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 (2020حزيران ) 

 

مراجعة بعض األنشطة لمعالجة الصعوبات   تم
الهيكلية التي تواجه التمكين االقتصادي للمرأة،  
والتي تفاقمت بسبب تحديات األزمة المزدوجة  

فيروس    )اإلغالق بسبب التي يمر بها لبنان
 كورونا المستجد واألزمة االقتصادية(. 

تدريب على إدارة  تم التكليف بعقد  •
النساء   األزمات لرواد األعمال من

وسوف يشمل ذلك   وتدريب المدربين،
ا نساء على  ديرهتدريب الشركات التي ت 

إدارة تأثير األزمات المزدوجة. وسوف  
 اإلنترنت.  عن طريقيتم تقديم التدريب 

  استراتيجية للتواصل وخطة عمل تطوير  •
لدعم األعراف االجتماعية اإليجابية  
المتعلقة بالمرأة ومبادرات الحكومة ضمن  

 . برنامج قانون المساواة في تعليم المرأة

تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع غرفة   •
التجارة والصناعة والزراعة في بيروت  
وجبل لبنان ومؤسسة التمويل الدولية من  

مع   منصة التعلم من النظراءأجل شراكة ل
القطاع الخاص لرفع قدراتهم في مجال   
التوظيف، واستبقاء وترقية المزيد من  
النساء في قواهم العاملة. وستغطي سلسلة  
من التدريب عبر اإلنترنت تنوع النوع  

 .االجتماعي في القوة العاملة

مراجعة المخرجات القانونية من منظور   •
التحديات التي تواجهها المرأة في ظل  

مستجد مثل قانون العمل  كورونا ال  فيروس 
والتعديالت على قانون الصندوق الوطني  

، مع الهيئة الوطنّية   للضمان االجتماعي
 .لشؤون المرأة اللّبنانّية، ووزارة العمل

لدعم التمكين االقتصادي    توصيات تم تقديم   •
باألنظمة المالية، للمرأة فيما يتعلق 

، والتشريع متناهي الصغروالتمويل 
المستهلك وقانون اإلعسار(  )قانون حماية 

ضمن اإلصالحات الواردة في خطة  
التعافي التي اقرتها الحكومة اللبنانية، 

  .2020نيسان/أبريل 

 

ة   ونية النشر اإللكتر                                                                                                                                                                         
                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 لبنان

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

.  2020( مايو)   أيار و ( مارس) آذارالفترة الممتدة بين  تغطي هذه النشرةكّل منها. اإلقليمي. كما تسلّط الضوء على  الموازنة المرصودة ل وبرنامج العمل 

ر) أيلول  تصدر النشرة التالية في بداية             .2020(  سبتمب 

 

 

 األردن  العراق

فايروس كورونا المستجد   ساهمت جائحة 
في إدخال تعديالت على البرامج وفي  
بعض التأخير فيها. وأثَّر ذلك، من بين  
أمور أخرى، على التنقل داخل المدن 
وفيما بينها، وعلى ساعات عمل موظفي  

وسهولة  من المناقشات والحد الحكومة، 
أحدث بعض  كما الوثائق،  الوصول إلى

لتصدي  التغيير في األولويات من اجل ا
 .لألزمة الصحية العاجلة

تدريب حول   برامجتطوير  تمي  •
في الحاضنات   بين الجنسين التنوع

االستعداد  ، وآخر عن  والمسرعات
في الشركات الناشئة   لالستثمار

والمشروعات الصغيرة والمتوسطة  
 .الحجم التي تقودها نساء 

تم تعديل المقترحات األولية    •
يتم  التي لمنصات التعلم من النظراء 

التشارك بها مع غرف التجارة في  
بغداد وأربيل لتشمل حلقات تدريبية  
استجابة للجائحة وتأثيرها على  

 تشغيل المرأة. 
ل نموذج الحلقات التدريبية من   وتحوَّ
التدريب وجها لوجه إلى تقديم  

 التدريب عبر اإلنترنت. 

يتم اجراء مراجعة تشخيصية   •
لتحديد   للتدريب الزراعي للنساء 

التحديات واألولويات في برامج  
 .التدريب الحالية 

تقوم وزارة التربية في العراق وإقليم   •
مسودة تصميم   مراجعةكوردستان ب 

للمحتوى التدريبي  تدخل تجريبي 
لتعزيز التمكين   وتدريب المعلمين

 االقتصادي للنساء الشابات 

برنامج تمكين المرأة في   يقوم فريق 
المنسق الوطني،  ، تحت إشراف  المشرق 

بالتواصل المستمر مع األمين العام الجديد  
  .للمجلس األعلى لشؤون المرأة

 
 

  

  

األثر يتم التحقق من صحة المنهجية المستخدمة لتقييم  •

في  االجتماعي واالقتصادي للقروض الصغيرة على النساء  

كورونا   فيروس  تأثير االعتباراألردن، مع األخذ بعين 

على العجز عن السداد، من قبل الجهات المعنية   المستجد

مع استجابة الحكومة األردنية   بما يتوافق الحكومية 

 .للجائحة 

خطة وطنية للمدفوعات  تم عقد اجتماع تحضيري لتطوير   •

الرقمي   االقتصاد مع وزارة  الرقمية لحماية األجور 

دنية  والشركة األر  والريادة، والبنك المركزي األردني

 االعتبارويأخذ النهج بعين  .  ألنظمة الدفع والتقاص 

كورونا المستجد، ال   فيروس استجابة الحكومة األردنية ل

سيما من خالل طلب تحويل الرواتب عبر المحافظ  

اإللكترونية للعاملين في القطاع الخاص. وسيتم دراسة  

المعيقات التي تحول دون فتح واستخدام المحافظ  

 .خاصة من قبل العامالتاإللكترونية، و

تم عقد اجتماع تحضيري مع وزارة النقل لمناقشة التقرير   •

،  تفعيل مدونة قواعد السلوك في النقل العاماألولي وخطة 

 .بما في ذلك تطوير تطبيق للهواتف الخلوية 

تم توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة التمويل الدولية  وجمعية   •

   - (Int@ j) نتاجا - شركات تقنية المعلومات األردنية 

وتنظر في الشراكة مع اللجنة الوطنية األردنية لشؤون  

لرفع قدرة   منصة للتعلم من النظراءإلطالق  المرأة

  تحقيق التنوع بين الجنسين شركات القطاع الخاص على 

من خالل سلسلة من الحلقات الدراسية عبر اإلنترنت  

 .والمدفوعة بالطلب 

يدعم صندوق تمويل المساواة بين الجنسين في المشرق   •

حمالت  اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة في تصميم 

األعراف   تناولت والعلوم السلوكية مبنية على  إعالمية

وذلك   لعاملة مشاركة اإلناث في القوى ا ؤثرة في تدنيالم

الجهود الرامية لتسيق التزامات الحكومة األردنية  في اطار  

 .التمكين االقتصادي للمرأة  تجاه

المنتجات المعرفية التي تركز على القطاع الخاص: تحديد   •

في مجالس إدارة   مثيل الجنسينت لاألثر االقتصادي 

المدرجة في البورصة )بالشراكة مع بورصة  الشركات 

في   العنف والتحرش الجنسي (iحول )عمان(؛ دراسات 

النساء   (iii) ؛ و ألسرةتراعي سياسات  (ii) مكان العمل؛

 .الوظائف غير التقليديةفي 



 

 

Confidential 

لتعزيز  للعراق واالردن ولبنان ( ويوفر المساعدة الفنية 2014-2019هو برنامج يمتد على خمس سنوات ) في المشرق المرأةبرنامج تمكين إن 

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

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

( تحسن نفاذ المرأة إلى  iiة المرأة االقتصادية و )ك( تعزز البيئة الحاضنة لمشارi)ستراتيجية اإلقليمية التي:طة االواألولويات القطرية واألنش

 الفرص االقتصادية.  

هو بدعم . النروجيةو الكنديةبالتعاون مع الحكومتين  الدولية  البنك الدولي ومؤسسة التمويلمبادرة بين  في المشرق المرأةتمكين برنامج  إنّ 

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

 غايتس.  والتفيا وهولندا والنروج واسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة ومؤسسة بيل وميليندا اوأيسلندوفنلندا وألمانيا 

  

 . 

 

 

للمزيد من المعلومات، الرجاء  

 االتصال باألمانة العامة للبرنامج:  

Jonna Lundwall 

jlundwall@worldbank.org 

mgf@worldbankgroup.org 

 األموال المتوفرة

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.672.570.00 الرصيد المتوفر 

 المبلغ  الجهة المانحة  

 7.458.697.00 كندا 

 2.101.972.47 النروج 

 9.560.669.47 المجموع 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبالغ معقودة  أموال مخصصة 

 1.500.000.00 خطة العمل العراقية 

 1.500.000.00 خطة العمل األردنية 

 1.500.000.00 خطة العمل اللبنانية 

 1.500.000.00 خطة العمل اإلقليمية 

 6.000.000.00 إجمالي المبلغ المعقود 

 3.560.669.47 الرصيد المتوفر 

 

 

 الحوار والمشاركة  
  برنامج تمكين المرأة في المشرق  ة  سكرتاري

يتركز الدعم المقدم للفرق القطرية على   -

خدمات   لتوفيرسلسلة من العمليات التشغيلية 

عيادة  قامة  إل المساعدة الفنية. يجري التخطيط  

الثالث.   في الدول ألطفالافتراضية لرعاية ا

باإلضافة إلى ذلك، تم تقديم المساعدة الفنية  

لفرق مشروع مجموعة البنك الدولي لتحديد  

في   ذات الصلة بالجنسين القضايا تناول و

جميع العمليات، بما في ذلك تلك التي تركز 

بشكل خاص على الجاهزية واالستجابة  

 روس كورونا المستجد. ي لف

ي  مؤتمر المشرق حول التمكين االقتصاد

المؤتمر بسبب  انعقاد تم تعليق  - IIللمرأة ّ

، ولكن سيتم  فايروس كورونا المستجد

المعرفية   نشطة لعديد من األعقد االتخطيط ل

   ة.االفتراضي 

 

 البيانات والمعرفة  

يقدم  -  المشرق بلدان  تقرير  حالة المرأة في

  حولالتقرير صورة شاملة تستند إلى البيانات 

وصول المرأة إلى الفرص االقتصادية في  

المنطقة. ويدعو إلى العمل في المجاالت التالية:  

نمو اقتصادي أقوى، وإجراءات سياسات فعالة  

أكثر   اتجاهاتلسد الفجوات القانونية، وتعزيز 

الحصول على رعاية جيدة  إمكانية مساواة، و

ال، وتوفير النقل اآلمن. ويشير التقرير إلى  لألطف

اال انه بدون   ،فرص هامة في االقتصاد الرقمي

اتخاذ إجراءات لسد الفجوة الرقمية بين الجنسين،  

تصبح هذه الفرص حاجًزا آخر. سيتم إطالق   فقد

التقرير في حدث افتراضي تترأسه كارين غرون،  

ركة  المدير األول، مجموعة الحلول العالمية المشت 

المعنية بالمساواة بين الجنسين، البنك الدولي، مع  

أعضاء فريق المناقشة من األوساط األكاديمية  

 .والحكومة، والقطاع الخاص

 

 االبتكار تحقيقًا للنتائج  

لى  على الحصول عالنساء النازحات قسراً  قدرة تعزيز 

واجهت عملية التنفيذ تحدياٍت نتيجة   – الفرص االقتصادية 

، بما في ذلك إلغاء البعثة إلى  كورونا المستجد  فيروس 

  لالستثماراألردن، والتغييرات في التعاون مع منصة 

بشكل غير متوقع    قُ ل  غ  والتي ستُ   والتوفيق لمساندة الالجئين،

. ومنذ آذار/مارس، تركز  2020بحلول كانون اول/ديسمبر  

مشاورات افتراضية مع شركات،   (iي: )العمل على ما يل

ومنظمات غير حكومية، وفرق األمم المتحدة ومجموعة  

البنك الدولي لمواصلة تقييم االحتياجات وأصحاب المصلحة  

ألعراف االجتماعية مع فرق  ل( تطوير حملة  iiالرئيسيين، )

( وضع مذكرات  iiiالبنك الدولي والشركاء الخارجيين، )

(  4االقتصادي لالجئين/النازحين، و)االدماج    حول سياسات  

التحضيرات للخطوات التالية، بما في ذلك إعداد دعوة  

امرأة الجئة في   200لتقديم مقترحات لتدريب وتوظيف 

األردن مع التركيز على األعمال التجارية من المنزل،  

لبدء  لوتكنولوجيا المعلومات والزراعة، واستكشاف الفرص  

 .نان في المرحلة الثانيةفي التعميم في العراق ولب 

 MGF للـ     الميزانية  تقرير   

 

      

 الوارد حتى تاريخه 

MGF انية للـ ز اإلجمالية المت         

 برنامج العمل اإلقليمي لبرنامج تمكين المرأة في المشرق 

 

 المبالغ المعقودة حتى تاريخه

 

 2020حزيران  1 -2019حزيران  1الفترة التي يغطيها التقرير: 

 
 خطة العمل العراقيّة 

 1.500.000.00إجمالي المبالغ المخصصة حتى تاريخه                               $     

 177.473.17$                           إجمالي المبالغ المصروفة حتى تاريخه 

      1.322.526.83     $  الرصيد المتوفر                                                        

 

 خطة العمل األردنية 

 1.500.000.00$                إجمالي المبالغ المخصصة حتى تاريخه                     

 277.413.15      $                     إجمالي المبالغ المصروفة حتى تاريخه 

 1.222.586.85$                                          الرصيد المتوفر

 

 اللبنانية خطة العمل

 1.500.000.00$           إجمالي المبالغ المخصصة حتى تاريخه                           

 124.769.56$                                       إجمالي المبالغ المصروفة حتى تاريخه 

 1.375.230.44$                                          الرصيد المتوفر

 

 خطة العمل األقليمية 

 1.500.000.00$                              إجمالي المبالغ المخصصة حتى تاريخه       

 497.027.61$                               إجمالي المبالغ المصروفة حتى تاريخه      

 1.002.972.39$                                          الرصيد المتوفر

 

 ق الحقيقي & المبالغ المعقودةالمصروفات = اإلنفا
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