
 

 

   لمبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأةالبنك األردني الكويتي  نضماما

 

 مبادرة من قبل كل من "  لمبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة اعلى وثيقة "وقع البنك األردني الكويتي    –  2021حزيران  
منظمة األمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة    –   وهيئة األمم المتحدة للمرأة  الميثاق العالمي لألمم المتحدة

ز مكانتها في المجتمع واشراكها في عمليات صنع  يعزتات التي تساهم في تمكين المرأة ولمبادرلالبنك    دعم إلى    هدفتوالتي    – 

 ين.  والمساواة بين الجنسالمتكافئة وخلق الفرص  ،ة في المؤسساتي مراكز القيادالالقرار و

أهداف األمم المتحدة    نمض توالتي تذات الصلة  لمبادئ العالمية  االبنك األردني الكويتي    تبنى  ،االستراتيجيةه  مع أهداف  تماشيا  و

مبادئ أساسية يتم    7ترتكز على  والمبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة"  "  تطلق عليها اسموالتي    ،حقيق التنمية المستدامةتل

المرأة   الجنسين وتمكين  بين  المساواة  لتطبيق  المؤسسات والشركات  في  العمل، والسوق والمجتمعتطبيقها  وتعزيز   ،في مكان 

 ساسي في التنمية المجتمعية.  دورها األ

وعلى  المساواة بين الجنسين مسؤولية أخالقية. اليوم  قائال: "   – للبنك  المدير العام التنفيذي    –أشار السيد هيثم البطيخي  هذا وقد  

لم نصل بعد إلى المستوى األمثل الذي نطمح إليه. نحن  ، ٪ 38ردني الكويتي تعادل  ناث من موظفي البنك األنسبة اإلالرغم أن 

نحن نؤمن    ،نا اليومالمعمل في ع  جهة، لكونه جانب مهم ألي  لمساواة بين الجنسين بشكل متكاملنعمل باستمرار من أجل تحقيق ا

 ." بالغ األهمية لتحقيق النمو للمجتمع المحليبقتصاد بشكل عام هو أمر الأن التزامنا بتمكين المرأة في القطاع المصرفي وا

جوانب مختلفة من المجتمع من خالل مبادرات  استدامة  على تطوير و  رتكزي جه ووومن الجدير بالذكر أن هذا التعاون متعدد األ

ذات العالقة بالتنمية   الشراكات لتحقيق األهدافوبناء  متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات وهي المساواة بين الجنسين ونشاطات  

 .  المستدامة

"تمكين المرأة في مكان العمل هو المفتاح لتسريع   أن  قال السيد زياد شيخ، ممثل هيئة األمم المتحدة للمرأة في األردنوبدوره  

نحو األولويات الوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة والنمو االقتصادي الشامل. نرحب بالتزام البنك األردني الكويتي    المحرز  التقدم

 والشراكة بيننا تحت إطار المبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة كشبكة مهمة للمشاركة والقيادة من قبل القطاع الخاص."  

تحت إطار البرنامج اإلقليمي المشترك لهيئة األمم  سيدا،    -كالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي  مبادرة مدعومة من قبل الو ال  هذه

 المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية "تعزيز العمالة المنتجة والعمل الالئق للمرأة في األردن".

 

 

 

 

 

 

 

 

 


