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أبجديات عمل المؤسسة الدولية للتنمية: 
الحوكمة وبناء المؤسسات

ي لديها مؤسسات قوية بتهيئة بيئة تي� 
تزدهر البلدان ال�ت

نمو القطاع الخاص، وتحد من الفقر، وتقدم خدمات 
قَيمة، وتكتسب ثقة مواطنيها - وهي عالقة ثقة تنشأ م�ت 

ي عملية اتخاذ قرارات 
كان الناس يستطيعون المشاركة �ف

الحكومة وهم يعرفون أن أصواتهم تجد آذاناً صاغية.

ي تزيد 
تساعد المؤسسة الدولية للتنمية عىل بناء الأنظمة ال�ت

ف نظم  من فاعلية المساعدات بتقوية المؤسسات وتحس�ي
الحوكمة. وتعمل المؤسسة الدولية للتنمية مع الوزارات 

دارات المعنية بشأن إدارة المؤسسات العامة  والهيئات والإ
ي القضايا الأوسع نطاقا المتصلة بنظم 

ومسائل التمويل. و�ف
يعية  ف الت�ش الحوكمة، تعمل المؤسسة مع أجهزة السلطت�ي

ي تعمل للنهوض 
والقضائية والمؤسسات الأخرى ال�ت

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 
اض من المؤسسة من إتاحة  يمكن البلدان المؤهلة لالق�ت
ف  ي بناء الثقة ب�ي

، وأن يساعد �ف ف الفرص لمشاركة المواطن�ي
ف والمحافظة عليها. ويعتمد الحد من  الدولة والمواطن�ي

ي 
ك للجميع عىل المؤسسات ال�ت الفقر وتعزيز الرخاء المش�ت
ي فحسب بل 

ي حل مشكالت الما�ف
تتمتع بالفاعلية ل �ف

ف الذين  ة للمواطن�ي ي الستجابة لالحتياجات المتغ�ي
أيضاً �ف

تقوم عىل خدمتهم.

ونتيجة لذلك، أصبحت الحكومات أك�ش شفافية وخضوعا 
ي الفساد 

للمساءلة أمام مواطنيها وأقل عرضة للتورط �ف
ف المؤسسة  ي تقديم الخدمات. ويساعد ترك�ي

وأفضل حال �ف
الدولية للتنمية عىل النمو وبناء القدرات عىل الأمد الطويل 

ي ضمان أن تتسم النتائج بالستدامة وأن تكون البلدان 
�ف

وعات تنميتها بنفسها. ي مسار يؤهلها لتمويل م�ش
ماضية �ف

ول تزال هناك تحديات عديدة، لكن عمل المؤسسة الدولية 
ي ثماره. ففي النيجر، عىل سبيل المثال، انخفض 

للتنمية يؤ�ت
ي عام 2011 إل 

كة من 17 يوما �ف الوقت الالزم لتأسيس �ش
ي عام 2018.

ف �ف يوم�ي

ي الصفحات التالية كيف تحدث 
وتوضح الأمثلة الواردة �ف

ي مجالي 
ي تمولها المؤسسة الدولية للتنمية �ف

العمليات ال�ت
الحوكمة وبناء المؤسسات أثرا ملموسا.1 يُرجى التأكد من 
الطالع عىل كتيباتنا الأخرى “لأبجديات عمل المؤسسة“ 
ي ذلك أبرز مالمح 

)المنجزات مرتبة حسب البلدان(، بما �ف
 ، ف ف الجنس�ي أعمالنا بشأن: تغ�ي المناخ، والمساواة ب�ي

والهشاشة وال�اع والعنف، والوظائف والتحول 
.ida.worldbank.org/abcs :القتصادي عىل الموقع

ي هذا الكتيب هي بلدان مؤهلة حاليا 
1 البلدان المدرجة �ف

للحصول عىل مساندة من المؤسسة الدولية للتنمية. لمعرفة 
 http://ida.worldbank.org/ :المزيد، يرجى زيارة الموقع

about/borrowing-countries
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أفغانستان

ف عامي 2003 و2017، عمل برنامج  ب�ي
يكة، منها  ي و 31 جهة �ش

التضامن الوط�ف
المؤسسة الدولية للتنمية، من خالل 
مجالس التنمية المجتمعية لتحديد 

نشاء  ي مجالي الإ
ا �ف 122430 نشاطا صغ�ي

 والتعم�ي وتنفيذها. 

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

وساعد عىل إنشاء 45751 مجلسا للتنمية 
ي ربوع أفغانستان انُتِخب 

المجتمعية �ف
أعضاؤها انتخابا ديمقراطيا عن طريق 

اع ال�ي.  الق�ت

ف عامي 2015 و 2018، تم تدريب  ب�ي
ف  665 من أعضاء هيئات التدريس المتفرغ�ي

ي مجال التعليم المستند إل النتائج 
�ف

والتعلُّم المرتكز عىل الطالب.

ي عام 2018، قامت 10 جامعات حكومية 
�ف

بوضع وتنفيذ سياسات للتطوير المؤسسي 
اتيجية الوطنية للتعليم  س�ت وفقا للخطة الإ

. العالي

بنغالديش

ف عامي 2015 و2018، استفاد  ب�ي
939094 شخصا - 95% منهم نساء - 

ف سبل كسب العيش.  وع لتحس�ي من م�ش
وعا فرعيا للبنية  وتم إنجاز 3095 م�ش
التحتية بمشاركة مجتمعية، واستفاد 

وعات  471671 شخصا من هذه الم�ش
ي اتخاذ 99% من 

الفرعية. وشاركت النساء �ف
القرارات المجتمعية.

ف عامي 2016 و2018، تم التعاقد مع  ب�ي
، واعتماد 50 ألف معلم غ�ي  3500 محا�ف
حكومي وهو ما عاد بالنفع عىل 1.8 مليون 

طالب منهم 828 ألف فتاة.

ي 2018، تم تدريب 100 من موظفي 
و�ف

ي بنك بنغالديش عىل تقنيات 
الرقابة �ف

الرقابة المستندة إل تحليل المخاطر، 
ي وحدة المعلومات المالية 

و254 موظفا �ف
عىل إدارة المخاطر، والإجراءات الوقائية، 
يات. ي مجال المش�ت

والممارسات التجارية �ف

بوركينا فاصو

ف عامي 2015 و 2018، حصل  ب�ي
ي الحكومة ومنظمات المجتمع 

1787 موظفا �ف
ي مجالت المساءلة 

ي عىل تدريب �ف
المد�ف

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

الرئيسية ومرافق البنية التحتية والتعليم 
والصحة بانتظام لتعزيز الشفافية. 

تم إعداد 17 تقريرا إحصائيا يمكن التعويل 
ي عام 2017 

ي مواعيدها المحددة �ف
عليها و�ف

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

تقارير سنوية مثل الحسابات القومية، 
وبيانات الزراعة والبيئة ودخل القطاع 

ية، والإحصاءات  الصناعي، والتنمية الب�ش
ي مواعيدها المحددة.

الوطنية السنوية �ف

بنغالديش

وعا فرعيا للبنية التحتية بمشاركة مجتمعية،  تم إنجاز 3095 م�ش
وعات الفرعية. وشاركت  واستفاد 471671 شخصا من هذه الم�ش

ي اتخاذ 99% من القرارات المجتمعية.
النساء �ف
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بوروندي

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

لالإحصاءات والدراسات القتصادية وتقييم 
ي مجالت تصميم وتحليل 

قدراتهم �ف
المنتجات الإحصائية، 25% منهم نساء. 
ي عام 2017، ن�ش المعهد 60 تقريرا 

و�ف
إحصائيا للجمهور العام لستخدامها 

، ارتفاعا من  ي
و�ف لك�ت من خالل موقعه الإ

ي 2015.
25 تقريرا �ف

ي عام 2018، تم رسميا تسجيل 77% من 
و�ف

ي 
ف ارتفاعا من 31% �ف جمعيات مزارعي ال�ب
ف عامي 2015 و 2018، كان  2015. وب�ي

21739 مزارعا يستخدمون تقنية زراعية 
وع. نة يدعمها الم�ش  ُمحسَّ

كمبوديا

ل 442 مركزا  ف عامي 2016 و 2018، سجَّ ب�ي
ي تقييم 

صحيا درجة تزيد عىل 60% �ف
ي 2016. 

الجودة ارتفاعا من نسبة 49% �ف
وتلقت نسبة 100% من المراكز الصحية 

مدفوعات عىل أساس الأداء مع تحقيق أداء 
ي خالل 90 يوما، وزادت نسبة 

عالي الجودة �ف
ي لديها لجان فاعلة 

المراكز الصحية ال�ت
ي 2017 

دارة المراكز الصحية من 64% �ف لإ
ي 2018. 

إل 75% �ف

ف عامي 2017 و 2018، استفاد  وب�ي
وع لتطوير  19760 من الطالب من م�ش

التعليم الثانوي، شكلت النساء منهم 
77.6%، وأجرى 100% من المدارس تقييمات 

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

جمهورية أفريقيا الوسطى 

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

ي مواعيدها المحددة، وتم 
السنوية �ف

ي 
تقديم القوائم المالية عن عام 2017 �ف
ت  ي أبريل/نيسان 2018. ونُ�شِ

موعدها �ف
تقارير تنفيذ الموازنة عىل أساس ربع سنوي 

عن عامي 2017 و 2018.

تشاد 

ف عامي 2013 و 2018، استفاد  ب�ي
371917 من أطفال المدارس البتدائية 

من تحسن ظروف التعلم والتدريس، 
شكلت الفتيات 43% منهم. 

كة من  ي عام 2018، تم تسجيل 6383 �ش
�ف

خالل نافذة خدمات موحدة ارتفاعا من 
ة نفسها،  ي 2014. وخالل الف�ت

كة �ف 3000 �ش
ي 

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

المنشأ وإدارة المخاطر.

ة من 2014 إل 2018، حصلت  ي الف�ت
و�ف

ي 
ة ومتوسطة �ف 50 منشأة أعمال صغ�ي

القطاع الفرعي لسالسل منتجات اللحوم 
والألبان عىل دعم من خالل برنامج المنح 
المناظرة الذي ساهم فيه القطاع الخاص 

بأك�ش من 769534 دولرا، وتلقى 416 عامال 
ف أدائهم وجودة منتجاتهم.  تدريبا لتحس�ي

ف عامي 2014 و 2018، تم تدريب  وب�ي
414 من عمال الصحة عىل تقوية القدرات 

المؤسسية وتنفيذ التمويل المستند إل 
لت 100% من المنشآت  الأداء، وسجَّ

الصحية أنشطتها الشهرية باستخدام 
ي عام 2018 ارتفاعا 

نماذج تقارير موحدة �ف
ي 2014.

من 65% �ف

إثيوبيا

ف عامي 2014 و2018، تم إعداد وطباعة  ب�ي
وتوزيع 117 مليون كتاب دراسي وكتيب 

ف عىل المدارس البتدائية  إرشادي للمعلم�ي
وع النهوض بجودة  ي إطار م�ش

والثانوية �ف
التعليم. وأدى 321596 من معلمي 

ف البتدائية والثانوية امتحانات  المرحلت�ي
ي عام 2018 ارتفاعا

 رخصة مزاولة المهنة �ف
ي 2014، وتمت ترقية 

من 30256 �ف
18347 معلما من درجة الدبلوم إل درجة 

ي 
ي التدريس �ف

دبلوم الدراسات العليا �ف
ي 2014. 

2018 ارتفاعا من 652 معلما �ف
واستفاد 25.9 مليون طالب من أسلوب 

ي 2018 أي ما يزيد خمسة 
ز �ف التعلُّم الُمعزَّ

ي 2014.
ف عما كان عليه �ف مالي�ي

وأُطِلقت بوابة وطنية للبيانات المفتوحة 
ت من خاللها  ي مارس/آذار 2016، نُ�شِ

�ف
29 مجموعة بيانات بصيغة البيانات 

المفتوحة. وبدعم من المؤسسة الدولية 

تشاد

لت 100% من المنشآت  سجَّ
الصحية أنشطتها الشهرية 

باستخدام نماذج تقارير موحدة 
ي 

ي عام 2018 ارتفاعا من 65% �ف
�ف

.2014
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ي 2018 حلقات عمل 
للتنمية أُقيمت �ف

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

بشأن مسودة إرشادات لسياسة 
البيانات المفتوحة. 

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

لالإحصاء �ف
إحصاءات حديثة يمكن التعويل 

عليها ويسهل الوصول إليها. وأعرب 
ف عن رضاهم عن  94% من المستخدم�ي

ي الوقت المناسب 
إمكانية الوصول �ف

ي 
لمنهجيات الإحصاءات الرسمية. و�ف
عام 2018، تم تدريب 1147 من 

ي مجالت 
موظفي جهاز الإحصاءات �ف

دارة والإحصاءات التنظيمية،  الإ
ي مجالت إنتاج 

وتدريب 377 موظفا �ف
البيانات الإحصائية. وتم تدريب 2863 
ي موضوعات 

موظفا منهم 698 امرأة �ف
ضمان الجودة المتخصصة، وأساليب 
رسم خرائط الفقر، وتحليل التفاوت 

ي المسوح الأ�ية.
ف �ف ف الجنس�ي ب�ي

غانا

تم تعزيز قدرات جهاز إحصاءات 
غانا عىل إنتاج ون�ش بيانات حديثة 

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

ي الوقت المناسب 
إمكانية الوصول �ف

ي 
لمنهجيات الإحصاءات الرسمية �ف

ي 2011. 
2018 ارتفاعا من نسبة 40% �ف

وزادت نسبة موظفي جهاز الإحصاءات 
الذين يتمتعون بمؤهالت مهنية إل %67.2 

ي 2011.
ي 2018 ارتفاعا من 39% �ف

�ف

وع الخدمات الحكومية  وساعد م�ش
ف كفاءة  ي غانا عىل تحس�ي

ونية �ف لك�ت الإ
ونطاق تغطية تقديم الخدمات الحكومية 

باستخدام تقنيات المعلومات والتصالت. 
وانخفض عدد الأيام الالزمة لستخراج 

ي عام 2013 إل 
شهادة ميالد من 15 يوما �ف

ي عام 2018، كما انخفض عدد 
7 أيام �ف

ي 
ف �ف كة إل يوم�ي الأيام الالزمة لتسجيل �ش

ي عام 2013. 
عام 2018 من 4 أيام �ف

ي عام 2018، أصبحت 15 خدمة 
و�ف

نت  ن�ت ونية جديدة متاحة ع�ب شبكة الإ إلك�ت
ي 

للجمهور العام ارتفاعا من 8 خدمات �ف
2013، وزاد عدد قواعد البيانات المنشورة 
ي 2013. وتمت 

ي 2018 من 100 �ف
إل 147 �ف

رقمنة 18.5 مليون صفحة من السجالت 
ي 2018 ارتفاعا من 17.5 مليون 

الحكومية �ف
ي 2013.

صفحة �ف

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

ف سبل  94786 معلما وطالبا من تحس�ي
نت إل المواد التعليمية. ن�ت الوصول ع�ب الإ

غرينادا

ة من 2013 إل 2018، ساهمت  ي الف�ت
�ف

أداة استهداف جديدة للتحويالت النقدية 
ي 

ة ال�ت ي زيادة نسبة الأ� الفق�ي
وطة �ف الم�ش

تتلقى مدفوعات نقدية من 67% إل %82. 

ي إطار اعتماد 
وأدت إصالحات تنظيمية �ف

لأغراض سياسات التنمية إل زيادة عائدات 
ة من 2013  ي الف�ت

السياحة بأك�ش من 45% �ف
إل 2017.

غينيا

ف عامي 2017 و 2018، استفاد  ب�ي
708684 شخصا- 43% منهم نساء - من 

ى إل  وع يسانده المجتمع المحىلي أدَّ م�ش
ف  تدعيم أجهزة الحكم المحىلي وتحس�ي

ي المجتمعات 
مستويات تقديم الخدمات �ف

الريفية المحلية. 

ة من 2012 إل 2018، ساعد  ي الف�ت
و�ف

وع للنهوض بالحوكمة عىل تدعيم  م�ش
دارة قطاع المعادن.  المؤسسات الرئيسية لإ
وتم إخضاع 100% من المناجم لعمليات 

ي سنوية، وضوابط رقابة 
تفتيش ف�ف

المالية العامة، وعمليات تفتيش من أجل 
ى  ة نفسها، تلقَّ . وخالل الف�ت ي

الرصد البي�أ
يعات البيئية  5150 شخصا تدريبا عىل الت�ش

ثة فيما يتصل بعمليات التعدين.  الُمحدَّ
ي عام 2018، تم إرساء 83% من العقود 

و�ف
الحكومية عن طريق المنافسة المفتوحة، 

ي 2012.
ارتفاعا من 15% �ف

ي عام 2018، استفاد 1.8 مليون شخص 
و�ف

ي لمرفق الكهرباء 
ن الأداء الف�ف من تحسُّ

، ارتفاعا من 2.4 مليون شخص  ي
الوط�ف

غانا

انخفض عدد الأيام الالزمة 
كة من أربعة أيام  لتسجيل �ش

ف ف اثن�ي ي عام 2013 إل يوم�ي
 �ف

ي عام 2018.
�ف
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مداد  ي 2014، وزاد متوسط ساعات الإ
�ف

ي 2018 من 
اليومية بالكهرباء إل 18 ساعة �ف

ة نفسها،  ي 2014. وخالل الف�ت
12 ساعة �ف

انخفضت نسبة الكهرباء المفقودة سنويا 
من 42% إل %32.

ي عملية مبادرة الشفافية 
كة �ف شاركت 300 �ش

ي 2017 ارتفاعا 
ي الصناعات الستخراجية �ف

�ف
ة نفسها،  ي 2015. وخالل الف�ت

كة �ف من 27 �ش
يات حكومية،  تم تدقيق 68 عقد مش�ت
وعات  وتحديث تقرير شامل عن الم�ش

المملوكة للدولة عىل أساس سنوي، وأُتيح 
للجمهور العام الطالع عليه.

غينيا-بيساو

ف 2010 و 2018، استفاد  ب�ي
169684 شخصا- 49.5% منهم نساء - 

ي المناطق 
وع للتنمية المجتمعية �ف من م�ش

ة من 2009 إل 2018،  ي الف�ت
الريفية. و�ف

التحق 12452 من الطالب بفصل دراسي 
جديد أو أُعيد تأهليه، وتم تيس�ي وصول 
70267 شخصا إل طريق جديد أو أعيد 

ي كل الأجواء.
تأهيله وصالح للس�ي �ف

ف النظم الأساسية للمالية  تم تحس�ي
العامة، وانخفضت المدة الزمنية لتقارير 
ي 2015 إل 

تنفيذ الموازنة من 48 شهرا �ف
ي 2018. وأدت إصالحات نظام 

12 شهرا �ف
ائب إل زيادة عدد الأشخاص  تحصيل ال�ف

ي 
ائب من 10399 �ف الذين يدفعون ال�ف

ي 2018. وانخفض عدد 
2017 إل 15917�ف

اد والتصدير من  خطوات عملية الست�ي
ي 2018.

ي 2017 إل 9 خطوات �ف
 26 خطوة �ف

ي
هاي�ت

ف عامي 2012 و2018، تم فحص 430 ألف  ب�ي
ار الهيكلية. وأمكن تفادي  مب�ف لتقييم الأ�ف
ي المناطق المتأثرة 

ة �ف حدوث فيضانات كب�ي
ي بورت 

بالزلزل، وذلك بتطه�ي القنوات �ف
أوبرنس. وتم تدريب أك�ش من 70 مهندسا 

و16 ألفا من عمال البناء عىل أساليب البناء 
. المقاوم للزلزل والأعاص�ي

ف عامي 2013 و 2018، استفاد  ب�ي
214893 شخصا من تقوية قدرات إدارة 

مخاطر الكوارث عىل المستوى البلدي 
ي ذلك حصول 550 موظفا 

، بما �ف ي
والوط�ف

بلديا عىل تدريب عىل صياغة خطط 
إدارة الكوارث. وأعرب أك�ش من 90% من 

المستفيدين عن رضاهم عن استعدادات 
الحكومة الوطنية لمواجهة الكوارث 

ي المستقبل.
 �ف

كينيا

ة من 2010 إل 2018، استفاد  ي الف�ت
�ف

ي 86 تجمعا 
49180 شخصا يعيشون �ف

ف أمن الحيازة. وخالل  عشوائيا من تحس�ي
ة نفسها، تم تزويد 526 ألفا من سكان  الف�ت
المناطق العشوائية بخدمات �ف صحي 

محسنة، وتيس�ي حصول 226 ألفا من سكان 
ية عىل مصادر مياه محسنة.  المناطق الح�ف

 غينيا

ة من 2012 إل 2018، استفاد 3235 شخصا و14446 طفال  ي الف�ت
�ف

ي 
و�ف وطة. وأُقيم نظام إلك�ت من برنامج للتحويالت النقدية الم�ش

لتسجيل المستفيدين من أجل إجراء استقصاءات سنوية �يعة 
لقياس مدى رضا المستفيدين.
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واستفاد 1.3 مليون شخص - 25% منهم 
ي 

ن الخدمات القضائية �ف نساء -من تحسُّ
ي 2012.

2018، ارتفاعا من 157 ألف شخص �ف

ة من 2012 إل 2018، تم البت  ي الف�ت
و�ف

اكمة.  ي 14458 من قضايا المحاكم الم�ت
�ف

ي 
وانخفض متوسط الوقت الالزم للبت �ف

ي 2018 من 
قضية واحدة إل 10 أشهر �ف

م  ي عام 2018، قدَّ
ي 2012. و�ف

15 شهرا �ف
97% من المحاكم بيانات شهرية عن 

ي 2015.
أنشطة المحاكم ارتفاعا من 50% �ف

واستفاد 1.2 مليون شخصا من برنامج 
ي 2018 ارتفاعا 

للتحويالت النقدية �ف
ي 2013. وأجريت 

من 114384 شخصا �ف
ي 

و�ف 100% من المدفوعات بشكل إلك�ت
باستخدام نظام توثيق يقوم عىل عن�ين 

ي 2013.
ي 2018 ارتفاعا من 56.3% �ف

�ف

ز غ�ي جمهورية ق�ي

ة من 2016 إل 2018، تم تركيب  ي الف�ت
�ف

38 ألف عداد كهرباء ذكي ليقرأ بدقة 

استهالك الكهرباء ولخفض خسائر الشبكة. 

ي 
وساهمت ثالث محطات توزيع فرعية �ف

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

واستفاد 217 ألف عميل من الستثمارات 

ف إمدادات  وع تحس�ي ي إطار م�ش
ي تمت �ف

ال�ت

الكهرباء وموثوقيتها. 

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

ف عامي 2014 و 2018، استفادت  ب�ي
ة ومتوسطة من  175 منشأة أعمال صغ�ي
تمويل طويل الأجل بقيمة 10.7 مليون 
م من خالل البنوك التجارية  دولر ُمقدَّ

المشاركة. وتم تدريب 75 من موظفي إدارة 
ة والمتوسطة  وعات الصغ�ي النهوض بالم�ش

ي تهدف إل 
عىل السياسات العامة ال�ت

وعات  تيس�ي الحصول عىل التمويل للم�ش
ة والمتوسطة من خالل مكون بناء  الصغ�ي

وع. ي هذا الم�ش
القدرات �ف

مدغشقر

ائب  تم تسجيل 313417 من دافعي ال�ف
ي عام 

ي عام 2018 ارتفاعا من 200 ألف �ف
�ف

ة نفسها، زاد معدل  2016. وخالل الف�ت
يرادات من 30% إل %43.4. داد الإ اس�ت

مالي

ي 2018، تم إعداد 121 برنامجا جديدا 
و�ف

لمؤسسات التعليم العالي ارتفاعا من 

ي 2015. والتحق 29675 طالبا 
45 برنامجا �ف

ي 2018 ارتفاعا من 
امج معتمدة �ف ب�ب

ة نفسها،  ي 2015. وخالل الف�ت
10 آلف �ف

ي مؤسسات مشاركة 
تم تدريب 982 ُمعلِّما �ف

ي 2015.
 ارتفاعا من 120 معلما �ف

 كينيا

ي 
ة من 2010 إل 2018، استفاد 49180 شخصا يعيشون �ف ي الف�ت

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

ي تجمعات عشوائية عىل 
حصل 526 ألف شخص يعيشون �ف

نة. خدمات �ف صحي ُمحسَّ
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موريتانيا

ف عامي 2015 و 2018، استفادت  ب�ي
29853 أ�ة تضم 197030 شخصا من 
برنامج للتحويالت النقدية الجتماعية، 

ة  وكان 88% منهم من النساء. وخالل الف�ت
ي سجل 

نفسها، تم تسجيل 102300 أ�ة �ف
ف فرصهم  ي ، وهو ما أدى إل تحس�ي

وط�ف
ي الحصول عىل تحويالت نقدية موجهة 

�ف
ة والأول بالرعاية. للفئات الفق�ي

موزامبيق

دارة  استطاعت موزامبيق تقوية قدرات الإ
ي عام 

ي قطاعات التعدين والمحروقات. و�ف
�ف

ي قطاعي 
وعا �ف 2018، تم إخضاع 16 م�ش

ي 
المناجم والغاز لعمليات تفتيش ف�ف

سنوية، وإخضاع سبعة مناجم لضوابط 
وع  الرقابة المالية. واستفاد من هذا الم�ش

2322 شخصا، 46% منهم نساء.

ف عامي 2014 و 2018، تم إدراج  وب�ي
ي إطار حماية 

ي �ف
ي هكتار من الأرا�ف

مليو�ف
التنوع البيولوجي، وأُعيد 4.5 مليون دولر 

من دخل السياحة إل المجتمعات المحلية. 
ي مناطق 

وزادت دوريات إنفاذ القانون �ف
ي 

مختارة لحفظ الطبيعة من 5523 دورية �ف
ي 2018.

 2014 إل 11642 �ف

ميانمار

ة من 2012 إل 2018، تم إنشاء  ي الف�ت
�ف

ي المناطق 
21249 من مرافق البنية التحتية �ف

الريفية باستخدام منح غ�ي مخصصة. 
واستخدم 387272 شخصا مهارات 

وعات  ي تخطيط الم�ش
اكتسبوها حديثا �ف

ياتها. وتم  وإدارتها المالية وأنشطة مش�ت
تدريب 1328 موظفا حكوميا عىل إدارة 

وعات وأعمالها الهندسية وتخطيطها.  الم�ش
ة نفسها، تمت معالجة  وخالل الف�ت

17505 من الشكاوى )98.7%( المتصلة 
ي الوقت المناسب.

بتقديم الخدمات �ف

نيبال

ة من 2013 إل 2018، عززت إدارة  ي الف�ت
�ف

الأرصاد المائية والجوية استدامتها المالية 
إل 69%، ارتفاعا من 40%. وتم وضع نظام 

دارة المعلومات من أجل بث بيانات  لإ
الأرصاد الجوية الهيدرولوجية والزراعية 

ة  المتصلة بالزراعة وأرشفتها. وخالل الف�ت
نفسها، تم إنشاء 38 محطة هيدرولوجية 

ي 2013. 
ارتفاعا من 10 محطات �ف

النيجر

قلَّصت إصالحات بيئة الأعمال الوقت الالزم 
ي 2011 إل 

للتجارة ع�ب الحدود من 64 يوما �ف
ي 2018. وانخفض الوقت الالزم 

13 يوما �ف
لتخليص السلع المستوردة من 64 يوما 

إل 4 أيام. والوقت الالزم لتخليص السلع 
المصدرة من 50 يوما إل 4 أيام. وانخفض 
ي 

كة من 17 يوما �ف الوقت الالزم لتأسيس �ش
ي عام 2018.

ف �ف  عام 2011 إل يوم�ي

نت العنا� الحيوية لمناخ الستثمار  وتحسَّ
من أجل القطاع الخاص ومنشآت الأعمال 

ة والمتوسطة. وانخفض عدد الأيام  الصغ�ي
ي 

الالزمة لتسوية قضية تجارية من 545 يوما �ف
ي 2018. وانخفض عدد 

2015 إل 400 يوم �ف
الإجراءات الالزمة لتأسيس منشأة تجارية من 

ي 2018. 
ي 2015 إل 2 �ف

6 �ف

باكستان 

ف عامي 2017 و 2018، زادت أعداد  ب�ي
ي إقليم البنجاب 

نامج �ف ف بال�ب الملتحق�ي
بمقدار مليون طالب، وذلك من 

ف  11.3 مليون طالب إل 12.3 مليون. وب�ي
عامي 2016 و2018، تم التعاقد مع 

100 ألف معلم من خالل نظام تعاقد 
ى ذلك إل  تنافسي قائم عىل الجدارة، وأدَّ

ي يقل فيها عدد 
انخفاض عدد المدارس ال�ت

ف من 23 ألف مدرسة  الطالب عن المعلم�ي
إل 300. 

ي إقليم السند، تعزز أداء القطاع العام 
و�ف

يرادات  ف مستويات توليد الإ من خالل تحس�ي
وإدارة النفقات. وتمت الموافقة عىل خطة 
يبة  ي 2015، وزادت �ف

ي �ف ي�ب لالإصالح ال�ف
ي 2017 

المبيعات عىل الخدمات إل 27% �ف
ي 2014. 

 من 3.5% �ف

رواندا

دارات الحكومية  مت 95.3% من الإ قدَّ
ي 2017 ارتفاعا 

بياناتها المالية الشهرية �ف

ي 2014. وكانت 62.3% من 
من 40% �ف

دارات والوكالت تستخدم  الوزارات والإ
ي تحليل التطورات 

إحصاءات رسمية �ف
ي 2014.

ي 2017 ارتفاعا من 39% �ف
الجارية �ف

ف عامي 2014 و2017، كانت 30 مقاطعة  وب�ي
يرادات.  تستخدم نظاما آليا لتحصيل الإ

دم 96.9% من  ة نفسها، قَّ وخالل الف�ت
ائب من منشآت الأعمال  دافعي ال�ف

يبية  ة ومتناهية الصغر إقراراتها ال�ف الصغ�ي
ونية ارتفاعا  لك�ت ائب الإ باستخدام بوابة ال�ف

ي 2014. 
من نسبة 69.3% �ف

ساموا

ف عامي 2014 و2018، شهد مطار  ب�ي
ن السالمة  ي ساموا تحسُّ

فاليولو الدولي �ف
التشغيلية والرقابة عىل النقل الجوي 

الدولي والبنية التحتية المرتبطة به. وتم 
تحديث إدارة حركة النقل الجوي، وتطوير 

معدات التصالت والمالحة.

 )VSAT( ي بنظام
ي 2016، تم تركيب هوا�أ

و�ف
رسال والستقبال ومحطة أرضية بنظام  لالإ

ذاعي  المراقبة الآلية المعتمدة عىل البث الإ
ف  اء مركبت�ي من أجل تتبع الطائرات، و�ش

طفاء الحرائق.  نقاذ لإ ف لالإ  جديدت�ي

السنغال

ف  ف عامي 2009 و2018، تم تحس�ي ب�ي
مصداقية الموازنة الوطنية وشفافيتها 

وآليات المساءلة عنها، وتلقى 3325 موظفا 
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دارات تدريبا عىل  من مختلف الوزارات والإ

ن التصنيف عىل  إدارة المالية العامة. وتحسَّ

مؤ�ش البنك الدولي لتقييم أداء إدارة الديْن 

ي 2018. 
من )د+( إل )أ( �ف

ي لستكمال 
طار الزم�ف وانخفض الإ

المراجعات الخارجية السنوية للموازنة 

ي نهاية السنة المالية إل 
الحكومية �ف

ي 2011. 
ي 2018 من 36 شهرا �ف

10 أشهر �ف

ت تقارير الأداء السنوية لخمس  ونُ�شِ

وزارات رئيسية )الطاقة والزراعة والبنية 

ي 
التحتية والتعليم الأساسي والصحة( �ف

 2018 وذلك للمرة الأول.

اليون س�ي

ف عامي 2013 و2018، استفاد 1.6 مليون  ب�ي

وع لتطوير التعليم،  طالب من تنشيط م�ش

ف عىل طرق  وتم تدريب 84% من المعلم�ي

ة نفسها، أُعيد  نة للقراءة. وخالل الف�ت ُمحسَّ

فتح 8100 مدرسة، وهو ما عاد بالنفع عىل 

1.3 مليون طالب، وتم تزويد 100% من 

المدارس بكتب القراءة. 

جزر سليمان

ف عامي 2014 و2018، استفاد  ب�ي

1813 شخصا من خدمات تدريب 

هم  شخصية، وأعد 1073 شخصا س�ي

الذاتية. وأظهر الستبيان السنوي السادس 

ف الذين حصلوا  أن 77% من المجيب�ي

وع  عىل وظائف لحقة وجدوا أن م�ش

التدريب السابق للتوظيف كان مفيدا. 

ومن هذه المجموعة كان 77% من النساء 

 و76% من الشباب. 

أوغندا

انخفض الوقت الالزم لتسجيل صك 

ي 2018 من 52 يوما 
ملكية إل 42 يوما �ف

ة نفسها، انخفض  ي 2010. وخالل الف�ت
�ف

كة إل 24 يوما  الوقت الالزم لتسجيل �ش

من 33 يوما. 

 جزر سليمان

ف عامي 2014 و2018، استفاد 1813 شخصا من خدمات  ب�ي
هم الذاتية. ووجد  تدريب شخصية، وأعد 1073 شخصا س�ي
ف أن التدريب السابق للتوظيف كان مفيدا. 77% من المجيب�ي
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 مدغشقر

تم توف�ي 3.9 مليون يوم عمل من خالل أنشطة النقد مقابل العمل. 
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