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نوفمبر/تشرين الثاني 2015
صور فوتوغرافية:
النتاجية الزراعية في غرب أفريقيا في السنغال.
الغالف ،داسان بوبو/البنك الدولي -المستفيدون من برنامج تعزيز إ
صفحة  .4آرني هويل/البنك الدولي -امرأة تحمل طفال .نيجيريا.
صفحة  .5داسان بوبو/البنك الدولي -مزارع في كوت ديفوار.
صفحة  .6داسان بوبو/البنك الدولي -عمال يعبئون صناديق من أ
الناناس في غانا.
صفحة  .7دانييال فان ليجيللو-باديال /البنك الدولي -مزارعون يقطعون الرحلة إلى الوحدة التعاونية لحفظ بذور ثمر العليق في كاوالك ،السنغال ،لتخزين البذور الجديدة التي تباع مقابل  100فرنك غرب أفريقيا
للكيلو بدال  300أو  500فرنك غرب أفريقيا ،وهو السعر في أ
السواق المحلية.
صفحة  .8دومينيك شافيز/البنك الدولي-بوباكار تابيلي(أعلى) ويايا بانو (وسط) يفرغون أجولة البصل في سوق للمزارعين في باماكو ،مالي.
صفحة  .9أملودي لي/البنك الدولي -ديفوتا نيامبينجا ذات ال ٢٧عاما تبيع ثمار أ
الفوكادو في السوق المحلية في رواندا وهي تحمل طفلها الرضيع البالغ من العمر  ٩شهور.
أ
أ
صفحة  .10آرني هويل/البنك الدولي -أم وطفلها حديث الوالدة في عيادة في موكونو .ساهمت المؤسسة الدولية للتنمية في تحسين الرعاية الصحية للوغنديين بالمساندة الموجهة لقطاع الصحة الوغندي.
صفحة  .11آرني هويل/البنك الدولي -النساء في بلدة ماساكوري ،تشاد.
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أبجديات عمل المؤسسة الدولية للتنمية في أفريقيا
المؤسسة الدولية للتنمية،
وهي صندوق البنك الدولي
المعني بتوفير الموارد التمويلية
ألشد بلدان العالم فقرا ،هي من
النمائي في
أكبر مصادر التمويل إ
العالم .تقدم المؤسسة المساندة
في مجاالت الرعاية الصحية
والتعليم والبنية التحتية والزراعة
والتنمية االقتصادية والمؤسسية
للبلدان السبعة والسبعين أ
الشد
فقرا في العالم ،التي يوجد
 39منها في أفريقيا.
ويتطلع العالم إلى المؤسسة الدولية للتنمية
لمعالجة مشكالت كبيرة  -من تخفيف أعباء
الدين عن البلدان الفقيرة إلى توفير الطاقة
النظيفة لماليين أ
الفارقة الذين ال يحصلون
على الكهرباء ،إلى تقديم المساعدات
النسانية وجهود التعافي للبلدان أ
الكثر
إ
تضررا من الكوارث الطبيعية أ
والوبئة
اليبوال .وليست هناك
المميتة ،كفيروس إ
مؤسسة دولية أخرى غير المؤسسة الدولية
للتنمية تمتلك التفويض والمعرفة متعددة
القطاعات والموارد الالزمة للتصدي

للتحديات العالمية المعقدة مع التركيز على
وجه الخصوص على أشد بلدان العالم فقرا.
وخالل فترة السنوات المالية ،2015-2005
قدمت المؤسسة الدولية للتنمية  78.2مليار
َّ
دوالر لتمويل  1065مشروعا في أفريقيا
جنوب الصحراء .وبمساعدة من المؤسسة،
تحقق أفريقيا جنوب الصحراء تقدما على
صعيد الحد من الفقر .وقد تحسنت معدالت
النمو على نطاق واسع ،وبين عامي 2012
و 2015انخفض عدد من يعيشون على أقل
من  1.90دوالر للفرد يوميا في المنطقة من
 43في المائة إلى  35في المائة.
وتطبق المؤسسة الدولية للتنمية إجراءات
مبتكرة ،مما ساعد البلدان على تجاوز مصادر
الطاقة التقليدية باستغالل أشعة الشمس في
إضاءة المنازل وتشغيل مؤسسات أ
العمال،
ومعالجة آثار تغير البيئة ،وفي الوقت نفسه
بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ على
أ
الجل الطويل .ونحن نربط صغار المزارعين
بتقارير آنية من خالل الهاتف المحمول
للمساعدة في حماية المحاصيل من أ
المراض
أ
وقدمنا التمويل
وتحسين المن الغذائيَّ .
لبحوث هدفها تقديم التوجيه لمعالجة أسباب
مشكلة القرصنة في الصومال .وسنسعى جهدنا
مهما طال الوقت للمساعدة في وضع البلدان
على مسار إلى تحقيق االستقرار والنمو بعد

المنجزات الرئيسية

أ
للتعرف على
الصراعات والكوارث الخرىُّ .
المزيد عما حققته المؤسسة الدولية للتنمية
في أفريقيا في نتائج أعمالها المبينة في
الصفحات التالية ،ولالطالع على أبرز المنجزات
أ
الخرى للمؤسسة ،بما في ذلك عرض عام لها،
وكذلك مالمح عملها في قضايا المساواة بين
الجنسين وتدعيم أ
الطر المؤسسية والصراع
والهشاشة ،يمكنكم زيارة الموقع التالي:
.www.worldbank.org/ida/abcs

35

في المائة

تحسنت معدالت النمو على نطاق واسع في
أفريقيا ،وبين عامي  2012و 2015انخفض
عدد من يعيشون على أقل من  1.90دوالر
للفرد يوميا في المنطقة من  43في المائة
إلى  35في المائة.

78.2

مليار دوالر

في السنوات المالية  ،2015–2005أتاحت
المؤسسة الدولية للتنمية  78.2مليار دوالر
من التمويل من أجل  1065مشروعاً في
أفريقيا جنوب الصحراء.
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والتحق  160ألف تلميذ إضافي بالدراسة،
وبات بمقدور  25ألف شخص الحصول
على المياه النظيفة.
حققت المقاطعات التي يغطيها مشروع
للتمويل المستند إلى النتائج في بنن نسبة
تطعيم قدرها  86في المائة حتى عام .2015
ويبلغ معدل التطعيم في عموم البالد
 40في المائة.

بوركينا فاصو

نيجيريا

 55.5مليون

شخص ضد مرض شلل أ
الطفال في نيجيريا في
تطعيم
أ
عام  ،2015وشكل ذلك زيادة قدرها  98في المائة عن عدد الطفال الذين
تم تطعيمهم ضد هذا المرض في عام .2014

أنغوال
تم تطعيم  167809أطفال في عام 2014
ارتفاعا من  34ألفا في عام  .2012وخالل
الفترة نفسها ،تم تطعيم  71في المائة من
أ
الطفال في عمر  1-0عام باللقاح خماسي
التكافؤ ،ارتفاعا من  27في المائة.
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بين عامي  2013و  ،2014حصل  2.3مليون
شخص على حزمة أساسية من خدمات الرعاية
النجابية.
الصحية أو التغذية أو الصحة إ

بنن
استفاد  750ألف شخص من مشروعات
مجتمعية بين عامي  2005و ،2012
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توفير  9741وظيفة جديدة في االقتصاد
الرسمي حتى منتصف عام  2012وتسجيل
 70624مؤسسة أعمال في نظام الشباك
الواحد لتسجيل الشركات حتى نهاية .2014
يستغرق تأسيس مؤسسة أعمال حاليا  3أيام
مقابل  45يوما عام  ،2004ويتطلب استخراج
رخصة البناء  30يوما مقابل  260يوما
في .2006
أصدر نظام الشباك الواحد  4224رخصة بناء
حتى نهاية عام .2014

بوروندي
انخفض عدد أ
اليام الالزمة الستخراج رخصة
بناء في نظام الشباك الواحد الجديد من
 137إلى  99بين عامي  2012و .2013

النتاجية الزراعية
ساعد مشروع لزيادة إ
صغار المزارعين على زيادة محاصيلهم من
أ
الرز إلى  4أطنان للهكتار في عام ،2015
ارتفاعا من  2.5طن للهكتار في عام .2010
كما ارتفع محصول الموز إلى  22.7طن
للهكتار ارتفاعا من  9أطنان خالل الفترة
نفسها.

الكاميرون
بين عامي  2012و  ،2013أصبح بمقدور
 428925شخصا الحصول على خدمات أفضل
من منشآت الرعاية الصحية ،وتحسنت فرص
 44340تلميذا في الحصول على تعليم جيد،
وحصل  427100مواطن على مصادر محسنة
للمياه.
حصل  3.3مليون شخص على حزمة أساسية
من خدمات الرعاية الصحية أو التغذية أو
النجابية بين عامي  2009و .2015
الصحة إ
وخالل الفترة نفسها ،تم تطعيم 197333
طفال ،وبلغ عدد الوالدات التي تتم تحت
إشراف كوادر صحية مؤهلة  197333والدة.

جمهورية أفريقيا الوسطى
استفاد  147105أشخاص من إنتاج المحاصيل
الغذائية في إطار مشروع االستجابة الطارئة
أ
للزمة الغذائية وتنشيط الزراعة بين عامي
 2014و  .2015ووزع المشروع أيضا 5005

أطنان مترية من المواد الغذائية ،وأدى إلى
زيادة إنتاج البذور بحوالي  371طنا متريا.

جزر القمر

حصل  327843شخصا على حزمة أساسية
من خدمات الرعاية الصحية أو التغذية أو
النجابية بين عامي  2012و.2015
الصحة إ

استفاد أكثر من  71ألف شخص استفادة
مباشرة من مشروعات النقد مقابل العمل
والبنية التحتية المجتمعية باستخدام
التمويل الطارئ من المؤسسة الدولية للتنمية
استجابة أ
للزمات العالمية والفيضانات
المحلية في عام .2012

الصابة
خضع  119ألف شخص الختبارات إ
اليدز بين عامي  2000و ،2012
بفيروس إ
منهم أكثر من  10آالف امرأة حامل ،و2000
مدرس وقرابة  7000عسكري وأسرهم.
تعيين وتدريب  1023مدرسا و 22مدير
مدرسة ،وطباعة  3000مقرر دراسي جديد،
وتوزيع  178500كتاب مدرسي و5596
مجموعة من أ
الدوات المدرسية و 5130من
مقاعد الطاوالت بين عامي  2007و.2012

تشاد
توزيع  2.6مليون كتاب على المدارس ،وبناء
 400فصل دراسي وتجهيزها ،وتعليم  20ألف
شخص مهارات القراءة والكتابة ،وتدريب
 11700مدرس مجتمعي من  2003حتى .2012
استفاد  123500شخص من زيادة إنتاج
المحاصيل الزراعية في الفترة بين عامي
 2012و .2015

جمهورية الكونغو الديمقراطية
توفير المياه النظيفة لنحو  1.3مليون شخص
في المناطق الحضرية في الفترة من 2014
إلى .2015
استفاد  69017شخصا استفادة مباشرة
من إعادة بناء البنية التحتية المجتمعية،
كالمدارس ونقاط المياه والجسور في شرق
الكونغو في الفترة بين فبراير/شباط وديسمبر/
كانون أ
الول .2014
استفادت  500قرية من إنشاء البنية التحتية
الريفية ،وشمل ذلك  1765كيلومترا من
الطرق بين عامي  2011و .2015

جمهورية الكونغو
استفاد  875ألف شخص في برازافيل
وبوانتي نوار من مشروع لتنمية مصادر المياه
والكهرباء والتنمية الحضرية في الفترة بين

عامي  2010و  .2015وحصل  395ألف شخص
على مصادر مياه محسنة ،واستفاد  400ألف
شخص من تحسن خدمات الصرف الزراعي
وتوفر الطرق الصالحة لجميع أ
الجواء.

كوت ديفوار
في  ،2015تم توفير الحماية لما يبلغ 61800
شخص في المناطق الحضرية من مخاطر
الفيضانات الدورية بفضل إعادة تأهيل وإنشاء
مرافق البنية التحتية الحضرية.
إعادة تأهيل أكثر من  634كيلومترا من الطرق
الريفية بين عامي  2012و.2015
شارك  18ألفا من المقاتلين السابقين أ
والفراد
المسلحين والشباب المعرضين للخطر في
الدماج في الحياة االقتصادية
أنشطة إعادة إ
في الفترة من  2008إلى .2012
إنشاء  74مكتبا للمقاطعات وإعادة تأهيل
 65كيلومترا من الطرق الريفية من خالل
أشغال كثيفة العمالة من  2008إلى .2012
حصلت  44في المائة من النساء الحوامل
اليدز على عالج
المصابات بفيروس إ
بمضادات الفيروسات الرجعية في 2012
للحد من خطر انتقال المرض من أ
الم إلى
الطفل مقابل صفر في .2007

كوت ديفوار

 18ألفا

من المقاتلين
شارك
أ
السابقين والفراد المسلحين
والشباب المعرضين للخطر في
الدماج في الحياة
أنشطة إعادة إ
االقتصادية في الفترة من 2008
إلى .2012
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إثيوبيا
انخفض معدل الفقر من  44في المائة في
عام  2000إلى  29.6في المائة في عام 2011
– ويرجع الفضل في ذلك إلى مشروعات
النمو الزراعي التي تدعمها المؤسسة الدولية
والنفاق الحكومي على الخدمات
للتنمية ،إ
أ
أ
الساسية ،وشبكات المان االجتماعي الفاعلة،

مدعوما في ذلك بمعدل النمو االقتصادي
المطرد والمرتفع.
توفير المياه النظيفة لنحو  1.1مليون شخص
في المناطق الريفية في إثيوبيا في الفترة من
 2014إلى .2015
تلقت  58.5في المائة من النساء الحوامل
زيارة واحدة على أ
القل للرعاية الصحية

قبل الوالدة في عام  ،2014ارتفاعا من
 43في المائة في عام  ،2012وازدادت
حاالت الوالدة بمساعدة قابالت مدربات
أكثر من  50في المائة خالل الفترة نفسها.
إعداد وطباعة وتوزيع  78.1مليون كتاب
مدرسي وكتيب إرشادي على المدارس
االبتدائية والثانوية في إثيوبيا ،كما تم إعداد
أكثر من  148كتابا دراسيا جديدا وكتيبا
إرشاديا جديدا للمدرسين في خمس لغات
بين عامي  2010و  2013تحت إشراف مشروع
تحسين جودة التعليم العام .وخالل الفترة
الزمنية نفسها ،رفع  92541مدرسا ابتدائيا
مؤهالتهم من مستوى شهادة لعام واحد إلى
مستوى دبلوم لثالث سنوات ،وذلك وفقا
والجراءات التنظيمية الجديدة.
للقواعد إ

غانا

غانا

 5.9مليون

يوم عمل لما يبلغ إجماال  123106من العمالة غير
توفير
الماهرة ،شكلت النساء منهم حوالي  60في المائة من المستفيدين ،وذلك
خالل الفترة بين عامي  2010و .2015
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زيادة قدرها  500في المائة في إنتاج الدجاج
الحبشي لدى المزارعين المستفيدين بين عامي
 2013و .2015

كينيا
ربط  150ألف أسرة معيشية في أحد
أ
الحياء العشوائية في نيروبي بخدمات كهرباء
مأمونة ورخيصة ويمكن التعويل عليها في
عام  ،2015ارتفاعا من نحو  5000في عام
 ،2014بفضل شراكة بين البنك الدولي
والشراكة العالمية للمعونات المرتبطة
بالنواتج وشركة كهرباء كينيا.
شهد أكثر من مليوني كيني بالمناطق الريفية
زيادات في مستويات دخلهم بين عامي 2007
و  2015من خالل مشروع لتمكين المجتمعات
المحلية الريفية.

توفير  5.9مليون يوم عمل لما يبلغ إجماال
 123106من العمالة غير الماهرة ،شكلت
النساء منهم حوالي  60في المائة من
المستفيدين ،وذلك بين عامي  2010و .2015

حتى عام  ،2015استفاد  2.6مليون شخص
من مساندة التحويالت النقدية من خالل
البرنامج الوطني لشبكات أ
المان ،ارتفاعا من
 1.7مليون في عام .2013

إتمام  589كيلومترا من الطرق الفرعية،
و  134سدا ترابيا صغيرا وملجأ ،و  80إجراء
تدخليا تتعلق بتغير المناخ في عام .2015

ليسوتو
بين عامي  2014و  ،2015استفاد 28616
شخصا من مشروع يهدف إلى تحسين بيئة
أ
العمال في ليسوتو ،وزيادة القدرة على

الحصول على التمويل ،وتنويع أنشطة
االقتصاد الوطني ،وذلك عن طريق تطوير
قطاعات مختارة غير قطاع النسيج.

تطعيم  149376طفال بين عامي  2012و
 ،2015وتمت  74593والدة تحت إشراف
كوادر صحية ماهرة بين عامي  2012و .2014

تلقت  100منظمة غير حكومية تدريبا بين
عامي  2013و  2015في مجالين من بين
خمسة مجاالت ذات أولوية فيما يتعلق
اليدز في ليسوتو.
بمعالجة وباء فيروس إ

مالي

ليبريا
تلقت  20ألف أسرة زراعية بذور أرز عالية
الجودة لتفادي انتشار الجوع ،وتنشيط
اليبوال.
القطاع الزراعي في أعقاب أزمة إ
تقديم  10800ساعة من التدريب أثناء العمل
بين عامي  2011و  2015من خالل مشروع
لتحسين الطرق وصيانتها.

مدغشقر
في عام  ،2015استفاد أكثر من  2.9مليون
تلميذ من مشروعات مولتها المؤسسة الدولية
للتنمية والشراكة العالمية من أجل التعليم.
حصل  762882شخصا على حزمة أساسية من
خدمات الرعاية الصحية أو التغذية أو الصحة
النجابية بين عامي  2012و.2014
إ

حتى نهاية سبتمبر/أيلول  ،2015استفادت
 43613أسرة معيشية تمثل  349031شخصا
والجراءات المصاحبة
من التحويالت النقدية إ
لها ،وكان أكثر من نصف المستفيدين من
النساء أ
والطفال.
حصلت  1.6مليون أسرة معيشية في المناطق
الحضرية على الكهرباء بين عامي  2009و
 ،2015وعاد ذلك بالنفع على  3.7مليون
شخص.
توفير طرق صالحة للسير عليها في كل
أ
الجواء المناخية لنحو  45في المائة من سكان
الريف في عام  ،2015ارتفاعا من  32في
المائة في عام .2007

موريتانيا
في خالل مدة تتجاوز السنة بقليل بدءا من
مايو/أيار  ،2014أتمت البالد عقودا لبناء
 13مدرسة ثانوية مخططة بغرض اجتذاب
الفتيات إلى التعليم االعدادي؛ ووفرت تدريبا
لحوالي  8800مدرسا ابتدائيا؛ وقامت بطباعة

السنغال

423

ومص ِّنع زراعي في السنغال من تطوير ونشر وتطبيق
استفاد
ألف منتج ُ
تكنولوجيات زراعية محسنة بين عامي  2012و .2015

وتوزيع  322ألف مجموعة مواد مدرسية
للصفين الرابع والخامس؛ وبدأت في إعداد
وطباعة أكثر من مليون كتاب مدرسي لمرحلة
التعليم أ
الساسي.
بين عامي  2012و  ،2014أدت إصالحات
لتحسين إدارة الموارد العامة في موريتانيا
إلى زيادة متحصالت الضرائب بحوالي
 50في المائة.

موزمبيق
توفير المياه النظيفة لنحو  795508أشخاص
في المناطق الحضرية بين عامي 2007
و .2015
التحاق  81.5في المائة من أ
الطفال في سن
السادسة بالصف أ
الول الدراسي في عام
أبجديات عمل المؤسسة الدولية للتنمية في أفريقيا
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 2015ارتفاعا من  70في المائة في عام .2011
وخالل الفترة بين عامي  2011و  ،2015أدت
تدخالت المشروع إلى تعيين  14722مدرسا
مؤهال آخر في المرحلة االبتدائية.

لم توجد إصابات بشلل أ
الطفال خالل الفترة
بين يوليو/تموز  2014و يوليو/تموز ،2015
وهو إنجاز مهم على مسار البالد في القضاء
على شلل أ
الطفال.

شراء  1.9مليون ناموسية معالجة بالمبيدات
الحشرية للوقاية من المالريا وتوزيعها في
موزامبيق بين عامي  2010و .2014

تحقيق نمو قدره  85في المائة في عدد
العقود الحكومية التي تم إرساؤها عن
طريق المنافسة المفتوحة في عام ،2015
ارتفاعا من  20في المائة في عام .2009

النيجر
توفير  1.8مليون يوم عمل مؤقت ،منها
 477630يوما للنساء بين عامي  2011و .2015
تلقت  44888أسرة معيشية تحويالت نقدية
بين عامي  2011و .2015
استفاد  126341شخصا من مشروع يهدف
إلى تحسين قيمة الصادرات الزراعية
وقدرتها التنافسية.

نيجيريا
مالي

توفير طرق صالحة للسير عليها في كل أالجواء المناخية لنحو  45في المائة
من سكان الريف في عام  ،2015ارتفاعا من  32في المائة في عام .2007
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تطعيم  55.5مليون طفل ضد مرض شلل
أ
الطفال في نيجيريا في عام  ،2015وشكل
ذلك زيادة قدرها  98في المائة عن عدد
أ
الطفال الذين تم تطعيمهم ضد هذا
المرض في عام .2014

تلقت  63350امرأة حامال مصابة بفيروس
اليدز دورة كاملة من العالج الوقائي المضاد
إ
للفيروسات الرجعية للحد من خطر انتقال
الفيروس من أ
الم إلى الطفل في ،2015
وهي زيادة تتجاوز  140في المائة منذ
عام .2010

رواندا
ربط  412ألف أسرة معيشية في رواندا
بشبكة الكهرباء العمومية ،وتم إنشاء  3آالف
كيلومتر من خطوط النقل والتوزيع بين عامي
 2009و  ،2015وهو ما مكن المواطنين من
الحصول على إمدادات كهربائية رخيصة
ويمكن التعويل عليها.
استفاد  19828شخصا من أعمال فالحة
أ
الرض في الفترة من  2008إلى ،2012
مما ساعد أيضا على تشغيل  7000شخص.

السنغال
استفاد  423ألف منتج ومص ِّنع زراعي
في السنغال من تطوير ونشر وتطبيق
تكنولوجيات زراعية محسنة بين عامي
 2012و .2015
النتاجية الزراعية في
ساعد برنامج تعزيز إ
غرب أفريقيا على تمكين البحوث لتطوير
ممارسات زراعية مراعية للتغيرات المناخية
باستخدام  14صنفا جديدا وفير الغلة ومبكر
النضج ومقاوما للجفاف من الدخن والذرة
البيضاء واللوبياء.
النتاجية الزراعية في
ساند برنامج تعزيز إ
غرب أفريقيا كذلك  99طالبا في برامج
الدكتوراه و  71طالبا في برامج الماجيستير
على بناء مهن علمية وسد الفجوات القائمة في
بعض مجاالت البحوث الزراعية.
التحق  86.8في المائة من أ
الطفال بالمدارس
االبتدائية في  2014مقارنة مع  81.9في
المائة في  ،2005وأتم  73.4في المائة منهم
تعليمهم االبتدائي في  2014في مقابل
 53في المائة في  ،2005وحدثت زيادة
نسبتها  52في المائة في االلتحاق بالتعليم
الجامعي.

بين عامي  2010و  ،2015حصل 206160
شخصا في المناطق الحضرية على توصيلة
مياه بالشبكة ،كما حصل  82260شخصا على
خدمات صرف صحي محسنة .وخالل الفترة
نفسها ،حصل  172370شخصا على مياه شرب
مأمونة ،في حين حصل  193730شخصا آخر
على خدمات صرف صحي محسنة.

سيراليون
اليرادات الحكومية من قطاع
ازدادت إ
مصائد أ
السماك من  900ألف دوالر في عام
 2008إلى  3.8مليون دوالر في عام ،2013
وهي زيادة قدرها  322في المائة خالل
 5سنوات ،ويرجع الفضل في ذلك إلى
برنامج للحد من الصيد غير الشرعي أ
للسماك،
وإنشاء مناطق للحفاظ على الثروة السمكية
مخصصة لمجتمعات الصيد المحلية
الصغيرة.

جنوب السودان
شراء  1.2مليون ناموسية معالجة بالمبيدات
الحشرية والتي يستمر مفعولها طويال و/أو
توزيعها في جنوب السودان في عام ،2014
ارتفاعا من  126451في عام .2012

رواندا

19828

شخصا من أعمال فالحة أ
الرض في الفترة من  2008إلى
استفاد
 ،2012مما ساعد أيضا على تشغيل  7000شخص.

حصل  374206أطفال تتراوح أعمارهم بين
 6أشهر و  59شهرا ،على جرعة من فيتامين (أ)
في  ،2013وشكل ذلك زيادة قدرها  2000في
المائة منذ عام .2011
حصل  47287طفال دون سن  12شهرا في
جنوب السودان على تطعيم ثالثي ضد
الدفتريا ،والشاهوق أو السعال الديكي،

والتيتانوس في عام  ،2013ارتفاعا من
 16986في عام .2011

تنزانيا
بات بمقدور  8ماليين تنزاني في المناطق
الريفية الحصول على مياه الشرب النظيفة
والمأمونة بحلول عام  ،2015وهي زيادة
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قدرها  75في المائة عن عام .2007
وفي المناطق الحضرية ،تمكن  230ألف
منزل إضافي و  2.3مليون مواطن أيضا من
الحصول على مياه الشرب النظيفة
والمأمونة بين عامي  2007و .2015

بين عامي  2003و  ،2012بات بمقدور أكثر من
 3ماليين شخص —  47في المائة منهم من
سكان شمال أوغندا — الحصول على خدمات
حسنة ،منها مياه الشرب المأمونة ومرافق
ُم َّ
حسنة للصرف الصحي.
ُم َّ

توفير  16.9مليون يوم عمل في مشروعات
أ
الشغال العامة في عام  ،2015وهي زيادة
نسبتها  213في المائة في مقابل  5.4مليون
يوم عمل في عام .2005

بين عامي  2009و  ،2014حصل 170900
شخص في غانا على حزمة أساسية من
خدمات الرعاية الصحية أو التغذية أو الصحة
النجابية .وتلقى  961عامال صحيا تدريبا ،وتم
إ
إنشاء  230منشأة صحية أو إعادة تجديدها أو
تجهيزها بالمعدات خالل الفترة نفسها.

توغو

أوغندا

بين عامي  2012و  ،2015استفاد  3275شخصا
من بناء  90مدرسة تضم  248فصال دراسيا،
و  13مركزا صحيا ،و  44بئرا ،وأربعة
مراحيض مجتمعية ،وطريقين ومعبرين
ريفيين ،ومظلتين أ
بالسواق.

170900

شخص في غانا على
بين عامي  2009و  ،2014حصل
النجابية.
حزمة أساسية من خدمات الرعاية الصحية أو التغذية أو الصحة إ
وتلقى  961عامال صحيا تدريبا ،وتم إنشاء  230منشأة صحية أو إعادة
تجديدها أو تجهيزها بالمعدات خالل الفترة نفسها.

حصل  14016شخصا على مساعدات مالية
بين عامي  2013و  2015في إطار برنامج
لشبكات أ
المان االجتماعي لمكافحة سوء
أ
التغذية لدى الطفال في توغو.

أوغندا
انخفض الوقت الالزم لتسجيل ملكية عقار
إلى  52يوما في  2013من  225يوما في ،2006
والوقت الالزم لتسجيل منشأة أعمال من
 135يوما إلى يومين خالل الفترة نفسها.
أبجديات عمل المؤسسة الدولية للتنمية في أفريقيا
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زامبيا
إنشاء  404منشآت صحية أو إعادة تجديدها
أو تجهيزها بالمعدات ،وتلقى  345عامال
صحيا تدريبا على إجراءات الكشف على
الصابة بالمالريا وعالجها بين عامي 2010
إ
و .2013
شراء أو توزيع  2.5مليون ناموسية معالجة
بالمبيدات الحشرية والتي يستمر مفعولها
طويال بين عامي  2010و .2013
ازداد محصول الموز من  14طنا للهكتار
في عام  2011إلى  28طنا للهكتار في عام
 2014لصغار المزارعين ،وذلك باالستفادة
من مشروع تطوير الري في زامبيا.

تشاد

 20ألف

شخص مهارات القراءة والكتابة بين
تعليم
عامي  2003و .2012
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