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ف
ف
ف
ن
تن
تن
الدول  -مدام
أر� هويل /البنك
أوس� قد بدأت تتلقى
آسك ي
الغالف ،ي
أوس� هي أول كاب� طيار ي� غرب أفريقيا ،حيث أصبحت كاب� طيار ي� ش�كة ي
ي
آداين ف ب ي
للط�ان ( )Asky Airlinesي� عام  .2015وكانت ب ي
أ
الط�ان وهي ابنة  15عاما ،ويحدوها المل ي� أن تحفز تجربتها الشابات عىل السعي لبلوغ أهدافهن.
دروس ي
الصفحة  ،3وحدة تنسيق ش
الصغ�ات عىل حرف البناء.
الم�وع الطارئ لتشغيل الشباب وتنمية مهاراتهم ف ي� كوت ديفوار  -تدريب الفتيات
ي
الصفحة  ،4غراهام كراوتش /البنك الدول  -بوشاك جاوانان تعيش ف ي� قرية المال غالم الواقعة عىل مشارف إقليم باميان ف ي� أفغانستان ،وتمتلك ش
صغ�ا تتطلع إىل تنميته وتوسيعه .وهي تستفيد
م�وعا ي
ي
من برنامج تنمية مؤسسات أ
العمال الريفية ف ي� أفغانستان.
ف
الصفحة  ،5دومينيك ي ز
الدول -كوندا أسمو تجلب مياهاً نظيفة ي� قرية بادنوغو ،بوركينا فاصو.
شاف� /البنك
ي
أ
ف
ف
الدول – تعمل نيسباتا ي� مجال تجفيف السماك ي� شومونيه ،جزر القمر.
الصفحة  ،6إريك رابمانانورو/البنك
ي
الصفحة  ،7فنسنت تريمو/البنك الدول  -يعيش ث
ين
الالجئ� ف ي� غوما.
أك� من مليون شخص نازح بسبب عقود من الرصاع ف ي� أحد مخيمات
ي
ن
الدول  -تلميذات ف ي� مدرسة بيساالنكا االبتدائية ف ي� منطقة بيومبو ،غينيا بيساو.
أر� هويل /البنك
الصفحة  ،8ي
ي
ف
ف
ف
�ض
ت
ال� يزرعونها ي� بساتينهم ي� منطقة أودومكساي ،جمهورية الو
الصفحة  ،9بارت يف�ويج/البنك
ي
الدول  -يسهم سكان المجتمعات المحلية ي� برنامج تغذية تالميذ المدارس االبتدائية باقتسام الخ وات ي
الديمقراطية الشعبية.
ف
ن
بالنت� ،مالوي.
البنك
هويل/
أر�
الدول  -مكتبة كلية الطب بجامعة مالوي ي� ي
الصفحة  ،10ي
ي
ف
ن
نيج�يا.
الدول  -مستفيدات من برنامج
الصفحة  ،11داسان بوبو/البنك
تحس� إ
النتاجية الزراعية ي� غرب أفريقيا ،ي
ي
ي
الصفحة  ،12ستيفان غالديو/البنك الدول  -سيسيل دوسيه ت
ال� تبلغ من العمر  60عاما تدير متجر بقالة ف ي� بيه – أبلوغاميه ،بمدينة لومي ،توغو.
ي
ي
ف
الكام�ون.
الصفحة  ،15ستيفان غالديو/البنك
الدول  -دعوى مدنية منظورة أمام المحكمة العليا ي� ياوندي ،ي
ي
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أبجديات عمل المؤسسة الدولية
ين
للتنمية :المساواة ي ن
الجنس�
ب�

ت
ين
تأ� المساواة ي ن
الجنس� ف ي� صدارة
ب�
أي
الولويات الرئيسية للمؤسسة الدولية للتنمية.
وتعمل المؤسسة عىل سد الفجوات ي ن
ب�
ين
الجنس� من خالل إلحاق الفتيات بالمدارس
ف
وإبقائهن ي� الدراسة ،ومساعدة النساء
أ ض
ا�
عىل الحصول عىل أصكوك ملكية الر ي
و أ
الصول المهمة الخرى ،وضمان أن يحصلن
أ
عىل التمويل الالزم لبدء منشآت العمال.
ين
ويؤثر عدم المساواة ي ن
الجنس� عىل
ب�
الكث�
الفتيات و النساء طوال حياتهن .ففي ي
من البلدان المؤهلة ت
لالق�اض من المؤسسة
الدولية للتنمية ،مازال متوسط سنوات
التحصيل التعليمي للفتيات أقل من أ
الوالد،
ويقل عدد المتعلمات عن نظرائهن من
ين
المتعلم� .ويقل احتمال دخول
الرجال
المرأة إىل سوق العمل والحصول عىل عمل
بأجر .وعندما تدخل سوق العمل ،يزداد
ئ
جز� ف ي� القطاع
احتمال أن
تعمل بدوام ي
ف
يغ� الرسمي ،أو ي� مهن أقل أجرا.
وتتحول هذه العيوب إىل تكاليف اقتصادية
كب�ة ليس لهن فحسب ،ولكن ألرسهن
ي
وبلدانهن أيضا .وينطوي تحقيق المساواة
ين
ن الجنس� عىل مزايا هائلة بالنسبة لرفاهة
يب�
النساء والفتيات وأهليتهن .وسيعود ذلك
بنفع عظيم عىل أرسهن ومجتمعاتهن

المحلية ،وسيساعد البلدان المؤهلة
ت
لالق�اض من المؤسسة الدولية للتنمية
عىل بلوغ كامل إمكاناتها إالنمائية.

وتتفرد المؤسسة الدولية للتنمية بإمكانيات
مالئمة لمساندة نواتج المساواة ي ن
ب�
ال� تتطلب دمج أ
العمال �ف
ين ت
ي
الجنس� ي
مختلف القطاعات والحرص عىل استمرار
الجهود عىل مدى تف�ات طويلة .ومازالت
كب�ة؛ ولكن وكما يتضح من
هنالك تحديات ي
أ
المثلة الواردة هنا ،فإن عمل المؤسسة يؤ�ت
ي
ثماره ويساعد عىل سد الفجوات القائمة
ن ف
كث�ة.
يب�
ن الجنس� ي� بلدان ي
ي
يرجى التأكد من االطالع عىل كتيباتنا أ
الخرى
ُ أ
"لبجديات عمل المؤسسة"( 1المنجزات
مرتبة حسب البلدان) ،بما ف ي� ذلك أعمالنا
وتغ�
عن :الحوكمة وبناء المؤسسات ،ي
المناخ ،والوظائف والتحول االقتصادي،
والرصاع والهشاشة عىل الموقع:
.ida.worldbank.org/abcs
 1البلدان المدرجة ف ي� هذا الكتيب هي بلدان مؤهلة حاليا
للحصول عىل مساندة من المؤسسة الدولية للتنمية .لمعرفة
التال:
المزيد يرجى زيارة الموقع ي
http://ida.worldbank.org/about/borrowingcountries
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أفغانستان
ين
ب� عامي  2010و  ،2018حصل
 81880شخصا من خالل منشآت أعمال
ريفية عىل فرص عمل دائمة ،وبلغت نسبة
النساء ي ن
ب� المستفيدين .٪52
بنغالديش
ف� ت
الف�ة ي ن
ب� عامي  2015و،2018
ي
استفاد  939094شخصا  ٪95منهم نساء
ين
من ش
لتحس� سبل كسب العيش.
م�وع
ش
وتم إنجاز  3095م�وعا فرعيا للبنية
التحتية بمشاركة مجتمعية ،واستفاد
 471671شخصا من هذه ش
الم�وعات
الفرعية .واتخذت النساء  ٪98.5من
القرارات المجتمعية ،وحصل  29893شابا
عىل فرص عمل.
ين
ب� عامي  2016و ،2018تم التعاقد
مع  3500ض
محا� ،واعتماد  50ألف
معلم يغ� حكومي وهو ما عاد بالنفع
عىل  1.8مليون طالب منهم  828ألف فتاة.
استفاد مليون من صغار المز ي ن
ارع�
 ٪33منهم نساء من زيادة فرص
الوصول إىل السوق ف ي�  2018ارتفاعا من
 397600مزارع ف�  .2015وخالل ت
الف�ة
ي
تب�  165683مزارعا تقنيات زراعية
نفسها ،ن َّ
جديدة لزيادة إالنتاجية.
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ف� ت
الف�ة  ،2018-2014تم ي ن
تحس� ظروف
ي
ف
المعيشة ي� المناطق الح�ض ية لنحو
 2.3مليون شخص 550 ،ألفا منهم نساء.
وأعرب  ٪75من المستفيدين عن رضاهم
عن الخدمات البلدية أ
الساسية ف ي� المناطق
الح�ض ية .عالو ًة عىل ذلك ،أُعيد تأهيل
كيلوم�ا من الطرق يغ� الريفية ف� ت
ت
الف�ة
517
ي
.2018-2016
نن
ب�
ين
ب� عامي  2014و  ،2018تم تدريب
 19790شابا متعطِّال جزئيا عىل مهارات
العمل ،و/أو أُتيحت لهم فرص عمل،
وكان  ٪51.4منهم نساء .وحصل
التأهل ن
المه�
 2991شابا عىل شهادة ُّ
ي
إلتقان المهارات التجارية ،وأتم
 14342شابا بصورة مرضية التدريب
عىل مهارات أ
الصغ�ة والمهارات
العمال
ي
الحياتية ،وحصل  1069حرفيا ماهرا عىل
تدريب تل�قية مهاراتهم.
ين
ب� عامي  2013و  ،2018استفاد  ٪91.6من
أ
الطفال دون الثانية من العمر من حزمة من
أنشطة ي ز
تحف� النمو الشهرية .وتم تدريب
 28343امرأة لديها أطفال دون سن الخامسة
من العمر عىل إنتاج أطعمة مغذية .وخالل
ت
الف�ة نفسها ،حصل  13.4مليون شخص ف ي�
ف
نن
ب� عىل خدمات أساسية ي� مجاالت الصحة
والتغذية والسكان.

أفغانستان

ين
ب� عامي  2010و  ،2018حصل  81880شخصا من خالل منشآت أعمال
ريفية عىل فرص عمل دائمة ،وبلغت نسبة النساء ي ن
ب� المستفيدين .٪52

بوركينا فاصو
ين
ب� عامي  2014و  ،2018استفاد
 443081شخصا  ٪53منهم نساء من
م�وع لشبكات أ
خدمات ش
المان االجتماعي.

بوركينا فاصو

ين
ب� عامي  2014و  ،2018استفاد
 180344شخصا  ٪53منهم
نساء من خدمات ش
م�وع لشبكات
أ
المان االجتماعي.

كمبوديا
ف ي�  ،2018تلقَّى  13.2مليون شخص
خدمات أساسية ف ي� مجاالت الرعاية
الصحية والتغذية والسكان 7.8 ،مليون
منهم نساء .وأجرت  37267امرأة فحصا
الصابة برسطان عنق الرحم وعولج
الختبار إ
 2.5مليون شخص من خالل خدمات
العيادات الخارجية.
ين
ب� عامي  2017و  ،2018استفاد
 19760طالبا من ش
م�وع لتطوير التعليم
الثانوي ٪77.6 ،منهم إناث ،وأجرى ٪100
ين
للمعلم� عىل أساس
من المدارس تقييمات
ن
مه� راسخ.
معيار ي
الكام�ون
ي
ين
تب�
ب� عامي  2014و  ،2018ن َّ
 15020مزارعا تقنية زراعية محسنة.
وخالل ت
الف�ة نفسها ،تم توزيع
 7.5مليون طن من ُعقُل الكسافا و
 10500طن من بذور الكسافا المقواة
بيولوجيا .واستفادت  7396امرأة من

التقنيات والمعدات الموفرة للجهد.
وتبنت  912مزرعة استخدام أ
الصناف
َّ
المقواة بيولوجيا.
ين
ب� عامي  2016و  ،2018تلقَّى  2.7مليون
شخص خدمات أساسية ف ي� مجاالت
الرعاية الصحية والتغذية 1.5 ،مليون
ف
و�  ،2018تمت نسبة
منهم نساء .ي
 ٪49.3من الوالدات ف ي� المناطق الشمالية
ين
ش
متخصص� مهرة
وال�قية تحت شإ�اف
ف
ارتفاعا من  ٪37.6ي� .2016

ين
ين
تحص�
ب� عامي  2016و  ،2018تم
 290348طفال ،وحصل  2.1مليون امرأة
وطفل عىل خدمات تغذية أساسية ،وتم
تقديم  319912مشورة صحية إىل الفئات
الفق�ة أ
والوىل بالرعاية مجانا.
ي
جمهورية أفريقيا الوسطى
ف� ت
الف�ة ي ن
ب� عامي  2017و  ،2018استفاد
ي
 63250نازحا من برامج شبكات أ
المان
االجتماعي ٪60 ،منهم نساء .واستفادت
 8250أرسة من التحويالت النقدية،

تيس� حصول  12650شخصا عىل
وتم ي
الخدمات أ
الساسية ومرافق البنية التحتية.
ين
ب� عامي  2012و  ،2018استفادت
أ
 4.6مليون من النساء الحوامل والمهات
ين
تحس� االستفادة من خدمات
من خالل
صحة أ
ُ
المومة والطفولة .وأجريت
 140894والدة تحت شإ�اف متخصص
مدرب ف ي� منشأة صحية ف ي� عام 2018
ارتفاعا من  26500والدة ف ي�  .2012وخالل
ت
ين
تحص�  81301طفل
الف�ة نفسها ،تم
ارتفاعا من  31360طفال.
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 ،2018تمت  16950والدة تحت شإ�اف
متخصص صحي ماهر.
جزر القمر
ين
ب� عامي  2015و  ،2018تلقَّت  26936امرأة
حامال ومرضعا وفتاة مراهقة وطفال دون سن
الخامسة خدمات تغذية أساسية .واستفاد
 5945طفال دون الثانية من العمر من أ
الساليب
المحسنة لطعام الرضع وصغار أ
الطفال.
إ
ف� ت
الف�ة من  2015و  ،2018استفاد
ي
 4217شخصا من خالل برامج النقد مقابل
العمل ،والغذاء مقابل العمل ،و أ
الشغال
العامة ،وكانت نسبة النساء فيهم .٪68
جمهورية الكونغو الديمقراطية

جزر القمر

ف� ت
الف�ة من  2015و  ،2018استفاد  4217شخصا من خالل برامج النقد مقابل العمل ،والغذاء مقابل
يالعمل ،أ
والشغال العامة ،وكانت نسبة النساء فيهم .٪68
ف
تيس� حصول  2.9مليون
ي�  ،2018تم ي
ف
شخص عىل خدمات أساسية ي� مجاالت
الرعاية الصحية أو التغذية أو الصحة
النجابية ارتفاعا من  400ألف شخص
إ
ف�  .2012وخالل ت
الف�ة نفسها،
يحصلت  355839من أ
المهات عىل
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ئ
ين
وقا� متقطع للمالريا
جرعت� من
عالج ي
أ
خ� ارتفاعا من .1312
أثناء حملهن ال ي
تشاد
ين
ب� عامي  2014و  ،2018حصل

 56681شخصا عىل خدمات أساسية
ف ي� مجاالت الرعاية الصحية والتغذية
ين
تحص�  21600طفل،
والسكان .وتم
وحصلت  21131امرأة وطفال عىل
ف
و� عام
خدمات تغذية أساسية .ي

ين
ب� عامي  2014و  ،2018استفاد
�ض
 970204أشخاص من مجتمعات ت رت
من نز
ال�وح القرسي من برنامج لدعم سبل
كسب العيش ،وكان  ٪48.9منهم نساء.
واستفاد  1532شخصا من خالل برامج
النقد مقابل العمل ،والغذاء مقابل العمل،
أ
والشغال العامة .وتمت تهيئة  581715يوم
عمل ،منها  269800يوم للنساء.
جمهورية الكونغو
ف ي� عام  ،2017استفاد  1.9مليون شخص من
ش
م�وع صحي ارتفاعا من  900ألف شخص
ف ي�  ،2015وكان  1.5مليون منهم نساء .وتم

ين
تحص�  89118طفال باللقاحات ف ي� عام
ف
 2017ارتفاعا من  47ألفا ي� عام .2015
وتلقت  ٪67.7من النساء الحوامل رعاية ما
قبل الوالدة من خالل  3زيارات عىل أ
القل
لمنشأة صحية ف�  2017ارتفاعا من � ٪31ف
ي
 .2015وحصل ي ٪20.5من أ
الطفال أعمارهم
من  6أشهر إىل  59شهرا عىل خدمات تغذية
ف ي�  2017ارتفاعا من  ٪10ف ي�  .2015وبلغت
ت
الال� ي ن
تلق� مشورة طبية
نسبة النساء ي
باليدز ٪76.7
وخضعن الختبارات إالصابة إ
ف ي�  2017ارتفاعا من  ٪15ف ي� .2015
كوت ديفوار
ين
تحص�  ٪100من
ف ي� عام  ،2018تم
أ
الطفال للوقاية من ت
الدف�يا والتيتانوس

الديك.
والشاهوق أو السعال
ي
ف� ت
تيس�
الف�ة من  2015إىل  ،2018تم ي
ي
حصول  4.95مليون شخص عىل حزمة
أساسية من خدمات الرعاية الصحية أو
التغذية أو الصحة إالنجابية ،وتم إنشاء
أو تجديد  97منشأة صحية.
ف� ت
الف�ة من  2015إىل  ،2018أجريت
ي
ف
 143151والدة ي� منشأة صحية وتحت
درب .وتم تحديد
شإ�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 أ
والطفال 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
ط� َّ
تحت إ�اف ممارس ب ي
ن
تحص�  ٪78.5من
من  1026امرأة .وتم
ي
أ
الطفال تحصينا كامال قبل أن يكملوا عامهم
أ
الول ف ي�  2018ارتفاعا من  ٪33ف ي� .2012
ف� ت
الف�ة من  2014إىل  ،2018حصل
ي
 1.9مليون شخص بينهم  190385امرأة
عىل خدمات أساسية ف ي� مجاالت الرعاية
الصحية والتغذية والسكان .وحصلت
 92363امرأة وطفال عىل خدمات
تغذية أساسية.
إثيوبيا
ف� ت
الف�ة من  2012إىل  ،2018أتمت
ي
 15525امرأة بنجاح التدريب عىل المهارات
الفنية والمهنية وريادة أ
العمال وزاد متوسط
دخولهن السنوية بنسبة .٪28
ف� ت
الف�ة من  2017إىل  ،2018استفاد
ي
ف
ثمانية ي ن
مالي� شخص ي� المناطق الريفية
من برامج شبكات أ
المان االجتماعي ،وكان
 ٪51منهم نساء.

جمهورية الكونغو الديمقراطية

ين
ب� عامي  2014و  ،2018استفاد  970204أشخاص من مجتمعات ت�ض رت من
نز
ال�وح القرسي من برنامج لدعم سبل كسب العيش ،وكان  ٪49منهم نساء.
أ َّدى ش
م�وع لريادة أعمال النساء إىل
اليرادات والوظائف لدى منشآت
زيادة إ
أ
الصغ�ة والمتوسطة المملوكة
العمال
ي
كليا أو جزئيا لرائدات أعمال .وارتفع
متوسط إيرادات أ
العمال السنوية إىل
 3398دوالرا ف ي�  2018من  2414دوالرا ف ي�
 .2012وبلغت ساعات العمل لدى منشآت
العمال الصغ�ة والمتوسطة ف� أ
أ
السبوع
ي
ي

 295ساعة ف ي�  2018ارتفاعا من  179ساعة
ف ي� .2012
غامبيا
أُجريت  71743والدة تمت تحت شإ�اف
متخصص ماهر ف ي� منشأة صحية ف ي� عام
 2018ارتفاعا من  8885والدة ف ي� .2013
أبجديات عمل المؤسسة الدولية للتنمية | 7

وساعدت زيادة معدالت االستفادة من
خدمات صحة أ
المومة والطفولة عىل تزويد
 411577طفال من أعمار تت�اوح من  6أشهر
ين
الفيتام� (أ) ف ي� 2017
إىل  59شهرا بمكمالت
ارتفاعا من  70ألف طفل ف ي� .2014
حصلت  168110نساء حوامل عىل مكمالت
الحديد وحمض الفوليك ف ي�  2017ارتفاعا من
 9آالف امرأة ف�  .2014وخالل ت
الف�ة نفسها،
ي
حصلت  804189امرأة وطفال عىل خدمات
تغذية أساسية ارتفاعا من  90ألفا ف ي� عام .2014
غانا
ف� ت
توف�
الف�ة من  2010إىل  ،2018تم ي
ي
 13.6مليون يوم عمل لما مجموعه
 167235عامال ٪65 ،منهم نساء.

غينيا-بيساو

ف� ت
الف�ة ي ن
ب�  2010إىل  ،2018استفاد  169684شخصا  ٪49.5منهم نساء
ي
من ش
م�وع للتنمية المجتمعية ف ي� المناطق الريفية.
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غينيا
ف� ت
الف�ة من  2014إىل  ،2018استفاد
ي
 1.8مليون شخص  ٪52منهم نساء من
أ
ن
ن
الوط�.
الف� لمرفق الكهرباء
ُّ
ي
تحسن الداء ي
أُجريت  44.282والدة تمت تحت شإ�اف
متخصص ماهر ف ي� منشأة صحية ف ي� عام
 2018ارتفاعا من  27227والدة ف ي� .2016
تحص�  ٪66من أ
ين
الطفال (منذ الوالدة
وتم
ف
ت
وح�  11شهرا) ارتفاعا من  ٪57ي� .2016
ين
وب� عامي  2017و  ،2018استفاد
 708684شخصا  ٪43منهم نساء من

ش
المحل أ َّدى
م�وع يسانده المجتمع
ي
وتحس�ن
المحل
إىل تدعيم أجهزة الحكم
ي
ي
مستويات تقديم الخدمات ف ي� المجتمعات
الريفية المحلية.
غينيا-بيساو
ف� ت
الف�ة ي ن
ب�  2010إىل  ،2018استفاد 169684
ي
شخصا  ٪49.5منهم نساء من ش
م�وع للتنمية
المجتمعية ف ي� المناطق الريفية.
ت
هاي�
ي

ت
الال� حصلن
زادت نسبة النساء الحوامل ي
عىل رعاية ما قبل الوالدة من  ٪25إىل ،٪31
وزادت نسبة أ
الطفال دون الخامسة الذين
تلقوا تحصينات كاملة من  ٪41إىل ٪50
ف� ت
الف�ة من  2015إىل .2017
ي
كينيا
استفاد  4.5مليون شخص 2.3 ،مليون
منهم من النساء من برنامج كينيا الوط�ن
ي
لشبكات أ
المان للفقراء والضعفاء ف ي� 2018
ف
ارتفاعا من  1.65مليون شخص ي� .2013
وأجريت  ٪63من الوالدات تحت شإ�اف
درب ف ي�  2018ارتفاعا من
ممارس صحي ُم َّ
 ٪57ف ي�  .2016وتلقت  ٪48من النساء
الحوامل رعاية ما قبل الوالدة من خالل
 4زيارات طبية عىل أ
القل ف ي�  2018ارتفاعا
من  ٪40ف ي� .2015

ف� ت
الف�ة ي ن
ب� عامي  ،2018-2016حصل
ي
 3.6مليون شخص عىل خدمات أساسية
ف ي� مجاالت الرعاية الصحية والتغذية
ين
تحص�  1.9مليون طفل،
والسكان ،وتم
وأجريت  1.7مليون والدة تحت شإ�اف
ين
متخصص� مهرة.
جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
ف� ت
الف�ة من  2014إىل  ،2018تم تزويد
ي 462فصال دراسيا كامل أ
يز
والتجه�ات
الثاث
ئ
االبتدا� بمرافق المياه
لمرحلة ما قبل
ي
والرصف الصحي ،وتلقى  25111طالبا
وجبات أعدت ف� المدرسة .وخالل ت
الف�ة
ي
نفسها ،استفاد  48213شخصا استفادة
مبا�ة من هذا ش
ش
الم�وع ،وكان ٪46
من المستفيدين من النساء.
ف
و� ت
الف�ة من  ،2018-2015أجريت
ي
ف
ط�
 255424والدة ي� فحضور ممارس ب ي
ماهر ف ي� البيت أو ي� منشأة صحية ،وتلقى
 261094طفال تت�اوح أعمارهم من  6شهور
إىل  11شهرا الجرعة أ
ين
الفيتام�
الوىل من
ف
و� ت
ين
تحص�
الف�ة  ،2018-2017تم
(أ) .ي
155554طفال.
ف
و� عام  ،2018تلقت  79662امرأة حامال
ي
رعاية طبية قبل الوالدة من خالل أربع
زيارات أو ث
أك� لمنشأة طبية ارتفاعا من
 54802ف ي�  .2014وحصلت  235872امرأة
عىل خدمات الرعاية الصحية أ
للمومة مجانا

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

ف� عام  ،2018حصلت  235872امرأة عىل خدمات الرعاية الصحية أ
للمومة مجانا ارتفاعا من 47066
في
ي� .2014
ارتفاعا من  47066ف�  .2014ي ن
وب� عامي
ي
 2014و  ،2018حصل  672072شخصا
عىل خدمات أساسية ف ي� مجاالت الرعاية
الصحية والتغذية والسكان.

مد غشقر
ف� ت
الف�ة من  2015إىل  ،2018استفاد
ي
فق�ا من المناطق
 757317شخصا ي
الريفية  ٪78منهم نساء من ش
م�وع
لشبكات أ
المان االجتماعي.

ف� ت
الف�ة من  2015إىل ،2019/2018
ي
تلقَّت  101010من النساء الحوامل
والمرضعات والفتيات المراهقات
أ
والطفال دون سن الخامسة خدمات
تغذية أساسية.
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مالوي

ف� ت
الف�ة من  2013إىل ،2018
ي
استفاد  10550طالبا  ٪30منهم
نساء من ش
م�وع لتطوير المهارات.

مالوي
ف� ت
الف�ة من  2013إىل  ،2018استفاد
ي
 10550طالبا  ٪30منهم نساء من ش
م�وع
لتطوير المهارات.
ين
وب� عامي  2015و ،2018استفاد
 985635شخصا ٪53 ،منهم نساء،
من برنامج أ
للشغال العامة أُ ش ئ
ن� بعد
فيضانات  .2015وخالل ت
الف�ة نفسها
استفاد  129455شخصا من خالل
التحويالت النقدية االجتماعية ،وتم
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تدريب  123003أشخاص عىل أنشطة
لتنمية سبل كسب العيش.

تحويالت نقدية ش
مبا�ة ،وكان  ٪50منهم
من النساء أ
والطفال.

مال
ي
ف� ت
الف�ة من  2014إىل  ،2018تم تدريب
ي
 34230شابا أعمارهم ي ن
ب�  15و 35عاما
من خالل برنامج لتطوير المهارات ،وكان
 ٪32منهم من النساء.

موريتانيا

إعدادية للفتيات ،وانتقلت  ٪50من
ئ
االبتدا� إىل المرحلة
الفتيات من التعليم
ي
العدادية.
إ

ف� ت
الف�ة من  2015إىل  ،2018استفادت
ي
 29853أرسة تضم  197030شخصا من
تحويالت نقدية اجتماعية ،وكان  ٪88منهم
من النساء.

منغوليا

ف� ت
الف�ة  2014إىل  ،2018استفادت
ي
 71478أرسة تضم  405862شخصا من

ف� ت
الف�ة من  2014إىل  ،2018بُنيت
ي
 13مدرسة متوسطة ،و 52مدرسة

ف� ت
الف�ة  ،2017-2013استفاد
ي
 13684شخصا  ٪44منهم نساء من برنامج
لتحس� سبل كسب العيش أ
ئ
ين
الغذا�
والمن
ي
ف ي� المناطق الريفية.

ميانمار
ف� ت
الف�ة من  2014يإل  ،2018تلقى
ي
 6.5مليون شخص خدمات أساسية ف ي�
مجاالت الرعاية الصحية والتغذية والسكان.
وكان  4.2مليون من المستفيدين من النساء.
وخالل ت
الف�ة نفسها ،أجريت  2.1مليون
والدة تحت شإ�اف ممارس صحي ،وتم
ين
تحص�  2.3مليون طفل.
نيبال
ف ي� عام  ،2016حصلت  ٪84من جميع
النساء الحوامل عىل رعاية ما قبل الوالدة
من أحد مقدمي خدمات الرعاية الصحية
المهرة ارتفاعا من  ٪59ف ي� عام .2011
وأجريت  ٪58من الوالدات ف ي� عام 2016
ين
المتخصص� المهرة
تحت شإ�اف أحد
ارتفاعا من  ٪36ف ي� عام .2011
النيجر
ف� ت
الف�ة ي ن
ب� عامي  2011و ،2018تم
ي
تزويد  828250شخصا ٪52 ،منهم نساء
بخدمات إمدادات مياه مستدامة.
توف�  3.1مليون يوم عمل مؤقت،
وتم ي
منها  1.1مليون يوم للنساء ي ن
ب� عامي 2011
و  .2018وخالل ت
الف�ة نفسها ،أُعيد تأهيل
 233موقعا للبنية التحتية المجتمعية �ف
ي
المتوسط سنويا ي ن
ب� عامي  2011و.2017

نيج�يا
ي

ب� عامي  2013و  ،2018تم تدريب  25ألف امرأة عىل مهارات الحياة أ
ين
الساسية ،وتخرجت ألف امرأة
من برامج للتدريب الداخل ،وحصلت  3000امرأة عىل تدريب عىل المهارات المهنية وريادة أ
العمال.
ي
ين
وب� عامي  2013و ،2018استفاد
 9211شابا  ٪31منهم من النساء من
برنامج لتطوير المهارات.
وأجريت  ٪48من الوالدات تحت شإ�اف
درب ف ي�  2018ارتفاعا من
ممارس صحي ُم َّ
 ٪25.6ف�  .2012ي ن
وب� عامي  2014و،2018
ي

تم تزويد  3.8مليون من النساء أ
والطفال
بالخدمات أ
الساسية ف ي� مجاالت الرعاية
الصحية والتغذية.
نيج�يا
ي
ف� ت
الف�ة ي ن
ب� عامي  2013و،2018
ي
حصل  58961شابا  ٪40منهم إناث

عىل مدفوعات نقدية ف ي� مقابل العمل
ف� برنامج أ
للشغال العامة .وخالل ت
الف�ة
ي
نفسها ،تم تدريب  25ألف امرأة عىل
مهارات الحياة أ
الساسية ،وتخرجت
الداخل،
ألف امرأة من برامج للتدريب
ي
وحصلت  3000امرأة عىل تدريب عىل
المهارات المهنية وريادة أ
العمال.
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ين
وب� عامي  2016و ،2018حصلت  981ألف أرسة
وجهة،
ي
فق�ة وضعيفة عىل تحويالت نقدية ُم َّ
وكان  ٪92منهم نساء.
ن
ين
مليو� طفل دون الثانية من
تحص�
وتم
ي
ف
الخماس ي�  2018ارتفاعا
باللقاح
العمر
ي
ين
تحص�
من  270644طفال ف ي�  .2008وتم
 36.2مليون طفل دون السنة أ
الوىل من العمر
الخماس ف ي� . 2018
باللقاح
ي
أُجريت  620440والدة تمت تحت شإ�اف
متخصص ماهر ف ي� منشأة صحية ف ي� عام 2018
ف
ف
و� ت
الف�ة
ارتفاعا من  76960والدة ي�  .2010ي
من  2010إىل  ،2018تلقَّى  10.02مليون شخص
 ٪63منهم نساء خدمات أساسية ف ي� مجال
الرعاية الصحية .وخالل ت
الف�ة نفسها ،تم عالج
 1093مليون طفل دون الخامسة من العمر �ف
ي
العيادات الخارجية للمستشفيات ارتفاعا من
 346990طفال ف ي� .2010
ف
و� ت
الف�ة من  2013إىل  ،2018تلقَّى  6ي ن
مالي�
ي
ف
شخص خدمات أساسية ي� مجال التغذية،
وكان بينهم  3.3مليون من النساء.
بف�وس
وتلقت  53677امرأة حامال مصابة ي
ئ
الوقا� المضاد
اليدز دورة كاملة من العالج
إ
ي
للف�وسات الرجعية للحد من خطر انتقال
ي
الف�وس من أ
الم إىل الطفل ف ي�  ،2016ارتفاعا
ي
ف
من  26133امرأة �  .2010وخالل ت
الف�ة نفسها،
ي
قدمت  8308منشآت صحية خدمات إرشاد
َّ
اليدز،
بف�وس إ
وفحص للوقاية من إ
الصابة ي
ارتفاعا من  1064منشأة.
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باكستان
ف ي� عام  ،2018حصلت  3.6مليون من النساء
الحوامل أو المرضعات والمراهقات أ
والطفال
دون سن الخامسة عىل خدمات تغذية أساسية
ف
خي� بختونخوا ،وحصلت  1.8مليون
ي� منطقة ب
امرأة حامل عىل مكمالت الحديد وحمض
الفوليك .ي ن
وب� عامي  2014و ،2018حصلت
ف
 1.1مليون امرأة حامل ي� إقليم بلوشستان
و 2.2مليون امرأة حامل ف ي� إقليم السند عىل
مكمالت الحديد وحمض الفوليك.
ف
و�  ،2018حصلت  11.4مليون امرأة عىل
ي
ف
خدمات أساسية ي� مجاالت الرعاية الصحية
والتغذية والسكان ف ي� إقليم البنجاب ارتفاعا
من  3.2مليون امرأة ف�  .2015وخالل ت
الف�ة
ي
نفسها ،أجريت  2.5مليون والدة تحت شإ�اف
ممارس صحي متخصص ارتفاعا من  1.8مليون
ين
تحص�  2.5مليون طفل ارتفاعا
والدة ،وتم
من  1.4مليون.
ين
وب� عامي  2015و ،2018استفاد
 840931شخصا منهم  425527امرأة من
إصالح السدود الواقية من الفيضانات.
وخالل ت
الف�ة نفسها ،تم إنشاء أو إصالح
ت
كيلوم�ا من السدود الواقية من الفيضانات.
150
ف
و� عام  ،2018تلقَّى  986.033شخصا
ي
ين
معرض� للخطر من الكوارث وتقلبات المناخ
إخطارات للإنذار المبكر من خالل خدمة
القص�ة بع� الهاتف المحمول ارتفاعا
الرسائل
ي
من  50ألف شخص ف ي� .2015

توغو

حصلت  ٪86.2من النساء الحوامل عىل  90قرصا من أقراص
الحديد وحمض الفوليك أثناء زيارات طبية ف ي� إطار رعاية ما قبل
الوالدة ف ي� عام  2018ارتفاعا من  ٪38ف ي� .2014

رواندا
ين
ب� عامي  2015و  ،2018تم تزويد
 1.3مليون شخص بخدمات كهرباء جديدة
أو محسنة ،وكان بينهم  659508من النساء.
السنغال
ين
ب� عامي  2011و ،2018أجريت
ش
 155397والدة تحت إ�اف متخصص
ماهر ف� الرعاية الصحية ،وتم تزويد مليو�ن
ي
ي
فق� بخدمات الرعاية الصحية والتغذية.
ي
ف
و� ت
الف�ة ي ن
ب� عامي  2013و،2017
ي
تلقت  275605نساء رعاية ما قبل الوالدة،
وتلقى  2.3مليون شخص خدمات أساسية �ف
ي
مجاالت الرعاية الصحية والتغذية والسكان.
ين
وب� عامي  2009و ،2018تم تدريب
النتاج المستدام
 3200امرأة عىل أساليب إ
ت
ت
وال� أدت إىل زيادة
للفحم ي
النبا� ،ي
ين
وتحس� مستويات معيشة
دخولهن،
ت
وزع
أرسهن .وخالل الف�ة نفسهاَّ ،
ش
حسنا يفيد
الم�وع  306253موقدا ُم َّ
أك�ث ما يفيد النساء.
ين
وب� عامي  2012و ،2018استفاد  144ألف
شخص من انحسار مخاطر الفيضانات
ف ي� المناطق المحيطة بداكار ،وكان بينهم
 74800من النساء.

س�اليون
ي

ف ي� عام  ،2018أجريت  ٪94من الوالدات
درب ارتفاعا
تحت شإ�اف ممارس صحي ُم َّ
من  ٪72ف�  .2013وخالل ت
الف�ة نفسها،
ي
حصلت  ٪84من النساء الحوامل عىل
رعاية ما قبل الوالدة عىل يد ممارس صحي
أربع مرات أو ث
أك� ارتفاعا من  .٪79وتلقى
 ٪100من النساء الحوامل تحصينات من
ت� أو ث
التيتانوس مر ي ن
أك� ارتفاعا من .٪89.3
ف
واستفاد  7.7مليون شخص ي�  2018ارتفاعا
من  6.19مليون ف ي� .2013
جزر سليمان
ين
ب� عامي  2010و  ،2018وظفت
أعمال تشييد البنية التحتية المجتمعية
 13ألف شاب من المجتمعات المحلية
الضعيفة ووفرت ث
أك� من  785851يوم
عمل .وشكلت النساء  ٪52من الذين تم
توظيفهم ،وكانت نسبة  ٪60منهم ف ي� الفئة
العمرية ي ن
ب�  16و  29عاما.
ين
وب� عامي  2014و ،2018استفاد
 1813شخصا من خدمات تدريب شخصية،
س�هم الذاتية .وأظهر
وأعد  1073شخصا ي
االستبيان السنوي السادس أن  ٪77من
ين
المجيب� الذين حصلوا عىل وظائف
ش
الحقة وجدوا أن م�وع التدريب السابق
للتوظيف كان مفيدا .ومن هذه المجموعة
كان  ٪77من النساء و ٪76من الشباب.

ف
و� ت
الف�ة من  2014إىل  ،2018استفاد
ي
 61857شخصا من أعمال الطرق ومرافق
البنية التحتية المجتمعية أ
الخرى .وتم
توف�  775731يوم عمل ،كان نصيب
ي
النساء فيها  411137يوم عمل.
ين
وب� عامي  2015و ،2018استفاد
ين
تحس� جودة البنية
 44188شخصا من
ف
التحتية أو الخدمات ي� المناطق الريفية
و/أو إمكانية الوصول إليها ،وكان 22190
بينهم من النساء.

ين
ب� عامي  2013و ،2018استفاد  1.4مليون
ين
شخص من ش
لتحس� خدمات الري
م�وع
توف�  994988يوم عمل،
والرصف .وتم ي
وكان  239461منها للنساء.
نز
ت�انيا
ين
ب� عامي  2012و  ،2018استفاد  5.3مليون
حسن
شخص  ٪52منهم نساء من نظام أُ ِ
توجيهه لشبكات أ
المان االجتماعي.

ين
ب� عامي  2015و ،2018استفاد
 53290شخصا من خالل أنشطة النقد مقابل
العمل والغذاء مقابل العمل ووظائف مؤقتة
أ
ف
توف�
ي� إطار برنامج للشغال العامة .تم ي
أربعة ي ن
مالي� يوم عمل  ٪76منها للنساء.

ف
و�  ،2018أجريت  ٪78من الوالدات تحت
ي
ن
ش
مه� للرعاية الصحية ارتفاعا
إ�اف ممارس ي
ف
ف
و�  ،2018حصلت
من  ٪45ي�  .2014ي
 ٪61من النساء الحوامل عىل رعاية ما
قبل الوالدة ف� أربع زيارات طبية أو ث
أك�،
ي
ارتفاعا من  ٪41ف ي�  .2012وتلقت ٪60.5
من النساء الحوامل رعاية ما قبل الوالدة
من خالل  4زيارات طبية أو ث
أك� ف ي� 2018
ارتفاعا من  ٪41ف ي� .2015
جرعت� عىل أ
ين
وتلقت  ٪78.7منهن
القل

ف ي�  ،2018التحق  1900طالب بدورات
قص�ة أ
المد ُو ِضعت استجابة لطلب
ي
أ
السوق عىل اليدي العاملة ،وكان 1040
منهم من النساء.

ين
وب� عامي  2015و ،2018حصل
 10.1مليون شخص عىل خدمات صحية
وتغذوية أساسية .وخالل ت
الف�ة نفسها،
أ
حصل  1.3مليون من النساء والطفال
عىل خدمات أساسية ف ي� مجال التغذية،

جنوب السودان

ف
و� ت
الف�ة من  2017إىل  ،2018تم
ي
تزويد  175415طفال و 107464من
النساء الحوامل والمرضعات بمكمالت
غذائية مختلطة.
طاجيكستان

من عالج متقطع للوقاية من المالريا
ف ي�  2018ارتفاعا من  ٪42.5ف ي� .2015
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وأجريت  8.8مليون والدة تحت شإ�اف
درب.
ممارس صحي ُم َّ
توغو
ين
ب� عامي  2017و ،2018استفاد 49958
شخصا منهم  23725امرأة من برنامج
لشبكات أ
المان االجتماعي .وخالل ت
الف�ة
ف
نفسها ،تلقَّى الطالب ي� برامج التغذية
المجانية  5.7مليون وجبة غذائية.
ين
وب� عامي  2014و ،2018تمت معالجة
 85938ناموسية بالمبيدات ش
الح�ية،
وتم توزيع  345700ناموسية معالجة
بالمبيدات ش
الح�ية طويلة المفعول
للوقاية من المالريا عىل النساء الحوامل.
وحصلت  ٪57من النساء الحوامل عىل
هذه الناموسيات أثناء زيارات طبية ف ي� إطار
رعاية ما قبل الوالدة ف ي� عام  2018ارتفاعا
من  ٪2.7ف ي� .2014
وحصلت  ٪57من النساء الحوامل
عىل ثالث جرعات من عالج متقطع
ين
بالسلفادوكس� للوقاية من المالريا أثناء
ف
زيارة طبية لرعاية ما قبل الوالدة ي� 2018
ارتفاعا من  ٪30ف ي�  .2014كما حصلت
 ٪86.2من النساء الحوامل عىل  90قرصا
من أقراص الحديد وحمض الفوليك أثناء
زيارات طبية ف ي� إطار رعاية ما قبل الوالدة
ف ي� عام  2018ارتفاعا من  ٪38ف ي� .2014
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أوغندا

اليمن

حصلت  4.8مليون امرأة حامل عىل الرعاية
السابقة للوالدة خالل زيارة لجهة صحية ف ي�
 2018ارتفاعا من  1.5مليون امرأة ف ي� .2015
وخالل ت
الف�ة نفسها ،تلقى  766عامال
صحيا تدريبا ،وتم إنشاء  77منشأة صحية
أو إعادة تجديدها.

ين
ب� عامي  2017و  ،2018تمكن
 2.5مليون شخص من الحصول عىل
خدمات مجتمعية ،مثل الطرق والري.
واستفادت  220094امرأة وطفال عىل
خدمات تغذية أساسية.

ين
وب� عامي  2016و ،2018تم تدريب
 26400امرأة عىل الزراعة المراعية للتغذية،
وحصلت  30469فتاة عىل جرعات أسبوعية
من مكمالت الحديد وحمض الفوليك
من خالل مدارسهن االبتدائية .وخالل
ت
الف�ة نفسها ،زادت نسبة النساء الحوامل
المشاركات ف ي� أنشطة التغذية المجتمعية ف ي�
مناطق تنفيذ ش
الم�وع إىل  ٪47من .٪36
تحص�  ٪92.6من أ
ين
الطفال دون
وتم
أ
السنة الوىل من العمر بجرعة ثالثة من
لقاح المكورات الرئوية ف ي�  2018ارتفاعا
من  ٪79ف ي� .2015
ين
وب� عامي  2015و ،2018حصل
 2.6مليون شخص عىل خدمات أساسية �ف
ي
مجاالت الرعاية الصحية والتغذية والسكان.
وخالل ت
الف�ة نفسها ،أجريت مليون والدة
تحت شإ�اف ممارس صحي ماهر ،وتلقى
 766عامال صحيا تدريبا عىل رعاية أ
المهات
ث
وحدي� الوالدة وصحة الطفل.
ي

ف� ت
الف�ة ي ن
ب� عامي  ،2018-2017حصل
ي
 1.5مليون شخص عىل تحويالت نقدية،
 ٪47منهم من النساء ،وذلك لتخفيف آثار
الزيادة الحادة ف ي� معدالت الفقر ف ي� أعقاب
أ
ت
ال� ض�بت اليمن ف ي� عام .2011
الزمة ي
ين
وب� عامي  2016و ،2018تم

توف�  6.8مليون يوم عمل لما يبلغ
ي
 300639شخصا حصلوا عىل فرص عمل
قص�ة أ
المد ٪47 ،منهم من الشباب،
ي
أ
وحصلت الفئات السكانية الوىل بالرعاية
عىل خدمات أساسية ٪28 ،منهم
من النساء.
زامبيا

ين
ب� عامي  2015و ،2018حصلت
 33626امرأة عىل دعم من خالل ش
م�وع
ين
لتمك� المرأة وسبل كسب الرزق .والتحقت
 16239فتاة بالتعليم الثانوي ،وتلقت
 16160امرأة تحويالت نقدية ش
م�وطة.

وأجريت  ٪55.1من الوالدات تحت شإ�اف
درب ف ي�  2018ارتفاعا من
ممارس صحي ُم َّ
ت
قدم
نفسها،
ة
الف�
وخالل
 ٪27ف ي� .2012
َّ
 ٪64من المراكز الصحية إدارة متكاملة
ألمراض الطفولة ،وتم تدريب  3211عامال
صحيا ف� مجاالت صحة أ
ث
وحدي�
المهات
ي
ي
أ
الوالدة والطفال.
ف
و� ت
الف�ة من  2012إىل  ،2018حصل
ي
 2.9مليون شخص عىل خدمات أساسية
ف ي� مجاالت الرعاية الصحية والتغذية
والسكان ،وكان بينهم  2.5مليون من
ف
و� ت
الف�ة من  2014إىل ،2018
النساء .ي
تلقَّت  1.8مليون امرأة وطفل خدمات
تغذية أساسية.
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