بيان صحفي
 29اب  ،2019ع ّمان
مائدة مستديرة وطنية – واقع مشاركة النساء اإلقتصادية والتحديات والحلول
ّ
األردن تحت رعاية
البلمان
تم عقد المائدة المستديرة الوطنية "واقع المشاركة االقتصادية للنساء والتحديات والحلول" يف  29اب يف ر
ي
ر
البلمانيات من الدول العربية لمكافحة العنف ضد
األردن،
سعادة المهندس عاطف الطراونة ،رئيس مجلس النواب
وبالشاكة مع ائتالف ر
ي
المرأة ضمن ر
مشوع " تعزيز الوصول إىل الحماية والمشاركة والخدمات للنساء الالجئات والنازحات والمجتمعات المضيفة يف لبنان
األورون لإلستجابة لألزمة السورية  -صندوق "مدد".
اإلقليم لالتحاد
اإلئتمان
واألردن والعراق" ،بتمويل من الصندوق
ري
ي
ي
المدن
وممثل الوزارات ذات الصلة واألكاديميي/األكاديميات ومنظمات المجتمع
البلمان واألعيان
جمعت المائدة المستديرة أعضاء من ر
ي
ي
لمناقشة السياسات واإلجراءات اإليجابية لتحسي مشاركة النساء االقتصادية .عالوة عل ذلك  ،ناقش المشاركات والمشاركون القواني
الت تمنع النساء من المشاركة يف المجالي
الت تشكل حواجز أمام دخول النساء إىل سوق العمل والبقاء فيه  ،وناقشوا التحديات ي
التميبية ي
العام واالقتصادي .باإلضافة إىل ذلك  ،تم اقباح طرق ووسائل لتحسي بيئة العمل وتوفب خدمات داعمة للنساء.
األورون بدعم
األورون يف األردن  ،عل"البام االتحاد
خالل الجلسة االفتتاحية أكدت السيدة ماريا هادجيثيودوسيو  ،سفبة االتحاد
ري
ري
ر
يع الذي يؤثر عل حياة النساء والفتيات".
األردن يف تحسي اإلطار التش ي
من جانبه  ،أكد سعادة السيد عاطف الطراونة  ،رئيس مجلس النواب عل البام مجلس النواب بتعزيز المشاركة االقتصادية للنساء.
ر
الت تصب يف صالح النساء
الت أقرها مجلس النواب عل العديد من القواني والتشيعات ي
وانعكس هذا االلبام يف العديد من التعديالت ي
األردن.
اإلجتماع يف األجور وتعديل المادة  72يف قانون العمل
 ،مثل إدراج مفهوم التميب عل أساس النوع
ي
ي
ر
الت أجريت عل  244امرأة سورية وأردنية يف عجلون وجرش
خالل المائدة المستديرة ،تم عرض نتائج دراسة خط األساس للمشوع  ،ي
ر
الت تواجه مشاركة النساء اإلقتصادية يف األردن .وناقش
ودير عال واألزرق ( ،المدينة والمخيم) وشق عمان  ،وتم ربط النتائج بالتحديات ي
المشاركون/ات الخطوات والتوصيات الالزمة من أجل زيادة المشاركة االقتصادية للنساء وتعزيز بيئة عمل داعمة وخالية من التحرش
والمضايقات للنساء

