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صور فوتوغرافية:
الغالف ،آن سنجيس/البنك الدولي  -مشروع تمكين المرأة واالستفادة من العائد الديموغرافي في منطقة الساحل يحدث تحوال في معيشة النساء في خمسة من بلدان الساحل (بوركينا فاصو وتشاد
ومالي وموريتانيا والنيجر) ،وكذلك في بنن وكوت ديفوار .تكسب أمينتو أبونا ،وهي إحدى النساء الالئي يعملن في قيادة الجرارات 2000 ،فرنك أفريقي (حوالي  3.40دوالر أمريكي) لكل هكتار تقوم
بحرثه في ماني ،تشاد.
الصفحة  ،4غراهام كراوتش/البنك الدولي  -جواد ماجيدي يزين تصميمات المالبس أ
الفغانية التقليدية في قلعة هرات التاريخية بتمويل من مشروع تنمية المشروعات الريفية في أفغانستان.
الصفحة  ،5المكتب القطري ببنغالديش/البنك الدولي  -يساعد برنامج للتدريب على المهارات في تحسين جودة التعليم الفني والمهني من خالل تطوير المهارات التي يطلبها أرباب العمل.
الصفحة  ،6دومينيك شافيز /البنك الدولي  -نسونجي ناتوندو (يمين الوسط في الصف أ
المامي) ،وكاهينغا توماس (يمين الوسط) ،ونغوما بيني (يسار الوسط) يرفعون أيديهم للإجابة على سؤال
يطرحه المعلم بفصل دراسي بمدرسة سانت لويس االبتدائية في كينشاسا ،جمهورية الكونغو الديمقراطية.
الصفحة  ،7سارا فرحات /البنك الدولي  -فريدريك أوموندي نغيسا يجري اختبارات ضمان الجودة أ
للدوية التي تصل إلى مصلحة كينيا للوازم الطبية.
أ
الصفحة  ،8دومينيك شافيز  /البنك الدولي  -عامالت يتحرين الدقة في إعداد عقل النباتات في صوبة سيديبي لساليب الزراعة التقنية في قرية كاتيبوغو الواقعة خارج باماكو ،مالي.
الصفحة  ،10أرني هويل /البنك الدولي – ميناء صيد حرفي ،بنواكشوط ،موريتانيا.
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أبجديات عمل المؤسسة الدولية للتنمية:
الوظائف والتحول االقتصادي
يملك النمو االقتصادي القدرة على إحداث
تحوالت في المجتمعات ،وزيادة الدخل،
وتمكين المواطنين من النجاح واالزدهار،
ولكن النمو وحده ال يكفي .وحتى يتسنى
الحد من الفقر ،وضمان تحقيق الرخاء
المشترك ،من الضروري تحقيق معدالت
نمو تكفل إيجاد فرص عمل أكثر وأفضل
تشمل الجميع .ويساعد تحسين سبل
الحصول على الخدمات المالية ،وتدعيم
التدريب على اكتساب المهارات ،ومساندة
قطاع خاص قوي ،وإقامة مرافق بنية
تحتية مستدامة على ربط الناس بفرص
العمل التي يمكن أن تساعد على إنهاء
الفقر في أشد البلدان فقرا.
تواجه البلدان النامية تحديات هائلة .فأكثر
من  200مليون شخص حول العالم–
أغلبهم من الشباب -عاطلون عن العمل،
وهناك ملياران آخران من البالغين في سن
العمل  -معظمهم من النساء -خارج قوة
العمل .ويجب إيجاد حوالي  600مليون
وظيفة بحلول عام  2030لزيادة معدالت

التشغيل واستيعاب الشباب الداخلين
إلى سوق العمل .ويتطلب ذلك دعم نمو
القطاع الخاص.
ويؤدي التحول االقتصادي إلى تغيير
طبيعة الوظائف ،وتغيير ما يقوم به الناس
وأين وكيف .وال يكفي مجرد الحصول على
وظيفة :فما يحدث تحوال إيجابيا كبيرا في
حياتك هو أن تحصل على وظيفة أكثر
إنتاجية تتمتع فيها بظروف عمل جيدة
وبالضافة إلى إيجاد
وحماية اجتماعية .إ
أكبر عدد ممكن من الوظائف في القطاع
الرسمي من االقتصاد ،فمن الضروري
كذلك تحسين إنتاجية الوظائف ومستوى
أ
الجور في القطاع غير الرسمي .وتظهر
الدراسات التشخيصية التي أجراها البنك
الدولي فيما يتعلق بالوظائف بوضوح أن
درجة التحول االقتصادي هي من يحدد
مدى اتساع جهود خلق الوظائف الجديدة،
النتاجية والزيادة في الدخل
وحجم إ
الناتجة عن تلك الوظائف.

وتتمتع المؤسسة الدولية للتنمية بسجل
بالنجازات في دعم النمو
أداء حافل إ
االقتصادي واالستثمارات التي تخلق
الوظائف وتعزز مستوى الدخل.
لمعرفة المزيد عن كيف
تساند المؤسسة جهود البلدان على تعزيز
النمو االقتصادي وخلق الوظائف 1،يرجى
التأكد من االطالع على كتيباتنا أ
الخرى
أ
"لبجديات عمل المؤسسة" (المنجزات
مرتبة حسب البلدان) ،بما في ذلك أبرز
مالمح أعمالنا عن :المساواة بين الجنسين،
وتغير المناخ ،والحوكمة وبناء المؤسسات،
والهشاشة والصراع والعنف على الموقع:
.ida.worldbank.org/abcs

 1البلدان المدرجة في هذا الكتيب هي بلدان
مؤهلة حاليا للحصول على مساندة من المؤسسة
الدولية للتنمية .لمعرفة المزيد ،يرجى زيارة الموقع
التاليhttp://ida.worldbank.org/about/ :
borrowing-countries

أ
بالرقام
أهم إنجازات المؤسسة الدولية للتنمية

140000

كيلومتر من الطرق تم تشييدها أو
إصالحها أو تطويرها ()2018 - 2011

939034

شخصا استفادوا من مشروع دعم
سبل كسب العيش في بنغالديش
()2018 - 2015
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أفغانستان
بين عامي  2003و ،2017عمل برنامج
التضامن الوطني و 31جهة شريكة،
منها المؤسسة الدولية للتنمية ،من خالل
مجالس التنمية المجتمعية لتحديد
النشاء
 122430نشاطا صغيرا في مجالي إ
والتعمير وتنفيذها.
وقد وفر هذا البرنامج أكثر من  66مليون
يوم عمل للعمال المهرة وغير المهرة،
وساعد على إنشاء  45751مجلسا للتنمية
المجتمعية في ربوع أفغانستان ان ُت ِخب
أعضاؤها انتخابا ديمقراطيا عن طريق
االقتراع السري.
وبين عامي  2013و ،2018استفاد
 39867شخصا من مشروع لتنمية المهارات
الوظيفية وزيادة الدخل لخريجي المدارس
الفنية والمهنية.
وبين عامي  2012و ،2018اكتمل إنشاء
 1450كيلومترا من الطرق الفرعية
و 1840مترا من الجسور الفرعية ،وصيانة
أكثر من  3500كيلومتر من الطرق
الفرعية .وخالل الفترة نفسها ،اكتمل
إنشاء  860كيلومترا من الطرق الثانوية،
و 2319مترا من الجسور الثانوية ،وتم
إيجاد  2.7مليون فرصة عمل في المناطق
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الواقعة على امتداد هذه الطرق .وبين عامي
 2010و ،2018حصل  81880شخصا من
خالل منشآت أعمال ريفية على فرص عمل
دائمة ،وبلغت نسبة النساء بين المستفيدين
 .٪52وسجل  ٪71من منشآت أ
العمال
َّ
الصغيرة والمتوسطة التي يساندها المشروع
زيادة في إيراداتها ،وكانت  ٪28منها منشآت
مملوكة لنساء.
وأصبح بمقدور  20.4مليون من سكان
للس�
الريف استخدام طرق صالحة ي
ف� كل أ
الجواء ف ي� عام  ،2018ارتفاعا من
ي
 13.6مليون ف� عام  .2013وخالل ت
الف�ة
ي
نفسها ،زادت نسبة سكان الريف الذين
تتاح لهم طرق صالحة للس� ف� كل أ
الجواء
ي ي
من  ٪58إىل .٪89
بنغالديش
في الفترة بين عامي  2015و،2018
استفاد  939094شخصا  ٪95منهم نساء
من مشروع لتحسين سبل كسب العيش.
وتم إنجاز  3095مشروعا فرعيا للبنية
التحتية بمشاركة مجتمعية ،واستفاد منها
 471671شخصا .وشاركت النساء في اتخاذ
 ٪98.5من القرارات المجتمعية.
طورت  34شركة
وبين عامي  2011وَّ ،2018
مناطق اقتصادية ،وتم تحديد  43موقعا

أفغانستان
بين عامي  2013و ،2018استفاد  39867شخصا من مشروع
لتنمية المهارات الوظيفية وزيادة الدخل لخريجي المدارس
الفنية والمهنية.

جديدا إلنشاء مناطق اقتصادية ومجمعات
تكنولوجيا .وبلغ إجمالي االستثمارات
الخاصة  2.9مليار دوالر ،وتصل مشروعات
االستثمار المزمعة إلى قرابة  17مليار
دوالر .وخالل الفترة نفسها ،تم خلق
 21ألف وظيفة ذات نوعية جيدة.

بنغالديش
بين عامي  2010و،2018
أتم  144615خريجا برامج
تدريب فني ومهني في  100مؤسسة
للفنون التطبيقية.

وبين عامي  2010و ،2018أتم
 144615خريجا برامج تدريب
في  100مؤسسة للفنون التطبيقية.
وبين عامي  2016و ،2018تم التعاقد مع
 3500محاضر ،واعتماد  50ألف معلم غير
حكومي وهو ما عاد بالنفع على  1.8مليون
طالب منهم  828ألف فتاة.
واستفاد مليون من صغار المزارعين ٪33
منهم نساء من زيادة فرص الوصول إلى
السوق في  2018ارتفاعا من  397600مزارع
في  .2015وخالل الفترة نفسها ،تب َّنى
 165683مزارعا تقنيات زراعية جديدة
النتاجية.
لزيادة إ

التجارية ،وأتم  14342شابا بصورة مرضية
التدريب على مهارات أ
العمال الصغيرة
والمهارات الحياتية ،وحصل  1069حرفيا
ماهرا على تدريب لترقية مهاراتهم.

بنن

بوركينا فاصو

بين عامي  2014و ،2018تم تدريب
 19790شابا متعطِّال جزئيا على مهارات
العمل ،و/أو أُتيحت لهم فرص عمل ،وكان
 ٪51.4منهم نساء .وحصل  2991شابا
التأهل المهني إلتقان المهارات
على شهادة ُّ

بين عامي  2013و ،2018حصل  52737من
الشباب غير الملتحقين بالمدارس على
فرص عمل مؤقتة وفرص لتطوير مهاراتهم.
وحصل  ٪40.2من الشباب الذين تدربوا
على وظائف أو أصبحوا يزاولون أعماال حرة

لحسابهم الخاص بعد إتمامهم التدريب
بسنة واحدة ،وتم توفير  2.2مليون يوم
عمل ساعدت على إعادة تأهيل  63.4كيلومتر
من الطرق الريفية و ٪51.9من الطرق في
المناطق الحضرية .وتم توظيف  37812شابا
في أنشطة بدنية كثيفة العمالة.
جمهورية أفريقيا الوسطى
بين عامي  2016و ،2018تم توفير
 100830يوما من العمل المؤقت استفاد
منها  37ألف شخص  ٪27منهم نساء.

وأُنشئت  57شبكة صرف مغطى و 25شبكة
قائمة أعيد تأهيلها ،وأعيد تأهيل  12جسرا،
وتم إنشاء  63كيلومترا من قنوات الصرف
على امتداد الطرق السريعة.
جزر القمر
في الفترة بين  2015و ،2018استفاد
 4217شخصا من خالل برامج النقد مقابل
العمل ،والغذاء مقابل العمل ،أ
والشغال
العامة ،وكانت نسبة النساء فيهم .٪68
وبين عامي  2015و ،2018ساعد برنامج
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للمطارات على اجتذاب مطار غوما الدولي
 302548راكبا في  2017ارتفاعا من
 140ألف راكب في .2014
جمهورية الكونغو
في الفترة من  2013إلى ،2018
تلقى  328شابا تدريبا على المهارات في
المدارس ،والتحق  692شابا ببرامج التلمذة
المهنية التي ساعدت على تحسين مهارات
العمل وريادة أ
العمال .والتحق  479من
صغار رواد أ
العمال ببرنامج تجريبي
للتدريب على المهارات.
كوت ديفوار

جمهورية الكونغو الديمقراطية
بين عامي  2015و ،2018استفاد  110217طالبا من تعديل مناهج الرياضيات والعلوم.
لشبكات أ
المان على تهيئة  641456يوم
عمل ،وتم تزويد  69مجتمعا محليا فقيرا
بخدمات شبكات أ
المان االجتماعي والتغذية،
وتدريب  106من عمال الصحة على مهارات
إطعام الرضع وصغار أ
الطفال.
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جمهورية الكونغو الديمقراطية
بين عامي  2015و ،2018استفاد
 110217طالبا من تعديل مناهج
الرياضيات والعلوم .وتلقَّى ُ 5851معلِّما

تدريبا صيفيا ُمكثفا أثناء الخدمة ،وتم
توزيع  15987كتابا مرجعيا على معلمي
الرياضيات والعلوم بالمدارس الثانوية.
وساعدت االستثمارات في البنية التحتية

استفاد  53489شابا من برنامج التدريب
على مهارات العمل في  2018ارتفاعا من
 25422شابا في  .2014وبعد ستة أشهر من
إتمام التدريب ،أصبح  ٪62من المشاركين
في البرنامج موظفين أو يزاولون أعماال حرة
لحسابهم الخاص.
التحق  10433شابا ببرنامج التلمذة المهنية
المؤقت في  .2018وأتم  ٪92من الشباب
التدريب في عام  2018ارتفاعا من ٪76
في  .2016وبعد ستة أشهر من إتمام
التدريب ،أصبح  ٪52من المشاركين في
البرنامج موظفين أو يزاولون أعماال حرة
لحسابهم الخاص .والتحق  14959شابا

ببرنامج التدريب على ريادة أ
العمال في
 2018ارتفاعا من  11248شابا في .2015
في الفترة من  2015إلى  ،2018تم توفير
 2.5مليون يوم من أ
الشغال العامة
كثيفة العمالة ساعدت على إعادة تأهيل
 3491كيلومترا من الطرق في  2018ارتفاعا
من  2537كيلومترا في .2014
إثيوبيا
في الفترة من  2012إلى  ،2018أتمت
 15525امرأة بنجاح التدريب على المهارات
الفنية والمهنية وريادة أ
العمال وزاد
متوسط دخولهن السنوية بنسبة .٪28
في الفترة من  2016إلى  ،2018استفاد
 448885شخصا من مشروع لشبكات
أ
المان ساعد على توفير  2.2مليون يوم
عمل .وخالل الفترة ذاتها ،تلقى  35ألف
شخص إرشادات بشأن فرص العمل.
وفي  ،2018حصل  2554متدربا على
تدريب على المهارات الشخصية،
وتم توظيف أكثر من  ٪70منهم في
مصانع في منطقة بول ليمي إل الصناعية.
وأ َّدى مشروع لريادة أعمال النساء إلى زيادة
اليرادات والوظائف لدى منشآت أ
العمال
إ
الصغيرة والمتوسطة المملوكة كليا أو جزئيا
لرائدات أعمال .وارتفع متوسط إيرادات

أ
العمال السنوية إلى  3398دوالرا في 2018
من  2414دوالرا في  .2012وبلغت ساعات
العمل لدى منشآت أ
العمال الصغيرة
والمتوسطة في أ
السبوع  295ساعة في
 2018ارتفاعا من  179ساعة في .2012
غانا
في الفترة من  2010إلى  ،2018تم
توفير  13.6مليون يوم عمل لما مجموعه
 167235عامال ٪65 ،منهم نساء.
في الفترة من  2011إلى  ،2016استفاد
 104832شخصا من زيادة نسبتها ٪135
في استثمارات منشآت أ
العمال من خالل
مشروع للمهارات والتكنولوجيا.
غينيا
في الفترة من  2013إلى  ،2018استفاد
أ
 438501شخص من برنامج لشبكات المان.
وخالل الفترة نفسها ،استفاد  51318شخصا
من توفير  1.7مليون يوم عمل.
وبين عامي  2017و ،2018تم التعاقد
مع  207من عمال الرعاية الصحية الجدد،
وتدريب  925من عمال الصحة .وخالل
الفترة نفسها ،استفاد  21537شخصا من
خالل خدمات التغذية ،وتنشئة أ
الطفال،
والتعلُّم المبكر.

كينيا
بين عامي  2016و ،2018حصل  1041شابا على منحة لتسهيل إنشاء
المشروعات ،وتلقى  2600شاب تدريبا على المهارات الحياتية والفنية
وريادة أ
العمال ،ومنح تدريب داخلي.
كينيا
في  ،2018استفاد ثالثة ماليين من
سكان نيروبي من تحسن إنارة الشوارع،
وممرات المشاة ،ومرافق الصرف الصحي،
ومحطات إالطفاء.

وبين عامي  2016و ،2018حصل  1041شابا
على منحة لتسهيل إنشاء المشروعات ،وتلقى
 2600شاب تدريبا على المهارات الحياتية
والفنية وريادة أ
العمال ،ومنح تدريب داخلي.
وخالل الفترة نفسها ،حصل  328حرفيا على
شهادة حرفي ماهر.
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وبين عامي  2017و ،2018شهدت سوق البنية
التحتية في كينيا تعبئة  98.3مليون دوالر
من رؤوس أ
الموال الخاصة .وتم االتفاق مع
وزارة المالية على اللوائح التنظيمية المرتبطة
بقانون جديد للشراكات بين القطاعين العام
والخاص .وبين عامي  2017و ،2018وافقت
لجنة الشراكات بين القطاعين العام والخاص
على  22دراسة جدوى.
جمهورية قيرغيز
بين عامي  2014و ،2018حصل  496طبيبا
بيطريا خاصا على  7885يوما من التدريب.
وأعرب  ٪70من المزارعين عن رضاهم
عن جودة الخدمات التي يقدمها أطباء
بيطريون من القطاع الخاص.
جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

مالي
في الفترة من  2014إلى  ،2018التحق  22718من الشباب
غير الملتحقين بالمدارس ببرنامج للتدريب على المهارات
أ
وضع خطط أعمال في إطار برنامج لريادة العمال.
وأكمل  654منهم ْ

بين عامي  2014و ،2018استفادت
 18175منشأة أعمال صغيرة ومتوسطة
من تمويل طويل أ
الجل بقيمة  10.7مليون
قدم من خالل البنوك التجارية
دوالر ُم َّ
المشاركة .وتم تدريب  75من موظفي إدارة
النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
على السياسات العامة التي تهدف إلى
تيسير الحصول على التمويل للمشروعات
الصغيرة والمتوسطة من خالل مكون بناء
القدرات في هذا المشروع.
ليبريا
في الفترة من  ،2018-2015استفاد
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 7224شخصا من برامج شبكات أ
المان،
وأتم  3612من شباب المناطق الريفية
التدريب على المهارات الحياتية ،وتم توفير
 105360يوما من أ
الشغال العامة .وخالل
الفترة نفسها ،جرى توظيف  786من الشباب
من  10مجتمعات محلية حضرية في
مقاطعة مونتسيرادو ،وحصلوا على تدريب
على ريادة أ
العمال ومنح لبدء المشروعات
بغرض بدء أو توسيع منشآت أعمال عائلية.
مدغشقر
في الفترة من  2014إلى  ،2018تم توفير
 23554وظيفة ،وتسجيل  15005مؤسسات
أعمال ،وهو ما أ َّدى إلى زيادة قدرها  5.7مليار
دوالر في إاليرادات البلدية السنوية.
وفي الفترة من  2013إلى  ،2018استفاد
 9.2مليون شخص من برنامج للبنية
التحتية ساعد على إيجاد  3.1مليون
يوم عمل .وخالل الفترة نفسها ،اكتمل
تنفيذ  984مشروعا فرعيا للنقد مقابل
العمل ،وأصبح بمقدور  101237شخصا
في المناطق الريفية الوصول إلى طريق
صالح للسير في كل أ
الجواء.
وتم إيجاد  30851وظيفة في القطاع
الرسمي في عام  2018ارتفاعا من
 4346وظيفة في عام  2014في المناطق
المستهدفة .وساهم قطاع السياحة بإيجاد
 4043وظيفة ارتفاعا من  690وظيفة في
 ،2014وشهد قطاع الصناعات الزراعية

إيجاد  7715وظيفة في  2018ارتفاعا من
 1089وظيفة في  .2014وتم تسجيل
 18018مؤسسة أعمال في عام 2018
ارتفاعا من  3259في عام .2014

والتحق  4858ببرنامج للتلمذة المهنية،
وضع خطط أعمال في إطار
وأكمل ْ 654
أ
برنامج لريادة العمال .وفي الفترة من 2014
إلى  ،2018تم تدريب  34230شابا أعمارهم
بين  15و 35عاما من خالل برنامج لتطوير
المهارات ،وكان  ٪32منهم من النساء.

في الفترة من  2013إلى  ،2018استفاد
 10550طالبا  ٪30 -منهم نساء  -من
مشروع لتطوير المهارات.

في الفترة  2013إلى  ،2017حصلت
 10آالف أسرة على مساندة من خالل
أنشطة مدرة للدخل ،مثل تصنيع المنتجات
الزراعية وتربية الماشية وتسويق المحاصيل
البستانية .وتم تزويد المستفيدين برعاية
صحية مجانية من خالل مشروع وطني
للتأمين الطبي.

مالوي

وبين عامي  2015و ،2018استفاد
 985635شخصا من برنامج أ
للشغال العامة
أُنشئ بعد فيضانات  .2015وخالل الفترة
نفسها ،استفاد  129455شخصا من خالل
التحويالت النقدية االجتماعية ،وتم تدريب
 123003أشخاص على أنشطة لتنمية سبل
كسب العيش ،واستعاد  208753شخصا
سبل كسب أرزاقهم الزراعية على نحو
مستدام بعد فيضانات .2015
وبين عامي  2013و ،2018تم تدريب
 5634شابا في المناطق الريفية على مهنة
تتطلب مهارات ،واجتاز  ٪78من المتدربين
وتخرج ٪86
اختبارات تقييمهم السنويةَّ ،
منهم.
مالي
في الفترة من  2014إلى  ،2018التحق
 22718من الشباب غير الملتحقين
بالمدارس ببرنامج للتدريب على المهارات،

موريتانيا
في الفترة من  2015إلى  ،2018استفادت
 29853أسرة تضم  197030شخصا من
تحويالت نقدية اجتماعية ،وكان ٪88
منهم من النساء .وخالل الفترة نفسها،
تم تسجيل  102300أسرة في سجل
وطني ،وهو ما أدى إلى تحسين فرصهم
في الحصول على تحويالت نقدية موجهة
للفئات الفقيرة أ
والولى بالرعاية.
في الفترة من  2016إلى  ،2018تمت تعبئة
 49.8مليون دوالر من االستثمارات من
مستثمرين في القطاع الخاص لتعزيز إالدارة
المستدامة لمصائد أ
السماك .وارتفعت
صادرات أ
السماك الطازجة إلى  7086طنا
حتى أوائل  2019من  936طنا في .2016

مولدوفا
بين عامي  2014و ،2017ارتفع متوسط
القراض السنوي إلى منشآت أ
العمال
إ
الموجهة للتصدير بنسبة  .٪34وتم
صرف  88قرضا فرعيا من تسهيل ائتماني،
واستفادت  266منشأة أعمال صغيرة
ومتوسطة من خدمات تطوير أ
العمال.
وأتاح اعتماد سجل االتحاد أ
الوروبي
لمواصفات البذور أ
والسمدة ومنتجات

 96105أسر فقيرة فقرا مدقعا من دعم
مؤقت للدخل .وفي الفترة من  2017إلى
 ،2018استفاد  18477شخصا من التحويالت
النقدية المباشرة .وحصل  ٪80من المشاركين
في أ
الشغال العامة على أجورهم في خالل
شهر من أداء عملهم في عام  .2018واستفاد
 5043شخصا من سكان المناطق الحضرية
و 57994شخصا من سكان المناطق الريفية
من برنامج أ
للشغال العامة.
ميانمار

حماية النبات تحسين جودة مستلزمات
النتاج ،وخفض النفقات ،وأ َّدى إلى زيادة
إ
قدرة المنتجات على المنافسة .وتم تقديم
أكثر من  21مليون دوالر كتسهيل ائتماني
إلى ُ 108مصدرين بشكل مباشر وغير
مباشر ،وأ َّدى ذلك إلى إيجاد  420وظيفة
جديدة وصادرات جديدة.

في الفترة من  2012إلى  ،2018تم إنشاء
 21249من مرافق البنية التحتية في المناطق
الريفية باستخدام منح غير مخصصة.
واستخدم  387272شخصا مهارات
اكتسبوها حديثا في تخطيط المشروعات
وإدارتها المالية وأنشطة مشترياتها.

موزامبيق

نيبال

في الفترة  ،2018-2014تم توفير
 1728وظيفة في مجال السياحة المتعلقة
بحفظ الطبيعة استفاد منها  68875شخصا
 ٪34منهم نساء .وخالل الفترة نفسها ،تم
إدراج مليوني هكتار من أ
الراضي في إطار
حماية التنوع البيولوجي ،وأُعيد  4.5مليون
دوالر من دخل السياحة إلى المجتمعات
المحلية .وتمت زيادة دوريات إنفاذ القانون
في مناطق مختارة لحفظ الطبيعة من
 5523دورية في  2014إلى  11642في .2018
وفي الفترة من  2013إلى  ،2018استفاد

في عام  ،2017التحق  73392من الشباب
ببرامج تدريب قصيرة أ
الجل ،ارتفاعا من
 8390عام  .2014وأتم  71486منهم
التدريب في عام  2017ارتفاعا من
 7864في  .2014وحصل  ٪70من خريجي
برنامج التدريب على فرص عمل بأجر لمدة
ستة أشهر على أ
القل بعد انتهاء البرنامج
مقابل  ٪68في .2014
وفي الفترة من  2015إلى  ،2018استفادت
 60400أسرة ( 259720فردا) من إعادة بناء
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منازلهم باستخدام أسلوب تشييد المساكن
بحيث تكون مصممة لمقاومة الزالزل.
وخالل الفترة نفسها ،تم تدريب  9319من
عمال البناء على طرق البناء المقاوم
للمخاطر المتعددة ،وتدريب  29موظفا
حكوميا على إدارة مخاطر الكوارث.
النيجر

نيجيريا
في الفترة بين عامي  2013و ،2018حصل
 58961شابا  ٪40 -منهم نساء  -على
مدفوعات نقدية في مقابل العمل في
برنامج أ
للشغال العامة .وخالل الفترة
نفسها ،تم تدريب  25ألف امرأة على
مهارات الحياة أ
الساسية ،وتخرجت

ألف امرأة من برامج للتدريب الداخلي،
وحصلت  3000امرأة على تدريب على
المهارات المهنية وريادة أ
العمال.

 2018من خالل دورات تدريبية على
المهارات المطلوبة في السوق ارتفاعا
من  18.522طالبا في .2014

باكستان

ين
قدمت
وب� عامي  2014وَّ ،2018
 15مؤسسة  15دورة تدريب تقوم
عىل تطبيقات الحاسوب ،وتخرج
ال�نامج.
 726طالبا من خالل هذا ب

ساعد برنامج لتطوير المهارات في إقليم
البنجاب على تدريب  38226طالبا في

تم توفير  3.1مليون يوم عمل مؤقت،
منها  1.1مليون يوم للنساء بين عامي
 2011و .2018وخالل الفترة نفسها،
أُعيد تأهيل  233موقعا للبنية التحتية
المجتمعية في المتوسط سنويا بين
عامي  2011و.2017
وبين عامي  2013و ،2018استفاد
 9211شابا  ٪31 -منهم من النساء -
من برنامج لتطوير المهارات.
وبين عامي  2013و ،2018التحق
 3006شبان خارج دائرة التعليم ببرنامج
للتلمذة المهنية المزدوجة .وأكمل  380شابا
تدريبا فنيا حسب الطلب ،وتم تدريب
 1647شابا على ريادة أ
العمال ،وربْط
 3500من خريجي التدريب الفني بأرباب
أعمال محتملين .وبين عامي  2016و،2018
حصل  ٪52من الشباب المدربين على
تدريب مهني على وظائف أو أصبحوا
يزاولون أعماال حرة لحسابهم الخاص.
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موريتانيا
وبين عامي  2013و ،2018تم تدريب  5634من الشباب في المناطق الريفية على مهنة تتطلب مهارات،
وتخرج  ٪86منهم.
واجتاز  ٪78من المتدربين اختبارات تقييمهم السنويةَّ ،

بابوا غينيا الجديدة
بين عامي  2011و ،2018أكمل
 18497من الشباب في بورت مورسبي
التدريب المهني ،وأنشطة التدريب
العملي ،وفتحوا حسابات مصرفية جديدة،
وقضوا  814273يوم عمل .وأكملت
فيالق وظائف الشباب  425388يوم
عمل ،ومن خالل التدريب أثناء العمل
تم إنجاز  341911يوم عمل .وتخرج
 2852من دورات التدريب أثناء العمل،
وأفاد  ٪83من المستفيدين بهذه الدورات
بزيادة معارفهم ومهاراتهم وثقتهم
لدخول سوق العمل.
رواندا
بين عامي  2012و ،2018أعيد تأهيل
 270كيلومترا من الطرق ،وأ َّدى هذا
إلى تهيئة  4145وظيفة ،وتمت صيانة
 164كيلومترا من الطرق الريفية ،وهو
ما ساعد على خلق  502وظيفة .واستفاد
 374ألف شخص من هذا المشروع.
السنغال
بين عامي  2013و ،2018التحق
 4590من الطالب بدورات تدريب علمية
وتخرج  651من الشباب
وفنية ُم َّ
حسنةَّ ،
أ
من دورات قصيرة المد لتطوير المهارات.

وبين عامي  2016و ،2018حصلت
 2151شركة ورائد أعمال على تدريب
لتسريع النمو أ َّدى إلى توفير  220وظيفة.
وبين عامي  2016و ،2018استفاد  352شابا
أثناء تطوير البنية التحتية للطرق بين
المدن في منطقة داكار الكبرى .وتم توفير
 1740شهر عمل من أنشطة إعادة تأهيل
 32كيلومترا من الطرق الريفية في .2018
جزر سليمان
بين عامي  2010و ،2018وظفت أعمال
تشييد البنية التحتية المجتمعية  13ألف
شخص من المجتمعات المحلية الضعيفة
ووفرت أكثر من  785851يوم عمل.
وشكلت النساء  ٪52من هذه العمالة،
وكانت نسبة  ٪60منها في الفئة العمرية
بين  16و 29عاما .و ُد ِفعت أجور تزيد
على  3ماليين دوالر لكثير من العاطلين
الذين عملوا في المتوسط  59يوما.
ووجد المشاركون وظائف لدى مراكز
مهنية وتعليمية ،وشاركوا كمشرفين على
مشروعات الطرق الحضرية.
طاجيكستان
في  ،2018التحق  1900طالب بدورات
قصيرة أ
المد ُو ِضعت استجابة لطلب

السوق على أ
اليدي العاملة ،وكان
 1040منهم من النساء.

للمنح المناظرة في  2018ارتفاعا من
 170مزرعة في .2016

بين عامي  2013و ،2018استفاد  1.4مليون
شخص من مشروع لتحسين خدمات الري
والصرف .وتم توفير  994988يوم عمل،
وكان  239461يوما منها للنساء.

وبين عامي  2012و ،2017تم تيسير
وصول  315246شخصا في مجتمعات
فقيرة إلى مرافق البنية االجتماعية
واالقتصادية ،واستفاد  12754شخصا من
خالل أنشطة النقد مقابل العمل ،والغذاء
مقابل العمل ،أ
والشغال العامة .وخالل
الفترة نفسها ،التحق  39831من الطالب
بمدارس أُعيد تأهيلها أو أُنشئت حديثا.

تنزانيا
بين عامي  2014و ،2018تم تزويد
 1.1مليون شخص في منطقة دار السالم
الكبرى بمرافق بنية تحتية جديدة أو
أعيد تأهيلها ،منها  55كيلومترا من
الطرق الصالحة للسير في كل أ
الجواء
و 16كيلومترا من مواسير الصرف الرئيسية.
وفي  ،2018استفاد  5.2مليون شخص من
برنامج موجه لشبكات أ
المان االجتماعي،
ُ َّ
ارتفاعا من  5000في  .2013وبين عامي
 2013و ،2018حصلت  ٪89من أ
السر على
تحويالت نقدية من خالل أ
الشغال العامة
وتم توفير  37مليون يوم عمل.
توغو
استفاد  147235شخصا من تطوير
سالسل القيمة الزراعية في  2018ارتفاعا
من  125313شخصا في  .2017ولقيت
 420مزرعة تجارية مساند ًة في إطار برنامج

أوغندا
انخفض الوقت الالزم لتسجيل صك
ملكية إلى  42يوما في  2018من  52يوما
في  .2010وخالل الفترة نفسها ،انخفض
الوقت الالزم لتسجيل شركة إلى  24يوما
من  33يوما.
اليمن
بين عامي  2016و ،2018تم توفير  6.8مليون
يوم عمل لما يبلغ  300639شخصا حصلوا
على فرص عمل قصيرة أ
المد ٪47 ،منهم من
أ
الشباب ،وحصلت الفئات السكانية الولى
بالرعاية على خدمات أساسية ٪28 ،منهم
من النساء.
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