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    مبيعات  مسؤولة  خليل،  أبو   فاتن  السيدة 
    للمرأة   المتحدة  األمم  هيئة  عن  بالنيابة  قورشة  إيفان  السيد   روتانا،  من أرجان  البوليفارد   ف 

  نحاس،   مسعد   هالة السيدة   األردن،  ف 

    العامة  المديرة 
    الرصف  مسؤولة  جالل،  هال   السيدة   روتانا،  من  أرجان  البوليفارد   ف 

  والسالمة   والصحة  البيئة  مدير   صمادي،  بشار   السيد   روتانا،  من  أرجان  البوليفارد   ف 

  
    الرئيس    الطاه    يارد،  شادي  السيد   روتانا،  من  أرجان  البوليفارد   ف 

    مبيعات  تنفيذي  حموقة،  يزن  السيد   روتانا،  من  أرجان  البوليفارد   ف 
 روتانا،  من  أرجان  البوليفارد   ف 

ية،  الموارد   إدارة   مديرة   قاقيش،  جمانة  السيدة      والتصالت  التسويق  مديرة   صويص،  هيفاء  السيدة   البشر
  متخصصة   القاسم  ليىل  السيدة   روتانا،  من  أرجان  البوليفارد   ف 

  
   الخاص والقطاع المرأة  بتمكي    المعنية العالمية المبادئ ف 

، جيسيكا   السيدة   للمرأة، المتحدة األمم  هيئة ف  ية الموارد  إدارة مسؤولة  فهم     البشر
  من  أرجان البوليفارد ف 

ة  حواتمة، كاترين  السيدة  روتانا، تي     التنفيذية السيكي 
   روتانا، من أرجان البوليفارد  ف 

 . The Hub وكالة  تصوير . المرأة  بتمكي    المعنية العالمية المبادئ توقيع ف 

 

 بالسيد
ً
 البوليفارد أرجان من روتانا؛ ُممثال

ُ
  أي ُمجتمع، وقع فندق

 المرأة ف 
ُ
 من اإليمان الكبي  بأهمية الدور الذي تلعبه

ً
ِة  انطالقا

ام الخاص للفندق، عىل  ةالعام ةهالة مسعد، الُمدير   . المرأةبالمبادئ العالمية المعنية بتمكي   بيان اللي  

  
ُ
 أطلقها  العالمية المعنية بمبادئ  المبادرة

ٌ
 عالمية

ٌ
الميثاق العالم  لألمم المتحدة وهيئة األمم كل من  تمكي   المرأة ه  ُمبادرة

  مكان العمل 
  من شأنها تعزيز المساواة بي   الجنسي   ف 

كي   عىل أهم العوامل الت 
  الي 

المتحدة للمرأة لمساعدة القطاع الخاص ف 

  سوق العملل  المجتمع المحىل  والسوق و 
  ُمشاركتها ف 

 ف 
ً
شد    .تمكي   المرأة لتكون أكير فعالية   قواني   معايي   ب  المبادرةوتسي 

عد المبادئ العالمية المعنية بتمكي   المرأة و  العمل وحقوق اإلنسان الدولية
ُ
كات فيما (WEPs) ت كوسيلة رئيسية  لتقديم الشر

ام بهذه األجندة عىل أعىل   القيادةتشي   ،   WEPs من خالل النضمام إىل المجتمع  . الجنسي   يتعلق بأبعاد المساواة بي     إىل اللي  

  شبكات  
  ف 
كة وعىل العمل بشكل تعاون  أصحاب المصلحة المتعددين لتعزيز ممارسات األعمال  صاحبات و المستويات الشر

ن المرأة. 
ّ
  تمك

 الت 



 هالة مسعد، الُمدير 
ُ
البوليفارد أرجان من روتانا؛ رصحت بأن فندق البوليفارد أرجان من روتانا يؤمُن   لفندق  ةالعام  ةالسيدة

ورِة    تتالءُم مع مستوى  برص 
ً
  سوق العمل. "كل فرٍد عامٍل يستحُق فرصة

الجاد،    والعمل  الكفاءةالمساواِة ما بي   الجنسي   ف 

 قالت المديرة العامة.  "م/نبسبب جنسه  م/نأن يتم الُحكُم عليه بدل من 

إيفان قرشا  لمرأة  قال  المتحدة  هيئة األمم   عن 
ً
  تستجيب نيابة

والت  للنوع الجتماع   المستجيبة  واإلجراءات  : "السياسات 

    لالحتياجات المختلفة للنساء والرجال تؤدي إىل ممارسات توظيف شاملة، وتنوي    ع
حتفاظ بالمواهب ا المواهب ، ومعدلت   ف 

 محسنة، وتقليل التغيب، ونظام ترقية منصف". 

كٍة حول العالم   6600من الجدير بالذكر أن أكير من     األردن  87، منها  شر
كة ف  علن من   المبادئقد وقعت عىل وثيقِة    شر

ُ
لت

امها خاللها بصورٍة رسمية     سوق العمل؛ وذلك من خالل تعزيز قدرِة المرأة وتمكينها للعِب دور أكير    الي  
بتحقيق المساواِة ف 

  سوق العمل. 
 ف 
ً
 والُمشاركِة بصورٍة أكير فعالية

  الدوىل  )سيدا(
  األردن من أجل ،  بدعم من الوكالة السويدية للتعاون اإلنمان 

كات ف  تعمل هيئة األمم المتحدة للمرأة مع الشر

  سوق العملإعادة 
امج الحالية أو إنشاء سياسات وبرامج جديدة لتحقيق تمكي   المرأة ف   . تصميم السياسات والير

 


