
القانون الذي يجرم التحرش  تم تبني  •
البرلمانية  من قبل اللجنة  الجنسي 

لإلدارة والعدل في تشرين الثاني 
. وقد قدمت برنامج 2020)نوفمبر( 

تمكين المرأة في المشرق مساعدة  
 فنية لمراجعة المخرجات القانونية. 

يتم حاليا إجراء التقييم الشامل   •
تم  لتوفير خدمات رعاية األطفال. 

وضع الخرائط بالتعاون مع الوزارات  
مراجعة  المعنية. وتم االنتهاء من 

 القوانين واألنظمة. 

  عقد اجتماع مشترك بين الوزاراتتم  •
مع ضباط اإلرتباط  للنوع االجتماعي  
من وزارات الصحة العامة، والتعليم  
والتعليم العالي، والشؤون االجتماعية،  

والعمل، واالقتصاد والتجارة،  
والزراعة، وناقش التقدم المحرز في  
ر  األنشطة وأوجه التآزر والتعاون عب 

 القطاعات. 

برنامج التدريب على إدارة  تم إطالق  •
األزمات لألعمال التجارية التي  

  تقودها النساء ومستشاري األعمال 
لتوفير أدوات من أجل مرونة  
  62الشركة. حتى اآلن، تم تدريب 

شركة تقودها  55مستشاًرا تجاريًا و 
 سيدات. 

استراتيجية التواصل المرتكزة على   •
قيد التنفيذ    العملعلم السلوك وخطة 

حاليا. تم تحديد السلوكيات المستهدفة  
للنساء والرجال وأرباب العمل، وعقد  

مناقشات مجموعة التركيز مع  
أصحاب المصلحة المعنيين للتحقق  

 من صحة النهج. 

تم تقديم أول ندوة عبر اإلنترنت في   •
  إطار منصة التعلم من النظراء 

بالشراكة مع غرفة تجارة بيروت  
نان. وركزت الندوة عبر  وجبل لب 

اإلنترنت على الصحة النفسية والرفاه  
 شركة.  32بحضور 

 5العدد 

 2020كانون اول ديسمبر 
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  إطار في  اإلنترنت عبر ندوة  أول  عقد تم •
  لشركات  نظراءال  من التعلم  منصة
  الفوائد على التركيز مع الخاص، القطاع
  يستفيد مرنة عمل بيئة لتنفيذ التجارية

  83 وحضر.  والموظفات   الموظفون منها
 . أردنية  شركة 51 من مشاركا

التي   األولى  التجارية  الحالة  دراسة تركز •
 الجنسين بين التنوع  حول تم استكمالها

  األدوار في  النساء على العمل  مكان في
  تكنولوجيا شركة  مع التقليدية، غير

  سيتمو Estarta واالتصاالت   المعلومات
 .قريبا نشرها

  على قائمة  إرشادية  عملية خالل  من •
  مواضيع تحديد تم السلوكي، االقتصاد

  اللجنة مع االجتماعية   األعراف حملة
  لمعالجة  المرأة  لشؤون  األردنية الوطنية 
  المرأة مشاركة دون  تحول  التي العوائق

  ورعاية الجنسين، أدوار: االقتصادية
  في   النساءوحماية   وسالمة األطفال، 
 . العامة األماكن

 

 : جارية  بحثية  منتجات عدة    •
 

  وحدات  خالل من المرأة  عمالة  تعزيز  <-
 مصانع تأثير تقييم تم ، (بعد عن) التابعة  العمل 

 لتقييم منهجية ووضع   ، التابعة المالبس
 .القطاع
  طريق خارطة خالل من  األجور  لحماية  <-   

 النوعي  البحث يكشف ،الرقمية المدفوعات 
  رقمنة  في  والفرص  والتحديات   الدوافع عن

  العمل وصاحب  التنظيم منظور من األجور 
 .الحكومية   واألنظمة والموظف 

  األثر تقييم منهجية صحة  من  التحقق تم<-    
  األصغر  لإلقراض   واالقتصادي  االجتماعي

  أصحاب  قبل  من  األردن في  النساء  على 
 االعتبار في  األخذ مع الوطنيين، المصلحة 

  عن التخلف  حاالت  على 19 كوفيد تأثير
ات  السياس قرارات  الدراسة  ستوجه و. السداد
 . األصغر   التمويل قطاع   في

 لبنان 

 

 

 

ة ونية النشر اإللكتر     

  -في العراق واألردن ولبنان - من خالل البرامج القطرية الثالثة MGF برنامج تمكين المرأة في المشرقفي تعرض هذه النشرة أهّم مراحل التقّدم الُمحرز 

إلى شباط   2020األول )ديسمبر(  كانون من الفترة الممتدة النشرةتغطي هذه وبرنامج العمل اإلقليمي. كما تسلّط الضوء على  الموازنة المرصودة لكّل منها. 

 . 2021تصدر النشرة التالية   .2021ران )يونيو( . وسيتم توزيع اإلصدار التالي في أوائل حزي 2021)فبراير( 

 . التي تسببت في بعض التكيفات والتأخير  COVID-19بجائحة  MGFتأثر تنفيذ عمل 

 

 

 

 

 

 

: تم إنشاء  الحصول على التمويل   •
شراكة مع رابطة المصارف الخاصة  

العراقية لتقديم دورات تدريبية  
مخصصة للنساء في مجال األعمال  
التجارية والتمويل )بالتعاون مع 

(. وتم  IFCمؤسسة التمويل الدولية  
قرض بمبلغ  اطالق  مبادرة 

من قبل   دوالر أمريكي   500,000
الرابطة بالتعاون مع برنامج تمكين 
المرأة في المشرق لتوفير قروض  

 بال ضمانات. 

قامت وزارة التخطيط في بغداد   •
بصياغة الالئحة الخاصة بالمعاملة  
التفضيلية في المشتريات العامة  

للشركات المملوكة من قبل نساء أو  
لتي توظف نساء. ويجري العمل  ا

على لوائح مماثلة في إقليم  
 كوردستان.  

لمنصات التوجيه  تم إجراء تقييم  •
لتعزيز   الرقمي وتبادل المعرفة

تصميم مثل هذه المنصة للعراق/إقليم  
 كوردستان. 

تم توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة   •
التمويل الدولية وغرفة تجارة بغداد  

  نظراء إلطالق منصة للتعلم من ال
لزيادة قدرة الشركات على زيادة  

التنوع بين الجنسين في القوى العاملة  
من خالل سلسلة من الندوات عبر  

 اإلنترنت التي يقودها الطلب. 

تم تحديد نطاق المساعدة الفنية للعديد   •
من األنشطة وسيتم التعاقد بشأنها،  

محتوى المناهج التعليمية  مثل: 
ين لتعزيز التمك وتدريب المعلمين 

االقتصادي للشابات من خالل تدخل  
تجريبي، ودورات تدريبية حول  
التوعية بالنوع االجتماعي في  
حاضنات ومسرعات األعمال،  
وجاهزية االستثمار للشركات  

 الناشئة التي تقودها نساء. 

 العراق

 

 

 األردن 

 

 



 

للعراق واالردن ( ويوفر المساعدة الفنية 2014-2019هو برنامج يمتد على خمس سنوات ) (MGF) برنامج تمكين المراة في المشرقإن 

التي تحظى بها كمحفّز للوصول إلى مجتمعات أكثر دمًجا واستدامة وسالًما حيث يكون النمو  تمكين المرأة االقتصادي والفرصلتعزيز ولبنان 

المدني والشركاء في التنمية، يدعم البرنامج الجهود التي تقودها االقتصادي مفيًدا للجميع. من خالل العمل مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع  

( تحسن نفاذ ii( تعزز البيئة الحاضنة لمشاركة المرأة االقتصادية و )iستراتيجية اإلقليمية التي:)المجتمعات واألولويات القطرية واألنشطة اال

 المرأة إلى الفرص االقتصادية.  

هو بدعم  . النروجيةو الكنديةبالتعاون مع الحكومتين  الدولية  البنك الدولي ومؤسسة التمويلمبادرة بين  تمكين المراة في المشرقبرنامج  إنّ 

وبمساهمة كريمة من النمسا وكندا والدنمارك  Umbrella Facility for Gender Equalityمن البرنامج الشامل للمساواة بين الجنسين 

 غايتس. ندا وفنلندا وألمانيا وايسلند والتفيا وهولندا والنروج واسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة ومؤسسة بيل وميلي

  

 . 

 

 

 

للمزيد من المعلومات، الرجاء  

 االتصال باألمانة العامة للبرنامج:  

Jonna Lundwall 

jlundwall@worldbank.org 
mgf@worldbankgroup.org 

              

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والمعرفة البيانات : على الضوء  تسليط 

  مع 2020  نوفمبر - أكتوبر في  األطفال  لرعاية افتراضية  عيادة عقد  تم -  المواضيع التعمق في 

ا  رئيسي  بشكل يمثلون مشارًكا 150  حوالي  من المدني والمجتمع الخاص  والقطاع لحكومة 

 البيئي للنظام المشاركين فهم  زيادة هو  للعيادة الرئيسي الهدف  كان. ولبنان  واألردن  العراق

  األدلة ومناقشة  عرض  تم. العاملة  القوى  في  اإلناث مشاركة  تسهيل  في  ودوره األطفال  لرعاية

  المشاركين العيادة أخذت. األطفال رعاية أنشطة  تنفيذ لدعم الالزمة واألدوات  الفنية والموارد 

  السياسات استجابة  ثم ،الخاص القطاع  نظر وجهات تليها األطفال، لرعاية  بمقدمة تبدأ رحلة  في

  حول   ريةط  القُ  الجلساتتركيز  تم. وكولومبيا المكسيك في الحكوميين النظراء  تجارب  على بناءً 

  الفرصة أتاح مما  ، (والخدمات)  األطفال  رعاية  سياساتنطاق  لتوسيع المحددة المشكالت

 هذه نتائج تقديم تم وقد   السابقة، الثالث الجلسات  من التعلم وتطبيق  على للبناء للمشاركين

. أخيرة جلسة  في الحكومة  ممثلي قبل  من  المناقشات  

 

  هذه  في  والدعم  المناقشة  من لمزيد  فرًصا وتوفر  مشتركة المقدمة التحديات  من لعديداوتبين أن  

  بما)  والمسؤوليات  األدوار وتوضيح  التنسيقو ،والتنفيذ نظمة األ تحسين: مثل تكررة،مال العملية

  لفهم واألدلة  البياناتو ،بالتكلفة ومقايضتها  الجودة معاييرو ، (الخاص القطاع  مع ذلك  في

الموسعة.  الطفل  رعاية وراء من   بالدافع المتعلق  وجه الم والخطاب  الوعيو  ،ومعالجتها الثغرات  

 

 

 

بناًء على نتائج التقرير، تم  -  تقرير حالة نساء المشرق
ما الذي يعترض طريقهن؟ نظرة فاحصة   نشر مدونة:

على سبب قلة عدد النساء العامالت في العراق واألردن  
 . ولبنان

 

 

 MGF برنامج العمل اإلقليمي للـ     

 MGF للـ    الميزانية تقرير  
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