
 2019اعتمدت خطة العمل في ايلول )سبتمبر( 

 إال أّن الوضع الراهن  يؤثّرعلى نمط التنفيذ.  

المسح األول للقوانين التي تمنع تهت عملية  •

، وتّم التوّصل إلى مشاركة المرأة االقتصاديّة

اقتراحات أولى للتعديالت. سيشمل التقييم 

النهائي: الفترة الزمنية المقترحة واالعتبارات 

العمليّة ومتطلبات التنفيذ والهيئات األخرى 

 الداخلة في النقاش. 

سياسات والممارسات الداخلة في المراجعة  •

من أجل التوصية  تشغيل موظفي القطاع العام

دة وتطوير دليل للتدريب )مع بإصالحات محدّ 

مجلس الخدمة المدنية؛ ليس من المفترض أن 

يتأثر المجلس بالبيئة السياسيّة ألنه ليس داخل 

 وزارة(. 

مدى االستراتيجية والحملة جرى تحديد  •

بناء على عمل شبكة بشأن التواصل وذلك 

 التواصل القائمة مع الجهات المعنيّة.

لشامل تقييم االجرى تحديد دقيق لمدى  •

وستجري مناقشته مع خبراء  لرعاية األطفال

من الداخل والخارج قبل التعاقد مع شركة 

 لتنفيذ الدراسة.  

بأفضل بالنسبة إلى دراسة الحالة المتعلقة  •

ممارسات القطاع الخاص لجهة السياسات 

، المراعية لالسرة ومكافحة التحّرش الجنسي

ع لقد جرى تحديد مدى العمل وسيتّم التعاقد م

 مكتب استشاري. 

العمل مع نقابة أوجيرو )مزّود خدمات  •

االتصاالت الحكومي( لتوفير التوعية بشأن 

 . التحّرش الجنسي في مكان العمل

المجلس النسائي اللبناني للعمل على دعم  •

لبرنامج التطوير واالنطالق بخطة عمل 

مقاولة ريادي لدعم منتجات "صنع في 

   لبنان".
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 لبنان

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

سبتمبر( وتشرين الثاني )نوفمبر( (الفترة الممتدة بين أيلول  تغطي هذه النشرةوبرنامج العمل اإلقليمي. كما تسلّط الضوء على  الموازنة المرصودة لكّل منها. 

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

 

 

لم يُحرز إال تقّدم بسيط في هذه المرحلة بسبب 
 الوضع غير المستقر في البلد. 

المراجعة القانونيّة حول تقّدم العمل على  •
)بما في ذلك القيود  الحّق بالتملّك

والممارسات( وسيجري التعاقد مع شركة 
من أجل تنظيم ورش عمل متعددة 

 الجهات المعنية بشان القيود القانونيّة. 

العمل حول المنهاج  وصلت خطة •
إلى مراحلها التربوي والتدريب الفني 

وزارة العمل والشؤون األخيرة وذلك مع 
االجتماعيّة. يجري العمل على تطوير 

وات مختلفة لجمع البيانات ما يسمح أد
بالوصول إلى فهم أفضل للثغرات 

وسيجري التعاقد مع شركة من أجل جمع 
 البيانات.

مع  االتفاقات التفاضليّةبدأ النقاش بشأن  •
وزارة التخطيط والقطاع الخاص. 

ويجري حاليًا تقييم الكلفة الماليّة 
لالتفاقيات التفاضليّة لزيادة اإليضاح في 

 المجال.  

باالعتماد على افضل الممارسات الدوليّة،  •
تحليل واقع يجري العمل على تحديد مدى 

)العرض اقتصاد رعاية الطفولة 
والطلب(  لكّل من بغداد واربيل كمدينتين 

 تجريبيتين. 

تحديد تقييم إنشاء منصة اإلرشاد للمرأة.  •
المرشدين من خالل برنامجي  )الخدمات 

 Banking onالمصرفية للنساء( 
Women  وحوكمة الشركات

(Corporate Governance)  ضمن
  المؤسسة الدولية للتمويل. 

لدوليّة مضمون تطّور مؤسسة التمويل ا •
االجتماعي بناء القدرات للنوع مشروع 

سيجري تطبيق للحاضنات والمسارعات. 
التدريب ضمن برنامج تمكين المراة في 

 .MGFالمشرق  

تمكين المرأة في أطلق الفريق األردني لبرنامج 
عمليّة تحديد األنشطة المختلفة بما في  المشرق

 ذلك: 

لتمكين الحكومة من اعتماد  بلورة ورقة بيضاء •
، المحفّزات لخدمات رعاية األطفالبعض 

بالتعاون مع مؤسسة الضمان االجتماعي. و 
سيشمل ذلك تشارك الخبرات على مستوى 

 المساعدة الفنيّة مع البلدان األخرى. 

مدونة ن من تطبيق دعم وزارة النقل حتى تتمكّ  •
ويجري حاليًا تقييم  ،السلوك للنقل العام

االقتراحات من الشركات االستشارية لتوفير 
الخدمات )نظام التدريب وتكنولوجيا 

 المعلومات( 

جرت اجتماعات مباشرة وبالخط المباشر مع  •
 الجهات المعنية ذات الصلة لتحديد مجال عمل

 نظام تعقب تمويل الجهات المانحة للنوع
)مع وزارة التخطيط والتعاون  االجتماعي
دراسة األثر االجتماعي االقتصادي الدولي(؛ 

؛ والمدخالت لإلقراض المتناهي الصغر
أجل الخطة التحويليّة للدفع  المطلوبة من

)مع البنك المركزي للنقطتين  الرقمي
 األخيرتين(    

على أنها شريك  بورصة عّمانلقد تّم تحديد  •
صة تعلّم من األقران لعمل منمحتمل إلقامة 

في القطاع الخاص بالتعاون مع جمعيات  المرأة
 األعمال المهتمة األخرى.   

ليهتم بالتدريب  بيت الحوكمة للتدريبتّم تحديد  •
)كعضو مجلس إدارة( من قيادة المرأة على 

 أجل تحسين الحوكمة في القطاع الخاص. 

يرّكز فريق البرنامج في األردن على التنسيق  •
خالل تحديد االنشطة وتنفيذها. وفي هذه 

االثناء، جرت اجتماعات مع منظمة األمم 
المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية ضمانًا 

ء لحسن سير األنشطة وتبادل خطط العمل والبقا
على ارتباط بالمواضيع ذات الصلة مثل رعاية 

 األطفال ودعم القطاع الخاص.

 العراق األردن



 

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

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

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

( تحسن نفاذ ii( تعزز البيئة الحاضنة لمشاركة المرأة االقتصادية و )iالمجتمعات واألولويات القطرية واألنشطة االستراتيجية اإلقليمية التي:)

  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 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 المبالغ المعقودة حتى تاريخه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

جرى تطوير  - MGFبرنامج تمكين المرأة في المشرق األمانة العامة ل

( وتوزيعها على MGFالمواد الترويجيّة )صفحتان لكل بلد، ملخص 

مجموعات العمل في البلدان والشركاء وفي االجتماعات السنويّة 

 لمجموعة البنك الدولي؛ جرى تطوير مضمون الموقع اإللكتروني 

وترجمته واستكمال الشكل  MGF لبرنامج تمكين المرأة في المشرق

النهائي للموقع اإللكتروني. توفير الدعم الفني لفريق مشروع البنك 

ي مثل تحديد األعمال الهادفة إلى زيادة نفاذ الشابات إلى الفضاء الدول

والتكنولوجيا والوظائف( التكنولوجي في األردن )مشروع الشباب 

وتعزيز معايير النوع االجتماعي واألدلة العمالنية لنوافذ تنفيذ المستلم 

MDTF  في األردن والعراق. كما جرت مراجعة لـ "تحديد الثغرات في

النوع االجتماعي ومعالجتها من خالل عمليات مجموعة البنك الدولي في 

  ".لبنان

مناقشة  جرت -مؤتمر المشرق لتمكين المرأة اقتصاديًا بالنسخة الثانية

جنة المفهوم مع الجهات المعنيّة االساسيّة في األردن وعرضه  أمام الل

الوزارية المشتركة لشؤون المرأة وُطلبت رعاية رئيس الوزراء 

 للموضوع. 

 البيانات والمعرفة 

يحلّل فريق مشترك  -تقرير وضع المرأة في المشرق

متعدد القطاعات األدبيات القائمة والبيانات الكمية حول 

القيود التي تواجه المرأة أمام الفرص االقتصاديّة. 

يم مسح لتقفي المؤشرات التي تسمح ويجري حاليًا تصم

بتحديد التقدم باتجاه مشاركة أكبر للقوى العاملة النسوية. 

على  وقد بدأ العمل مع الباحثين والجامعات في المنطقة

 . الموضوع

 -البناء على االدلة والتجربة لتوضيح األولويات القطرية

إعدادًا  لورشة عمل حول اقتصاد الرعاية، يجري العمل 

طار العمل وتحديد االنماط المختلفة إنبذة لتوفير على 

وأفضل الممارسات القائمة على الحديث مع الخبراء 

الداخليين لمجموعة البنك الدولي والمنظمات الدولية 

ومنظمات المجتمع المدني العاملة قطريًا. أما نتيجة هذا 

العمل فهي معلومات لمجموعات العمل القطرية ضمن 

بشأن مجال تقييم  MGFراة في المشرق برنامج تمكين الم

 رعاية األطفال في كّل من البلدان على التوالي. 

 كار تحقيقًا للنتائج تاالب

ة أتعزيز حصول المر

قسريًا على  نازحةال

 الفرص االقتصادية

بعد مناقشة النبذة عن 

المفهوم في اجتماع اللجنة 

التوجيهية في تشرين 

، 2019األول )أكتوبر( 

أخذ الفريق باقتراحات 

مجلس األمن ويعمل على 

تطوير الخطط التنفيذيّة. 

وتشمل الخطط طرق 

التعاطي مع العرض 

والطلب، وتركيبة الفريق، 

والرصد والتقييم 

 وترتيبات التقارير. 

 

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

 

  خطة العمل العراقيّة

 1.500.000.00$            إجمالي المبالغ المخصصة حتى تاريخه                         

 107.229.65$                              إجمالي المبالغ المصروفة حتى تاريخه 

      1.392.770.35$                           الرصيد المتوفر                                      

 

 خطة العمل األردنية 

 1.500.000.00$                      إجمالي المبالغ المخصصة حتى تاريخه                 

 117.258.45      $                      إجمالي المبالغ المصروفة حتى تاريخه 

 1.382.741.55$                                            الرصيد المتوفر

 

 اللبنانية خطة العمل

 1.500.000.00$          إجمالي المبالغ المخصصة حتى تاريخه                            

 الداخلية؛ بانتظار العملية المصرفية                                  إجمالي المبالغ المصروفة حتى تاريخه 

 ال بد من إعادة تخصيص بعض                                       

 لق. من الخطة اإلقليمية متى تنط                                      

 1.500.000.00$                                          الرصيد المتوفر

 

 خطة العمل األقليمية 

 1.500.000.00$                               إجمالي المبالغ المخصصة حتى تاريخه       

 374.019.85$                                إجمالي المبالغ المصروفة حتى تاريخه      

 1.125.980.15$                                           الرصيد المتوفر

 المصروفات = اإلنفاق الحقيقي & المبالغ المعقودة

 

MGF للـ   الميزانية تقرير  

 

      

 MGF نامج العمل اإلقليمي للـبر    

 الوارد حتى تاريخه 

 المبالغ المعقودة حتى تاريخه

 

 األموال المتوفرة

MGF انية للـ ز اإلجمالية المت         

mailto:jlundwall@worldbank.org
mailto:mgf@worldbankgroup.org

