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صور فوتوغرافية:
الغالف ،اليونيسف – فتاة صغ�ة وامرأة تس�ان بجانب مبان مدمرة وأكوام من أ
النقاض ف ي� مدينة معرة النعمان ،بمحافظة إدلب ،سوريا.
ي
ي
ف
ت
ين
المقاتل� ي� رواندا.
الدول – مقاتلون سابقون ف ي� مركز موتوبو لترسيح
ماكور�/البنك
الصفحة  ،3سيمون د.
ي
ي
ف
ين
المحلي� ،يقف مع بعض ماشيته بقرية يم�اك بيال ،جالل أباد ي� أفغانستان.
مر� الماشية
أحد
الله،
–هداية
الدول
البنك
اوتش/
ر
الصفحة  ،4غراهام ك
بي
ي
ني�اغونغو ف ي� غوما ف ي� عام  2002ف ي� تجديد مدرج الطائرات بمطار غوما ،جمهورية الكونغو الديمقراطية.
جبل
كان
ر
ب
انفجار
من
كانية
ال�
الصخور
بعض
استخدام
يجري
الدول
تريمو/البنك
الصفحة  ،5فينسنت
ي
ب
ي
ن
أر� هويل /البنك الدول – باحث من المعهد القومي لحاالت الطوارئ الطبية ف� بال�تغال يساعد غينيا بيساو عىل ت ز
االل�ام بتوصيات منظمة الصحة العالمية ف ي� االستعداد لمواجهة وباء إاليبوال.
الصفحة  ،6ي
ي
ي
أ
ف
ف
الصفحة  ،7دومينيك ي ز
الليب�ية مونروفيا.
شاف�/البنك
الدول -تطعيم الطفال ي� “مستشفى ريدمبشن” ي� العاصمة ي
ي
الدول – ف
تغ�ت حياة غليندا فاها عندما جرى تركيب  25أنبوبا لنقل المياه ف� قرية ناغوال ت
ال� تقطنها بجزر سليمان.
،2012
عام
�
سكيتيس/البنك
الصفحة  ،8راشيل
ي
ي
ي ي
ي
أ
اليونيسف/المم المتحدة  /UN0188083محمد – طفل نازح من تعز بسبب الرصاع ،اليمن.
الصفحة ،9
بالردن قبل أ
ستيب� /البنك الدول – كان هناك  90ألف نسمة يعيشون ف� محافظة المفرق أ
ين
ين
الصفحة  ،10وليام نز
السوري� قفز عدد السكان إىل  200ألف نسمة.
الالجئ�
الزمة السورية ،ومع تدفق
ي
ي
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أبجديات عمل المؤسسة الدولية للتنمية:
الهشاشة والرصاع والعنف
أدى ارتفاع الرصاعات العنيفة منذ عام  2010إىل مستويات
قياسية عالية من نز
ال�وح القرسي .وعىل الصعيد العالمي ،بلغ
ين ت
الالجئ�ن
حوال  68مليونا من
عدد
ي
الالجئ� ح� عام  2017ي
ن
داخليا
والنازح�
وطال� اللجوء الذين غادروا ديارهم هربا
ي
بي
من أعمال العنف والرصاع واالضطهاد.
تهدد أوضاع الهشاشة والرصاع والعنف بتبـديد المكاسب
المحققة ف ي� مجال التنمية .ومن المتوقع أن ترتفع نسبة من
يعيشون ف� فقر مدقع ف� أوضاع متأثرة بالرصاعات إىل ث
أك�
ي
ي
 .2030وتؤدي هذه أ
الوضاع ف ي� أحوال
من  %50بحلول عام
كث�ة إىل نزوح السكان ،مما يؤثر عليهم وعىل المجتمعات
ي
المحلية ت
ال� تستضيفهم.
ي
ت
نز
ال� يتحملها هؤالء الناس نتيجة ل�وحهم
وتزيد المصاعب ي
تعرضهم للمعاناة والخطر .إذ ن
الكث�
عن ديارهم من
يعا� ي
ي
منهم من أثر هذه الصدمة ،ويزداد احتمال تعرض النساء
والفتيات لخطر العنف القائم عىل نوع الجنس .ويحتاجون
المساعدة الستعادة أهليتهم وثقتهم بأنفسهم والبدء ف ي�
إعادة بناء حياتهم.
وتساند المؤسسة البلدان المتأثرة بأوضاع الرصاع والهشاشة
من خالل تقديم التمويل والمعرفة المطلوبة إلعادة بناء
مؤسسات واقتصادات قادرة عىل التكيف ،مما يؤدي إىل الحد
ت
ال� يحتاجها
من خطر الهشاشة والرصاعات،
ويرس الدعائم ي
ي
الناس الستئناف حياتهم بشكل سلمي ومثمر .وتواصل
المؤسسة الدولية للتنمية عملها ف ي� البلدان المؤهلة أثناء
التعا� أ
ف
والحوال االنتقالية.
الرصاعات المحتدمة وخالل
ي
إن الخالص من الهشاشة أمر ممكن إال أنه ض
يقت� إقامة
ي

مؤسسات تؤدي وظائفها بشكل جيد .ويتسم النموذج المرن
والقابل للتنبؤ والمدفوع باعتبارات البلدان الذي تعتمده
المؤسسة الدولية للتنمية بالفعالية بشكل خاص .فالمؤسسة
أ
من�ا
جزء مهم من معادلة التنمية الوسع نطاقا ،حيث تمثل ب
ين
للتنسيق ي ن
المانح� (بما ف ي� ذلك تنفيذ صناديق استئمانية
ب�
ن
المانح�) ،وللتشجيع عىل الشفافية والمساءلة لكل
متعددة
ي
ين
المانح� والدول.
من
ت
ال� تقدمها
وبرغم التحديات الهائلة ،فإن المساندة ي
ت
ال� تمر بمرحلة انتقالية من أوضاع
المؤسسة تساعد البلدان ي
أ
الزمات والهشاشة إىل التنمية .ففي أفغانستان ،عىل سبيل
ت
ال� قدمتها المؤسسة الدولية
المثال ،ساعدت المساندة ي
للتنمية عىل إيجاد  66مليون يوم عمل للعمال المهرة
وغ� المهرة ،وساعدت عىل إنشاء  45751مجلسا للتنمية
ي
المجتمعية ف ي� ربوع أفغانستان ان ُت ِخب أعضاؤها انتخابا
ديمقراطيا عن طريق ت
االق�اع الرسي.
وتوضح أ
المثلة الواردة ف ي� الصفحات التالية كيف تحدث
ت
ال� تمولها المؤسسة الدولية للتنمية ف ي� الدول
العمليات ي
1
الهشة والمتأثرة بالرصاعات أثرا ملموسا .يُرجى التأكد من
الخرى أ
االطالع عىل كتيباتنا أ
“لبجديات عمل المؤسسة”
(المنجزات مرتبة حسب البلدان) ،بما ف ي� ذلك أبرز مالمح
ين
تغ� المناخ ،والمساواة ي ن
الجنس� ،والوظائف
ب�
أعمالنا عن :ي
والتحول االقتصادي ،والحوكمة وبناء المؤسسات عىل
الموقع.ida.worldbank.org/abcs :
 1البلدان المدرجة ف ي� هذا الكتيب هي بلدان مؤهلة حاليا للحصول عىل
مساندة من المؤسسة الدولية للتنمية .لمعرفة المزيد يرجى زيارة الموقع
التالhttp://ida.worldbank.org/about/borrowing-countries :
ي

جمهورية الكونغو الديمقراطية
تم ترسيح  4700مقاتل سابق وتدريبهم من
خالل برنامج إلعادة االندماج ف ي� المجتمع ،وأتم
ن
والمه�
 3786مقاتال سابقا تدريبهم العام
ي
(.)2018 - 2015
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أفغانستان
ين
ب� عامي  2003و  ،2017وفر برنامج التضامن
ث
ن
الوط� أك� من  66مليون يوم عمل للعمال
ي
وغ� المهرة ،وساعد عىل إنشاء 45751
المهرة ي
مجلسا للتنمية المجتمعية ف ي� ربوع أفغانستان
ان ُت ِخب أعضاؤها انتخابا ديمقراطيا عن طريق
ت
االق�اع الرسي.
ين
وب� عامي  2012و ،2018اكتمل إنشاء
كيلوم�ا من الطرق الفرعية و 1840م�ات
ت
1450
ث
من الجسور الفرعية ،وصيانة أك� من
كيلوم� من الطرق الفرعية .وخالل ت
ت
الف�ة
3500
ت
نفسها ،اكتمل إنشاء  860كيلوم�ا من الطرق
الثانوية ،و  2319تم�ا من الجسور الثانوية ،وتم
إيجاد  2.7مليون فرصة عمل ف ي� المناطق الواقعة
عىل امتداد هذه الطرق.

أفغانستان
ين
ين
تحص�  27.4مليون من
ب� عامي  2013و ،2018تم
أ
الحيوانات من أمراض الماشية العابرة للحدود ،والمراض
أ
ت
ت
النتاج.
ال� تؤثر عىل إ
ال� تصيب إ
النسان ،والمراض ي
الحيوانية ي
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ين
وب� عامي  2010و  ،2018حصل
 81880شخصا من خالل منشآت أعمال ريفية
عىل فرص عمل دائمة ،وبلغت نسبة النساء
ين
وسجل  %71من منشآت
ب� المستفيدين َّ .%52
أ
ت
ال� يساندها
العمال
ي
الصغ�فة والمتوسطة ي
الم�ش وع زيادة ي� إيراداتها ،وكانت  %28منها
منشآت مملوكة لنساء.
ين
ين
تحص�
وب� عامي  2013و ،2018تم
 27.4مليون من الحيوانات من أمراض الماشية
أ
ت
ال� تصيب
العابرة
للحدود ،والمراض الحيوانية ي
النسان ،أ
والمراض ت
النتاج .وتم
ال� تؤثر عىل إ
إ
ي
لتحس�ن
تزويد ُ 453239م ِنتجا بمساعدات فنية
ي
النتاج.
أساليب إ

وأصبح بمقدور  20.4مليون من سكان الريف
استخدام طرق صالحة للس� ف� كل أ
الجواء ف ي�
ي ي
ف
عام  ،2018ارتفاعا من  13.6مليون ي� عام .2013
وخالل ت
الف�ة نفسها ،زادت نسبة سكان الريف
أ
ف
للس� ي� كل الجواء
الذين يتاح لهم طرق صالحة ي
من  %58إىل .%89
ين
وب� عامي  2013و  ،2018استفاد  52500شخص
تيس� الوصول إىل الخدمات المالية لمنشآت
من ي
أ
والصغ�ة والمتوسطة.
العمال متناهية الصغر
ي
وزادت محفظة القروض يغ� المسددة من
 19.3مليون دوالر ف ي�  2013إىل  26.7مليون دوالر
ف ي� .2018
بوروندي
ين
وب� عامي  2015و  ،2018كان  21739مزارعا
حسنة يدعمها
يستخدمون تقنية زراعية ُم َّ
الم�ش وع .وخالل ت
الف�ة ذاتها ،تم تجديد ستة
ف
مالي� شجرة من أشجار ب ن
ين
و� عام ،2018
ال� .ي
تم رسميا تسجيل  %77من جمعيات مزارعي
بن
ال� ارتفاعا من  %31ف ي� .2015
جمهورية أفريقيا الوسطى
ين
توف�  100830يوما
ب� عامي  2016و  ،2018تم ي
من العمل المؤقت استفاد منها  37ألف شخص
 %27منهم نساء .وأُنشئت  57شبكة رصف مغطى
جديدة و 25شبكة قائمة أعيد تأهيلها ،وأعيد
ت
كيلوم�ا من
تأهيل  12جرسا ،وتم إنشاء 63
قنوات الرصف عىل امتداد الطرق الرسيعة.

ف� ت
الف�ة ي ن
ب� عامي  2017و  ،2018استفاد
ي
 63250نازحا من برامج شبكات أ
المان االجتماعي،
 %60منهم نساء .واستفادت  8250أرسة من
تيس� حصول
التحويالت النقدية ،وتم ي
أ
 12650شخصا عىل الخدمات الساسية ومرافق
البنية التحتية.
تشاد

جمهورية الكونغو الديمقراطية
ين
ب� عامي  2014و  ،2018استفاد  1532شخصا من
خالل برامج النقد مقابل العمل ،والغذاء مقابل العمل،
أ
توف�  581715يوم عمل.
والشغال العامة .وتم ي

ين
ب� عامي  2014و  ،2018تم تدريب  414من
عمال الصحة عىل تدعيم القدرات المؤسسية
أ
سجلت
وتنفيذ التمويل المستند إىل الداء ،كما َّ
 %100من المنشآت الصحية أنشطتها الشهرية
باستخدام نماذج تقارير موحدة ف ي� عام 2018
ارتفاعا من  %65ف ي� .2014
ف ي� عام  ،2018تم تسجيل � 6383ش كة من خالل
نافذة خدمات موحدة ارتفاعا من � 3000ش كة
ف�  .2014وخالل ت
الف�ة نفسها ،تم تدريب 39
ي
ف
التثم�ن
موظفا ومفتشا جمركيا ي� مجاالت مثل ي
الجمرك وقواعد المنشأ وإدارة المخاطر.
ي
ف
و� ت
الف�ة من  2014إىل  ،2018حصلت 50
ي
صغ�ة ومتوسطة ف ي� القطاع
منشأة أعمال ي
أ
الفرعي لسالسل منتجات اللحوم واللبان عىل
دعم من خالل برنامج المنح المناظرة الذي
ساهم فيه القطاع الخاص ث
بأك� من  700ألف
ين
دوالر ،وتلقى  416عامال تدريبا
لتحس� أدائهم
وجودة منتجاتهم.

جزر القمر
ين
ب� عامي  2015إىل  ،2018ساعد برنامج
أ
لشبكات المان عىل تهيئة  641456يوم عمل،
فق�ا بخدمات
وتم تزويد  69مجتمعا محليا ي
شبكات أ
المان االجتماعي والتغذية ،وتدريب
 106من عمال الصحة عىل مهارات إطعام
الرضع وصغار أ
الطفال.
جمهورية
الكونغو الديمقراطية
ين
ب� عامي  2015و  ،2018تم ترسيح
 4700مقاتل سابق وتدريبهم من خالل برنامج
إلعادة االندماج ف ي� المجتمع .وأتم  3786مقاتال
ن
والمه� ،وأعيد بنجاح
سابقا تدريبهم العام
ي
دمجهم ف ي� مجتمعاتهم المحلية.
الح ّي بدعم من المؤسسة
وقام معهد السالم َ
الدولية للتنمية بتدريب  50من موظفي
ف
ن
الوط� نز
ل�ع السالح
ال�نامج
التواصل ي� ب
ي
والترسيح وإعادة االندماج ( ،)UEPNDDRوعمل
عىل زيادة الوعي باحتياجات الصحة النفسية
ين
ين
السابق�.
للمقاتل�
والعقلية
ين
ب� عامي  2014و  ،2018استفاد
 970204أشخاص من مجتمعات ت�ض رت من
نز
ال�وح القرسي من برنامج لدعم سبل كسب
العيش ،وكان  %48.9منهم نساء .واستفاد
 1532شخصا من خالل برامج النقد مقابل
أبجديات عمل المؤسسة الدولية للتنمية | 5

العمل ،والغذاء مقابل العمل ،أ
والشغال
العامة .وتمت تهيئة  581715يوم عمل،
منها  269800يوم للنساء.
جمهورية الكونغو
ف� ت
الف�ة من  2010إىل  ،2018استفاد
ي
 1.1مليون شخص ف
ت
وبوان� نوار
افيل
ز
ا
ر
ب
�
ي
ي
من م�ش وع تطوير مصادر المياه والكهرباء
والتنمية الح�ض ية .وحصل  331710أشخاص
عىل مصادر مياه محسنة ،واستفاد
 259340شخصا من تحسن خدمات الرصف
الزراعي وتوف� طرق صالحة لجميع أ
الجواء.
ي
ف
و� ت
الف�ة من  2013إىل  ،2018حصل
ي
 328شابا عىل تدريب عىل المهارات �ف
ي
المدارس ،والتحق  692شابا بب�امج التلمذة
ت
ال� ساعدت عىل ي ن
تحس� مهارات
المهنية ي
العمل وريادة أ
العمال .والتحق  479من
صغار رواد أ
العمال بب�نامج
تجري� للتدريب
بي
عىل المهارات.

غينيا-بيساو

ف� ت
الف�ة من  2014إىل  ،2018تلقَّى  346من وكالء الصحة المجتمعية تدريبا عىل الوقاية
ي
اليبوال.
من
إ
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ف ي� عام  ،2017استفاد مليونا شخص من
م�ش وع صحي ارتفاعا من  900ألف شخص
ف ي�  ،2015وكان  1.5مليون منهم نساء.
ين
تحص�  89118طفال باللقاحات ف ي�
تم
عام .2017
كوت ديفوار
استفاد  53489شابا من برنامج التدريب عىل

مهارات العمل ف ي�  2018ارتفاعا من
 25422شابا ف ي�  .2014وبعد ستة أشهر
المشارك� �ف
ن
من التدريب أصبح  %62من
ي ي
ين
موظف� أو يزاولون أعماال حرة
ال�نامج
ب
لحسابهم الخاص.
التحق  10433من الشباب بب�نامج التلمذة
المهنية المؤقت ف ي�  .2018وأتم  %92من
الشباب التدريب ف ي� عام  2018ارتفاعا من
 %76ف ي�  .2016وبعد ستة أشهر من التدريب
ن ف
ال�نامج
أصبح  %52من
المشارك� ي� ب
ي
ين
موظف� أو يزاولون أعماال حرة لحسابهم
الخاص .والتحق  14959من الشباب بب�نامج
التدريب عىل ريادة أ
العمال ف ي�  2018ارتفاعا
من  11248ف ي� .2015
ف� ت
توف�
الف�ة من  2015إىل  ،2018تم ي
ي 2.5مليون يوم من أ
الشغال العامة كثيفة
االستخدام أ
لليدي العاملة ساعدت عىل
ت
كيلوم�ا من الطرق ف ي�
إعادة تأهيل 3491
ف
ت
كيلوم�ا ي� .2014
 2018ارتفاعا من 2537
ف� ت
الف�ة من  2015إىل  ،2018أجريت
ي
 143151والدة ف ي� منشأة صحية وتحت
درب .وتم تحديد
إ�ش اف متخصص ُم َّ
 9045طفال مصابا بسوء تغذية شديد
ومعالجتهم ،وتلقت  371640امرأة حامال
رعاية ما قبل الوالدة خالل زيارة إحدى
ت
ال� تقدم الخدمة الصحية.
الجهات ي
ت
جيبو�
ي
ين
ب� عامي  2014و ،2018حصلت  96362من

المرضعات والحوامل والمراهقات و أ
الطفال
دون سن الخامسة عىل خدمات تغذية أساسية،
ارتفاعا من  ،7117وحصلت  69492امرأة عىل
رعاية ما قبل الوالدة ارتفاعا من  .6100وخالل
ت
الف�ة نفسها ،وضعت  24023امرأة حملها
�ش
مؤهل ارتفاعا من
ط� َّ
تحت إ اف ممارس ب ي
أ
ن
تحص�  %78.5من الطفال
 1026امرأة .وتم
ي
تحصينا كامال قبل أن يكملوا عامهم أ
الول ف ي�
 2018ارتفاعا من  %33ف ي� .2012

غامبيا
ف� ت
الف�ة من  2014إىل  2017تلقى
ي
 793مزارعا تدريبا عىل الممارسات الزراعية
الجيدة ،وتم تدريب  176من رواد أ
العمال
الدارة المالية،
الدارة ،مثل إ
عىل مهارات إ
وتخطيط أ
العمال ،والتسويق.
غينيا-بيساو
ف� ت
الف�ة ي ن
ب�  2010إىل  ،2018استفاد
ي
 169684شخصا  %49.5منهم نساء
من م�ش وع للتنمية المجتمعية ف ي�
المناطق الريفية.
ف
و� ت
الف�ة من  2009إىل  ،2018التحق
ي
اس جديد أو أُعيد
 12452طالبا بفصل در ي
تيس� وصول  70267شخصا
تأهيله ،وتم ي
إىل طريق جديد أو أعيد تأهيله وصالح
للس� ف� كل أ
الجواء.
ي ي
لي�يا
ب
ف� ت
الف�ة من  2013إىل  ،2018قام
ي

لي�يا
ب

ف ي�  ،2017تلقَّى  1.9مليون شخص خدمات أساسية ف ي� مجاالت
الرعاية الصحية والتغذية والسكان ارتفاعا من  1.3مليون ف ي� .2013
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 786شابا ف ي� المناطق الح�ض ية بإنشاء
أو توسيع م�ش وعات أرسية بدعم من منح
بدء الم�ش وعات.
ف
و� ت
الف�ة من  ،2015-2018استفاد
ي
أ
 7224شخصا من برامج شبكات المان،

وأتم  3612شابا ريفيا التدريب عىل
توف�  105360يوما
المهارات الحياتية ،وتم ي
من أ
الشغال العامة.

جزر سليمان
ين
ب� عامي  2010و  ،2018وظفت أعمال تشييد البنية التحتية
المجتمعية  13ألف شاب من المجتمعات المحلية الضعيفة ووفرت
ث
أك� من  785851يوم عمل.
 | 8أبجديات عمل المؤسسة الدولية للتنمية

مال
ي
ف� ت
الف�ة من  2014إىل  ،2018التحق 22718
ي
ين
الملتحق� بالمدارس بب�نامج
من الشباب يغ�
للتدريب عىل المهارات ،والتحق  4858بب�نامج
وضع خطط
للتلمذة المهنية ،وأكمل  654شابا ْ
أعمال ف� إطار برنامج لريادة أ
العمال.
ي
ف
و� ت
الف�ة من  2013إىل  ،2018أصبح بمقدور
ي
 73736شخصا ف ي� المناطق الريفية الحصول
عىل الكهرباء من مصادر طاقة متجددة ،وهو
ما أدى إىل تفادي دخول  2008أطنان من
انبعاثات الدفيئة إىل الغالف الجوي.
ف� ت
الف�ة من  2013إىل  ،2017ساعد
ي
أ
م�ش وع طارئ لشبكات المان عىل تقليص
الفقر ف� صفوف أ
الرس المستفيدة بنسبة
ي
 .%21وتلقت  67845أرسة تضم 390465
شخصا تحويالت نقدية ربع سنوية.
موزامبيق
استطاعت موزامبيق بدعم من المؤسسة
الدارة ف ي�
الدولية للتنمية تقوية قدرات إ

ف
و� عام
قطاعي التعدين والمحروقات .ي
 ،2018تم إخضاع  16منجما وم�ش وع
ف
ن
ف�
بناء ي� قطاع الغاز لعمليات تفتيش ي
سنوية ،وإخضاع سبعة مناجم لضوابط
الرقابة المالية .واستفاد من هذا الم�ش وع
 2322شخصا  %46منهم نساء.
ميانمار
ف� ت
الف�ة من  2014إىل  ،2018استفاد
ي
 22252شخصا من خالل زيادة غلة
المحاصيل وتكثيف المحاصيل ف ي� مواقع
ري قائمة مختارة ف ي� مناطق باجو �ش ق،
وناي باي تاو ،ومانداالي ،وساغينغ.
وخالل ت
الف�ة نفسها ،تم تزويد
 5808هكتارات بخدمات الري والرصف،
وأعيد تأهيل  3900هكتار من المناطق
الصالحة للري.
جزر سليمان
ين
ب� عامي  2010و  ،2018وظفت أعمال
تشييد البنية التحتية المجتمعية  13ألف
شخص من المجتمعات المحلية الضعيفة
ووفرت ث
أك� من  785851يوم عمل .وشكلت
النساء  %52من الذين تم توظيفهم ،وكانت
نسبة  %60منهم ف� الفئة العمرية ي ن
ب� 16
ي
و  29عاما .و ُد ِفعت أجور تزيد عىل
ين
 3ين
العاطل� الذين
لكث� من
مالي� دوالر ي
عملوا ف ي� المتوسط  59يوما.

جنوب السودان

اليمن

ين
ب� عامي  2015و ،2018استفاد
 53290شخصا من خالل أنشطة النقد
مقابل العمل والغذاء مقابل العمل
ووظائف مؤقتة ف� إطار برنامج أ
للشغال
ي
توف� أربعة ي ن
مالي� يوم عمل
العامة .تم ي
 %76منها للنساء.
ف
و� عام  ،2017استفاد  505396شخصا
ي
من م�ش وع طارئ للغذاء والتغذية .وتلقت
 31770أرسة مساندة ف ي� استئناف إنتاج
المحاصيل وتربية الماشية ف ي� .2018

ين
توف�
ب� عامي  2016و ،2018تم ي
 6.8مليون يوم عمل لما يبلغ
 300639شخصا حصلوا عىل فرص عمل
قص�ة أ
المد %47 ،منهم من الشباب،
ي
وحصلت الفئات السكانية أ
الوىل بالرعاية
عىل خدمات أساسية %28 ،منهم
من النساء.

توغو
ين
تيس� وصول
ب� عامي  2012و ،2017تم ي
ف
فق�ة إىل
 315246شخصا ي� مجتمعات ي
مرافق البنية االجتماعية واالقتصادية،
واستفاد  12754شخصا من خالل أنشطة
النقد مقابل العمل ،والغذاء مقابل
العمل ،أ
والشغال العامة .وخالل ت
الف�ة
نفسها ،التحق  39831طالبا بمدارس أُعيد
تأهيلها أو أُنشئت حديثا.
ين
تيس�
وب� عامي  2013و ،2017تم ي
حصول  50320من المستفيدين عىل
حسن ،وإعطاء  47550طفال
مصدر مياه ُم َّ
 11.6مليون وجبة طعام مجانية.

ين
وب� عامي  2017و ،2018طبق  4344مزارعا
تقنية زراعية محسنة ،منهم  1550امرأة.
وخالل ت
الف�ة نفسها ،استأنفت  48950أرسة
معيشية أنشطة زراعة المحاصيل وتربية
ين
تحص�  4.9مليون رأس من
الماشية ،وتم
أ
الماشية ضد المراض.
ين
وب� عامي  2017و ،2018حصل  1.7مليون
ف
بالكول�ا عىل
شخص ي� المناطق المتأثرة
ي
حسنة ،وحصل نحو  725ألف
مصادر مياه ُم َّ
الكول�ا عن
شخص عىل التطعيم بلقاحات
ي
طريق الفم .وخالل ت
الف�ة نفسها حصل
 14.6مليون شخص عىل خدمات أساسية
ف
ين
تحص�
مجال الصحة والتغذية .وتم
ي� ي
 6.9مليون طفل .كما تلقت  630583امرأة
حامال رعاية ماقبل الوالدة خالل زيارة
ت
ال� تقدم الرعاية
واحدة إلحدى الجهات ي
الصحية .وتم إجراء  143148والدة تحت
إ�ش اف متخصص مدرب.

اليمن

ين
ب� عامي  2017و ،2018حصل  1.7مليون شخص ف ي� المناطق
حسنة ،وحصل نحو 725
المتأثرة
ي
بالكول�ا عىل مصادر مياه ُم َّ
الكول�ا عن طريق الفم.
ألف شخص عىل التطعيم بلقاحات
ي

أبجديات عمل المؤسسة الدولية للتنمية | 9

الن خامس أك� مدينة ف� أ
السوري� آ
ويُعد مخيم ت
ين
ين
المتغ�ة،
الردن .وقد تزايدت حدة التوترات االجتماعية نتيجة للبيئة
لالجئ�
الزع�ي
ي
ب
ي
والضغوط الواقعة عىل تقديم الخدمات ،والتنافس عىل الموارد المحدودة.
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البنك
ي
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433 USA
ida.worldbank.org
Facebook.com/ida.wbg
Twitter.com/wbg_ida
YouTube.com/worldbank
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