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 نحو التمكين االقتصادي للمرأة العراقية

                                                                                                                       

كل من البنك الدولي والحكومة العراقية والحكومة الكندية اليوم عن تقديم منحة  أعلن – 2018أكتوبر/تشرين األول  7بغداد، 

 اقتصاديا وسياسيا. المرأه مليون دوالر لدعم جهود العراق الرامية إلى تعزيز األنظمة وتنفيذ برامج تمكين  1.95قدرها 

 

ادي" من مكونين متكاملين، أولهما سيسهم في إنشاء يتألف برنامج "المرأة والحماية االجتماعية في العراق: نحو التمكين االقتص

قدرة تشريعية ومؤسسية طويلة األجل لتعميم منظور المساواة بين الجنسين، في حين يطبق المكون الثاني برامج ستدعم التمكين 

 ه.االقتصادي والسياسي للمرأة في العراق، بما في ذلك برامج ريادة األعمال للمرأة الفقيرة واألكثر هشاش

 

"نحن متحمسون إلقامة شراكة مع حكومة  ساروج كومار جها، مدير دائرة المشرق بالبنك الدوليوتعقيبا على هذه المنحة، قال 

كندا لدعم تمكين المرأة في العراق. ونحن ملتزمون بدعم المرأة في العراق وسنعمل بال كلل لضمان حصول المرأه العراقيه على 

 جميع جوانب الحياة واإلسهام في التنمية االجتماعية واالقتصادية للعراق".فرصة المشاركة الكاملة في 

 

يعتبر هذا التدخل جزء من برنامج عمل البنك الدولي االجتماعي واالقتصادي األوسع نطاقا في العراق ويتسق مع استراتيجية 

 العراق الثانية للحد من الفقر واإلطار االستراتيجي للحماية االجتماعية.

 

"سيدعم هذا البرنامج الجهود الجارية بقيادة الحكومة لتمكين  د. مهدي العالق، األمين العام لمجلس الوزراءهذا الصدد، قال  وفي

المرأة. وسيساعدنا على تمكين المرأة من خالل الحد من القيود القانونية والمؤسسية واالجتماعية وإطالق العنان لمهاراتها وطاقتها 

 ا ومجتمعنا أكثر قوة".من أجل جعل اقتصادن

 

"كندا تدرك أن دعم المساواة بين الجنسين وتمكين  1991السفير بول غيبارد، سفير كندا األول المقيم في العراق منذ عام وقال 

العراقية، المرأة هو أفضل وسيلة لبناء عراق أكثر سلماً وأكثر شموالً وازدهاراً. ومع شركائنا من البنك الدولي والحكومة 

وهو شرط  -سنعمل على تمكين المرأة كي تتمكن من لعب دور حيوي في ترسيخ السالم والحفاظ عليه في مجتمعها المحلي 

 ضروري لتحقيق نمو اقتصادي أقوى في العراق."

 

مل وجلسات العمل سيستلزم البرنامج إجراء مراجعة لبرامج تمكين المرأة القائمة وتقديم المساندة الفنية من خالل حلقات الع

 للمسؤولين الحكوميين بشأن تدعيم تصميم هذه البرامج وتنفيذها، وكذلك تعزيز خطط الرصد والتقييم.

 
  لالتصال:

 ealharazi@worldbank.org، 1-202-855-1565في واشنطن: إبراهيم الحرازي، هاتف 

 rsuwaed@worldbank.org، 964-7827861943في بغداد: ريم هادي السويد، هاتف 

 diyar.farag@international.gc.caسفارة كندا لدى العراق: ديار فرج، 

 

 ق سفارة كندا لدى العرا
 تابعونا على:

  https://twitter.com/CanadaenIraq و https://twitter.com/CanadainIraq تويتر: 

 /https://www.facebook.com/CanadaetIraq و  /https://www.facebook.com/CanadainIraqفيسبوك: 

 

 

 البن الدولي

 /iqwww.worldbank.orgللمزيد من المعلومات: 

 

 تابعونا على:

 https://www.facebook.com/WorldBankMiddleEastNorthAfricaفيسبوك: 

 http://www.twitter.com/worldbankmenaتويتر: 

 //:www.youtube.com/worldbankhttpيوتيوب: 
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