
يمكن أن يؤدي سد الفجوة بني الجنسني في 
%25 إلى  املشاركة في سوق العمل بنسبة 

%9 في  تعزيز إجمالي الناتج املحلي بنسبة 
لبنان و10% في األردن و%11 في العراق 

)2018 الدولية  العمل  )منظمة 

ُتعترب املساواة بني اجلنسني خطوة اقتصادية 
املرونة  الفقر وتدعيم  الحد من  ذكية تساهم في 
وتعزيز االزدهار املشترك. لتمكني النساء والفتيات 
قيمة جوهرية ودور أساسي في تحقيق مؤسسات 
أكثر شمواًل وسياسات سليمة ونتائج إنمائية فعالة.

يهدف البرنامج إلى تشجيع الدول على تسليط االهتمام على حاجات وأولويات محّددة وترجمتها 
بفاعلية بنتائج مفيدة للنساء وعائالتهّن واالقتصاد في املشرق بشكل عام.

سجلت دول املشرق، أي العراق واألردن ولبنان، 
مكاسب هامة لجهة وصول النساء إلى العلم والرعاية 
الصحية، إال أن تحديات عدة ما زالت تعترض فرص 
النساء االقتصادية. فعىل سبيل املثال، حتظى 
امرأة واحدة فقط من أصل 5 نساء بعمل، مكا 

أن أقل من %5 من الرشاكت تديرها نساء.

ابقوا معنا لالطالع على املزيد. 
للحصول على أية معلومات إضافية 

يمكن إرسال بريد إلى العنوان التالي:
MGF@worldbankgroup.org

بناء القدرات وزيادة 
الوعي على كل املستويات 
وجمع املساهمني عبر كل 

القطاعات والفئات

البيانات والتحليالت 
الالزمة على مستوى 

البالد واملنطقة لوضع 
السياسات املستندة 

إلى األدلة

عمليات  وتقييم  اختبار 
الحلول  التدخل إليجاد 
وتأمني الدعم للمبادرات 
املحّفزة التي تعّزز من 
فرص النساء االقتصادية

سيؤمن برناجم متكني املرأة يف املرشق الدعم التقني لهذه الدول لتعزيز تمكني املرأة 
اقتصاديًا وإتاحة الفرص لها كمحفز للوصول إلى مجتمعات أكثر شمولية، واستدامة وسلمية، 

حيث يعود النمو االقتصادي بالفائدة على الجميع.

عبر التعاون مع القطاع الخاص واملجتمع املدني والشركاء في التنمية، سيدعم البرنامج الجهود 
التي تقودها الحكومات واألولويات على مستوى الدولة واألنشطة اإلقليمية االستراتيجية اآليلة إلى: 
1. تعزيز البيئة التي تمكن املساهمني املعنيني من تحديد العوائق أمام مشاركة املرأة اقتصاديًا  

   ومعالجتها بشكل فاعل؛
2. تحسني حصول النساء على الفرص االقتصادية

سيتم تحديد األنشطة في البرنامج على مدى 5 سنوات )من 2019 إلى 2024( وفق 3 فئات 
مترابطة في ما بينها:

اإلبداع لتحقيق النتائجالبيانات والمعرفة الحوار والمشاركة


