
على وقع األحداث األخيرة، بدأ لبنان طريقاً 
االقتصادية والسياسية طويالً من اإلصالحات 

كان أولها تشكيل حكومة جديدة تتولى النساء 
وانتقلت المسؤولية  % من حقائبها الوزارية.30

عن التمكين االقتصادي للمرأة، ويشمل ذلك 
، إلى MGFبرنامج تمكين المراة في المشرق 

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وهي 
وتم  شائه.عضو مؤسس في هذا البرنامج منذ إن

 إحراز تقدُّم:

( الدعم الفني 1) في اإلصالحات القانونية: •
قانونية قائمة لدمج خمس مسودات ألُطر 

وجمعها  مختلفة بشأن التحرش الجنسي
في مسودة واحدة، مع استمرار مشاركة 

( إعداد مسودة 2أصحاب المصلحة؛ )
قواعد السلوك بشأن التحرش مدونة 
( 3للقطاعين العام والخاص؛ و) الجنسي
تتعلق  تعديالت على قانون العمل اقتراح

بتهيئة بيئة مواتية لتوظيف النساء وتقديم 
التعديالت إلى الفريق القانوني بوزارة 

 ل.العم

إجراء مناقشات مع هيئة االتصاالت  •
العامة "أوجيرو" بشأن التحسينات 

لوائحها الداخلية الموصى بإدخالها على 
لتحسين دعم المساواة بين الجنسين 

ويمكن تعميم هذا العمل  .وحقوق المرأة
في مختلف المؤسسات العامة بوصفه 

  إحدى أفضل الممارسات.

لنساء، لدعم منشآت األعمال التي تقودها ا •
تجهيز ( 1سيتم تدريب المدربين على )

الشركات الناشئة التي تديرها اإلناث 
( التوعية بجوانب 2، و)لالستثمار

المساواة بين الجنسين على مستوى 
عات األعمال  لزيادة نسبة حاضنات وُمسر ِّ
 رائدات األعمال في محفظتها.

بالنظر إلى السياق الحالي في لبنان،  •
تدريب على إدارة ة يخطط الفريق لمحاكا

 أزمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وتعديله بحيث يستهدف المشروعات التي 

 تقودها النساء.

 2العدد 

 (2020 مارس-آذار ) 

 

 

ة  ونية النشر اإللكتر                                                                                                                                                                            
                                                                                               
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

لم يتحقق سوى تقدُّم بطيء بسبب عدم استقرار 
األوضاع في البالد، وفيما يلي بعض أبرز 

 األنشطة:

تم تحديد تشغيل سبع  :ريادة األعمال •
عات لألعمال مع دعم  حاضنات وُمسر ِّ
الشركات الناشئة التي تقودها اإلناث من 

التدريبية والحلقات  خالل الدورات
الدراسية عبر اإلنترنت التي تتناول 

 الجاهزية لالستثمار.

تجري مناقشات مع غرفتي التجارة في  •
بغداد وأربيل بشأن مقترحات إلنشاء 

للقطاع  من النظراء منصة للتعلُّم
الخاص من أجل إلحاق المزيد من 
النساء بالقوى العاملة واستبقائهن 

  وترقيتهن.

إجراء مراجعة مع المسؤولين  •
اتفاقات الحكوميين بشأن دعم إبرام 

تفضيلية مع المشروعات النسائية 
التي يرتبط مجال الصغيرة والمتوسطة 

عملها بالمشتريات الحكومية، وجرى 
تقديم مسودة اتفاق إلى وزارة التخطيط 

وهناك  لمراجعتها والموافقة عليها.
دستان مراجعة مماثلة تُجَرى في إقليم كر

 العراق.

يجري عمل استعراض تشخيصي  •
الحالية في  التدريب المهنيلبرامج 

العراق وإقليم كردستان العراق بناًء 
على سلسلة من االجتماعات مع وزارة 
العمل والشؤون االجتماعية، ووزارة 
الزراعة، ووزارة التربية، ووزارة 

التخطيط لبحث التحديات واألولويات 
لحالية للتدريب المرتبطة بالمناهج ا
ويشمل هذا  المهني والتعليم.

االستعراض إجراء بحوث أساسية 
  وجمع للبيانات.

 مراجعة أولية للقوانينتم االنتهاء من  •
المتعلقة بالمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة المملوكة للنساء وملكيتهن 
دت إجراءات إضافية  لألراضي، وُحدِّ

 للنهوض باألجندة المعنية بذلك.

في األردن، بدأ تنفيذ العديد من األنشطة بناًء 
األطراف على تنسيق مكثف فيما بين مختلف 

 .ذات العالقة

ان، تم  • في إطار الشراكة مع بورصة عمَّ
 منصة للتعلُّم من النظراءتصميم وتطوير 

تهدف إلى زيادة قدرات القطاع الخاص على 
إلحاق المزيد من النساء بالقوى العاملة 

ويجري العمل على  واستبقائهن وترقيتهن.
توقيع مذكرات تفاهم مع ست جمعيات 
أعمال لتشارك في هذه المنصة المقرر 

 قها قريباً.إطال

وسائل للنقل العام آمنة وخالية  لضمان توفير •
ضد المرأة، يعمل  التحرش الجنسيمن 

خطة  الفريق مع وزارة النقل على وضع 
وتم االنتهاء من  مدونة قواعد السلوك.تنفيذ ل

الخدمات المتاحة لمكافحة العنف  مراجعة
خدمات التصدي  توفرضد المرأة لتقييم مدى 

شكال واألل النقل العام للتحرش في وسائ
، وذلك من المتوف ِّرة حالياً من هذه الخدمات

 بناًء على ذلك. أجل تطوير خطة التدخل
ويجري تحديد أصحاب المصلحة ووضع 

  بروتوكوالت للمساءلة واالستجابة.

بناًء على طلب اللجنة الوطنية األردنية  •
مت مدخالت لالسترشاد  لشؤون المرأة، قُد ِّ

 إلستراتيجية الوطنية للمرأةابها في تطوير 
ومواءمة اإلجراءات الحالية والمزمعة 

للحكومة وأصحاب المصلحة اآلخرين مع 
 .MGFبرنامج تمكين المراة في المشرق 

جرى تحديد سلسلة من األنشطة وتخطيطها  •
بالتنسيق مع مديرية عمل المرأة في وزارة 

ويشمل ذلك إعداد مذكرة سياسات  العمل.
وأداة رقمية  ، الفروع اإلنتاجية لتوسيع

، ودعم القطاع لقياس المساواة في األجور
التشريعات المناهضة الخاص في تنفيذ 

 للتحرش الجنسي وسياسات العمل المرنة.

يعمل الفريق مع وزارة االقتصاد الرقمي  •
 ألنظمة والريادة لدعم وضع وتنفيذ خطة 

، مع التركيز على لألجور التحويالت الرقمية
توعية النساء وتحفيزهن على استخدام هذه 

 األنظمة.

 لبنان

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

تشرين الثاني )نوفمبر( سبتمبر( و(أيلول الفترة الممتدة بين  تغطي هذه النشرةكل  منها. وبرنامج العمل اإلقليمي. كما تسل ط الضوء على  الموازنة المرصودة ل

 . 2020. تصدر النشرة التالية في بداية آذار )مارس( 2019

 

 

 األردن العراق



 

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

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

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

( تحسن نفاذ iiة المرأة االقتصادية و )ك( تعزز البيئة الحاضنة لمشارi)طة االستراتيجية اإلقليمية التي:المجتمعات واألولويات القطرية واألنش

 إلى الفرص االقتصادية.   المرأة

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

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

 ندا غايتس. 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 

 األموال المتوفرة

  

 

 

 

 

 

 
 المبالغ المعقودة حتى تاريخه

 
 األموال المتوفرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.672.570.00 الرصيد المتوفر 

 المبلغ الجهة المانحة 

 7.458.697.00 كندا

 1.213.873.00 النروج

 8.672.570.00 المجموع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجهة 
 المانحة 

 المبلغ

 7.458.697.00 كندا

 1.213.873.00 النروج

 8.672.570.00 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

 2.672.570.00 الرصيد المتوفر 

 الحوار والمشاركة

تم إطالق  – أمانة برنامج المساواة بين الجنسين في المشرق

موقع إلكتروني للبرنامج 

(www.worldbank.org/en/programs/ mashreq-

gender-facility يتضمن موضوعات رئيسية على مستوى )

وساعد  البلدان ومدونة للمدير اإلقليمي للبنك الدولي ساروج جاه.

تابعة لمجموعة البنك الدولي الدعم الفني لفرق المشروعات ال

على تدعيم إطار المساواة بين الجنسين للصناديق االستئمانية 

 متعددة المانحين في األردن والعراق على سبيل المثال.

بذل  – مؤتمر المشرق الثاني حول التمكين االقتصادي للمرأة

فريق عمل المؤتمر الذي يضم العديد من أصحاب المصلحة 

 30عداد لهذا الحدث الذي كان مزمعاً عقده في جهوداً دؤوبة لإل

ان باألردن تحت رعاية رئيس الوزراء عمر  مارس/آذار في عمَّ

، تقرر تأجيل عقد هذا 2020لكن في أوائل مارس/آذار  الرزاز.

المؤتمر بناًء على التوصيات الدولية الرامية إلى الحد من انتشار 

  (.19–فيروس كورونا )كوفيد

 

 البيانات والمعرفة 

 – تقرير حالة المرأة في بلدان المشرق
جرى االنتهاء من إعداد مسودة التقرير 
ومراجعتها من النظراء داخل مجموعة 

ونظراً لتأجيل المؤتمر  البنك الدولي.
الذي كان مقرراً إصدار التقرير فيه، 

يدرس الفريق إمكانية نشره عبر 
 اإلنترنت.

واستناداً إلى الشواهد والتجارب إلثراء 
كان مقرراً أيضا   –  أولويات البلدان

إعداد دراستين فنيتين متعمقتين إلى 
إحداهما عن رعاية  جانب المؤتمر:

الطفل واألخرى عن النقل والقدرة على 
وستساند هاتان الدراستان  االنتقال.

العمليتان بصورة مباشرة الفرق القُطرية 
للبرنامج والشركاء في تنفيذ أنشطتهم، 

 لكن إعدادهما متوقف حالياً.

 

 االبتكار تحقيقًا للنتائج 

تعزيز قدرة النساء النازحات قسراً على 
جرى  – الحصول على الفرص االقتصادية

وضع خطط تنفيذية لالستفادة من البرامج 
( فريق منصة االستثمار 1) الحالية مع:

والتوفيق لمساندة الالجئين الذي اشترك في 
العمل المعني بالمساواة بين تحديد نطاق 

الجنسين ويجري التكليف بإجراء األعمال 
( برنامج توفير الفرص 2األولية؛ و)

االقتصادية لألردنيين والسوريين الذي سيشمل 
التعاون معه تصميم حملة توعية اجتماعية 

تهدف إلى معالجة التصورات السلبية التي تحد 
وقد  من مشاركة الالجئات في القوى العاملة.

أطلع الفريق الحكومة على المستجدات وبدأ في 
الحوار مع منظمات المجتمع المدني والقطاع 

الخاص لوضع خطة لألنشطة الحالية، 
واستكشاف التحديات والفجوات المتعلقة 

بالتمكين االقتصادي للنازحات والفرص المتاحة 
 في هذا الشأن.

 
MGF للـ    الميزانية تقرير  

 

      
 الوارد حتى تاريخه 

MGF انية للـ ز اإلجمالية المت         

 MGF برنامج العمل اإلقليمي للـ    

 المبالغ المعقودة حتى تاريخه

 

 2019كانون األول  1 -2019حزيران،  1الفترة التي يغطيها التقرير: 

 
 خطة العمل العراقي ة 

 1.500.000.00إجمالي المبالغ المخصصة حتى تاريخه                               $     

 157.420.43$                           إجمالي المبالغ المصروفة حتى تاريخه 

      1.342.579.57     $  الرصيد المتوفر                                                        

 

 خطة العمل األردنية 

 1.500.000.00إجمالي المبالغ المخصصة حتى تاريخه                               $      

 210.724.72      $                     إجمالي المبالغ المصروفة حتى تاريخه 

 1.289.275.28$                                          الرصيد المتوفر

 

 اللبنانية خطة العمل

 1.500.000.00إجمالي المبالغ المخصصة حتى تاريخه                               $       

 97.328.29$                                       إجمالي المبالغ المصروفة حتى تاريخه 

 1.402.671.71$                                          الرصيد المتوفر

 

 خطة العمل األقليمية 

 1.500.000.00$                              إجمالي المبالغ المخصصة حتى تاريخه       

 411.801.70$                               إجمالي المبالغ المصروفة حتى تاريخه      

 1.088.198.30$                                          الرصيد المتوفر

 

 اإلنفاق الحقيقي & المبالغ المعقودةالمصروفات = 

 

mailto:jlundwall@worldbank.org
mailto:jlundwall@worldbank.org
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