
 

ن المرأة  بيان دعم الرئيس/ة التنفيذي/ة للمبادئ العالمية المعنية بتمكي 

 

ن النساء والرجال من أجلينحن، ق  :ادات األعمال من جميع أنحاء العالم، نعرب عن دعمنا لتعزيز المساواة بي 

 .جلب أكبر مجموعة من المواهب لالنضمام إىل مساعينا •

كاتناتعزيز القدرة التنافسية  •  .لشر

كة واالستدامة  • اماتنا تجاه مسؤوليات الشر ن  .الوفاء بالب 

ن  • ن وأخواتنا وإخواننا من المواطني  كاتنا يعكس المجتمع الذي نرغب فيه للموظفات والموظفي  وضع نموذج سلوك داخل شر

 والعائالت. 

ي توفر الفرص للنساء والرجال و •
 الفتيان. الفتيات و  تشجيع الظروف االقتصادية واالجتماعية الت 

ي نعمل فيها  •
ي البلدان الت 

 .تعزيز التنمية المستدامة فن

ن المرأة  ي األعمال التجارية - وعليه، نرحب بأحكام المبادئ العالمية المعنية بتمكي 
ي تكافؤ للفرص فن

ها  المساواة تعتن ي تنتجها وتنشر
، الت 

ن المرأة )هيئة األمم الم ن وتمكي  ن الجنسي  تحدة للمرأة( واالتفاق العالمي لألمم المتحدة، وتقدم  هيئة األمم المتحدة للمساواة بي 

كات والقطاعات األخرى اتخاذها للنهوض بالمرأة وتمكينها.   المبادئ سبع خطوات يمكن للشر

 

ا لألعمال، 
ً
ء الصحيح الذي يجب القيام به، بل هي مفيدة أيض ي

ن النساء والرجال ليست فقط الشر ي المعاملة بي 
إن المساواة فن

ي المستقبل حيث إن المفهوم الواسع  فالمشاركة ا
ي المجتمع األكبر يمثل نهًجا تجارًيا حكيًما اآلن وفن

ي مؤسساتنا وفن
لكاملة للمرأة فن

ي هذا الشأن، ستساعدنا الخطوات السبع  
ن المرأة كهدف رئيشي سيفيدنا جميًعا، وفن كات الذي يتبتن تمكي  لالستدامة ومسؤولية الشر

ن المرأة عىل إدراك  هذه الفرص.  لمبادئ تمكي 

 

ي مكان  
ي يمكننا جميًعا اتخاذها فن

ولذا، نشجع قيادات األعمال عىل االنضمام إلينا واستخدام المبادئ بحيث ترشد اإلجراءات الت 

كاتنا ومجتمعاتنا. ومن ناحيتنا، سنسىع بكل جهد الستخدام البيانات المصنفة   ن المرأة وإفادة شر العمل والسوق والمجتمع لتمكي 

ي تقارير االستدامة لدينا إلبالغ تقدمنا إىل أصحاب المصلحة لدينا. حسب الجنس 
 فن

 

 ُيرجر االنضمام إلينا. 

 ______________________  توقيع الرئيس/ة التنفيذي/ة:        اسم الرئيس/ة التنفيذي/ة: ______________________ 

كة: ______________________   اسم الشر

 ______________________ التاري    خ: 

 

 

 

  

 


