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 تنضم غرفة تجارة األردن إلى مجتمع المبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة 

 
 

من خالل التوقيع على بيان   (WEPs)  تمكين المرأة العالمية المعنية بمبادئ  الالى مجتمع  األردن    تجارة فة  غر  انضمت

العالمية   المبادئ  إلى مجتمع  الصناعة والتجارة  الشركات وجمعيات األعمال وغرف  تنضم  بالمبادئ.  الخاص  اإللتزام 

  ( إلصدار بيان عام باإللتزام بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على المستوى العالمي.WEPsالمعنية بتمكين المرأة )

مبادرة من قبل كل من الميثاق العالمي لألمم المتحدة وهيئة األمم المتحدة للمرأة  ة المعنية بتمكين المرأة هي  مبادئ العالميال

لمساعدة القطاع الخاص في التركيز على أهم العوامل التي من شأنها تعزيز المساواة بين الجنسين في مكان العمل والسوق  

   .والمجتمع

شركة في األردن. تسترشد مبادئ تمكين المرأة وفقا   82شركة عالميا، منها  4006حالياً أكثر من  WEPsشبكة  تضم

بين   المساواة  بأبعاد  يتعلق  فيما  الشركات  لتقديم  رئيسية  كوسيلة  وتعتبر  اإلنسان  وحقوق  الدولية  العمل  حقوق  لمعايير 

 ستدامة. وأهداف األمم المتحدة للتنمية الم 2030الجنسين في جدول أعمال 

تم إطالق هذه المبادرة العالمية إيماناً بأهمية المساواة بين الجنسين في تعزيز أداء األعمال التجارية والنمو االقتصادي  

ستفادة من اإلمكانات الكاملة للنساء والفتيات قد تزيد الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بأكثر من المستدام، ال سيما وأن اإل 

 .أمريكي، فضالً عن اآلثار اإليجابية الهائلة على إنتاجية العمل تريليون دوالر 12

وبدوره قال رئيس غرفة تجارة األردن، نائل الكباريتي، ان االقتصادي االردني يؤمن بأهمية تمكين المرأة  إدراكاً منه  

والمساواة   العدالة  قيم  بين  الفرص  وإتاحة  ألهمية  والتشالمتكافئة  التوظيف  في  والتقدم  الجنسين  المهارات  وصقل  غيل 

 الوظيفي وتوفير التدريب الالزم وخلق بيئة عمل محفزة. 

واشار الكباريتي الى ان المرأة االردنية وبالرغم من تواضع نسبة مشاركتها بالحياة االقتصادية اال انها استطاعت اثبات 

يادية بالقطاع الخاص وادارة شركات ناجحة،  ذاتها وطرح نفسها بقوة في مجتمع من خالل فوزها بالعديد من المناصب الق

 مؤكدا ان الغرفة حريصة على زيادة تمكين المرأة وتوفير كل امكانات النجاح لها. 

من خالل القيادة    مبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة ، ل"تلعب غرف التجارة دوًرا مهًما وحاسًما كمدافعين ومروجين ل 

بالقدوة ، ومن خالل تشجيع األعضاء على اعتماد سياسات مراعية لمنظور النوع اإلجتماعي في شركات القطاع الخاص 

 بما يتماشى مع المبادئ السبعة." علقت نائبة ممثل هيئة األمم المتحدة للمرأة في األردن ، السيدة عائشة مختار. 

المتاحة و تدريبات بناء القدرات دوات  األ   منعند اإلنضمام الى مجتمع المبادئ    نغرفة تجارة األردسيستفيد أعضاء  و

أداة تحليل الفجوة   ها, منلدعم رحلتهم المستجيبة للنوع االجتماعي و لتعزيز تنفيذهم للمبادئ العالمية المعنيه بتمكين المرأة
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مصممة لمساعدة الشركات على   , االستخدام وسرية بين الجنسين التي تقّدمها المبادرة، من خالل منصة إلكترونية سهلة  

   تقييم السياسات والبرامج الحالية لتحديد مجاالت التحسين والفرص واألهداف المستقبلية لتمكين المرأة. 

أو إنشاء سياسات    - تعمل هيئة األمم المتحدة للمرأة مع الشركات في األردن من أجل تصميم السياسات والبرامج الحالية 

 لتحقيق تمكين المرأة في سوق العمل بدعم من الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي )سيدا(  - جديدة مطلوبة وبرامج 

 


