
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي األردن ب المعنية إطالق شبكة المبادئ العالمية
ن
ن المرأة ف  تمكي 

ي األردن شبكة المبادئ العالمية    تأطلق
مكي   المرأة ألجل تعزيز دور القطاع  بتالمعنية  هيئة األمم المتحدة للمرأة ف 

ي دعم المساواة بي   الجنسي   وتمكي   المرأة. 
 الخاص ف 

  

صاحب وصاحبة مصلحة منهم    ١٠٠تمكي   المرأة أكثر من  ب  المعنية  إطالق شبكة األردن للمبادئ العالمية  حض  

صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي وبورصة عمان واللجنة الوطنية لشؤون المرأة ومؤسسة التمويل الدولية  

والتج الصناعة  ي 
وغرفت  العمل  ووزارة  االجتماعي  للنوع  ق  المشر ومنظمة  ومركز  العالمي  العمل  ارة  والميثاق  الدولية 

كات الموقعة عىل المبادئ العالمية  كاء. بلألمم المتحدة والشر هم من الشر ي األردن وغث 
 تمكي   المرأة ف 

الميثاق العالمي لألمم المتحدة وهيئة تمكي   المرأة عبارة عن سبعة مبادئ قام بإنشائها بالمبادئ العالمية المعنية 

ي مكان العمل    المتحدة للمرأةاألمم  
كات عن كيفية تعزيز المساواة بي   الجنسي   وتمكي   المرأة ف  كنوع من اإلرشاد للشر

شد المبادئ وفقا لمعايث  حقوق العمل الدولية وحقوق اإلنسان الدوليةوالسوق والمجتمع.  
إدراك عىل    ترتكز و   وتسث 

كات لديها مصلحة   كات )الخاصة والعامة    تجاه المساواة بي     مسؤوليةو أن الشر الجنسي   وتمكي   المرأة. بإمكان الشر

ي باإلضافة إىل  
كات والمملوكة من الدولة والتعاونيات( من أي حجم وصناعة والمنشأة بموجب القانون الوطت   الشر

مام إىل تمكي   المرأة واالنضبوالبورصة التوقيع عىل المبادئ العالمية المعنية  الصناعة والتجارة  والنقابات والغرف  

اممجتمعها   ببيان عام بالمساواة بي   الجنسي   وتمكي   المرأة.  من خالل االلث  

تمكي   المرأة لحشد العمل التجاري نحو أهداف التنمية المستدامة لتصل  بمنصة المبادئ العالمية المعنية    تستخدم

ي  
الجنسي   ف  بي    المساواة  أبعاد  كات إىل  المستدامة ال٢٠٣٠  أجندةالشر التنمية  أهداف  المبادئ مع  تتماشر   .١٧ 

ابط كل هدف بكل من المبادئ السبعة.    حيث يث 



ي 
ي   االفتتاحية  كلمته  ف 

ي   للمرأة  المتحدة  األمم   ةهيئ  ممثل  قال  اإلطالق  حفل  ف 
  العمل "بيئات    أن خشي  زياد   األردن  ف 

،  نساء    والموظفات،  والموظفي     العمل  أرباب   من   كل  تفيد   الشمولية
 
  فرص   وتوسع  اإلنتاجية  زيادة  حيث  من   ورجاال

ي  لالقتصاد  حقيقية فوائد  وخلق السوق
 ."والمجتمع والسوق العمل مكان ف 

ي   المتحدة  لألمم   العالمي   الميثاق  إدارة  مجلس  عضو   المدهون  سامر   حدث ت  وبدوره
اكة  عن   األردن  ف   مع   الميثاق  شر

  للجنة   األمينة العامة  النمس،  سلمالدكتورة    قامت  ثم .  المرأة  مكي   بت  العالمية  للمبادئ  للمرأة  المتحدة  األمم   هيئة

امات   بعرض  المرأة،  لشؤون  األردنية  الوطنية   الخاص   القطاع  دور   وأهمية  الجنسي     بي     للمساواة  الوطنية  األردن  الث  

ي 
امات  هذه تحقيق ف   . االلث  

العالمية  تمثل المبادئ   
ً
الجنسي   وتمكي   بالمعنية    أيضا بي    المساواة  ي 

للتقدم ف  للحوار والعمل  المرأة إطار  تمكي   

الحكومية  وغث   الربحية  غث   والمنظمات  ي 
المدن  المجتمع  مثل  المصالح  وصاحبات  وأصحاب  كاء  الشر مع  المرأة 

المساواة ة إىل  الذين هم موضع ترحيب لالنضمام كحلفاء للدعو والحكومات واألفراد    واألكاديميا والمنظمات الدولية  

 بي   الجنسي   وتمكي   المرأة. 

 و  ٥،٧٠٠تمكي   المرأة حت  اآلن أكثر من  بالمعنية  منصة المبادئ العالمية    تضم 
ً
ي األردن.   ٧٤موقعي   عالميا

 منهم ف 

ي   المتشابهي     الموقعي     المرأة  تمكي   ب  العالمية  للمبادئ  األردن  شبكة  تجمع
ي   الفكر   ف 

   ليعملوا   األردن  ف 
ً
 عموضو   نحو   معا

ك ي . مشث 
كث    واختاروا  ٢٠٢٢ مواضيع عىل بالتصويت الشبكة أعضاء  قام . اإلطالق حفل تلت عمل ورشة ف 

  عىل  الث 

 بينما  الجنسي    بي    للمساواة المؤسسية القيادة - ١ رقم  بالمبدأ  المتعلقة القضايا  القيادة تعالج. العمل ومكان القيادة

ي   التميث     عدم  -٢  رقم   بمبدأ   المتعلقة  القضايا   العمل  مكان  يعالج
  الموظفي     وسالمة  صحة  -٣  رقم   ومبدأ   العمل  مكان  ف 

ي  والموظفات 
 . العمل سوق ف 

تمكي   المرأة من خالل خلق نظام  بالشبكة إىل زيادة كل من الملكية الوطنية واالستدامة للمبادئ العالمية    تهدف

ي تقود 
كات الت  ي الشر

ي مراعي للنوع االجتماعي ف 
المساواة بي   الجنسي   إىل األمام عثر سلسلة القيمة. تسىع   أجندةبيت 

 شبكة األردن للمبادئ العالمية  
ً
كات وأصحاب وصاحبات المصلحة بأيضا ي الشر

اك صناع التغيث  ف  تمكي   المرأة إىل إشر

ي مجال المساواة بي   الجنسي   وتمكي   المرأةالذين يحملو 
 وقياس  تحديد   ،ن القيم المماثلة، تبادل المعرفة والتجارب ف 

  غث    فرص  إىل  الوصول  التوريد،  وسالسل  العالقات   وتقوية  بناء  المستجدة،  األعمال   واتجاهات   الممارسات   أفضل

ي   الممارسات   وتنمية  جدد   عمالء  اكتساب   مستغلة،
  هدف   نحو   والعمل  المتبادلة   المصالح  حديد ت  المرأة،  تمكن   الت 

ك، ي   واالستثمار  الخاص  للقطاع  معايث    وضع  مشث 
ي   المساهمة  خالل  من   المستقبل  ف 

 من  خاىلي   منصف  عالم   خلق  ف 

 . العوائق

 

 : للمرأة المتحدة األمم هيئة عن

ة.  هيئة، هي للمرأةاألمم المتحدة  هيئة
ٔ
هي   والهيئةاألمم المتحدة المعنية بالمساواة بي   الجنسي   وتمكي   المرا

ة والفتاة، حيث  الرئيسي النصث  العالمي 
ٔ
تقدم فيما يتصل بتلبية   بإحراز بغرض التعجيل  نشأت لقضايا المرا

 . ي األردن  تعمل احتياجاتهن عىل الصعيد العالمي
كات ف   السياسات  يم تصم أجلمن هيئة األمم المتحدة مع الشر

امج الحال ي سوق العمل بدعم من   تمكي    لتحقيق  -مطلوبة  جديدةوبرامج  سياسات  إنشاء أو  - ةیوالثر
ة ف 
ٔ
المرا

ي الدوىلي  ة یدیالوكالة السو 
  الدوليةالعمل  ومنظمة للمرأة المتحدة األمم  هيئة برنامج ضمن )سيدا(   للتعاون اإلنمان 

ك ي  العمل"تعزيز  المشث  ي  للمرأة الالئق والعمل اإلنتاجر
 ."وفلسطي    واألردن مض  ف 

 


