها 29 مجموعة بيانات بصيغة البيانات المفتوحة.  نُ�شِ

ي 2018 حلقات 
وبدعم من المؤسسة الدولية للتنمية أُقيمت �ف

عمل للتشاور مع أك�ش من 200 من ممثىلي الحكومة والهيئات غ�ي 

الحكومية بشأن مسودة إرشادات لسياسة البيانات المفتوحة.

نتاج ون�ش  ي إثيوبيا لإ
 وتم تعزيز قدرات الجهاز المركزي لالإحصاء �ف

إحصاءات حديثة يمكن التعويل عليها ويسهل الوصول إليها. 

ي 
ف عن رضاهم عن إمكانية الوصول �ف وأعرب 94% من المستخدم�ي

ي عام 2018، 
الوقت المناسب لمنهجيات الإحصاءات الرسمية. و�ف

دارة  ي مجالت الإ
تم تدريب 1147 من موظفي جهاز الإحصاءات �ف

ي مجالت إنتاج 
والإحصاءات التنظيمية، وتدريب 377 موظفا �ف

ي 
البيانات الإحصائية. وتم تدريب 2863 موظفا منهم 698 امرأة �ف

الموضوعات المتخصصة لضمان الجودة، وأساليب رسم خرائط 

ي المسوح الأ�ية.
ف �ف ف الجنس�ي الفقر، وتحليل التفاوت ب�ي

ف عامي 2014 و 2018، تم تيس�ي الوصول إل مصادر مياه   ب�ي

ي المناطق الريفية و 338,490 
نة لنحو 3.5 مليون شخص �ف ُمحسَّ

ية. وتم إنشاء أو إعادة تأهيل 16 ألف  ي المناطق الح�ف
شخصا �ف

نقطة مياه مجتمعية محسنة.

إثيوبيا 

ي 
ي تدهورت حالتها من خالل تب�ف

ي المجتمعية ال�ت
ي عام 2018 ، أدارت الحكومة عىل نحو مستدام 855,377 هكتارا من الأرا�ف

�ف

ي عام 2013.
، وذلك ارتفاعا من 304,589 هكتارا �ف ي

ممارسات إدارة الأرا�ف
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غامبيا

ي منشأة 
اف متخصص ماهر �ف أُجريت 71,743 ولدة تمت تحت إ�ش

ي 2013. وساعدت 
ي عام 2018 ارتفاعا من 8,885 ولدة �ف

صحية �ف

زيادة معدلت الستفادة من خدمات صحة الأمومة والطفولة عىل 

اوح من 6 أشهر إل 59 شهرا  تزويد 411,577 طفال من أعمار ت�ت

ي 2014.
ي 2017 ارتفاعا من 70 ألف طفل �ف

ف )أ( �ف بمكمالت الفيتام�ي

 حصلت 168,110 نساء حوامل عىل مكمالت الحديد وحمض 

ة  ي 2014. وخالل الف�ت
ي 2017 ارتفاعا من 9 آلف امرأة �ف

الفوليك �ف

نفسها، حصلت 804,189 امرأة وطفال عىل خدمات تغذية أساسية 

ي عام 2014.
ارتفاعا من 90 ألفا �ف

وع للزراعة التجارية وإدارة سالسل القيمة إل زيادة غلة   وأدى م�ش

ي 
ي 2014 إل 4.7 طن/الهكتار �ف

/الهكتار �ف ف محصول الأرز من طن�ي

ي 2014 إل 9.4 
ي الهكتار �ف

اوات من 6 أطنان �ف 2018، وغلة الخ�ف

ة نفسها، ساعد تحسن سبل الوصول إل  ي 2018. وخالل الف�ت
طن �ف

السوق عىل زيادة كمية مبيعات الأرز بمقدار 6500 طن واستفادت 

24,990 أ�ة من هذه الزيادة.

ة من 2014 إل 2017، تم تدريب 793 مزارعا عىل  ي الف�ت
 �ف

الأساليب الزراعية الجيدة وتدريب 176 من رواد الأعمال عىل 

دارة المالية، وتخطيط الأعمال، والتسويق. دارة، مثل الإ مهارات الإ

غانا

ة من 2010 إل 2018، تم توف�ي 13.6 مليون يوم عمل لما  ي الف�ت
�ف

مجموعه 167,235 عامال، 65% منهم نساء.

ي 
ة من 2016 إل 2018، حصل 467 هكتارا من الأرا�ف ي الف�ت

 �ف

ة من 2012 إل  ي الف�ت
نة. و�ف الزراعية عىل خدمات ري و�ف ُمحسَّ

يا. 2018، ارتفعت طاقة تخزين الحبوب بمقدار 15,340 طنا م�ت

ة من 2011 إل 2016، استفاد 104,832 شخصا من زيادة  ي الف�ت
 �ف

وع  ي استثمارات منشآت الأعمال من خالل م�ش
نسبتها 135% �ف

للمهارات والتكنولوجيا.

 وتم تعزيز قدرات جهاز إحصاءات غانا عىل إنتاج ون�ش بيانات 

ف  حديثة يمكن التعويل عليها. وأعرب 94.5% من المستخدم�ي

ي الوقت المناسب لمنهجيات 
عن رضاهم عن إمكانية الوصول �ف

ي 2011. 
ي 2018 ارتفاعا من نسبة 40% �ف

الإحصاءات الرسمية �ف

وزادت نسبة موظفي جهاز الإحصاءات الذين يتمتعون بمؤهالت 

ي 2011.
ي 2018 ارتفاعا من 39% �ف

مهنية إل 67.2% �ف

ف  ي غانا عىل تحس�ي
ونية �ف لك�ت وع الخدمات الحكومية الإ وساعد م�ش

كفاءة ونطاق تغطية تقديم الخدمات الحكومية باستخدام تقنيات 

المعلومات والتصالت. وانخفض عدد الأيام الالزمة لستخراج 

ي عام 2018، 
ي عام 2013 إل 7 أيام �ف

شهادة ميالد من 15 يوما �ف

ي عام 
ف �ف كة من يوم�ي كما انخفض عدد الأيام الالزمة لتسجيل �ش

ي عام 2013.
2018 إل 4 أيام �ف

ونية جديدة ع�ب شبكة  ي عام 2018، أصبحت 15 خدمة إلك�ت
 و�ف

ي 2013، وزاد عدد 
نت متاحة للعامة ارتفاعا من 8 خدمات �ف ن�ت الإ

ي 2013. 
ي 2018 من 100 �ف

قواعد البيانات المنشورة إل 147 �ف

ي 2018 
وتمت رقمنة 18.5 مليون صفحة من السجالت الحكومية �ف

ي 2013.
ارتفاعا من 17.5 مليون صفحة �ف

ة من 2013 إل 2018، استفاد 94,786 معلما وطالبا من  ي الف�ت
 �ف

نت إل المواد التعليمية. ن�ت ف سبل الوصول ع�ب الإ تحس�ي

أ مركز غانا لالبتكارات المناخية من أجل دعم رواد الأعمال   أُنسش

ة والمتوسطة لوضع حلول مربحة ومالئمة  ومنشآت الأعمال الصغ�ي

ة من 2016 إل 2018،  ي الف�ت
للظروف المحلية لتغ�ي المناخ. و�ف

ي قطاع تكنولوجيا المناخ 
كات المستهدفة المشاركة �ف زادت ال�ش

إيرادات مبيعاتها بمقدار 796,613 دولرا، وأصبح بمقدور 41,512 

أ�ة الحصول عىل منتجات وخدمات جديدة ومحسنة.

غانا

أ مركز غانا لالبتكارات المناخية من أجل دعم رواد الأعمال  أُنسش

لوضع حلول مالئمة للظروف المحلية لتغ�ي المناخ. 
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كة الحصول عىل التمويل من خالل مرفق  كما أصبح بمقدور 21 �ش

وعات تكنولوجيا المناخ. غانا لتمويل م�ش

غرينادا

ة من 2013 إل 2018، أُنشئت ثالثة صهاريج لتخزين المياه،  ي الف�ت
�ف

فزادت طاقة تخزين المياه بمقدار 550 ألف جالون.

ة من 2013 إل 2018، ساهمت أداة استهداف جديدة  ي الف�ت
 و�ف

ي 
ة ال�ت ي زيادة نسبة الأ� الفق�ي

وطة �ف للتحويالت النقدية الم�ش
تتلقى مدفوعات نقدية من 67% إل %82.

ي إطار اعتماد لأغراض سياسات التنمية 
 وأدت إصالحات تنظيمية �ف

ة من  ي الف�ت
إل زيادة عائدات السياحة بنسبة تزيد عىل 45% �ف

2013 إل 2017.

غينيا

ف عامي 2017 و 2018، استفاد 708,684 شخصا 43% منهم  وب�ي
ى إل تدعيم أجهزة  وع يسانده المجتمع المحىلي أدَّ نساء من م�ش

ي المجتمعات 
ف مستويات تقديم الخدمات �ف الحكم المحىلي وتحس�ي

الريفية المحلية.

ي منشأة 
اف متخصص ماهر �ف أُجريت 44.282 ولدة تمت تحت إ�ش

ف  ي 2016. وتم تحص�ي
ي عام 2018 ارتفاعا من 27,227 ولدة �ف

صحية �ف
ي 2016.

66% من الأطفال )منذ الولدة وح�ت 11 شهرا( ارتفاعا من 57% �ف

وع للنهوض بالحوكمة عىل  ة من 2012 إل 2018، ساعد م�ش ي الف�ت
 �ف

دارة قطاع المعادن. وتم إخضاع %100  تدعيم المؤسسات الرئيسية لإ
ي سنوية، وضوابط رقابة المالية العامة، 

من المناجم لعمليات تفتيش ف�ف
ى 5,150  ة نفسها، تلقَّ . وخالل الف�ت ي

وعمليات تفتيش من أجل الرصد البي�أ
ثة فيما يتصل بعمليات  يعات البيئية الُمحدَّ شخصا تدريبا عىل الت�ش

ي عام 2018، تم إرساء 83% من العقود الحكومية عن طريق 
التعدين. و�ف

ي 2012.
المنافسة المفتوحة، ارتفاعا من 15% �ف

ة من 2013 إل 2018، استفاد 438,501 شخص من برنامج  ي الف�ت
�ف

ة نفسها، استفاد 51,318 شخصا من توف�ي  لشبكات الأمان. وخالل الف�ت
1.7 مليون يوم عمل.

ة من 2012 إل 2018، استفاد 3,235 شخصا و14,446طفال من  ي الف�ت
 �ف

وطة. وامتثل 98% من المستفيدين  برنامج للتحويالت النقدية الم�ش
ي لتسجيل 

و�ف ي التحويالت النقدية، وأُقيم نظام إلك�ت وط تلقِّ ب�ش
المستفيدين من أجل إجراء استقصاءات سنوية لقياس مدى رضا 

المستفيدين.

ن  ي عام 2018، استفاد 1.9 مليون شخص، 52% منهم نساء، من تحسُّ
 �ف

ي 
، ارتفاعا من 1.4 مليون شخص �ف ي

ي لمرفق الكهرباء الوط�ف
الأداء الف�ف

ي 
مداد اليومية بالكهرباء إل 18 ساعة �ف 2014. وزاد متوسط ساعات الإ

ة نفسها، انخفضت نسبة  ي 2014. وخالل الف�ت
2018 من 12 ساعة �ف

الكهرباء المفقودة سنويا من 42% إل %32.

 وزادت مخصصات الموازنة الوطنية لقطاع الرعاية الصحية إل 6.7% من 
ة نفسها،  ي 2015. وخالل الف�ت

ي 2017 من 2.5% �ف
إجمالي الناتج المحىلي �ف

ي 2017 ارتفاعا من 100 
تم التعاقد مع 3,830 من عمال الرعاية الصحية �ف

ي 2015.
عامل �ف

ي الصناعات 
ي عملية مبادرة الشفافية �ف

كة �ف شاركت 300 �ش
ة  ي 2015. وخالل الف�ت

كة �ف ي 2017 ارتفاعا من 27 �ش
الستخراجية �ف

يات حكومية، وتحديث تقرير  نفسها، تم تدقيق 68 عقد مش�ت
وعات المملوكة للدولة عىل أساس سنوي، وأُتيح  شامل عن الم�ش

الطالع عليه للجمهور العام.

ة 2017-2018، تم التعاقد مع 207 من عمال الرعاية  ي الف�ت
 �ف

ة  الصحية الجدد، وتدريب 925 من عمال الصحة. وخالل الف�ت
نفسها، استفاد 21,537 شخصا من خالل خدمات التغذية، وتنشئة 

 الأطفال، والتعلُّم المبكر.

ي الصفحة 18(
)تابع �ن

غينيا

ة من 2013 إل 2018، استفاد 51,318 شخصا  ي الف�ت
و�ف

من توف�ي 1.7 مليون يوم عمل.
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ن ن الجنس�ي المساواة ب�ي
ي صدارة الأولويات الرئيسية للمؤسسة 

ف �ف ف الجنس�ي ي المساواة ب�ي
تأ�ت

ف من  ف الجنس�ي الدولية للتنمية. وتعمل المؤسسة عىل سد الفجوات ب�ي
ي الدراسة، ومساعدة النساء 

خالل إلحاق الفتيات بالمدارس وإبقائهن �ف
ي والأصول المهمة الأخرى، 

عىل الحصول عىل صكوك ملكية الأرا�ف
وضمان أن يحصلن عىل التمويل الالزم لبدء منشآت الأعمال.

ف عىل الفتيات و النساء طوال  ف الجنس�ي ويؤثر عدم المساواة ب�ي
اض من المؤسسة  حياتهن. ففي الكث�ي من البلدان المؤهلة لالق�ت

الدولية للتنمية، مازال متوسط سنوات التحصيل التعليمي للفتيات 
أقل من الأولد، ويقل عدد المتعلمات عن نظرائهن من الرجال 

. ويقل احتمال دخول المرأة إل سوق العمل والحصول  ف المتعلم�ي
عىل عمل بأجر. وعندما تدخل سوق العمل، يزداد احتمال أن تعمل 

ي مهن أقل أجرا.
ي القطاع غ�ي الرسمي، أو �ف

ي �ف
بدوام جز�أ

ة ليس لهن فحسب،  وتتحول هذه العيوب إل تكاليف اقتصادية كب�ي
ف  ولكن لأ�هن وبلدانهن أيضا. وينطوي تحقيق المساواة ب�ي

ف عىل مزايا هائلة بالنسبة لرفاهة النساء والفتيات وأهليتهن.  الجنس�ي
وسيعود ذلك بنفع عظيم عىل أ�هن ومجتمعاتهن المحلية، 

اض من المؤسسة الدولية للتنمية  وسيساعد البلدان المؤهلة لالق�ت
نمائية. عىل بلوغ كامل إمكاناتها الإ

وتتفرد المؤسسة الدولية للتنمية بإمكانيات مالئمة لمساندة نواتج 
ي مختلف 

ي تتطلب دمج الأعمال �ف
ف ال�ت ف الجنس�ي المساواة ب�ي

ات طويلة.  القطاعات والحرص عىل استمرار الجهود عىل مدى ف�ت
ة؛ ولكن وكما يتضح من الأمثلة الواردة  ومازالت هنالك تحديات كب�ي

ي ثماره ويساعد عىل سد الفجوات 
هنا، فإن عمل المؤسسة يؤ�ت

ة. ي بلدان كث�ي
ف �ف ف الجنس�ي القائمة ب�ي

التكلفة العالية لحرمان الفتيات من التعليم

ف 15-30 تريليون دولر عىل شكل إنتاجية ودخل  اوح ب�ي وتكّبد محدودية الفرص التعليمية المتاحـة للفتيـات البلدان خسارة ت�ت

خالل العمر.
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 )تابع من الصفحة 16(

ف عامي 2015 و 2018، حصل 142,340 شخصا عىل خدمات أساسية  ب�ي

ة نفسها، تم  ي مجالت الرعاية الصحية والتغذية والسكان. وخالل الف�ت
�ف

ي 
اك 530 من عمال الرعاية الصحية المجتمعية الذين تدربوا حديثا �ف إ�ش

م 99% من  أنشطة النهوض بالصحة وتقديم الخدمات الأساسية. وقدَّ

ي 2018.
ي مواعيدها المحددة �ف

دارة الصحية �ف المنشآت الصحية بيانات الإ

غينيا-بيساو

ف 2010 إل 2018، استفاد 169,684 شخصا %49.5  ة ب�ي ي الف�ت
�ف

ي المناطق الريفية.
وع للتنمية المجتمعية �ف منهم نساء من م�ش

ة من 2009 إل 2018، التحق 12,452 طالبا بفصل دراسي  ي الف�ت
 و�ف

جديد أو أُعيد تأهليه، وتم تيس�ي وصول 70,267 شخصا إل طريق 

ي كل الأجواء.
جديد أو أعيد تأهيله وصالح للس�ي �ف

ى 346 من وكالء الصحة  ة من 2014 إل 2018، تلقَّ ي الف�ت
 �ف

يبول. المجتمعية تدريبا عىل الوقاية من الإ

ف النظم الأساسية للمالية العامة، وانخفضت المدة   تم تحس�ي

ي 2015 إل 12 شهرا 
الزمنية لتقارير تنفيذ الموازنة من 48 شهرا �ف

ائب إل زيادة  ي 2018. وأدت إصالحات نظام تحصيل ال�ف
�ف

ي 2017 إل 
ائب من 10,399 �ف عدد الأشخاص الذين يدفعون ال�ف

اد والتصدير من  ي 2018. وانخفض عدد خطوات الست�ي
15,917�ف

ي 2018.
ي 2017 إل 9 خطوات �ف

26 خطوة �ف

غينيا-بيساو

يبول. ى 346 من وكالء الصحة المجتمعية تدريبا عىل الوقاية من الإ ة من 2014 إل 2018، تلقَّ ي الف�ت
�ف

ف  ف عامي 2014 و2018، استفاد 42 ألف شخص من تحس�ي  وب�ي

وع طارئ لتطوير خدمات المياه  ي إطار م�ش
ب �ف خدمات مياه ال�ش

ف  ة نفسها، استفاد 30,900 شخص من تحس�ي والكهرباء. وخالل الف�ت

خدمات الكهرباء.

ف عامي 2014 و2018، تم إنشاء أو إعادة تأهيل 50.4 كيلوم�ت   وب�ي

من خطوط توزيع المياه، وتم تركيب 10,035عداد مياه.

غيانا

ف عامي 2015 و2018، تم تزويد 47,638 شخصا، %51  ة ب�ي ي الف�ت
�ف

ة  منهم نساء، بخدمات ري و�ف زراعي محسنة. وخالل الف�ت

ي من خطر انهيار 
نفسها، تمت حماية 5000 هكتار من الأرا�ف

ارا لحفظ المياه، وهو ما عاد بالنفع عىل 70 ألف  ق ديم�ي سد �ش

ات من طول جدار السد وزادت  شخص. وتم تجديد ثالثة كيلوم�ت

ي الثانية.
قدرته لل�ف بمقدار 5 أمتار مكعبة �ف

ي
هاي�ت

ي حصلن عىل رعاية ما قبل الولدة 
زادت نسبة النساء الحوامل الال�ت

من 25% إل 31%، وزادت نسبة الأطفال دون الخامسة الذين 

ة من 2015 ي الف�ت
 تلقوا تحصينات كاملة من 41% إل 50% �ف

إل 2017.
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ف 437 ألف طفل دون  ة من 2015 إل 2017، تم تحص�ي ي الف�ت
و�ف

يد الطبية  الثانية من العمر تحصينا كامال، وأعيد إنشاء سلسلة الت�ب

عصار ماثيو. ي أعقاب الإ
للمنطقة الشمالية بأكملها �ف

ة من 2017 إل 2018، استفاد 270 ألف شخص من  ي الف�ت
 �ف

مصادر مياه ُمحسنة وأك�ش أمنا من خالل إنشاء وإعادة تأهيل 

أنابيب المياه.

ف عامي 2012 و2018، تم فحص 430 ألف مب�ف لتقييم   وب�ي

ار الهيكلية، وإزالة أك�ش من 700 ألف م�ت مكعب من  الأ�ف

ي المناطق المتأثرة 
ة �ف الحطام. وأمكن تفادي حدوث فيضانات كب�ي

ي بورت أوبرنس. وتم تدريب 
بالزلزل، وذلك بتطه�ي القنوات �ف

اء عىل أساليب البناء المقاوم  أك�ش من 70 مهندسا و16 ألف بنَّ

. للزلزل والأعاص�ي

ي مناطق ريفية 
أ 20 فصال دراسيا �ف ف عامي 2014 و2016، أُنسش  وب�ي

كانت من قبل محرومة من المدارس وأتاحت التحاق أك�ش من 

ي 61 مدرسة مجتمعية بمناطق ريفية ونائية.
7000 طالب سنويا �ف

ف عامي 2011 و2017، تم تقديم 480 ألف منحة إعفاء من   وب�ي

الرسوم الدراسية ووجبات يومية ساخنة إل طالب يعانون نقص 

ي 450 مدرسة بمكمالت 
الخدمات، وتم تزويد 460 ألف طالب �ف

ف )أ(، وأعيد 240 ألف طفل خارج دائرة التعليم إل  الفيتام�ي

المدارس.

ف عامي 2013 و2018، استفاد 214,893 شخصا  ة ب�ي ي الف�ت
 و�ف

من تقوية قدرات إدارة مخاطر الكوارث عىل مستوى البلديات 

، وشمل ذلك تدريب 550 من موظفي  ي
والمستوى الوط�ف

البلديات عىل إعداد خطط إدارة الكوارث. وع�ب أك�ش من %90 

من المستفيدين عن رضاهم عن استعدادات الحكومة الوطنية 

ي المستقبل. 
لمجابهة الكوارث �ف

كينيا

ف  ي من تحس�ي و�ب ف من سكان ن�ي ي 2018، استفاد ثالثة مالي�ي
�ف

إضاءة الشوارع، وممرات المشاة، ومرافق ال�ف الصحي، 

طفاء. ومحطات الإ

ف عامي 2016 و2018، حصل 1,041 من الشباب عىل منحة   وب�ي

وعات، وتلقى 2,600 من الشباب تدريبا عىل  لتسهيل إنشاء الم�ش

 . المهارات الحياتية والفنية وريادة الأعمال، ومنح تدريب داخىلي

ي ماهر.
ة نفسها، حصل 328 حرفيا عىل شهادة حر�ف وخالل الف�ت

ة من 2010 إل 2018، استفاد 49,180 شخصا يعيشون  ي الف�ت
و�ف

ة  ف أمن الحيازة. وخالل الف�ت ي 86 تجمعا عشوائيا من تحس�ي
�ف

نفسها، تم تزويد 526 ألفا من سكان المناطق العشوائية بخدمات 

�ف صحي محسنة، وتيس�ي حصول 226 ألفا من سكان المناطق 

ية عىل مصادر مياه محسنة. الح�ف

ي 
واستفاد 4.5 مليون شخص من برنامج كينيا الوط�ف  

ي 2018 ارتفاعا من 
لشبكات الأمان للفقراء والضعفاء �ف

ي 2013.
1.7 مليون شخص �ف

ة من 2012 إل 2018، استفاد 85,900 شخص يعيشون  ي الف�ت
و�ف

ن سبل الوصول إل محطة للسكك الحديدية.  ي من تحسُّ و�ب ي ن�ي
�ف

ة نفسها، تم تيس�ي حصول 239,120 شخصا يعيشون  وخالل الف�ت

نة. ية عىل مصادر مياه ُمحسَّ ي مناطق ح�ف
�ف

ن   واستفاد 1.3 مليون شخص 25% منهم نساء من تحسُّ

ي 2018، ارتفاعا من 157 ألف شخص
 الخدمات القضائية �ف

ي 2012.
�ف

ي 14,458 من قضايا 
ة من 2012 إل 2018، تم البت �ف ي الف�ت

 و�ف

ي 
اكمة. وانخفض متوسط الوقت الالزم للبت �ف المحاكم الم�ت

ي 
ي 2012. و�ف

ي 2018 من 15 شهرا �ف
قضية واحدة إل 10 أشهر �ف

م 97% من المحاكم بيانات شهرية عن نشاط  عام 2018، قدَّ

ي 2015.
المحاكم ارتفاعا من 50% �ف

ي كينيا 
ف عامي 2017 و 2018، شهدت سوق البنية التحتية �ف  وب�ي

تعبئة 98.3 مليون دولر من رؤوس الأموال الخاصة. وتم التفاق 

مع وزارة المالية عىل اللوائح التنظيمية المرتبطة بقانون جديد 

ة 2018-2017،  ي الف�ت
ف العام والخاص. �ف ف القطاع�ي اكات ب�ي لل�ش

ف العام والخاص عىل 22  ف القطاع�ي اكات ب�ي وافقت لجنة ال�ش

دراسة جدوى.

ول  ي 2018، تم تدريب 592 من موظفي مؤسسات قطاع الب�ت
 و�ف

كت  ي القطاع. واش�ت
عىل تنظيم وإدارة ومراقبة المتثال بالقواعد �ف

ي آليات الشفافية والرقابة المجتمعية، 
خمس مؤسسات عامة �ف

ي سلسلة قيمة قطاع 
وتم تدريبها عىل مراقبة الشفافية �ف

الصناعات الستخراجية.

ة من 2014 إل 2018، تم تدريب 43 من موظفي  ي الف�ت
 و�ف

مؤسسات حكومية مختلفة عىل التحليل الشامل لالأنظمة العالمية 

ي قطاع النفط والغاز.
للمالية العامة �ف

ي 
اف ممارس صحي ُمدرَّب �ف  وأجريت 63% من الولدات تحت إ�ش

ي 2016. وتلقت 48% من النساء الحوامل 
2018 ارتفاعا من 57% �ف

ي 2018 
رعاية ما قبل الولدة من خالل 4 زيارات طبية عىل الأقل �ف

ي 2015.
ارتفاعا من 40% �ف
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كينيا 

وعات، وتلقى 2,600 من الشباب تدريبا عىل  ف عامي 2016 و2018، حصل 1,041 من الشباب عىل منحة لتسهيل إنشاء الم�ش وب�ي

 . المهارات الحياتية والفنية وريادة الأعمال، ومنح تدريب داخىلي

ف عامي 2016-2018، حصل 3.6 مليون شخص عىل  ة ب�ي ي الف�ت
�ف

ي مجالت الرعاية الصحية والتغذية والسكان، 
خدمات أساسية �ف

اف  ف 1.9 مليون طفل، وأجريت 1.7 مليون ولدة تحت إ�ش وتحص�ي

ف مهرة. متخصص�ي

ة وتجمعات سكانية عشوائية  ي أحياء فق�ي
 وحصلت 177,895 أ�ة �ف

ي أنحاء كينيا عىل توصيالت كهرباء مأمونة ميسورة التكلفة 
أخرى �ف

ي 2014.
ي عام 2017 ارتفاعا من 5000 أ�ة �ف

ويمكن التعويل عليها �ف

 واستفاد 4.5 مليون شخص، 2.3 مليون منهم من النساء من برنامج 

ي 2018 ارتفاعا من 
ي لشبكات الأمان للفقراء والضعفاء �ف

كينيا الوط�ف

ة نفسها، استفاد 1.2 مليون  ي 2013. وخالل الف�ت
1.7 مليون شخص �ف

شخص من برنامج للتحويالت النقدية، ارتفاعا من 114,384 شخصا. 

ي باستخدام نظام 
و�ف وأجريت 100% من المدفوعات بشكل إلك�ت

ي 2013.
ي 2018 ارتفاعا من 56.3% �ف

ق من عن�ين �ف تحقُّ

كوسوفو

ف عامي 2014 و2018، خفضت كوسوفو استخدام الوقود  ب�ي

ي العامة بمقدار 1043 طنا واستطاعت 
ي تدفئة المبا�ف

الأحفوري �ف

ة  توف�ي 264.8 ميغا وات ساعة من استهالك الطاقة. وخالل الف�ت

ذاتها، استفاد 7472 شخصا من خالل استثمارات لزيادة كفاءة 

استخدام الطاقة والطاقة المتجددة أدت إل تجنب دخول 4699 طنا 

ي أكسيد الكربون إل الغالف الجوي.
يا من ثا�ف م�ت

ة من 2014 إل 2018، تم تدريب 4358 من عمال الصحة  ي الف�ت
 و�ف

ف سبل  ف الصحي ساعد عىل تحس�ي أ حديثا للتأم�ي عىل نظام أُنسش

ي خدمات صحة الأمومة 
الحماية المالية للفقراء وجودة الرعاية �ف

ف الصحي وأعرب  والطفولة. واستفاد 349,711 مريضا من نظام التأم�ي

65.8% من المر�ف الذين يستخدمون منشآت الرعاية الصحية 

الأولية عن رضاهم عن مستوى الخدمات.
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ن غ�ي جمهورية ق�ي

ف عامي 2014 و 2018، حصل 496 طبيبا بيطريا خاصا عىل  ب�ي

ف عن رضاهم  7,885يوما من التدريب. وأعرب 70% من المزارع�ي

ي يقدمها أطباء بيطريون من القطاع 
عن جودة الخدمات ال�ت

الخاص.

ف عامي 2013 و2018، تم تزويد 506,089 هكتارا   ب�ي

ي استفاد منها
ي بخدمات الري وال�ف ال�ت

من الأرا�ف
2.8 مليون شخص.

نة للبنية التحتية  ي عام 2017، تم تزويد 1,698 قرية بمرافق ُمحسَّ
�ف

ي 2007.
الجتماعية والقتصادية ارتفاعا من ألف قرية �ف

ي للمياه وال�ف الصحي بالمناطق الريفية 
نامج الوط�ف  وطبَّق ال�ب

ي تكفل توف�ي 
نظام توصيالت مياه المنازل المزودة بعدادات وال�ت

إمدادات المياه طوال ساعات اليوم وتديرها جهات محلية لتقديم 

ي قرية عىل خدمات 
ي عام 2018، حصل 2000 شخص �ف

الخدمات. و�ف

المياه الجارية.

ة من 2016 إل 2018، تم تركيب 38 ألف عداد كهرباء ذكي  ي الف�ت
 �ف

ليقرأ بدقة استهالك الكهرباء ولخفض خسائر الشبكة. وساهمت ثالث 

ي بشكك. 
ف جودة إمدادات الكهرباء �ف ي تحس�ي

محطات توزيع فرعية �ف

وع  ي إطار م�ش
ي تمت �ف

واستفاد 217 ألف عميل من الستثمارات ال�ت

ف إمدادات الكهرباء والتعويل عليها. تحس�ي

ي 
ف 430 ألف هكتار من أرا�ف ة من 2008 إل 2014، تم تحس�ي ي الف�ت

 �ف

ي الجسور ومسارات الس�ي 
الرعي من خالل استثمارات مجتمعية �ف

ومراكز المياه. ولقت إصالحات إدارة المراعي دعما من إنشاء 454 

اتحادا لمستخدمي المراعي.

ف الطرق أو إعادة  ي عام 2018، استفاد 680 ألف شخص من تحس�ي
 و�ف

تأهيلها، والتجارة العابرة للحدود مع طاجيكستان، وفرص العمل 

ف للوزن المتحرك  ف أوبالست. وتم تطبيق نظام�ي ي باتك�ي
الجديدة �ف

عىل الطرق الدولية، وهو ما ساعد عىل معالجة مشكلة الحمل الزائد 

ف سالمة المرور. ار، وتحس�ي للمركبات، وتفادي إصابة الطرق بأ�ف

جمهورية لو الديمقراطية الشعبية

ي القرى 
يحة العمرية 3-5 سنوات �ف ي ال�ش

زادت نسبة الأطفال �ف

ي الطفولة المبكرة 
المستهدفة الذين التحقوا بأحد برامج التعليم �ف

ة نفسها،  ي 2016. وخالل الف�ت
ي 2018 من 12% �ف

إل 78.3% �ف

جمهورية لو الديمقراطية الشعبية

ية  ي الأحياء ال�ب
ي 68 قضية اتجار �ن

ي عام 2018، بدأ التحقيق �ف
�ف

تتعلق بالأنواع المدرجة باتفاقية التجار الدولي بأنواع الحيوانات 

ية المهددة بالنقراض، وكذلك الأنواع غ�ي المدرجة بها.  والنباتات ال�ب

نامج للتعليم  ي الخامسة من عمرهم ب�ب
التحق 67% من الأطفال �ف

ي 2016.
ي الطفولة المبكرة ارتفاعا من 11% �ف

�ف

ة من 2014 إل 2018، تم تزويد 462 فصال دراسيا كامل  ي الف�ت
و�ف

ي بمرافق المياه وال�ف 
ات لمرحلة ما قبل البتدا�أ ف الأثاث والتجه�ي

ي المدرسة. وخالل 
الصحي، وتلقى 25,111 طالبا وجبات أعدت �ف

ة من هذا  ة نفسها، استفاد 48,213 شخصا استفادة مبا�ش الف�ت

وع، وكان 46% من المستفيدين من النساء. الم�ش

وتم تدعيم مستويات الحفاظ عىل المناطق المحمية عىل المستوى 

ية. وزادت درجة تقييم جمهورية  ف الحياة ال�ب ، وإنفاذ قوان�ي ي
الوط�ف

لو عىل مؤ�ش أداة تتبُّع فاعلية إدارة المناطق المحمية إل تسعة عىل 

ي عام 2016.
ي عام 2018 ارتفاعا من صفر �ف

مقياس من صفر إل 10 �ف

ية تتعلق باتفاقية  ي الأحياء ال�ب
ي عام 2018، أُحيلت 12 قضية اتجار �ف

و�ف

ية المعرضة لالنقراض إل  التجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات ال�ب

ي 68 قضية 
، كما بدأ التحقيق �ف ف قليمي�ي ف و/أو الإ ف الوطني�ي ف العام�ي المدع�ي

ية تتعلق بالأنواع المدرجة باتفاقية التجار الدولي  ي الأحياء ال�ب
اتجار �ف
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يا لي�ب

ي مجالت الرعاية الصحية 
ى 1.9 مليون شخص خدمات أساسية �ف ي 2017، تلقَّ

و�ف

ي 2013. 
والتغذية والسكان ارتفاعا من 1.3 مليون �ف

ية المهددة بالنقراض، وكذلك الأنواع غ�ي  بأنواع الحيوانات والنباتات ال�ب

المدرجة بها.

ا من خطوط  ة من 2014 إل 2018، أُعيد تأهيل 181 كيلوم�ت ي الف�ت
�ف

توزيع الكهرباء، وحصل 16,436شخصا عىل إمدادات كهرباء من خط 

ة نفسها،  توزيع يتسم بالكفاءة وإمكانية التعويل عليه. وخالل الف�ت

ي عام 
انخفضت نسبة الكهرباء المفقودة سنويا من 24% إل 19%. و�ف

2018، استفاد 63,496 شخصا من تحسن كفاءة توزيع الكهرباء وانتظام 

وع. ي مناطق الم�ش
إمداداتها �ف

ة  ف عامي 2014-2018، استفادت 175 منشأة أعمال صغ�ي ة ب�ي ي الف�ت
 �ف

م  ومتوسطة من تمويل طويل الأجل بقيمة 10.7 مليون دولر ُمقدَّ

من خالل البنوك التجارية المشاركة. وتم تدريب 75 من موظفي إدارة 

ي 
ة والمتوسطة عىل السياسات العامة ال�ت وعات الصغ�ي النهوض بالم�ش

ة والمتوسطة  وعات الصغ�ي تهدف إل تيس�ي الحصول عىل التمويل للم�ش

وع. ي هذا الم�ش
من خالل مكون بناء القدرات �ف

ا من  ي 171 كيلوم�ت
ة من 2010 إل 2017، أدت التحسينات �ف ي الف�ت

 �ف

ي لو إل تخفيض مدة السفر بنسبة 50% و%72 
ف �ف ف وطني�ي طريق�ي

ا من الطرق  ة نفسها، أعيد تأهيل 813 كيلوم�ت تيب. وخالل الف�ت عىل ال�ت

ا من الطرق غ�ي الريفية، وصيانة 1,600 كيلوم�ت  الريفية، و366 كيلوم�ت

قليمية. من الطرق الإ

ي حضور ممارس 
ة من 2015-2018، أجريت 255,424 ولدة �ف ي الف�ت

 و�ف

اوح  ي منشأة صحية، وتلقى 261,094 طفال ت�ت
ي البيت أو �ف

ي ماهر �ف ط�ب

ة  ي الف�ت
ف أ. و�ف أعمارهم من 6 شهور إل 11 شهرا أول جرعة من فيتام�ي

ف 155,554 طفال. من 2017 إل 2018 تم تحص�ي

ي عام 2018، تلقت 79,662 امرأة حامال رعاية طبية قبل الولدة 
و�ف

من خالل أربع زيارات أو أك�ش لمنشأة طبية ارتفاعا من 54,802 

ي 2014. وحصلت 235,872 امرأة عىل خدمات الرعاية الصحية 
�ف

ف عامي 2014 و  ي 2014. ب�ي
لالأمومة مجانا ارتفاعا من 47,066 �ف

ي مجالت 
2018، حصل 672,072 شخصا عىل خدمات أساسية �ف

الرعاية الصحية والتغذية والسكان.

ليسوتو

ف عامي 2009 و2018، تم تيس�ي حصول 530 ألف شخص عىل مياه  ب�ي

ب من خالل خط أنابيب، وتم إنشاء أو إعادة تأهيل 400 نقطة  ال�ش

ا من خطوط  ة نفسها، تم مد 24 كيلوم�ت مياه مجتمعية. وخالل الف�ت

أنابيب المياه.

ة من 2012 إل 2018، استفادت 74,224 أ�ة زراعية من  ي الف�ت
 و�ف

ف وتربية  ة من خالل تنويع أنشطة زراعة البسات�ي ذوي الحيازات الصغ�ي

ي إطار 
الحيوانات واستغاللها تجاريا. وتم توف�ي 39,369 يوم تدريب �ف

برنامج منح تنافسية. وأعرب 89% من المستفيدين عن رضاهم عن 

ي 2018 ارتفاعا من نسبة 
مي الخدمات الزراعية �ف ن لُمقدِّ الأداء الُمحسَّ

ي 2012.
15% �ف

ي ليسوتو عىل 
ة 2017-2018، حصلت المدارس الأد�ف أداء �ف ي الف�ت

 �ف

ي المدارس. 
ف بيئة التعلُّم وزيادة معدلت بقاء الطالب �ف منح لتحس�ي

ي مجالت الرياضيات 
ي التعليم الثانوي �ف

وتم تدريب 65 معلما �ف

ي المناهج الوطنية. واستفاد من 
والعلوم، وتدريب 424 معلما �ف

ي 2018.
ف والطالب �ف داري�ي ف والإ وع 65,500 من المعلم�ي الم�ش

يا لي�ب

ي مناطق 
ة 2017-2018، حصل 740 ألف شخص �ف ي الف�ت

و�ف
ية عىل خدمات منتظمة لجمع النفايات الصلبة، وتم تجميع  ح�ف

134,784 طنا من النفايات.

ة من 2012 إل 2018، أعيد تأهيل 5,843 هكتارا من مزارع  ي الف�ت
 و�ف

ة أو زراعتها: المزروعات  المحاصيل الشجرية ذات الحيازات الصغ�ي
ها، و4,189  الجديدة بلغ نصيبها 530 هكتارا، و1,214 هكتارا أعيد تشج�ي

هكتارا أعيد تأهيلها. وتم تعزيز سبل الوصول إل التقنيات والأسواق، 
وإنشاء برنامج تنمية طويل الأجل لقطاع المحاصيل الشجرية.

ي مجالت 
ى 1.9 مليون شخص خدمات أساسية �ف ي 2017، تلقَّ

 و�ف
ي 2013.

الرعاية الصحية والتغذية والسكان ارتفاعا من 1.3 مليون �ف

ة من 2013 إل 2018، تم تيس�ي حصول 17,200 شخص عىل  ي الف�ت
�ف
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مدغشقر

ي 2015.
ي 2018/ 2019 ارتفاعا من 5,000 شخص �ف

وطة �ف استفاد 104,615 شخصا من برنامج للتحويالت النقدية الم�ش

ا من خطوط  لية. وتم إنشاء أو إعادة تأهيل 45 كيلوم�ت ف توصيالت كهرباء م�ف

ا من خطوط التوزيع. نقل الكهرباء، و50 كيلوم�ت

ة من 2015-2018، استفاد 7,224 شخصا من برامج شبكات  ي الف�ت
و�ف

الأمان، وأتم 3,612 شابا ريفيا التدريب عىل المهارات الحياتية، وتم توف�ي 

ة نفسها، جرى توظيف  105,360 يوما من الأشغال العامة. وخالل الف�ت

ادو،  ي مقاطعة مونتس�ي
ية �ف 786 من الشباب من 10 مجتمعات محلية ح�ف

وعات بغرض  وحصلوا عىل تدريب عىل ريادة الأعمال ومنح لبدء الم�ش

بدء أو توسيع منشآت أعمال عائلية. وأعد 100% من الشباب المستهدف 

ة التدريب عىل ريادة الأعمال. ية خطط أعمال خالل ف�ت ي المناطق الح�ف
�ف

مدغشقر

ة من 2014 إل 2018، تم إنشاء 23,554 وظيفة، وتسجيل  ي الف�ت
�ف

15,005 مؤسسات أعمال، وهو ما أدَّى إل زيادة قدرها 5.7 مليار دولر 

يرادات البلدية السنوية. ي الإ
�ف

ة من 2013 إل 2018، استفاد 9.2 مليون شخص من برنامج  ي الف�ت
 و�ف

ة  للبنية التحتية ساعد عىل إيجاد 3.1 مليون يوم عمل. وخالل الف�ت

وعا فرعيا للنقد مقابل العمل، وأصبح  نفسها، اكتمل تنفيذ 984 م�ش

ي المناطق الريفية الوصول إل طريق صالح 
بمقدور 101,237 شخصا �ف

ي كل الأجواء.
للس�ي �ف

ا من  ة من 2015 إل 2018، استفاد 757,317 شخصا فق�ي ي الف�ت
 �ف

وع لشبكات الأمان الجتماعي.  المناطق الريفية 78% منهم نساء من م�ش

ي من خالل أنشطة لشبكات 
أعيد تحريج / تشج�ي 791 هكتارا من الأرا�ف

نتاجية. الأمان الإ

ت 101,010 من النساء الحوامل  ة من 2015 إل 2019/2018، تلقَّ ي الف�ت
 �ف

والمرضعات والفتيات المراهقات والأطفال دون سن الخامسة خدمات 

تغذية أساسية.

ي عام 2018 ارتفاعا من 
ائب �ف  وتم تسجيل 313,417 من دافعي ال�ف

ة نفسها، زاد معدل تحصيل  ي عام 2016. وخالل الف�ت
200 ألف �ف

يرادات من 30% إل %43.4. الإ

ي عام 2018 ارتفاعا من 
ي القطاع الرسمي �ف

وأُنشئت 30,851 وظيفة �ف

ي المناطق المستهدفة. وساهم قطاع 
ي عام 2014 �ف

4,346 وظيفة �ف

ي 2014، وشهد 
السياحة بإيجاد 4,043 وظيفة ارتفاعا من 690 وظيفة �ف
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ي 2018 ارتفاعا من 1,089 
قطاع الصناعات الزراعية إنشاء 7,715 وظيفة �ف

ي عام 2018 
ي 2014. وتم تسجيل 18,018 مؤسسة أعمال �ف

وظيفة �ف
ي عام 2014.

ارتفاعا من 3,259 �ف

ف عامي 2015 - 2019/2018، استفاد 31,250 شخصا من خالل برامج   وب�ي
النقد مقابل العمل، والغذاء مقابل العمل، والأشغال العامة. تم توف�ي 

3.9 مليون يوم عمل من خالل أنشطة النقد مقابل العمل.

مالوي

ة من 2013 إل 2018، استفاد 10,550 طالبا 30% منهم  ي الف�ت
�ف

وع لتطوير المهارات.   نساء من م�ش

ف عامي 2015 و2018، استفاد 985,635 شخصا من برنامج  وب�ي

ة نفسها،  أ بعد فيضانات 2015. وخالل الف�ت لالأشغال العامة أُنسش

استفاد 129,455 شخصا من خالل التحويالت النقدية الجتماعية، 

وتم تدريب 123,003 أشخاص عىل أنشطة لتنمية سبل كسب 

العيش، واستعاد 208,753 شخصا سبل كسب أرزاقهم الزراعية 

عىل نحو مستدام بعد فيضانات 2015.

نت فرص 5.3 مليون شخص  ة من 2016 إل 2018، تحسَّ ي الف�ت
 �ف

ي الحصول عىل الغذاء، 
ي مجتمعات متأثرة بالجفاف �ف

يعيشون �ف

وتلقت 87,750 أ�ة دعما لستعادة سبل كسب الرزق. وخالل 

ة نفسها، استفاد 7,551 شخصا من تحسن شبكات الري، وتم  الف�ت

ف 39 ألف رأس من الماشية. تحص�ي

ف عامي 2015 و 2018، أعيد إنشاء أو ترميم 74 مدرسة   وب�ي

ا من  ابتدائية، كما أعيد تأهيل خمس منشآت صحية و18 كيلوم�ت

ف مستويات الحماية من الفيضانات. الطرق لتحس�ي

ي المناطق 
ف عامي 2013 و 2018، تم تدريب 5,634 شابا �ف  وب�ي

ف  الريفية عىل مهنة تتطلب مهارات، واجتاز 78% من المتدرب�ي

اختبارات تقييمهم السنوية، وتخرَّج 86% منهم.

مالي

ة من 2014 إل 2018، التحق 22,718 من الشباب غ�ي  ي الف�ت
�ف

نامج للتدريب عىل المهارات، والتحق  ف بالمدارس ب�ب الملتحق�ي

نامج للتلمذة المهنية، وأكمل 654 من الشباب وْضع  4,858 ب�ب

ي إطار برنامج لريادة الأعمال.
خطط أعمال �ف

ي 
ة من 2013 إل 2018، أصبح بمقدور 73,736 شخصا �ف ي الف�ت

 و�ف

المناطق الريفية الحصول عىل الكهرباء من مصادر طاقة متجددة، 

وهو ما أدى إل تفادي دخول 2,008 أطنان من انبعاثات الدفيئة 

إل الغالف الجوي.

ة من 2014 إل 2018، تم تدريب 34,230 من الشباب  ي الف�ت
 و�ف

ف 15 و35 عاما من خالل برنامج لتطوير المهارات،  أعمارهم ب�ي

وكان 32% منهم من النساء.

ة 2014 إل 2018، استفادت 71,478 أ�ة تضم 405,862  ي الف�ت
 �ف

ة، وكان 50% منهم من النساء  شخصا من تحويالت نقدية مبا�ش

والأطفال.

ة من 2013 إل 2018، استفادت 120 إدارة للحكم  ي الف�ت
 و�ف

المحىلي و1.1 مليون شخص من إعادة تأهيل مرافق البنية التحتية 

المحلية. وأُعيد تأهيل 1,559 فصال دراسيا، و247 منشأة صحية، 

ا من الطرق. مدادات المياه، و45 كيلوم�ت و179 شبكة لإ

ة من 2013 إل 2018، تم تزويد 1,820 أ�ة بأنشطة بديلة  ي الف�ت
 �ف

ي وموارد 
دارة الأرا�ف لكسب الرزق تتصل بممارسات مستدامة لإ

المياه. وتم تنظيم 7,118 جلسة لتقديم المعلومات عن مخاطر 

المناخ وخيارات التكيف مع آثارها.

ة من 2013 إل 2018، تمت إضافة 20 ألف م�ت مكعب من  ي الف�ت
 �ف

ة نفسها،  ي باماكو. وخالل الف�ت
قدرات تخزين المياه إل الخدمات �ف

تم إنشاء 13.5 كيلوم�ت من أنابيب التوزيع، و124.3 كيلوم�ت من 

أنابيب نقل المياه. 

وع لزيادة القدرة التنافسية لقطاع الزراعة إل زيادة كمية  وأدى م�ش

ي 2016 إل 
فها من 600 طن/سنويا �ف ي يتم تجه�ي

المنتج من المانجو ال�ت

زة من  ي 2019/2018. وزادت كمية الأغذية الُمجهَّ
15,280 طنا/سنويا �ف

ي 2018.
ي 2016 إل 350 ألف طن/سنويا �ف

147,565 طنا/سنويا �ف

مالوي

ة من 2013 إل 2018، استفاد 10,550 طالبا 30% منهم  ي الف�ت
�ف

وع لتطوير المهارات. نساء من م�ش
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ي 2018، تم إعداد 121 برنامجا جديدا لمؤسسات التعليم 
و�ف

ي 2015. والتحق 29,675 طالبا 
العالي ارتفاعا من 45 برنامجا �ف

ي 2015. وخالل 
ي 2018 ارتفاعا من 10 آلف �ف

امج معتمدة �ف ب�ب

ي مؤسسات مشاركة ارتفاعا 
ة نفسها، تم تدريب 982 ُمعلِّما �ف الف�ت

ي 2015.
من 120 معلما �ف

وع طارئ لشبكات الأمان  ة من 2013 إل 2017، ساعد م�ش ي الف�ت
 �ف

ي صفوف الأ� المستفيدة بنسبة 21%. وتلقت 
عىل تقليص الفقر �ف

67,845 أ�ة تضم 390,465شخصا تحويالت نقدية ربع سنوية. 

ة نفسها، حصل 105 آلف شخص عىل مكمالت  وخالل الف�ت

غذائية، 70% منهم أطفال.

ة 2013 إل 2017، حصلت 10 آلف أ�ة عىل مساندة من  ي الف�ت
 �ف

خالل أنشطة مدرة للدخل مثل تصنيع المنتجات الزراعية وتربية 

الماشية وتسويق المحاصيل البستانية. وتم تزويد المستفيدين 

. ي ف الط�ب ي للتأم�ي
وع وط�ف برعاية صحية مجانية من خالل م�ش

موريتانيا

ة من 2015 إل 2018، استفادت 29,853 أ�ة تضم  ي الف�ت
�ف

197,030 شخصا من تحويالت نقدية اجتماعية، وكان 88% منهم 

ي 
ة نفسها، تم تسجيل 102,300 أ�ة �ف من النساء. وخالل الف�ت

ي الحصول عىل 
ف فرصهم �ف ي ، وهو ما أدى إل تحس�ي

سجل وط�ف

تحويالت نقدية موجهة للفقراء والضعفاء. 

ة من 2014 إل 2018، بُنيت 13 مدرسة متوسطة، و52 مدرسة  ي الف�ت
�ف

ي المدارس البتدائية، 
إعدادية للفتيات، وتم تدريب 366,338 معلما �ف

ف  ي الصف�ي
وطبع وتوزيع 445,437 مجموعة مواد دراسية عىل الطالب �ف

ة نفسها، انتقلت 50% من  ف الرابع والخامس. وخالل الف�ت الدراسي�ي

عدادية. ي إل المرحلة الإ
الفتيات من التعليم البتدا�أ

ة من 2016 إل 2018، تمت تعبئة 49.8 مليون دولر  ي الف�ت
�ف

دارة  ي القطاع الخاص لتعزيز الإ
من الستثمارات من مستثمرين �ف

المستدامة لمصايد الأسماك. وارتفعت صادرات الأسماك الطازجة 

ي 2016.
إل 7,086 طنا ح�ت أوائل 2019 من 936 طنا �ف

يا ن ميكرون�ي

ا من كابالت  ة من 2014 إل 2018، تم مد 1950 كيلوم�ت ي الف�ت
�ف

يا  ف ي ميكرون�ي
ي تشوك / ياب وياب �ف

الألياف الب�ية لربط ولي�ت

ة نفسها، زاد عرض النطاق  بدولة بالو المجاورة. وخالل الف�ت

نت من 38 ميغابت إل 3,500 ميغابت.  ن�ت ددي لشبكة الإ ال�ت

مولدوفا

قراض السنوي إل منشآت  ف عامي 2014 و 2017، ارتفع متوسط الإ ب�ي

الأعمال الموجهة للتصدير بنسبة 34%. وتم �ف 88 قرضا فرعيا 

ة ومتوسطة  ، واستفادت 266 منشأة أعمال صغ�ي ي
من تسهيل ائتما�ف

من خدمات تطوير الأعمال. 

ة من 2010 إل 2017، تم تدريب 2700 معلم وألف مدير  ي الف�ت
�ف

مدرسة، وأعيد تأهيل ست مدارس رئيسية وفقا للمعاي�ي المعتمدة 

حديثا للمدارس. واستفاد 1,100 طفل من إعادة تأهيل 65 من 

ى إل زيادة معدل اللتحاق من 77% إل  رياض الأطفال، وهو ما أدَّ

ي 950 مؤسسة مواد تدريس، 
82%. وتلقى معلمو رياض الأطفال �ف

ها و40 مفتشا لدعم 8,400 معلم.  وتم تدريب 260  موجِّ

ة من 2016 إل 2018، تمت رقمنة 29 وثيقة تراخيص  ي الف�ت
و�ف

نت. وتم تبسيط  ن�ت بشكل كامل وأتيح الحصول عليها ع�ب شبكة الإ

، وتقليلها من 420 إل  الوثائق المتعلقة بالتخليص الجمركي

150 وثيقة. 

كة عىل منح مناظرة من  ة من 2016 إل 2018، حصلت 145 �ش ي الف�ت
�ف

نتاج، وتطوير  ف بها دوليا، وتحديثات الإ أجل شهادة الجودة المع�ت

ى هذا إل خلق 384 وظيفة جديدة وزيادة الصادرات.  الأعمال. وأدَّ

موريتانيا

دارة المستدامة لمصائد الأسماك إل زيادة صادرات  أدت الإ

ي عام 2016 إل 7086 طنا 
الأسماك الطازجة من 936 طنا �ف

ي عام 2018.
�ف
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ي لمواصفات البذور والأسمدة  وأتاح اعتماد سجل التحاد الأورو�ب

نتاج، وخفض  ف جودة مستلزمات الإ ومنتجات حماية النبات تحس�ي

النفقات، وأدَّى إل زيادة قدرة المنتجات عىل المنافسة. وتم تقديم أك�ش 

ي إل 108 ُمصدرين بشكل مبا�ش وغ�ي 
من 21 مليون دولر كتسهيل ائتما�ف

، وأدَّى ذلك إل خلق 420 وظيفة جديدة وصادرات جديدة.  مبا�ش

منغوليا

ي 
ة من 2015 إل 2018، تم تزويد 8900 فصل دراسي �ف ي الف�ت

�ف

ي 609 مدارس بمجموعات أدوات التعليم 
الصفوف البتدائية �ف

ي مجالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وتم 
�ف

ف إتقان اللغة الأم ومهارات الحساب، وتدريب  ف عىل تحس�ي ك�ي ال�ت

ي مجالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. 
ف �ف المعلم�ي

وع أيضا دراسات تقييم القراءة بالصفوف الأول  وساند الم�ش

 .)EGMA( ي الصفوف الأول
)EGRA( وتقييم الحساب �ف

ة 2013-2017، استفاد 13,684 شخصا 44% منهم نساء  ي الف�ت
و�ف

ي المناطق 
ي �ف

ف سبل كسب العيش والأمن الغذا�أ من برنامج لتحس�ي

الريفية. وزاد متوسط دخل الأ�ة بنسبة 74% من تربية الماشية 

و88% من منتجات البستنة.

موزامبيق

ي 
ة من 2003 إل 2018، تم تزويد 112,137 شخصا �ف ي الف�ت

�ف

ة نفسها،  نة. وخالل الف�ت ية بمصادر مياه ُمحسَّ المناطق الح�ف

حصلت 21,158 أ�ة عىل توصيالت مياه جديدة منقولة بالأنابيب. 

ي مجال السياحة 
ة 2014-2018، تم توف�ي 1,728 وظيفة �ف ي الف�ت

و�ف

المتعلقة بحفظ الطبيعة استفاد منها 68,875 شخصا 34% منهم 

ي 
ي �ف

ي هكتار من الأرا�ف
ة نفسها، تم إدراج مليو�ف نساء. وخالل الف�ت

إطار حماية التنوع البيولوجي، وأُعيد 4.5 مليون دولر من دخل 

السياحة إل المجتمعات المحلية. وزيدت دوريات إنفاذ القانون 

ي 2014 
ي مناطق مختارة لحفظ الطبيعة من 5,523 دورية �ف

 �ف

ي 2018.
إل 11,642 �ف

ة من 2015 إل 2018، استفاد مليون شخص من استعادة  ي الف�ت
�ف

ي إقليم تعرض لكارثة. واستفاد 
مرافق البنية التحتية الحيوية �ف

ف البنية التحتية للمدارس، و21 ألف  11,700 طفل من تحس�ي

شخص تم توف�ي الحماية لهم بإعادة تأهيل 10.8 كيلوم�ت من 

السدود الوقائية، وتقديم مساعدات غذائية إل 519,138 شخصا، 

وإمدادات غذائية إل 146,248 شخصا.

ي 
ي حو�ف

ة من 2013-2018، زادت دقة تنبؤات الفيضانات �ف ي الف�ت
�ف

ي وليمبوبو بنسبة 65% إل جانب زيادة دقة تنبؤات  ف نهري زامب�ي

ي 
درجات الحرارة. وعملت 29 محطة للرصد الهيدرولوجي الآ�ف

ي 2013. وتلقى 60% من 
ي عام 2018 ارتفاعا من 8 محطات �ف

�ف

ف معلومات يومية عن التنبؤات بأحوال الطقس وتحذيرات  المزارع�ي

ي 2018.
نذار المبكر �ف لالإ

ة فقرا  ة من 2013 إل 2018، استفاد 96,105 أ� فق�ي ي الف�ت
�ف

ة من 2017 إل 2018،  ي الف�ت
مدقعا من دعم مؤقت للدخل. و�ف

ة. وحصل  استفاد 18,477 شخصا من التحويالت النقدية المبا�ش

ي خالل 
ي الأشغال العامة عىل أجورهم �ف

ف �ف 80% من المشارك�ي

ي عام 2018. واستفاد 5,043 شخصا من 
شهر من أداء عملهم �ف

ية و57,994 شخصا من سكان المناطق  سكان المناطق الح�ف

الريفية من برنامج لالأشغال العامة.

ي قطاعات التعدين 
دارة �ف واستطاعت موزامبيق تقوية قدرات الإ

وع  ي عام 2018، تم إخضاع 16 منجما وم�ش
والمحروقات. و�ف

ي سنوية، وإخضاع سبعة 
ي قطاع الغاز لعمليات تفتيش ف�ف

بناء �ف

وع  مناجم لضوابط الرقابة المالية. واستفاد من هذا الم�ش

2,322 شخصا 46% منهم نساء. 

ة 2012 إل 2018، استفاد 606,331 شخصا من تعزيز  ي الف�ت
�ف

ي المناطق 
ي مرافق البنية التحتية المستدامة �ف

قدرات البلديات �ف

ية والقدرة عىل مجابهة المخاطر المتصلة بالمناخ. واستفاد  الح�ف

284,100 شخص من إعادة تأهيل شبكة ل�ف مياه الأمطار. 

ة من 2012 إل 2018، استفاد 4.8 مليون شخص من  ي الف�ت
�ف

دارة  بة من خالل الإ تقليص مخاطر الفيضانات أو تآكل ال�ت

ة ومابوتو.  ي ب�ي
ي شملت 2,674 هكتارا �ف

ي ال�ت
المستدامة لالأرا�ف

ة نفسها، استفاد 287,100 شخص من تدخالت إدارة  وخالل الف�ت

الفيضانات، وأعيد تأهيل 70% من السدود الواقية والجسور 

لمقاومة فيضان نهر ليمبوبو الذي يحدث كل 50 عاما.

ميانمار

ة من 2014 إل 2018، حصل 192,586 طالبا عىل إعانات  ي الف�ت
�ف

ى  ف خدماتها. وتلقَّ مالية، وتلقت 47,008 مدارس منحا لتحس�ي

ف تحت التدريب أيضا التوجيه من 316 معلما  20,407 معلم�ي

با تدريبا جيدا.  ُمدرَّ

ة من 2012 إل 2018، استفاد 6.9 مليون شخص من  ي الف�ت
و�ف

ف خدمات إمدادات المياه  وع مجتمعي ساعد عىل تحس�ي م�ش

وال�ف الصحي، والطرق الريفية، والري، والكهرباء، والصحة، 

وع  ي غطاها الم�ش
ي القرى ال�ت

والتعليم. وشاركت 60% من الأ� �ف

وعات الفرعية. وأعرب  ي التخطيط واتخاذ القرارات والتنفيذ للم�ش
�ف

ي 
يجابية ال�ت ات الإ 90% من أفراد الأ� عن رضاهم عن التغ�ي

 شهدتها مجتمعاتهم الريفية. 

 )تابع من الصفحة 28(
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ي لديها مؤسسات قوية تزدهر بخلق بيئة تي� نمو 
فالبلدان ال�ت

القطاع الخاص، وتحد من الفقر، وتقدم خدمات قَيمة، وتكتسب 

ثقة مواطنيها - وهي عالقة ثقة توجد م�ت كان الناس يستطيعون 

ي اتخاذ قرارات الحكومة وهم يعرفون أن أصواتهم 
المشاركة �ف

تجد آذاناً صاغية.

ي تزيد من 
وتساعد المؤسسة الدولية للتنمية عىل بناء الأنظمة ال�ت

ف نظم الحوكمة.  فاعلية المساعدات بتقوية المؤسسات وتحس�ي

دارات المعنية بشأن  وتعمل المؤسسة مع الوزارات والهيئات والإ

ي القضايا الأوسع 
إدارة المؤسسات العامة ومسائل التمويل. و�ف

ف  المتصلة بنظم الحوكمة، تعمل المؤسسة مع أجهزة السلطت�ي

ي تعمل للنهوض 
يعية والقضائية والمؤسسات الأخرى ال�ت الت�ش

اك المجتمع. ف وزيادة إ�ش بالمساءلة أمام المواطن�ي

ف إدارة الموارد،  ومن شأن التنفيذ الفاعل للسياسات، وتحس�ي

وتدعيم تقديم الخدمات، وزيادة النفتاح والشفافية أن يمكن 

اض من المؤسسة من إتاحة الفرص لمشاركة  البلدان المؤهلة لالق�ت

ف  ف الدولة والمواطن�ي ي بناء الثقة ب�ي
، وأن يساعد �ف ف المواطن�ي

والمحافظة عليها. ويعتمد الحد من الفقر وتعزيز الرخاء للجميع 
ي 

ي حل مشكالت الما�ف
ي تتمتع بالفاعلية ل �ف

عىل المؤسسات ال�ت
ف الذين  ة للمواطن�ي ي الستجابة لالحتياجات المتغ�ي

فحسب بل أيضاً �ف
تقوم عىل خدمتهم.

ونتيجة لذلك، أصبحت الحكومات أك�ش شفافية وخضوعا للمساءلة 
ي تقديم 

أمام مواطنيها وأقل عرضة للفساد وأفضل حال �ف
ف المؤسسة الدولية للتنمية عىل النمو  الخدمات. ويساعد ترك�ي

وبناء القدرات عىل الأمد الطويل عىل ضمان أن تتسم النتائج 
ي مسار يؤهلها لتمويل مشاريع 

بالستدامة وأن تكون البلدان ماضية �ف
تنميتها بنفسها.

ول تزال هناك تحديات عديدة، لكن عمل المؤسسة الدولية للتنمية 
ي النيجر، عىل سبيل المثال، انخفض الوقت الالزم 

ي ثماره. و�ف
يؤ�ت

ي عام 2018.
ف �ف ي عام 2011 إل يوم�ي

كة من 17 يوما �ف لتأسيس �ش

ي هذه الصفحات كيف تحدث العمليات 
وتوضح الأمثلة الواردة �ف

ي مجالي الحوكمة وبناء 
ي تمولها المؤسسة الدولية للتنمية �ف

ال�ت
المؤسسات أثرا ملموسا.

الحوكمة وبناء المؤسسات

ي اتخاذ قرارات الحكومة، 
ي لديها مؤسسات قوية بكسب ثقة مواطنيها. ويشارك المواطنون �ن

 وتزدهر البلدان ال�ت

ويعلمون أن أصواتهم مسموعة.
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 )تابع من الصفحة 26(
وأنشطة توريداتها. وتم تدريب 1,328موظفا حكوميا عىل إدارة 

ة نفسها،  وعات وأعمالها الهندسية وتخطيطها. وخالل الف�ت الم�ش
تمت معالجة 17,505 من الشكاوى )98.7%( المتصلة بتقديم 

ي الوقت المناسب.
الخدمات �ف

قامة  وع اكتمل حديثا لإ ي عام 2018، أدَّى م�ش
  و�ف

محطة توربينات غازية تعمل بنظام الدورة المركبة
ي أكسيد الكربون لكل وحدة من الكهرباء 

إل خفض انبعاثات ثا�ف
ي أكسيد الكربون/

أ ثا�ف  الُمولَّدة بمقدار 400 غرام من مكا�ف
كيلووات ساعة.

ة من 2013 إل 2018، أضيفت 130 ميغاوات من قدرات  ي الف�ت
و�ف

توليد الطاقة الحرارية التقليدية إل الشبكة العامة للكهرباء. 
ي للكهربة تسانده المؤسسة 

وع وط�ف ي عام 2015، ساعد م�ش
و�ف

الدولية للتنمية عىل تقوية القدرات المؤسسية للهيئات المعنية. 
قامة محطة توربينات  وع اكتمل حديثا لإ ي عام 2018، أدَّى م�ش

و�ف
ي 

غازية تعمل بنظام الدورة المركبة إل خفض انبعاثات ثا�ف
أكسيد الكربون لكل وحدة من الكهرباء الُمولَّدة بمقدار 400 غرام 

ي أكسيد الكربون/كيلووات ساعة.
أ ثا�ف من مكا�ف

ة من 2013 إل 2018، استفاد 12 مليون شخص من  ي الف�ت
و�ف

إصالحات قطاع التصالت السلكية والالسلكية. وزادت معدلت 
الستفادة من خدمات الهاتف )الثابتة والمحمولة( إل 108% من 
نت من %2  ن�ت 10%، وارتفعت معدلت الستفادة من خدمات الإ
كات التصالت السلكية والالسلكية  إل 91%. وارتفع أيضا عدد �ش

ة نفسها. كة خالل الف�ت كة واحدة إل 140 �ش المرخص لها من �ش

وأدَّى تحديث أنظمة إدارة المالية العامة لميانمار إل زيادة نسبة 
ي السنة 

يبية إل إجمالي الناتج المحىلي إل 10% �ف العائدات ال�ف
ي 

ي السنة المالية 2012-2013. و�ف
المالية 2018-2019 من 6.2% �ف

ة من 2013 إل 2018، استفاد 7,900 موظف حكومي من دورات  الف�ت
تدريب من خالل أكاديمية إدارة المالية العامة. وتحسنت مستويات 

ام الحكومة بالكشف للجمهور  ف شفافية المالية العامة بفضل ال�ت
العام عن الوثائق بما يتماسش مع الممارسات العالمية الجيدة. 

ة من 2014 إل 2018، حصل 192,586 طالبا عىل إعانات  ي الف�ت
و�ف

ى 48,007 من مديري المدارس تدريبا عىل تنفيذ  مالية، وتلقَّ
وعات من خالل برنامج موسع للمنح المدرسية. واستفاد  الم�ش

نامج. ة من خالل هذا ال�ب 9.7 مليون شخص استفادًة مبا�ش

ة من 2015 إل 2018، تم تزويد 22,924  ي الف�ت
    و�ف

شخصا بإمدادات الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة 
الكهرومائية الصغرى أو من مصادر متجددة خارج 

الشبكة العامة، و1.09 مليون شخص من خالل مصادر 
رة.  هجينة من الطاقة الشمسية والشبكات الُمصغَّ

نارة  ة من 2015 إل 2018، تم تركيب 25,133 عمودا لالإ ي الف�ت
و�ف

العامة. وتم تركيب 22,430 توصيلة كهرباء من خارج الشبكة العامة 
أو من خالل شبكة مصغرة و2,703 توصيالت من خالل الشبكة 

ة نفسها، تم إنشاء أو إعادة تأهيل 74.7  العامة. وخالل الف�ت
كيلوم�ت من خطوط توزيع الكهرباء، وإنشاء 10,150 محول كهرباء.

ة من 2015 إل 2018، تم تزويد 1.1 مليون شخص  ي الف�ت
و�ف

لية، و22,924شخصا  ف بإمدادات الكهرباء من خالل التوصيالت الم�ف
من خالل مصادر الطاقة الكهرومائية الصغرى أو من خارج الشبكة 

ف من الطاقة  العامة، و1.09 مليون شخص من خالل المصادر الهج�ي
رة. وكان 548,052 من المستفيدين  الشمسية والشبكات الُمصغَّ

ة نفسها، تم تركيب 14,280 توصيلة  من النساء. وخالل الف�ت
كهرباء مجتمعية. وبلغ عدد التوصيالت بشبكة الكهرباء 122 وعدد 

التوصيالت من خارج الشبكة أو من خالل شبكة مصغرة 7,931.

ة من 2014 إل 2018، استفاد 22,252 شخصا من خالل  ي الف�ت
و�ف

ي مواقع ري قائمة 
زيادة غلة المحاصيل وتكثيف المحاصيل �ف

ق، وناي باي تاو، وماندالي، وساغينغ.  ي مناطق باجو �ش
مختارة �ف

ة نفسها، تم تزويد 5,808 هكتارات بخدمات الري  وخالل الف�ت
وال�ف، وأعيد تأهيل 3,900 هكتار من المناطق الصالحة للري. 

ة من 2014 إلي 2018، تلقى 6.5 مليون شخص خدمات  ي الف�ت
و�ف

ي مجالت الرعاية الصحية والتغذية والسكان. وكان 4.2 مليون 
أساسية �ف

ة نفسها، أجريت 2.1 مليون  من المستفيدين من النساء. وخالل الف�ت
ف 2.3 مليون طفل. اف ممارس صحي، وتم تحص�ي ولدة تحت إ�ش

نيبال

ف من 30 تقنية  ة من 2012 إل 2017، استفاد 85,106 مزارع�ي ي الف�ت
�ف

جديدة لزراعة المحاصيل وتربية الماشية، وأُجريت 6,580 تجربة ميدانية. 
وزادت إنتاجية 46,681 مزارعا مع تطبيق هذه التقنيات الجديدة.

ة من 2014 إل 2018، تم تيس�ي الوصول إل مصادر مياه  ي الف�ت
و�ف

ي مناطق ريفية و179,639 شخصا 
نة لنحو 338,610 أشخاص �ف ُمحسَّ

ي تأثَّرت بالزلزال. 
ي المناطق ال�ت

�ف

وع  ة من 2012 إل 2018، استفاد 6.8 مليون شخص من م�ش ي الف�ت
و�ف

ف خدمات إمدادات المياه وال�ف  مجتمعي ساعد عىل تحس�ي
الصحي، والطرق الريفية، والري، والكهرباء، والصحة، والتعليم. 

ي عام 2016، حصل 84% من جميع النساء الحوامل عىل رعاية ما 
و�ف

قبل الولدة من أحد مقدمي خدمات الرعاية الصحية المهرة ارتفاعا من 
ي عام 2016 تحت 

ي عام 2011. وأجريت 58% من الولدات �ف
59% �ف

ي عام 2011.
ف المهرة ارتفاعا من 36% �ف اف أحد المتخصص�ي إ�ش
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ي 
ي )الصفوف 1 إل 5( �ف

وأكمل 80% من التالميذ تعليمهم البتدا�أ

ي عام 2009.
ي 2016-2017 ارتفاعا من 58% �ف

نيبال �ف

ة  امج تدريب قص�ي ي عام 2017، التحق 73,392 من الشباب ب�ب
�ف

الأجل، ارتفاعا من 8,390 عام 2014. وأتم 71,486 من الشباب 

ي 2014. وحصل %70 
ي عام 2017 ارتفاعا من 7,864 �ف

التدريب �ف

من خريجي برنامج التدريب عىل فرص عمل بأجر لمدة ستة أشهر 

ي عام 2014.
نامج مقابل 68% �ف عىل الأقل بعد انتهاء ال�ب

ة من 2015 إل 2018، استفادت 60,400 أ�ة )259,720  ي الف�ت
و�ف

فردا( من إعادة بناء منازلهم باستخدام أسلوب تشييد المساكن 

ة نفسها، تم  بحيث تكون مصممة لمقاومة الزلزل. وخالل الف�ت

اء عىل طرق البناء المقاوم للمخاطر المتعددة،  تدريب 9,319 بنَّ

وتدريب 29 موظفا حكوميا عىل إدارة مخاطر الكوارث.

ة من 2014 إل 2018، تم توليد 1 جيجاوات ساعة من  ي الف�ت
و�ف

الكهرباء المستمدة من الغاز الحيوي خارج الشبكة العامة، وإنشاء 

وتشغيل 124 محطة توليد خارج الشبكة العامة للكهرباء. وتم 

ة للغاز الحيوي. ي بناء محطات كب�ي
احا لالستثمار �ف تقديم 473 اق�ت

ي 
ف عامي 2014 و 2018، تم تيس�ي حصول 472,002 شخص �ف وب�ي

المناطق الريفية عىل مصادر مياه محسنة، وإنشاء 10,103 نقاط 

مياه مجتمعية أو إعادة تأهيلها. وكانت 573 جمعية نسائية تقوم 

بتشغيل شبكات إمدادات المياه.

ة من 2013 إل 2018، عززت إدارة الأرصاد المائية والجوية  ي الف�ت
و�ف

استدامتها المالية إل 69% ارتفاعا من 40%. وتم وضع نظام 

دارة المعلومات من أجل بث وحفظ بيانات الأرصاد الجوية  لإ

ة نفسها،  الهيدرولوجية والزراعية المتصلة بالزراعة. وخالل الف�ت

ي 2013.
تم إنشاء 38 محطة هيدرولوجية ارتفاعا من 10 محطات �ف

نيكاراغوا

ف عامي 2014 و2018، أصبح بمقدور 168 ألف شخص  ة ب�ي ي الف�ت
�ف

ية، وأتيح  ي المناطق الح�ف
الحصول عىل إمدادات مياه منتظمة �ف

لأك�ش من 62 ألفا الحصول عىل خدمات ال�ف الصحي. وأصبح 

ي المناطق الريفية الحصول عىل 
بمقدور 5,984 من المستفيدين �ف

إمدادات المياه عىل نحو مستدام، وأك�ش من 3,230 شخصا عىل 

خدمات ال�ف الصحي المأمونة.

ى 427 ألف طالب حقائب ظهر  ف عامي 2012 و2018، تلقَّ وب�ي

تحتوي عىل مستلزمات مدرسية وأحذية، وكان هذا حافزا لالآباء 

ف 2,400 مدرسة بأثاث  ي المدارس. وتم تجه�ي
بقاء أطفالهم �ف لإ

نيبال

ي عام 2016، حصلت 84% من جميع النساء الحوامل 
و�ف

عىل رعاية ما قبل الولدة من أحد مقدمي خدمات الرعاية 

ي عام 2011.
الصحية المهرة ارتفاعا من 59% �ف

ي مستوى التعليم 
جديد، وحصل أك�ش من 230 ألف طالب �ف

ي مواد الرياضيات واللغات والأدب. 
ي عىل الكتب المدرسية �ف

البتدا�أ

ف عامي 2012 و2018، حصل 675 ألف شخص 50% منهم  وب�ي

ف خدمات تسجيل  من النساء عىل حقوق الملكية من خالل تحس�ي

ي وإصدار صكوك ملكيتها. وحصلت أك�ش من 95,605 أ� 
الأرا�ف

عىل صكوك قانونية لممتلكاتها.

النيجر

ف عامي 2011 و2018 / 2019، تم تزويد 893,500  ة ب�ي ي الف�ت
�ف

شخص، 52% منهم نساء بخدمات إمدادات مياه مستدامة.

وتم توف�ي 3.1 مليون يوم عمل مؤقت، منها 1.1 مليون يوم 

ة نفسها، أُعيد تأهيل  ف عامي 2011 و 2018. وخالل الف�ت للنساء ب�ي

ف عامي  ي لمتوسط سنويا ب�ي
233 موقعا للبنية التحتية المجتمعية �ف

2011 و2017.

ف عامي 2013 و2018، استفاد 9,211 شابا 31% منهم من  وب�ي

النساء من برنامج لتطوير المهارات.

ي 
اف ممارس صحي ُمدرَّب �ف وأجريت 48% من الولدات تحت إ�ش

ي 2012. 
2018 ارتفاعا من 25.6% �ف
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ي برنامج لالأشغال 
ي مقابل العمل �ف

منهم إناث عىل مدفوعات نقدية �ف

ة نفسها، تم تدريب 25 ألف امرأة عىل مهارات  العامة. وخالل الف�ت

 ، الحياة الأساسية، وتخرجت ألف امرأة من برامج للتدريب الداخىلي

وحصلت 3,000 امرأة عىل تدريب عىل المهارات المهنية وريادة الأعمال.

ة وضعيفة عىل  ف عامي 2016 و2018، حصلت 981 ألف أ�ة فق�ي وب�ي

هة، وكان 92% منهم نساء. تحويالت نقدية ُموجًّ

ي 4,051 بلدية من 
ة �ف ي عام 2018، استفادت 1.7 مليون أ�ة فق�ي

و�ف

ف  نة، وكان أك�ش من 10% منهم أشخاصا نازح�ي خدمات اجتماعية ُمحسَّ

ي 2,900  ِ
ف عامي 2009 و2018، بُ�ف يا. وب�ي ق نيج�ي ي شمال �ش

داخليا �ف

أ أو أُعيد تأهيل 1,214 مركزا صحيا استفاد منها  ، وأُنسش فصل دراسي

3.04 مليون شخص.

ن إدارة النفقات العامة لبعض الوليات خفض درجة  وأتاح تحسُّ

ي 2018 من 
ي الموازنة إل 12% �ف

النحراف عن النفقات المقررة �ف

ي المواقع 
ي 2011. ونُ�شِ 55% من التعاقدات الحكومية �ف

23.3% �ف

ي 2011.
ي 2018 ارتفاعا من 22.3% �ف

ونية الرسمية للوليات �ف لك�ت الإ

ف 1.9 مليون طفل دون الثانية من العمر باللقاح الخماسي  وتم تحص�ي

ف 36.2  ي 2008. وتم تحص�ي
ي 2018 ارتفاعا من 270,644 طفال �ف

�ف

ي 2018.
مليون طفل دون السنة الأول من العمر باللقاح الخماسي �ف

ي منشأة صحية 
اف متخصص ماهر �ف أُجريت 620,440 ولدة تمت تحت إ�ش

ة من 2010 إل  ي الف�ت
ي 2010. و�ف

ي عام 2018 ارتفاعا من 76,960 ولدة �ف
�ف

ي مجال 
ى 10 مليون شخص 63% منهم نساء خدمات أساسية �ف 2018، تلقَّ

 الرعاية الصحية. 

ة نفسها، تم عالج 10,9 مليون طفل دون الخامسة من العمر  وخالل الف�ت

ي 2010.
ي العيادات الخارجية للمستشفيات ارتفاعا من 346,990 طفال �ف

�ف

ف شخص خدمات أساسية  ى 6 مالي�ي ة من 2013 إل 2018، تلقَّ ي الف�ت
و�ف

ي مجال التغذية، وكان بينهم 3.3 مليون من النساء.
�ف

ي 2018 ارتفاعا 
ف 97.7% من الأطفال بمصل شلل الأطفال �ف وتم تحص�ي

يا تغطية مستديمة بنسبة %80  ي 2012. وحققت نيج�ي
من 91.8% �ف

ي مواعيد 
ن النتظام �ف ف بمصل شلل الأطفال، مع تحسُّ ي التحص�ي

�ف

التحصينات. ومنذ أغسطس/آب 2016، لم يتم تسجيل حالت إصابة 

جامحة بشلل الأطفال. 

يدز دورة كاملة من العالج  وس الإ وتلقت 53,677 امرأة حامال مصابة بف�ي

وس من  وسات الرجعية للحد من خطر انتقال الف�ي ي المضاد للف�ي
الوقا�أ

ة  ي 2010. وخالل الف�ت
ي 2016، ارتفاعا من 26,133 امرأة �ف

الأم إل الطفل �ف

مت 8,308 منشآت صحية خدمات إرشاد وفحص للوقاية من  نفسها، قدَّ
يدز، ارتفاعا من 1,064 منشأة. وس الإ الإصابة بف�ي

يا من  ي شمال نيج�ي
ي عام 2018، استفاد 123,650 شخصا �ف

و�ف
ي بخدمات الري وال�ف المحسنة. 

تزويد 3,120 هكتارا من الأرا�ف

وقلَّصت إصالحات بيئة الأعمال الوقت الالزم للتجارة ع�ب الحدود من 

ي 2018. وانخفض الوقت الالزم لتخليص 
ي 2011 إل 13 يوما �ف

64 يوما �ف

السلع المستوردة من 64 يوما إل 4 أيام. والوقت الالزم لتخليص السلع 

كة  المصدرة من 50 يوما إل 4 أيام. وانخفض الوقت الالزم لتأسيس �ش

ي عام 2018.
ف �ف ي عام 2011 إل يوم�ي

من 17 يوما �ف

ف عامي 2014 و2018، تم تزويد 3.8 مليون من النساء     وب�ي
ي مجالت الرعاية الصحية 

والأطفال بالخدمات الأساسية �ف
والتغذية. 

ف عامي 2013 و2018، التحق 3,006 من الشباب خارج دائرة التعليم  وب�ي

نامج للتلمذة المهنية المزدوجة. وأكمل 680 شابا تدريبا فنيا حسب  ب�ب

الطلب، وتم تدريب 1,647 شابا عىل ريادة الأعمال، وربْط 3,500 

ف عامي 2016  . وب�ي ف ي بأرباب أعمال محتمل�ي
من خريجي التدريب الف�ف

ف تدريبا مهنيا عىل وظائف  و 2018، حصل 52% من الشباب المدرب�ي

أو أصبحوا يزاولون أعمال حرة لحسابهم الخاص.

نت العنا� الرئيسية لمناخ الستثمار من أجل القطاع الخاص  وتحسَّ

ة والمتوسطة. وانخفض عدد الأيام الالزمة  ومنشآت الأعمال الصغ�ي

ي 2018. 
ي 2015 إل 400 يوم �ف

لتسوية قضية تجارية من 545 يوما �ف

ي 2015 
وانخفض عدد الإجراءات الالزمة لتأسيس منشأة تجارية من 6 �ف

ي 2018.
إل 2 �ف

ف عامي 2013 و2018، استفاد 1.1 مليون شخص من أنشطة الحماية  وب�ي

ي والموارد المائية، إذ زادت 
دارة المستدامة لالأرا�ف من الفيضانات والإ

قدرتهم عىل مجابهة المخاطر الطبيعية. 

  وتمت حماية أو استصالح 12,755 هكتارا من مستجمعات 

ي
المياه و8,364 هكتارا من الأرا�ف

المتدهورة من أجل الحد من مخاطر الفيضانات. 

ف يحصلون  ة 2019/2018، كان 49.6% من المزارع�ي ي الف�ت
و�ف

ذاعات الريفية المجتمعية،  عىل معلومات زراعية من خالل الإ

ي العملية 
ف يستخدمون معلومات المناخ �ف وكان 33.4% من المزارع�ي

نتاجية. الإ

ف عامي 2016 و2019/2018، وضعت 15 بلدية خطط استثمار  وب�ي

 ، ف متكاملة تراعي ظروف المناخ، وأُنشئت 58 مدرسة ميدانية للمزارع�ي

ي 8,390 هكتارا من 
ي �ف

دارة المستدامة لالأرا�ف وتم تطبيق ممارسات الإ

. ي
الأرا�ف

يا نيج�ي

ف عامي 2013 و2018، حصل 58,961 من الشباب %40  ة ب�ي ي الف�ت
�ف
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وتم تدريب 186 موظفا عىل متطلبات سالمة السدود وإدارتها، 

نة. َّ 3,644 شخصا تقنيات زراعية ُمحسَّ وتب�ف

 

باكستان

ي عام 2018، حصلت 3,6 مليون من النساء الحوامل أو المرضعات 
�ف

والمراهقات والأطفال دون سن الخامسة عىل خدمات تغذية أساسية 

ي منطقة خي�ب بختونخوا، وحصلت 1.8 مليون امرأة حامل عىل 
�ف

ف عامي 2014 و2018، حصلت  مكمالت الحديد وحمض الفوليك. وب�ي

ي 
ي إقليم بلوشستان و2.2 مليون امرأة حامل �ف

1.1 مليون امرأة حامل �ف

إقليم السند عىل مكمالت الحديد وحمض الفوليك.

ي مجالت 
ي 2018، حصلت 11.4 مليون امرأة عىل خدمات أساسية �ف

و�ف

ي إقليم البنجاب ارتفاعا من 3.2 
الرعاية الصحية والتغذية والسكان �ف

ة نفسها، أجريت 2.5 مليون ولدة  ي 2015. وخالل الف�ت
مليون امرأة �ف

اف ممارس صحي متخصص ارتفاعا من 1.8 مليون ولدة،  تحت إ�ش

ف 2.5 مليون طفل ارتفاعا من 1.4 مليون. وتم تحص�ي

يا نيج�ي

ي مجال التغذية، وكان بينهم 3.3 مليون من النساء.
ن شخص خدمات أساسية �ف ى 6 مالي�ي ة من 2013 إل 2018، تلقَّ ي الف�ت

�ف

ف عامي 2016 و2018، استفاد 1.2 مليون شخص 50% منهم  وب�ي

ي إقليم السند.
نساء من أنشطة تخفيف آثار الفيضانات والجفاف �ف

ي إطار 
ف عامي 2009 و2017، تم تزويد 28.5 مليون شخص �ف وب�ي

برنامٍج لشبكات الأمان )برنامج بينظ�ي لدعم الدخل( بإعانات لدعم 

ي شكل تحويالت نقدية ربع سنوية يمكن التنبؤ بها. وارتفعت 
الدخل �ف

ي 
ي 2009 إل 75 دولرا �ف

قيمة التحويالت النقدية من 46 دولرا �ف

 .2016

ي 2011، قام برنامج بينظ�ي بتعميم نظام التحويالت النقدية 
 و�ف

ي كل الأقاليم، ويربط 
ي 32 مقاطعة �ف

كة �ف ذات المسؤولية المش�ت

ي 
هذا النظام التحويالت النقدية بتعليم أطفال المستفيدين �ف

ف عامي 2011 و2017، التحق 1.9 مليون  المدارس البتدائية. وب�ي

نامج. من أطفال المستفيدين من برنامج بينظ�ي لدعم الدخل بال�ب

ي إقليم 
نامج �ف ف بال�ب ة 2017 - 2018، زادت أعداد الملتحق�ي ي الف�ت

و�ف

البنجاب بمقدار مليون طالب، وذلك من 11.3 مليون طالب إل 

ف عامي 2016 و2018، تم التعاقد مع 100 ألف  12.3 مليون. وب�ي

معلم من خالل نظام تعاقد تنافسي قائم عىل الجدارة، ساعد عىل 



أبجديات عمل المؤسسة الدولية للتنمية  •  32

ف من  ي يقل فيها عدد الطالب عن المعلم�ي
خفض عدد المدارس ال�ت

23 ألف مدرسة إل 300. 

ي إقليم البنجاب عىل 
وساعد برنامج لتطوير المهارات �ف

ي 2018 من خالل دورات تدريبية 
تدريب 28,226 طالبا �ف

ي السوق ارتفاعا من 18.522 طالبا 
عىل المهارات المطلوبة �ف

مت 15 مؤسسة 15  ف عامي 2014 و2018، قدَّ ي 2014. وب�ي
�ف

دورة تدريب تقوم عىل تطبيقات الحاسوب، وتخرج 726 

ة نفسها، تم  نامج. وخالل الف�ت طالبا من خالل هذا ال�ب

اكة مع أرباب الأعمال، واستفاد 1,685  توقيع 9 اتفاقات �ش

اكة. والتحق 47,866 طالبا بدورات  طالبا من خالل هذه ال�ش

ي 2018 ارتفاعا من 
ي السوق �ف

تدريب عىل المهارات المطلوبة �ف

ي 2014.
23,152 طالبا �ف

ف عامي 2015 و2018، استفاد 840,931 شخصا منهم  وب�ي

425,527 امرأة من إصالح السدود الواقية من الفيضانات. 

ا  ة نفسها، تم إنشاء أو إصالح 150 كيلوم�ت وخالل الف�ت

ى  ي عام 2018، تلقَّ
من السدود الواقية من الفيضانات. و�ف

ف للخطر من الكوارث وتقلبات  986.033 شخصا معرض�ي

نذار المبكر من خالل خدمة الرسائل  المناخ إخطارات لالإ

باكستان

ف عامي 2016 و2018، استفاد 1.2 مليون شخص 50% منهم نساء من أنشطة تخفيف آثار الفيضانات والجفاف   ب�ي

ي إقليم السند.
�ف

ة ع�ب الهاتف المحمول ارتفاعا من 50 ألف شخص  القص�ي

ي 2015. 
�ف

ف  ي إقليم السند، تعزز أداء القطاع العام من خالل تحس�ي
و�ف

يرادات وإدارة النفقات. وتمت الموافقة  مستويات تحصيل الإ

يبة  ي 2015، وزادت �ف
ي �ف ي�ب عىل خطة لالإصالح ال�ف

ي 2017 من %3.5
 المبيعات عىل الخدمات إل 27% �ف

ي 2014.
�ف

بابوا غينيا الجديدة

ي ريف 
حصل 1.4 مليون شخص عىل خدمات الهاتف المحمول �ف

اكات  ف عامي 2010 و2018. وزاد عدد الش�ت بابوا غينيا الجديدة ب�ي

ي 2010 
كا لكل 100 فرد �ف ي خدمات الهاتف المحمول من 31 مش�ت

�ف

ي 2018. وزادت نسبة استخدام شبكة 
كا لكل 100 فرد �ف إل 65 مش�ت

ي المناطق الريفية %50.
نت �ف ن�ت الإ

، وأنشطة  ي
ف عامي 2011 و2018، أكمل 18,497 شابا التدريب المه�ف وب�ي

، وفتحوا حسابات م�فية جديدة، وقضوا 814,273  التدريب العمىلي

يوم عمل. وأكملت فيالق وظائف الشباب 425,388 يوم عمل، ومن 
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خالل التدريب أثناء العمل تم إنجاز 341,911 يوم عمل. وتخرج 2,852 

شابا من دورات التدريب أثناء العمل، وأفاد 83% من المستفيدين بهذه 

الدورات بزيادة معارفهم ومهاراتهم وثقتهم لدخول سوق العمل.

ف عامي 2010 و2018، أفاد 67,340 من صغار مزارعي الكاكاو  وب�ي

ف  وع لتحس�ي ن أرزاقهم من خالل م�ش ف بينهم 24,852 امرأة بتحسُّ وال�ب

ي 
ي دخول صغار مزارعي الكاكاو إل 2,048 دولرا �ف

نتاجية. وزاد صا�ف الإ

ف إل  ي دخول مزارعي ال�ب
ي 2012، وارتفع صا�ف

2018 من 1,271 دولرا �ف

ي 2012.
ي 2018 من 2,000 دولر �ف

3,513 دولرا �ف

ف عامي 2011 و2018، زادت غلة محصول الكاكاو )الكيلوجرام/ وب�ي

يا من 169 طنا، بينما زادت  ف المستفيدين إل 728 طنا م�ت الهكتار( ب�ي

ف المستفيدين إل 566 طنا من 382 طنا. وخالل  ف ب�ي غلة محصول ال�ب

ف و3,746 هكتارا من  ة نفسها، كان 18,321 هكتارا من زراعات ال�ب الف�ت

نة. زراعات الكاكاو تطبق ممارسات إدارية ُمحسَّ

رواندا

ف عامي 2015 و2018، تم تزويد 64,862 شخصا، %52  ة ب�ي ي الف�ت
�ف

ة نفسها، شاركت 63  منهم نساء بخدمات ال�ف الزراعي. وخالل الف�ت

وع. ي أنشطة استشارية أثناء تنفيذ الم�ش
امرأة �ف

ا من الطرق، وأدَّى  ف عامي 2012 و2018، أعيد تأهيل 270 كيلوم�ت وب�ي

ا من الطرق  هذا إل تهيئة 4,145 وظيفة، وتمت صيانة 164 كيلوم�ت

الريفية، وهو ما ساعد عىل خلق 502 وظيفة. واستفاد 374 ألف 

وع. شخص من هذا الم�ش

ي المناطق 
ف عامي 2016 و2018، تم تيس�ي وصول 16,486 شخصا �ف وب�ي

ي كل الأجواء، وتزويد 1,067 هكتارا 
ية إل طرق صالحة للس�ي �ف الح�ف

ي بخدمات ال�ف، وهو ما عاد بالنفع عىل 28,720 شخصا.
من الأرا�ف

وأصبح بمقدور 49,209 أشخاص من سكان الح�ف الوصول إل طرق 

ي عام 2018، ارتفاعا 
ي نطاق 500 م�ت �ف

ي كل الأجواء �ف
صالحة للس�ي �ف

ة نفسها، تم تزويد  ي عام 2016. وخالل الف�ت
من 36,299 شخصا �ف

ي بخدمات ال�ف، وتم إنشاء أو إعادة تأهيل 
1,512 هكتارا من الأرا�ف

ية. ي المناطق الح�ف
28.2 كيلوم�ت من الطرق �ف

ي 
دارات الحكومية بياناتها المالية الشهرية �ف مت 95.3% من الإ وقدَّ

دارات  ي 2014. وكانت 62.3% من الوزارات والإ
2017 ارتفاعا من 40% �ف

ي 
ي تحليل التطورات الجارية �ف

والوكالت تستخدم إحصاءات رسمية �ف

ي 2014.
2017 ارتفاعا من 39% �ف

ف عامي 2014 و2017، كانت 30 مقاطعة تستخدم نظاما آليا  وب�ي

دم 96.9% من دافعي  ة نفسها، قَّ يرادات. وخالل الف�ت لتحصيل الإ

يبية باستخدام  ة والصغرى إقراراتهم ال�ف كات الصغ�ي ائب من ال�ش ال�ف

ي 2014.
ونية ارتفاعا من نسبة 69.3% �ف لك�ت ائب الإ بوابة ال�ف

ف عامي 2009 و2018، تم ربط 275,714 أ�ة بالشبكة العامة  وب�ي

ا من خطوط نقل وتوزيع  للكهرباء. وتم إنشاء 7,135 كيلوم�ت

ة نفسها،  الكهرباء، وإصالح أو إبدال 850 ُمحوِّل. وخالل الف�ت

تم تزويد 1.3 مليون شخص بخدمات كهرباء جديدة أو محسنة، 

وكان بينهم 659,508 من النساء. وكان 100% من العمالء 

يستخدمون مصابيح الإضاءة الموفرة للطاقة. 

ي عام 2018، تم تيس�ي حصول 92.1% من المراكز الصحية 
و�ف

والمستشفيات، و77.2% من المدارس، و94.5% من المراكز 

المجتمعية عىل الكهرباء.

ي منطقة سفوح التالل المروية المستهدفة 
نتاجية �ف وزادت الإ

ي 
ي 2018 ارتفاعا من 492 دولرا �ف

إل 5,639 دولرا للهكتار �ف

ي سفوح التالل غ�ي 
نتاجية �ف ة نفسها، زادت الإ 2009. وخالل الف�ت

ي 2018 ارتفاعا من 
المروية المستهدفة إل 3,471 دولرا للهكتار �ف

ي 2009.
469 دولرا �ف

بابوا غينيا الجديدة

ف عامي 2011 و2018، زادت غلة محصول الكاكاو  ب�ي

يا  ف المستفيدين إل 728 طنا م�ت )الكيلوجرام/الهكتار( ب�ي

ارتفاعا من 169 طنا.
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ي 
ف عامي 2009 و2018، تم معالجة 21,500 هكتار من الأرا�ف وب�ي

باستخدام تقنيات شاملة لفالحة الأرض، وري 2,788 هكتارا. واستفاد 

ي وتجميع المياه.
310,058 شخصا من خالل أنشطة فالحة الأرا�ف

ساموا

اوات  ف عامي 2013 و2017، زادت مبيعات الفاكهة والخ�ف ب�ي

وع الذي ساندته المؤسسة  ي الم�ش
بنسبة 110% لكل مزارع شارك �ف

ي ساموا.
ف التنافسية الزراعية �ف الدولية للتنمية لتحس�ي

ي ساموا 
ف عامي 2014 و2018، شهد مطار فاليولو الدولي �ف وب�ي

ن السالمة التشغيلية والرقابة عىل النقل الجوي الدولي والبنية  تحسُّ

التحتية المرتبطة به. وتم تحديث إدارة حركة النقل الجوي، 

وتطوير معدات التصالت والمالحة.

رسال  ة جدا لالإ ي الفتحات الصغ�ي
ي 2016، تم تركيب هوا�أ

و�ف

والستقبال ومحطة أرضية بنظام المراقبة الآلية المعتمدة 

ف  ف جديدت�ي اء مركبت�ي ذاعي من أجل تتبع الطائرات، و�ش عىل البث الإ

طفاء الحرائق. نقاذ لإ لالإ

رواندا

ي 2009.
ي 2018 ارتفاعا من 492 دولرا �ف

ي منطقة سفوح التالل المروية المستهدفة إل 5,639 دولرا للهكتار �ف
نتاجية �ف وزادت الإ

السنغال

ف عامي 2013 و2017، تلقت 275,605 نساء رعاية  ة ب�ي ي الف�ت
�ف

ي 
ما قبل الولدة، وتلقى 2.3 مليون شخص خدمات أساسية �ف

مجالت الرعاية الصحية والتغذية والسكان.

اف  ف عامي 2011 و2018، أجريت 155,397 ولدة تحت إ�ش ب�ي

ي فق�ي 
ي الرعاية الصحية، وتزويد مليو�ف

متخصص ماهر �ف

بخدمات الرعاية الصحية والتغذية.

ف عامي 2009 و2018، تم تدريب 3,200 امرأة عىل  وب�ي

ي أدت إل زيادة 
، وال�ت ي

نتاج المستدام للفحم النبا�ت أساليب الإ

ة  ف مستويات معيشة أ�هن. وخالل الف�ت دخولهن، وتحس�ي

نا يفيد أك�ش ما  وع 306,253 موقدا ُمحسَّ ع الم�ش نفسها، وزَّ

النساء. يفيد 

ف عامي 2013 و2018، استفادت 371,860 أ�ة من إنشاء  وب�ي

ا من خطوط نقل وتوزيع الكهرباء. واستفاد 8.9  736 كيلوم�ت

ن انتظام خدمات الكهرباء، ارتفاعا من  مليون شخص من تحسُّ

ي 2012.
6.1 مليون شخص �ف

ف عامي 2013 و2018، التحق 4,590 طالبا بدورات تدريب  وب�ي
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ة  نة، وتخرَّج 651 من الشباب من دورات قص�ي علمية وفنية ُمحسَّ

الأمد لتطوير المهارات.

كة ورائد أعمال عىل  ف عامي 2016 و2018، حصلت 2,151 �ش وب�ي

ى إل توف�ي 220 وظيفة. تدريب لت�يع النمو أدَّ

ف عامي 2016 و2018، استفاد 352 من الشباب    وب�ي
ف المدن  أثناء تطوير البنية التحتية للطرق ب�ي

ى. ي منطقة داكار الك�ب
�ف

ا  وتم توف�ي 1,740 شهر عمل من أنشطة إعادة تأهيل 32 كيلوم�ت

ي 2018.
من الطرق الريفية �ف

ف مصداقية الموازنة الوطنية  ف عامي 2009 و2018، تم تحس�ي وب�ي

وشفافيتها وآليات المساءلة عنها، وتلقى 3,325 موظفا من مختلف 

ن  دارات تدريبا عىل إدارة المالية العامة. وتحسَّ الوزارات والإ

التصنيف عىل مؤ�ش البنك الدولي لتقييم أداء إدارة الديْن من )د+( 

ي 2018.
إل )أ( �ف

ي لستكمال المراجعات الخارجية السنوية 
طار الزم�ف وانخفض الإ

ي 2018 
ي نهاية السنة المالية إل 10 أشهر �ف

للموازنة الحكومية �ف

ت تقارير الأداء السنوية لخمس  ي 2011. ونُ�شِ
من 36 شهرا �ف

وزارات رئيسية )الطاقة والزراعة والبنية التحتية والتعليم الأساسي 

ي 2018 وذلك للمرة الأول.
والصحة( �ف

ف عامي 2012 و2018، استفاد 144 ألف شخص من انحسار  وب�ي

ي المناطق المحيطة بداكار، وكان بينهم 
مخاطر الفيضانات �ف

ة نفسها، تم حماية 744 هكتارا من  74,800 من النساء. وخالل الف�ت

ي من مخاطر الفيضانات المتكررة من خالل أشغال ال�ف.
الأرا�ف

ف عامي 2012 و2018، جرى التشاور مع 83,296 شخصا من  وب�ي

وع للحد من مخاطر الفيضان  ي م�ش
خالل المشاركة المجتمعية �ف

ُّ المناخ. والتكيف مع تغ�ي

ى 531 شخصا تدريبا عىل  ف عامي 2016 و2018، تلقَّ وب�ي

 ، ي الح�ف
إدارة مخاطر الفيضان، ومجابهة آثار تغ�ي المناخ �ف

. ي
والتخطيط العمرا�ف

ي 
ف عامي 2015 و2018، تم تيس�ي حصول 180 ألف شخص �ف وب�ي

نة، وتيس�ي سبل وصول  ية عىل مصادر مياه ُمحسَّ المناطق الح�ف

ة  نة لل�ف الصحي. وخالل الف�ت 31,010 أشخاص إل مرافق ُمحسَّ

نفسها، حصلت 20 ألف أ�ة عىل توصيلة مياه منقولة بالأنابيب، 

ا من أنابيب التغذية. وتم تركيب 53 كيلوم�ت

اليون س�ي

اف ممارس  ي عام 2018، أجريت 94% من الولدات تحت إ�ش
�ف

ة نفسها،  ي 2013. وخالل الف�ت
صحي ُمدرَّب ارتفاعا من 72% �ف

حصلت 84% من النساء الحوامل عىل رعاية ما قبل الولدة عىل 

يد ممارس صحي أربع مرات أو أك�ش ارتفاعا من 79%. وتلقى 

ف أو أك�ش  100% من النساء الحوامل تحصينات من التيتانوس مرت�ي

ي 2018 ارتفاعا 
ارتفاعا من 89.3%. واستفاد 7.7 مليون شخص �ف

ي 2013.
من 6.2 مليون �ف

ف عامي 2013 و2018، استفاد 1.6 مليون طالب    وب�ي
وع لتطوير التعليم، وتم تدريب من تنشيط م�ش

نة للقراءة. ف عىل طرق ُمحسَّ 84% من المعلم�ي

ف عامي 2013 و 2018، أُعيد فتح 8,100 مدرسة، وهو ما عاد  وب�ي

بالنفع عىل 1.3 مليون طالب، وتم تزويد 100% من المدارس 

بكتب القراءة.

السنغال

امج تدريب علمية  ف عامي 2013 و2018، 4,590 طالبا ب�ب وب�ي

نة. وفنية ُمحسَّ
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جزر سليمان

ف عامي 2010 و 2018، وظفت أعمال تشييد البنية التحتية  ب�ي

المجتمعية 13 ألف شخص من المجتمعات المحلية الضعيفة 

ووفرت أك�ش من 785,851 يوم عمل. وشكلت النساء 52% من 

ي الفئة العمرية 
الذين تم توظيفهم، وكانت نسبة 60% منهم �ف

ف دولر لكث�ي  ف 16 و 29 عاما. وُدِفعت أجور تزيد عىل 3 مالي�ي ب�ي

ي المتوسط 59 يوما. ووجد المشاركون 
ف الذين عملوا �ف من العاطل�ي

ف عىل  ف�ي وظائف لدى مراكز مهنية وتعليمية، وشاركوا كم�ش

ية. وعات الطرق الح�ف م�ش

ف عامي 2014 و2018، استفاد 1,813 شخصا من خدمات تدريب  وب�ي

هم الذاتية. وأظهر الستبيان  شخصية، وأعد 1,073 شخصا س�ي

ف الذين حصلوا عىل وظائف  السنوي السادس أن 77% من المجيب�ي

وع التدريب السابق للتوظيف كان مفيدا. ومن  لحقة وجدوا أن م�ش

هذه المجموعة كان 77% من النساء و76% من الشباب.

ة من 2014 إل 2018، استفاد 61,857 شخصا من أعمال  ي الف�ت
و�ف

الطرق ومرافق البنية التحتية المجتمعية الأخرى. وتم توف�ي 

775,731 يوم عمل، كان نصيب النساء فيها 411,137 يوم عمل. 

ف عامي 2015 و2018، استفاد 53,504 أشخاص من خالل  وب�ي

ي المناطق 
ف جودة مرافق البنية التحتية أو الخدمات �ف تحس�ي

ة نفسها،  ي من الكوارث. وخالل الف�ت
الريفية، ومن ذلك التعا�ف

وعات فرعية للبنية التحتية المجتمعية، وتم  اكتمل تنفيذ 104 م�ش

توف�ي 11,581 يوم عمل من التدريب الزراعي.

ف  ف عامي 2015 و2018، استفاد 44,188 شخصا من تحس�ي وب�ي

ي المناطق الريفية و/أو إمكانية 
جودة البنية التحتية أو الخدمات �ف

الوصول إليها، وكان 22,190 بينهم من النساء. وشاركت 6,695 

وعات تجارية، واكتمل تنفيذ  اكات منتجة مع م�ش ي �ش
أ�ة زراعية �ف

وعا للبنية التحتية المجتمعية.  82 م�ش

جنوب السودان 

ف عامي 2015 و2018، استفاد 53,290 شخصا من خالل أنشطة النقد  ب�ي

ي إطار برنامج 
مقابل العمل والغذاء مقابل العمل ووظائف مؤقتة �ف

ف يوم عمل 76% منها للنساء. لالأشغال العامة. تم توف�ي أربعة مالي�ي

وع طارئ  ي عام 2017، استفاد 505,396 شخصا من م�ش
و�ف

ي استئناف إنتاج 
للغذاء والتغذية. وتلقت 31,770 أ�ة مساندة �ف

ي 2018.
المحاصيل وتربية الماشية �ف

ة من 2017 إل 2018، تم تزويد 175,415 طفال  ي الف�ت
 و�ف

و107,464 من النساء الحوامل والمرضعات بمكمالت غذائية مختلطة.

نامج لشبكات الأمان  ة نفسها، أُتيح للمستفيدين ب�ب وخالل الف�ت

الحصول عىل 7,803 أطنان من الأغذية و465 طنا من البذور 

ف 420,943 رأسا من الماشية  ومستلزمات الزراعة. وتم تحص�ي

للوقاية من الأمراض الشائعة، وتم توزيع 31.386 من الأدوات 

. ف الزراعية عىل المستفيدين المستحق�ي

سانت لوسيا

ف عامي 2014 و2018، استفاد 10 آلف شخص من إنشاء مدرسة  ب�ي

وع للحد من مخاطر التعرض  ي إطار م�ش
ي الجديدة للرضع �ف دي�ف

ار شديدة بسبب  للكوارث. وكان المب�ف السابق تعرض لأ�ف

ي 2013. وأعيد تأهيل 
عصار توماس �ف ي والإ العاصفة الستوائية دي�ب

ي لتطوير المهارات 
دارة الطوارئ، والمركز الوط�ف المنظمة الوطنية لإ

لتخفيف مخاطر التعرض لحوادث متصلة بالمناخ. 

طاجيكستان

ة الأمد ُوِضعت  ي 2018، التحق 1,900 طالب بدورات قص�ي
�ف

استجابة لطلب السوق عىل الأيدي العاملة، وكان 1040 منهم 

من النساء.

وع  ف عامي 2013 و2018، استفاد 1.4 مليون شخص من م�ش  ب�ي

ف خدمات الري وال�ف. وتم توف�ي 994,988 يوم عمل،  لتحس�ي

وكان 239,461 منها للنساء.

انيا ن ت�ن

ف عامي 2012 و 2018، استفاد 5.3 مليون شخص   ب�ي

52% منهم نساء من نظام أُحِسن توجيهه لشبكات الأمان 

ي 9,990 قرية من برنامج 
الجتماعي. واستفادت 1.1 مليون أ�ة �ف

ة نفسها،  وطة. وخالل الف�ت ه للتحويالت النقدية الم�ش ُموجَّ

تم توف�ي 37 مليون يوم عمل.

ي 
اف ممارس مه�ف ي 2018، أجريت 78% من الولدات تحت إ�ش

و�ف

ي 2018، حصلت 
ي 2014. و�ف

للرعاية الصحية ارتفاعا من 45% �ف

ي أربع زيارات 
61% من النساء الحوامل عىل رعاية ما قبل الولدة �ف

ة نفسها،  ي 2012. وخالل الف�ت
، ارتفاعا من 41% �ف طبية أو أك�ش

يحة العمرية من 12 شهرا إل  ي ال�ش
تلقى 100% من الأطفال �ف

ف )أ( ارتفاعا من %51. 59 شهرا جرعة واحدة عىل الأقل من الفيتام�ي

ه لشبكات  ي 2018، استفاد 5.2 مليون شخص من برنامج ُموجَّ
 و�ف

ي الصفحة 38( 
 )تابع �ن
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الوظائف والتحوُّل القتصادي

النمو القتصادي لديه القدرة عىل تغي�ي المجتمعات، وزيادة 
ف من النجاح والزدهار، ولكن النمو  ف المواطن�ي الدخل، وتمك�ي
وحده ل يكفي. وح�ت يتس�ف الحد من الفقر، وضمان تحقيق 

ك، هناك حاجة إل نمو يخلق وظائف أك�ش وأفضل  الرخاء المش�ت
ف سبل الحصول عىل الخدمات  ومن أجل الجميع. ومن شأن تحس�ي
المالية، وتدعيم التدريب عىل اكتساب المهارات، ومساندة قطاع 

خاص قوي، وإقامة مرافق بنية تحتية مستدامة أن يساعد عىل 
ي 

ي إنهاء الفقر �ف
ي يمكن أن تساعد �ف

ربط الناس بفرص العمل ال�ت
أشد البلدان فقرا.

تواجه البلدان النامية تحديات هائلة. فأك�ش من 200 مليون شخص 
حول العالم– أغلبهم من الشباب- عاطلون عن العمل، وهناك 

ي سن العمل - معظمهم من النساء- 
ف �ف ملياران آخران من البالغ�ي

خارج قوة العمل. ويجب إيجاد حوالي 600 مليون وظيفة بحلول 
ف  عام 2030 لزيادة معدلت التشغيل واستيعاب الشباب الداخل�ي

إل سوق العمل. ويتطلب ذلك دعم نمو القطاع الخاص.

 ويؤدي التحول القتصادي إل تغي�ي طبيعة الوظائف، وتغي�ي
 ما يقوم به الناس وأين وكيف... فال يكفي مجرد امتالك وظيفة:

فما يُحدث الفارق هو الحصول عىل وظيفة أك�ش إنتاجية تتمتع فيها 
بظروف عمل جيدة وحماية اجتماعية. وبالإضافة إل إيجاد أك�ب عدد 
وري  ي القطاع الرسمي من القتصاد، فمن ال�ف

ممكن من الوظائف �ف
ي القطاع غ�ي 

ف إنتاجية الوظائف ومستوى الأجور �ف كذلك تحس�ي
ي أجراها البنك الدولي 

الرسمي. وتظهر الدراسات التشخيصية ال�ت
فيما يتعلق بالوظائف بوضوح أن درجة التحول القتصادي هي ما 

نتاجية  يحدد مدى اتساع جهود خلق الوظائف الجديدة، وحجم الإ
ي الدخل الناتجة عن تلك الوظائف.

والزيادة �ف

ي 
نجازات �ف وتتمتع المؤسسة الدولية للتنمية بسجل أداء حافل بالإ
ي تخلق الوظائف وتعزز 

دعم النمو القتصادي والستثمارات ال�ت
مستوى الدخل.

ي هذه الصفحات كيف تساند المؤسسة 
وتوضح الأمثلة الواردة �ف

الدولية للتنمية جهود البلدان لتعزيز النمو القتصادي وخلق 
الوظائف. 

خلق وظائف أك�ث وأفضل وشاملة لكافة الفئات

ي 
ف أن تأ�ت ف إل سوق العمل. وسيتع�ي وهناك حاجة إل 600 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030 لستيعاب كافة الشباب الداخل�ي

الغالبية العظمى من هذه الوظائف من القطاع الخاص.
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 )تابع من الصفحة 36( 

ف عامي 2013  ي 2013. وب�ي
الأمان الجتماعي، ارتفاعا من 5,000 �ف

و2018، حصلت 89% من الأ� عىل تحويالت نقدية من خالل 

الأشغال العامة وتم توف�ي 37 مليون يوم عمل.

ت 9,990 قرية لتدعيم برامج شبكات الأمان الجتماعي  ي 2018، اخت�ي
و�ف

. وكان 96% من الأطفال  ي
ي انعدام الأمن الغذا�أ

ي تعا�ف
ة وال�ت لالأ� الفق�ي

ي منشآت 
دون السنة الثانية من العمر تُجرى لهم فحوص بانتظام �ف

يحة العمرية 6 أعوام إل 18 عاما  ي ال�ش
صحية، وكان 94% من الأطفال �ف

ي الدراسة %80.
ف بالمدارس ومعدل انتظامهم �ف ملتحق�ي

ي منطقة 
ف عامي 2014 و2018، تم تزويد 1.1 مليون شخص �ف وب�ي

ى بمرافق بنية تحتية جديدة أو أعيد تأهيلها، منها  دار السالم الك�ب

ا  ي كل الأجواء و16 كيلوم�ت
ا من الطرق الصالحة للس�ي �ف 55 كيلوم�ت

من مواس�ي ال�ف الرئيسية.

وتلقت 60.5% من النساء الحوامل رعاية ما قبل الولدة من خالل 

ي 2015. وتلقت 
ي 2018 ارتفاعا من 41% �ف

4 زيارات طبية أو أك�ش �ف

ف عىل الأقل من عالج متقطع للوقاية من  78.7% منهن جرعت�ي

ي 2015.
ي 2018 ارتفاعا من 42.5% �ف

المالريا �ف

ف شخص عىل خدمات  ف عامي 2015 و2018، حصل 10 مالي�ي وب�ي
ي مجالت الرعاية الصحية والتغذية والسكان. وخالل 

أساسية �ف
ة نفسها، حصل 1.3 مليون من النساء والأطفال عىل خدمات  الف�ت

اف  ي مجال التغذية، وأجريت 8.9 مليون ولدة تحت إ�ش
أساسية �ف

ممارس صحي ُمدرَّب.

ي
تيمور -ليش�ت

ا من الطريق  ف عامي 2014 و2018، تم إصالح 60 كيلوم�ت ب�ي

ف الشمال والجنوب، وساعد  ي ب�ي
ي تيمور - ليش�ت

ي الرئيسي �ف
الوط�ف

ذلك عىل تقليص مدة السفر بنسبة %40. 

ف عامي 2010 و2017، تخرَّج 1670 من الشباب  ة ب�ي ي الف�ت
و�ف

ي مجالت 
ف بالمدارس وقد اكتسبوا مهارات أساسية �ف غ�ي ملتحق�ي

اللغويات والعلوم وتطوير المهارات الشخصية. وكانت تسعة 

مراكز للتعلُّم المجتمعي تساند برامج لمحو الأمية والتعليم.

توغو

ف عامي 2017 و2018، استفاد 49,958 شخصا منهم  ب�ي

ة  23,725 امرأة من برنامج لشبكات الأمان الجتماعي. وخالل الف�ت

ي تطبق برامج 
ي المدارس المستهدفة ال�ت

ى الطالب �ف نفسها، تلقَّ

للتغذية المجانية 5.7 مليون وجبة غذائية.

ي 
واستفاد 147,235 شخصا من تطوير سالسل القيمة الزراعية �ف

ي 2017. ولقيت 420 مزرعة 
2018 ارتفاعا من 125,313 شخصا �ف

ي 2018 ارتفاعا من 
ي إطار برنامج للمنح المناظرة �ف

تجارية مساندًة �ف

نت ممارسات تربية  ة نفسها، تحسَّ ي 2016. وخالل الف�ت
170 مزرعة �ف

الحيوانات لدى 11,853 مزارعا ارتفاعا من 9,266 مزارعا.

ي 
ف عامي 2012 و2017، تم تيس�ي وصول 315,246 شخصا �ف وب�ي

ة إل مرافق البنية الجتماعية والقتصادية، واستفاد  مجتمعات فق�ي

12,754 شخصا من خالل أنشطة النقد مقابل العمل، والغذاء 

ة نفسها، التحق  مقابل العمل، والأشغال العامة. وخالل الف�ت

39,831 طالبا بمدارس أُعيد تأهيلها أو أُنشئت حديثا. 

ف عامي 2013 و2017، تم تيس�ي حصول 50,320 من  وب�ي

ن، وإعطاء 47,550 طفال  المستفيدين عىل مصدر مياه ُمحسَّ

11.6 مليون وجبة طعام مجانية.

ف عامي 2014 و2018، تم معالجة 85,938 ناموسية بالمبيدات  وب�ي

ية  ية، وتوزيع 345,700 ناموسية معالجة بالمبيدات الح�ش الح�ش

طويلة المفعول للوقاية من المالريا عىل النساء الحوامل. وحصلت 

ي 
57% من النساء الحوامل عىل هذه الناموسيات أثناء زيارات طبية �ف

ي 2014.
ي عام 2018 ارتفاعا من 2.7% �ف

إطار رعاية ما قبل الولدة �ف

وحصلت 57% من النساء الحوامل عىل ثالث جرعات من عالج 

ف للوقاية من المالريا أثناء زيارة طبية لرعاية  متقطع بالسلفادوكس�ي

ي 2014. 
ي 2018 ارتفاعا من 30% �ف

ما قبل الولدة �ف

انيا ن ت�ن

وكان 96% من الأطفال دون السنة الثانية من العمر تُجرى لهم 

ي منشآت صحية، وكان 94% من الأطفال 
فحوص بانتظام �ف

ف بالمدارس  يحة العمرية 6 أعوام إل 18 عاما ملتحق�ي ي ال�ش
�ف

ي الدراسة %80.
ومعدل انتظامهم �ف
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كما حصلت 86% من النساء الحوامل عىل 90 قرصا من أقراص 

ي إطار رعاية ما قبل 
الحديد وحمض الفوليك أثناء زيارات طبية �ف

ي 2014.
ي عام 2018 ارتفاعا من 38% �ف

الولدة �ف

أوغندا

حصلت 4.8 مليون امرأة حامل عىل الرعاية السابقة للولدة خالل 

ي 2015. 
ي 2018 ارتفاعا من 1.5 مليون امرأة �ف

زيارة لجهة صحية �ف

ة نفسها، تلقى 766 عامال صحيا تدريبا، وتم إنشاء  وخالل الف�ت

فها بالمعدات. 77 منشأة صحية أو إعادة تجديدها أو تجه�ي

توغو

ي تطبق 
ي المدارس المستهدفة ال�ت

ى الطالب �ف ف عامي 2017 و2018، استفاد 49,958 شخصا من برنامج لشبكة الأمان. وتلقَّ وب�ي

برامج للتغذية المجانية 5.7 مليون وجبة غذائية.

دارة  نة لإ ي تطبيق أساليب ُمحسَّ
وشهت 2,477 هكتارا من الأرا�ف

ي 2017.
ي 2018 ارتفاعا من 1,500 هكتار �ف

الموارد المائية �ف

ية عىل  ي مناطق ح�ف
وحصل 580,598 شخصا يعيشون �ف

ي 2018 ارتفاعا من 403,959 شخصا
 مصادر مياه محسنة �ف

ي 2015. 
�ف

نة  كما حصل 6,870 شخصا عىل خدمات ال�ف الصحي الُمحسَّ

ي 2012. وخالل 
ي عام 2018 ارتفاعا من 2,915 شخصا �ف

لهم �ف

ة نفسها، تم ربط 18,100 أ�ة بشبكة المياه المنقولة  الف�ت

بالأنابيب ارتفاعا من 14,322 أ�ة.



أبجديات عمل المؤسسة الدولية للتنمية  •  40

ف عامي 2016 و2018، تم تدريب 26,400 امرأة عىل الزراعة  وب�ي

المراعية للتغذية، وحصلت 30,469 فتاة عىل جرعات أسبوعية من 

مكمالت الحديد وحمض الفوليك من خالل مدارسهن البتدائية. 

ي 
ة نفسها، زادت نسبة النساء الحوامل المشاركات �ف وخالل الف�ت

وع إل %47 ي مناطق تنفيذ الم�ش
 أنشطة التغذية المجتمعية �ف

من %36.

ي 2018 
 انخفض الوقت الالزم لتسجيل صك ملكية إل 42 يوما �ف

ة نفسها، انخفض الوقت الالزم  ي 2010. وخالل الف�ت
من 52 يوما �ف

كة إل 24 يوما من 33 يوما. لتسجيل �ش

ف 93% من الأطفال دون السنة الأول من العمر بجرعة   وتم تحص�ي

ي 2018 ارتفاعا من %79
 ثالثة من لقاح المكورات الرئوية �ف

ي 2015.
�ف

ف عامي 2015 و2018، حصل 2.6 مليون شخص عىل خدمات   وب�ي

ي مجالت الرعاية الصحية والتغذية والسكان. وخالل 
أساسية �ف

اف ممارس صحي  ة نفسها، أجريت مليون ولدة تحت إ�ش الف�ت

ي 
ماهر، وتلقى 766 عامال صحيا تدريبا عىل رعاية الأمهات وحدي�ش

الولدة وصحة الطفل.

فانواتو

ف عامي 2014 و2018، تم تزويد 30,198 شخصا  ة ب�ي ي الف�ت
�ف

نة من  ي مناطق نائية بخدمات كهرباء جديدة أو ُمحسَّ
يعيشون �ف

خالل مصادر خارج الشبكة العامة أو مصادر متجددة من شبكة 

رة، وتم تزويد 6,034 أ�ة بتوصيالت تولِّد 75.5 كيلووات من  ُمصغَّ

الطاقة، وتركيب 338 توصيلة كهرباء مجتمعية تولد 3.9 كيلووات. 

اليمن

ة 2017-2018، تم تيس�ي حصول 2.5 مليون شخص عىل  ي الف�ت
�ف

خدمات مجتمعية مثل الطرق والري. واستفادت 220,094 من 

الأمهات والأطفال من خدمات التغذية.

ف  ة نفسها، حصلت 1.5 مليون أ�ة أو تسعة مالي�ي ي الف�ت
 و�ف

شخص عىل تحويالت نقدية طارئة، وكان 47% منهم من النساء، 

ي أعقاب أزمة 
ي معدلت الفقر �ف

وذلك لتخفيف آثار الزيادة الحادة �ف

ي عام 2011.
ي اليمن �ف

�ف

ف عامي 2016 و2018، تم توف�ي 6.8 مليون يوم عمل استفاد  وب�ي

ة الأجل، وكان  منها 300,639 شخصا حصلوا عىل وظائف قص�ي

47% منهم من الشباب، وحصل أشد السكان ضعفا عىل خدمات 

أساسية، 28% منهم من النساء.

ف عامي 2017 و2018، استفاد 4,344 مزارعا منهم 1,550 امرأة   وب�ي

ة نفسها، استأنفت  من اتباع تقنيات زراعية ُمحسنة. وخالل الف�ت

ف 4.9  48,950 أ�ة إنتاج المحاصيل وتربية الماشية، وتم تحص�ي

مليون من رؤوس الماشية.

ف عامي 2017 و2018، تم تيس�ي حصول 1.7 مليون شخص   وب�ي

نة، وحصول 725 ألف شخص  ا عىل مصادر مياه ُمحسَّ متأثِّر بالكول�ي

ة نفسها،  ا عن طريق الفم. وخالل الف�ت ف بلقاح الكول�ي عىل تحص�ي

تم تزويد 14.6 مليون شخص بخدمات أساسية للرعاية الصحية 

ف 6.9 مليون طفل، وحصلت 630,583 امرأة  والتغذية، وتحص�ي

حامال عىل رعاية ما قبل الوضع أثناء زيارة لعيادة صحية، وأجريت 

ي منشأة صحية. 
اف متخصص ماهر �ف 143,148 ولدة تحت إ�ش

اليمن

ف عامي 2016 و2018، تم توف�ي 6.8 مليون يوم عمل استفاد منها  ب�ي

ة الأجل. 300,639 شخصا حصلوا عىل وظائف قص�ي
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ة من 2014 إل 2018،  ي الف�ت
وكان بينهم 2.5 مليون من النساء. و�ف

ت 1.8 مليون امرأة وطفل خدمات تغذية أساسية. تلقَّ

اف ممارس صحي ُمدرَّب  وأجريت 55.1% من الولدات تحت إ�ش

م  ة نفسها، قدَّ ي 2012. وخالل الف�ت
ي 2018 ارتفاعا من 27% �ف

�ف

64% من المراكز الصحية إدارة متكاملة لأمراض الطفولة، وتم 

ي 
ي مجالت صحة الأمهات وحدي�ش

تدريب 3,211 عامال صحيا �ف

الولدة والأطفال. 

زامبيا

ي مجالت الرعاية الصحية والتغذية والسكان.
ف عامي 2012 و2018، حصل 2.5 مليون امرأة عىل خدمات أساسية �ف وب�ي

زامبيا

ف 312 ألف رأس من الماشية سنويا للوقاية من مرض  تم تحص�ي

ف 96% من رؤوس  اللتهاب الرئوي البلوري المعدي، وتحص�ي

ي عام 2018 ارتفاعا 
الماشية للوقاية من مرض الحمى القالعية �ف

ي 2012.
من 70% �ف

ف عامي 2015 و2018، حصلت 33,626 امرأة عىل دعم من خالل  وب�ي

ف المرأة وسبل كسب الرزق. والتحقت 16,239 فتاة  وع لتمك�ي م�ش

وطة. بالتعليم الثانوي، وتلقت 16,160 امرأة تحويالت نقدية م�ش

ة من 2012 إل 2018، حصل 2.9 مليون شخص عىل  ي الف�ت
و�ف

ي مجالت الرعاية الصحية والتغذية والسكان، 
خدمات أساسية �ف



 البنك الدولي
.H Street, N.W 1818 

Washington, D.C. 20433 USA

ida.worldbank.org 

Facebook.com/ida.wbg 

Twitter.com/wbg_ida 

YouTube.com/worldbank

��مجموعة البنك الدو
المؤسسة الدولية للتنمية


