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د ئ را ل ا عمل  ل ا
 

ع ن مصا ل ا ي  ف مالت  ا ع ل ل ة  ي ر د جن ل ا ة  ا و مسا ل ا  
 

 الجمعية المنسقة

 ملتقى سيدات األعمال و المهن األردني

المنطقة المستهدفة
األردن -محافظة الزرقاء 

 النطاق

ته من قبل المعهد األوربي و الذي تتم قياد مشروع "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة"هذا العمل الرائد هو جزء من 

و الدولة الفرنسية. المشروع ممول من  , بالشراكة مع للبحر األبيض المتوسط 

تجمعات محلية للجهات الفاعلة في مجال . يقوم المشروع كل عام بتشكيل وزارة الشؤون الخارجية و التنمية الدولية الفرنسيةقبل 

سبعة بلدان, يتألف كل تجمع من جمعيات, مؤسسات بحث و تعليم, سلطات محلية و إقليمية, شركات, نقابات و جهات إعالمية  في المساواة

 عاملة في مجال المساواة بين الجنسين في منطقة محددة.

 

الجندرية و يحدد للوضع على المستوى المحلي حول موضوع متعلق بالمساواة  دراسة تشخيصيةيقوم كل تجمع محلي بالعمل على 

 مشروعاً ميدانياً لمعالجة المشاكل التي يتم تحديدها في الدراسة التشخيصية. تبنى هيكلية كل تجمع للجهات الفاعلة في مجال المساواة
 حول جمعية قادة لجميع أعماله.

 

( عن طريق قيادة عمل حشد رائد 2رة )الدو 2017لعام  األردنيبتنسيق التجمع المحلي  يقوم ملتقى سيدات األعمال و المهن األردني

في محافظة الزرقاء و يتألف من جمع المعلومات حول ظروف العمل في  للجهات الفاعلة في مجال المساواة على المستوى المحلي

 .العمال بين...(  العمل في والتحرش العليا، المناصب إلى والوصول المتساوي، األجر) الجنسين بين المساواة تحقيق المصانع و فحص

 والعمالة باالستثمارات يتعلق فيما الوطنية الصناعة حجم نصف من أكثر يمثل حيث الزرقاء، في األهمية غاية في الصناعي القطاع ويعتبر

 األنه صناعية كمنطقة مؤهلة حرة ومنطقة الحرارية الحسين محطة معالجة ومراكز األردنية البترول مصفاة تقع الزرقاء في. اإلنتاج وحجم

شخص 1.316.000 حوالي 2016 عام تعداد لنتائج وفقا الزرقاء محافظة سكان عدد يقدر. المصانع من العديد تضم

الهدف 

 المحلية والسلطات المصانع أصحاب مناقشة خالل من الصناعي القطاع في الجنسين بين المساواة إلى للوصول المناسبة الحلول وضع

 لصلةا ذات األخرى الفاعلة والجهات

 األنشطة 

المصانع في العامالت النساء وضع حول االستبيانات وتوزيع للمصانع زيارات -

وواجباتهم حقوقهم ومناقشة العمال مع مقابالت إجراء -

أفضل بشكل الجنسين بين المساواة إلدماج آلية لوضع واإلداريين المصانع أصحاب بعض مقابلة -
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 ومركز للمرأة التدريب تقدم التي العامة والهيئات العمالية النقابات) الصلة ذات ةالفاعل الجهات مع عمل ورش تنظيم -
 في المرأة وضع لتحسين وتوصياتهم أفكارهم لجمع( العمل ومديرية الزرقاء صناعة وغرفة اإلعالم ووسائط البحوث
المصانع

 ابقة.الس األنشطة جميع نتائج على بناء المشروع، ومقترح التشخيص تطوير -


