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ذا المنشور و ن خة موجزة مبط التقريبر العبالمي حبول الن باء فبي مجبال ا عمبال واإلدارة :اوت با البزخ و بد جمعبت
محتويات ال يدةُ ليندا ويرث-دوميني ي لصال مكت منظمة أنشةة أصحا العمل بمنظمة العمبل الدوليبة ويبأتي فبي إطبار
مرادرة المكت الخاصة بتعزيز دور الن اء في مجال ا عمال واإلدارة التي تتول تن يقها ال بيدة نن – بريبت نيريبر بتمويبل
مط اتفا ية الشراوة بيط منظمة العمل الدولية والنرويج .و دَّم ال يد ندام أدريط -ويربي العون في اانتهاء مط المنشور الذي
تول مراج عتب البزمالء بمكتب أنشبةة أصبحا العمبل بمنظمبة العمبل الدوليبة وفبرج النبوج ااجتمباعي والم باواة والتنبوج
بالمنظمة.
أصدر ذا المنشور فر ُج إنتاج وطرع وتوزيع الوثائ والمنشورات بمنظمة العمل الدولية.
التصببمي الجرافيكببي والةرببباعي والتخةببيع والتجميببع وإعبببداد النصببو
والةراعة والنشر اإللكتروني والتوزيع.

وتحرير ببا ومراجعتهبببا وتصببحي الةراعبببة

ي ع فرج النوج ااجتماعي والم باواة والتنبوج اسبتخدام البورق المنبتج مبط غاببات تُبدار بةريقبة تراعب فيهبا ااسبتدامة
الريئية والم ئولية ااجتماعية.
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تمهيد

إن تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين في مكان العمل ليي

ويو الءييل البيواس ف سيسن هوانميا ويو انعكيا

لميا ينبةيي مين ف ني

و كم ؛ إذ تءير الدالئل والبراوين إلى أن االستفادة من مهيا ار الرجيال والنسيال وميواوبه تن يو لىيى إفيادة لىمنءي

بوجي لييا أ وأءييد فييي ويذا السيييا بمكتييس أنءي

المءروع الب ثي الذ يجمي ميا بيين اا بيالا

األلمالن جنبا إلى ٍ
جنس م ت ىيل مجاال

والمجتمي

أبي اس العمييل بمن مي العمييل الدوليي لىييى مييا بذلي مين جهييد فييي إجيرال وييذا

والمعىوميا

بءيدن التيدابير التيي يمكين اتتاذويا لررتليال بيدور الميرأة فيي مجيال

التركيز في المستلبل وما يرتب بها من أفكارأ وأنا لىى ثلي بيدن ويذا العميل الب ثيي

سيببح مرجعا أساسيا لمن يسعى إلى ال بول لىى أ دث المعىوما
واادارةأ

والبيانا

المرجعي

ول وض المرأة في مجال األلميال

ويؤكييد التلرييير لىييى األوميي المت ازيييدة لوجييود الميرأة فييي سييو العمييل ميين أجييل النمييو االىتبيياد والتنميي لىييى المسييتو الييو ني

ولىى مستو المنء ن ويهدف إلى إ هار المزايا التي يرجَّح أن تجنيها المنء

كان

ولميا
من التعيرف لىيى مواويس الميرأة وبيلىهاأ َّ

المرأة تتفيو لىيى الرجيل فيي الت بييل العىميي فيي العدييد مين األىيالي ن ف نهيا تمثيل كتىي وائىي مين المواويس وميوردا م ىييا

غنيياأ والواىي أن السييدا

ييدرن مءييرولا

أكثير ويت ازيييد اميتركهن لسييى

اتتيياذ اللي ار ار

المتعىلي ب نفيا المسييتهىكينأ ويبييدو أن

وذه ال لائ غالبا ما يت إغفالهان لىى الرغ من الب ث المكثف لن المواوس والمها ار لىى مستو العال ؛ يث يتزايد التمياد
االىتبادا

بءكل متزايد لىى المعرف والتكنولوجياأ

ويءير التلرير إلى أن ال يزال لىى السييدا

التنفيذيين وألضال مجال

التعاميل مي ليدد مين العوائي ؛ تيى يتسينى لهين تلىيد منابيس بعينهيا مثيل الرؤسيال

اادا ار أ وفي الوى

الذ أ رز في النسال تلدما فيي مجيال األلميال واادارةن فميا زلين مسيتبعدا

من المنابس االىتبادي األلىى في دوائر بن اللرارن ووذا لىى الرغ من النءا المبذول لىيى ميدار العليد الماضيي لت
ذلك "ال اجز الزجاجي"أ
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يي

ويناىش التلرير مجمول واسع من المبياد ار

التيي تتب َّيد لىتبيو ار النم يي المرتب ي بيالنوع االجتميالي والثلافيا

ونلص التدابير التي تهدف إلى التوفي بين مسئوليا

المؤسسيي

العمل واألسرةن كما يوبي بزيادة الدراس الوثيل لىمسا ار المهني لىرجال

والنسال؛ لضمان التتىص من أءكال الت يز أل د الجنسين من أول لمل ي بىون لىي أ
ويؤكييد التلرييير لىييى أن ونيياك مجمولي كبييرة ميين الميواردن والممارسييا

وفيي يين أن التلييد يءيوب اليب لن في ن السييدا

لىى ن و يجعىهن مثر ت تذ ب األتريا أ
وينبةي بذل مزيد من الجهود المتضافرة وأنء
جمي المستويا

الجيييدةن والهياكييل التن يميي ن والءييبكا ن موجييودة بالفعييلأ

الرتييي ييت تعييينهن فييي منابيس ألىييى يسيت وذن لىيى اوتمييا وسيائل االيير ن

الدلوة لتبادل المعىوما

بما في ذلك دورون داتل غرف اجتمالا

ير لضييمان أن الءييركا
تتبنييى وييذا اليينه ن في ن ونيياك ت ييديا كبيي ا

مجى

ول مزايا االستفادة من مواوس النسال ومهاراتهن لىيى

اادارةأ وفي ين أن العديد من الءيركا

الو نيي ن وتبوبيا المتوسي

التي تمكنها من النهوض بالمرأة وت سين النتائ التي ت للها في مجال األلمالأ
وتض ى من ما

متعيددة الجنسييا

والكبييرةن تتىلييى المءييورة واألدوا

أب اس العمل الو نيي بيدور اسيتراتيجي لىيهيا أن تؤديي فيي وىتي المناسيسن ييث يليف ليال األلميال لىيى

مءارف إدراك كيف يمكن أن ت دث مساوم المرأة في بن اللرار فارىا إيجابيا في "الم بى " وفي أدال األلمالأ
ميين المنييا

هوان ي ألميير يبعييث لىييى التءييجي أن نيير اسييتجاب ءييركا
لرستلبال الذ أجرت من م العمل الدولي ن ووو االستلبال الذ ىدم
اللييائ لىييى المءييارك الييذ يسييتند إلي ي التلريييرن إلييى جانييس المسيياوما

النامي ي ن بييدل ميين من مييا

أب ي اس العمييل الو ني ي ن

من ترل ميادة غنيي لىتلريير العيالميأ كميا أن الينه

َّ
الملدم ي ميين من مييا

أب ي اس العمييل والءييركا

سوف يضمن ي ي بر ءك ي ي مرلم م تو التلرير وت لي الفائيدة المرجيوة مني أ وسيوف يتييح ذليك لمن ميا

بعييض ا لعنابيير ال يواردة ب ييالتلرير ضييمن برامجهييا وأنء ي تها الو نيي ي ن بينمييا ستسييتفيد الءييركا
التاب بدلمالها وتنفيذواأ

ذاتهييان

أبي اس العميل دمي

مني ي فييي تبييمي االس ييتراتيجيا

وين ييو التوسي فييي ألمييال النسييال ومءييرولاتهن وانتلييال ألييداد أكبيير ميينهن لو ييائف بيينال الليرار لىييى ىضييايا بييعب ومعلييدة

لىةاي ن تعك

أيضا أوج لد التكافؤ التي توجد في كل مستويا

أسوا العمل التي تميز بين الجنسينأ

وكىي أمل في أن يكون وذا التلرير سيببا فيي فيز وتءيجي جميي األ يراف التيي لهيا دور فيي مجيال العميل أن تتضيافر جهيودو
ميين أجييل ت ليي مزيي ٍيد ميين المسيياواة بييين الجنسييين لىييى جميي المسييتويا ؛ إذ يمثييل ذلييك ليا أساسيييا ال يتجي أز ليين برنييام تييوفير

العمل الرئي التياص بمن مي العميل الدوليي ن هواليرن المن مي بءيدن المبيادق وال ليو األساسيي فيي العميلن كميا أني ءير مين
ءرو التنمي المستدام أ
م ى ي المبييادرة المئوي ي لمن م ي العمييل الدولي ي بءييدن "الم يرأة فييي

وأتمنييى أيض يا أن تكييون وييذه المبييادرة مبييدر إلهييا لعمىنييا ت ي

العملن ووي لمىي تليي لوض الميرأة و روفهيا فيي مجيال العميل والتيي ىيد تءيكل من ىليا لعميل متجيدد مين جانيس من مي العميل
الدولي ن بمءارك أ راف العمل الثرث ن من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين ولد التمييز لىى ن و تا ودائ "أ

غاي رايدر

المدير العام
منظمة العمل الدولية
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المحتويات


معلومات أساسية



الجدوى التجارية من النهوض بالمرأة في مجال األعمال واإلدارة



"الجدران الزجاجية ُّ ":
تركز عمل المرأة في وظائف إدارية ُمعيَّنة



الحواجز التي تعوق قيادة المرأة



السقف الزجاجي لم ُيكسر بعد والمواهب النسائية غير ُمستغلَّة على النحو األمثل



كتلة متزايدة من المواهب النسائية



التخلص من السقف الزجاجي والجدران الزجاجية



ما التدابير التي يمكن للشركات اتخاذها؟



دور المناصرة



دور منظمات أصحاب العمل الوطنية



سبيل المضي قدما نحو ترقية مزيد من النساء في مجال األعمال واإلدارة
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معلومات أساسية:
يت ازيييد الن يير إلييى التيوازن بييين الجنسييين لىييى أني أميير بي ي لشلمييال التجاريي ؛ فالمءييارك المت ازيييدة لىميرأة فييي سييو
م ركا رئيسا لىنمو واللدرة لىيى المنافسي لىيى مسيتو العيال أ ويتىيص ليدد مت ازييد مين الد ارسيا

العمل كان

التوازن بين الجنسين في ف َر اادارة بالءركا

ومجال

إليى أن

إداراتها يبدو أن ل مردودا مالياأ

وم ذلكن لماذا ال يزال وناك لدد ىىيل جدا من النسال في المنابس ااداري العىيا؟
إن ي ذلييك السييلف الزجيياجي الييذ يمن ي وبييول الم يرأة إلييى المنابييس العىيييا فييي مجييال األلمييال واادارةن وىييد َب ي َد
وءيلو ولكني ال ييزال ىائمياأ فهنياك المزييد مين النسيال أكثير مين أ وىي

تبدلا

بي

مضيى يعمىين ميدي ار وبيا با

يادر مييا يبييىن إلييى ألىييى درجييا
مءييرولا ن غييير أنهيين ني ا

السييى المؤسسيييأ وكىمييا َكبيير ج ي الءييرك أو المؤسس ي ن

تضييالل ا تمييال أن تتييولى رئاسييتها ام يرأة؛ فنسييب الرئيسييا

فييي العييال تبى ي  %5أو أىييل

التنفيييذيا

ألكبيير المؤسسييا

(المرج الجدول  1أدناه)أ
ويتنيياول التلرييير أ ييدث اا بييالا
الءركا

والمعىومييا

لىييى المسييتو العييالمين ويلييد فرب ي فريييدة لىتعييرف لىييى تجييارس

في البىدان النامي وما لديها من لائ وآرالأ

كما يهدف إلى التوبل إلى تكوين فهي أكبير لىعوائي التيي ت يول دون تليد الميرأة فيي مجيال األلميال واادارةأ ويءيير
إلييى ال يير الممكن ي لمعالج ي وييذه اللضييي ن م ي تسييىي الضييول لىييى الممارسييا
والمن ما

الجيييدة بييين ءييركا

الل يياع التيياص

التي تمثىهاأ

الجدول  :1الرئيسات التنفيذيات في الشركات العامة المدرجة في أسواق األوراق المالية
النسبة

أسواق األوراق المالية

النسبة

أسواق األوراق المالية

< 5أ5

االت اد األوروبي.

2أ8

التين .555

2أ1

فاينانءال تايمز 155ن الممىك المت دة.

5أ0

فورتءين  555األمريكي أ

2أ0

البورب األسترالي لشو ار المالي ن أستراليا.

5أ0

بورب جووانسبرجن جنوس إفريليا.

3أ0

بورب بومبا 155ن الهند.

5أ0

مكسيكو إكسبانءن .155

5أ0

كاك 05ن فرنسا.

5أ5

بورب سنةافورة.

3أ0

داك

البينأ

3أ5

بورب نيوزلندا 155ن نيوزلندا.

من ل ي

والتنمي .

من م ي التعيياون االىتبيياد
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05ن ألمانيا.

5أ5
5أ5

استقصاء للشركات أجراه مكتب أنشطة أصحاب العمل بمنظمة العمل الدولية
أجيير مكتييس أنءي
ءركا

أب ي اس العمييل بمن مي العمييل الدوليي لييا  8510استلبييال لمييا يلييرس ميين  1055ءييرك ميين

الل ياع التياص فيي  03بىيدا مين البىيدان الناميي أ وربيد االستلبيال ميد اميترك الءيركا

مفعىي لتعزيييز دور الميرأة فييي اادارةأ وىييد سييئى
َّ

الءييركا

بالمرأةن وما نوع التدابير العمىي التي تراوا الءركا

ليين العلبييا

والرجال في مساراته المهني أ هواضاف إلى ذلكن ف ن ىلا
فييي تمسي أىييالي تييرل  8510-8518ىي َّيدم

بيانييا

لن السبل التي يمكن لمن ما

رامي ي تمكنهييا ميين ت لي ي تكييافؤ الفييرص لىنسييال

العمل التيي لليد

ومعىومييا

سياسيا

الرئيسييي التييي تعتلييد أنهييا ت ييول دون النهييوض

فعَّال في وذا اا ارأ كما سئى

أب ي اس العمييل الو نيي ميين ترلهييا أن تسييالدوا لىييى تنفيييذ مبيياد ار

وتيدابير

مي من ميا

أبي اس العميل الو نيي

نوليي وكميي ليين وضي الميرأة فييي مجييال األلميال

واادارةأ

الفجوات في البيانات
وناك لدد من االستلبالا
وونيياك استلبييالا

الدوليي

البوربي ؛

يول الميرأة فيي مجيال األلميال واادارة تركيز فلي لىيى أكبير ءيركا

أتيير تة ييي لييددا م ييدودا ميين البىييدان أو الءييركا أ وفييي ييين أن بعييض االستلبييالا

تجيير

بءييكل متكييرر مي مييرور الوىي ن فالعديييد منهييا ال يجيير إال ميرة وا ييدةأ هواضيياف إلييى ذلييكن فعىييى الييرغ ميين أن من مي
العمل الدولي تلد مجمول ءامى من اا بالا
البيانا

متا

ول النسال والرجال في مجال اادارة وكدب اس لميلن في ن ويذه

فل في بورة مجمع تض الل الين التاص والعا ن مما يجعل من البعس تتبي االتجاويا

في الل اع التاصأ وىد أءيار العدييد مين ممثىيي من ميا

أبي اس العميل مين األىيالي الناميي إليى أن البيانيا

المرأة في مجال األلمال واادارة في الل اع التاص في بىدانه كان
ويءييكل استلبييال من مي العمييل الدوليي لىءييركا
مهم لىمسالدة في سد وذه الفجوا
والمتعددة الجنسيا

جنبيا إلييى جنييس مي

في األىالي الناءئ والبىدان النامي ذا
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بءيدن

منعدم لمىياأ
ىلييا

العمييل ااىىيميي المييذكورة سييىفا مسيياوم

في البيانا ن وتاب أنها َّ
ركز لىى الءركا
االىتبادا

السيائدة

البةيرة والمتوس

غير الرسمي الكبيرةأ

وكيذا الكبييرة

الجدوى التجارية من النهوض بالمرأة في مجال األعمال واإلدارة
لكف األكاديميون والم ىىون لىى دراس مد الت سن الفعىي الذ ينيت لين ت ليي المزييد مين التيوازن بيين الجنسيين
فييي فيير إدارة الءييركا

إداراتهييا ميين يييث أدال األلمييالن وتنيياولوا بالد ارس ي أيض يا مييا إذا كان ي

ومجييال

النهائيي " تتيدثر سييىبا لنيدما يكييون جميي بيناع الليرار مين الرجييال فلي أ وونياك لييدة د ارسيا

"الم بييى

مهمي – بعضيها مييذكور

ال لا– ىد تىب

إلى أن مءارك المرأة في بن اللرار أمير إيجيابي بالنسيب لىنتيائ التجاريي ن وذليك لىيى اليرغ مين

أن بعض الدراسا

أءار إلى ا تمالي لد وجود لرى سببي مباءرةأ

ب ثي

ءييرك "ميياكينز آنييد كومبيياني" فييي العرى ي بييين األدال التن يمييي والمييالي ميين نا ي ي ولييدد المييدي ار ميين نا ي ي
األوروبيي المليييدة فيي البوربي التيي بهييا ليدد أكبيير مين النسييال فيي فيير إدارتهيا للي

أتير ؛ وتبييين لهيا أن الءييركا

نمييوا ألىييى فييي سييعر السييه بنسييب  %11بييين لييامي  8555و8551ن وبىي متوسي أربا هييا التءييةيىي تلريبيا ضييعف
المتوس السائد في ى اع لمىهاأ
وتوبل تلرير بادر لا  8511ألدت مؤسس "كاتاليس " إلى أن الءركا
بهييا ألىييى لييدد ميين لض يوا

مجى ي

اادارة تفوى ي

 % 13لىى العائد لىى المبيعا أ كما تفوى
التييي بهييا أىييل لييدد ميين النسييال فييي مجييال
أتر ن ف ن الءركا
إلى تم

سنوا

التي ا تف
لىى األىل تفوى

المدرج في ىائمي "فورتءين  "555التيي

لىييى تىييك التييي بهييا أىييل لييدد ميين لض يوا

الءركا

مجى ي

التي بهيا ألىيى ليدد مين النسيال فيي مجيال

إدارتهييا بنسييب  %83لىييى العائييد لىييى أر

بنسب تمثييل لاليي لىميرأة فيي مجيال

إدارتهيا لىيى تىيك

المييال المسييتثمرأ وميين نا ي ي

إدارتهيا – ثرثي أو أكثير – لىيى ميدار أربي

كثير لىى تىك التي بها نسيب تمثييل منتفضي لىميرأة فيي مجيال
ا

11

اادارة بنسييب

إدارتهيان وبىةي

نسييب وييذا التفييو  %20لىييى العائييد لىييى المبيعييا ن و %35لىييى العائييد لىييى أر

المييال المسييتثمرن و %03لىييى

العائد لىى لو المساومينأ

ربما ستتكون المترأة هتي بحتق المصتدر الرئيستي للنمتو ا قتصتادي فتي المستتقبل القريتبا إن المنظمتات

القادرة على ا ستفادة من األدوار التي تلعبها النساء كعناصر اقتصادية فاعلة ستكون على األرجح لتديها ميتزة
تنافسية حيث إن العالم ينهض من حالة الركود العالميا
ءرك ديىوي توش تووماتسو الم دودة

”“The Gender Dividend: Making the business case for investing in women

وفيي ليا 8518ن ىامي
بمجييال

إدارة  8035ءييرك تمثييل مؤءيير  MSCI ACالعييالميأ وكييان وييذا الب ييث ميين يييث الن ييا الجة ارفييي أكثيير

ءييموال ميين الد ارسييا
الس

ءيرك "كرييد سيوي " بتجميي ىاليدة بيانيا

لين ليدد النسيال المىت ليا ن منيذ لييا 8555ن

األتيير ؛ إذ ءييمل جميي األىييالي باسييتثنال إفريلييياأ وت هيير نتييائ الب ييث أن ي لىييى مييدار السيينوا

السابل ن ف ن الءركا

التي لي

التي بهيا لىيى األىيل لضيوة مجىي

بها نسال لىى اا ر في مجال

وبينما أجري

إدارة وا يدة تفوىي

بنسيب  %83لىيى تىيك الءيركا

إدارتها من يث أدال سعر السه أ

ب وث كثيرة لىى كيفي تدثير التوازن بين الجنسين لىى الم بى النهائي ن ف ن إيجاد لرىيا

ير بييعباأ فلييد لييو
ي يزال أمي ا

أن الءييركا

سيببي ال

التييي ترىييي النسييال إلييى ألىييى الو ييائف غالب يا مييا تكييون وييي الءييركا

التييي

كبير في مجال الب وث واالبتكار والتكنولوجياأ ومن ونان ف ن إجرال مز ٍيد مين الب يوث تابي فيي األىيالي
ىدر ا
تستثمر ا
النامي سيكون ذا ىيم كبيرةن تاب بالنسب لعدد كبير من المؤسسيا

التيي تؤييد بءيكل فعَّيال إءيراك مزي ٍيد مين النسيال

في جمي منا ي ال ياةأ
وناك نلص في األب اث التي تبين العراىيل التي تتعيرض لهيا الميرأة فيي السيى المؤسسيين فضير لين

وم ذلكن فىي
التدابير التي أثبت
وىد رفع

نجا ا في تعزيز دور المرأة في مجال األلمال واادارةأ

المرأة بتها بءكل كبير في ءةل الو ائف ااداري وفي ريادة األلمال لىى مدار العلدين الماضيينن إال

أن جميي مبييادر البيانييا
منبس الرئي

وت ىيرتهييا يفيييد اسييتمرار نييدرة النسييال فييي المنابييس العىيييا بييدوائر بيين الليرارن وفييي تييولي

التنفيذ ن وفي التمثيل في مجى

اادارةأ ولي
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كثير في لال السياس ؛ ففي ميار ليا
ال ال أفضل ا

8510ن كان

وناك فل  12رئيس دول ن وكان

تمثيل المرأة ال يتجاوز 3( %88أ )٪88مين بيين جميي البرلميانيين

المنتتبين في جمي أن ال العال في إبريل 8510أ
وتوبل استلبال من م العمل الدولي لىءركا
كان

في األىالي النامي إلى أن نسب النسيال فيي منبيس اليرئي

تزيد ىىير لن  %85من الرؤسال التنفيذيينأ وكان المجيبون لين االستلبيال فيي الةاليس ءيركا

أ جامها من المتوس إلى الكبيرأ ووذا يعك
الم ىي ملارن بالءركا

الكبيرة الم رو

نسب ملالد مجال

إدا ار

و نيي تتيراو

ىدرة مزيد من النسيال لىيى الوبيول إليى المنابيس العىييا فيي الءيركا

أسهمها لىتداول العا والءركا

العالمي أ

عضوات مجالس اإلدارات :يبين الجدول  8أدناه االستلبال الذ أجرت ءرك "كاتاليسي
الءركا

التنفييذ

التي تءةىها النسال ترل السينوا

الم يرأة فييي أربع ي بىييدان فل ي تمثييل أكثيير ميين  %85ميين ألضييال مجييال

إنيك" فيي ليا  8510بءيدن

األتييرة فيي  00دولي أ وتءيير النتيائ إليى أن
اادا ار

(فنىنييدا والسييويد والنييروي والممىك ي

المت يدة)ن وتمثيل مين  15إليى  %85فيي  10بىيدا ن وتمثيل مين  5إليى  %15فيي  10بىيدان بينميا تمثيل أىيل ميين %5
في  10بىداأ
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الجدول  :2نسبة عضوات مجالس اإلدارات ،آخر عام
أكثر من %22

%22-12

%12-5

أقل من %5

فنىندا

أستراليا

بىجيكا

الب رين

النروي

النمسا

الب ارزيل

تءيىي

السويد

كندا

البين

الهند

الممىك المت دة

الدانمرك

يونان

اليابان

فرنسا

وون كون البين

الكوي

ألمانيا

إندونيسيا

لمان

إسرائيل

آيرلندا

البرتةال

وولندا

إي اليا

ى ر

بولندا

ماليزيا

كوريا الجنوبي

جنوس إفريليا

المكسيك

روسيا

تركيا

نيوزيىندا

الممىك العربي السعودي

سويس ار

سنةافورة

تايوان

إسبانيا

ااما ار

الواليا

المت دة األمريكي

العربي المت دة

تايرند
المبدرCatalyst Inc. Knowledge Center, “Quick Take: Women on Boards”, 3 March 2014 :

وتوبيل استلبيال من مي العميل الدوليي لىءييركا
نسييال فييي مجييال

إليى أن  %05مين الءييركا

التيي أجابي

إداراتهييان فييي ييين أن  %35فييي ااجمييالي لييديها نسييال بمجييال

اادا ار بنسييب تلييل ليين %05أ

ونسييب الثرثييين فييي المائ ي غالب يا مييا تعتبيير وييي الكتى ي ال رج ي الم ىوب ي كييي يكييون ألب يوا
وونياك نسييب  %10مين الءييركا

لنيدوا تيوازن بيين الجنسييين فيي مجييال

ليين االستلبيال ال يوجييد
النسييال وآرائهيين التبييارأ

إدارتهيان وذلييك بنسيب نسييال ميا بييين  05إلييى

%35أ
ولندما يتعى األمر بمنبس المرأة بوبفها رئيس مجى

اادارةن ف ن النسس تنتفض بءكل ادأ فعىى الرغ مين أن

البيانييا

ميين متتىييف المبييادر تتبيياين ليين بعضييها الييبعضن فهييي لييادة مييا تءييير إلييى ىىي نسييب النسييال الرتييي يت أرسيين

مجال

اادا ار ن ووي تتراو فيي العميو مين بيفر فيي المائي إليى بضي نسيس مئويي أ ولليد توبيل االستلبيال اليذ

أجرتي مؤسسي "جييي إ آ ريتييينج " لييا  8510إلييى أن النييروي و ييدوا امتىكي

نسييب كبييرة بىة ي

تركييا 1أ%11أ وفييي البىييدان األربعي واألربعييين التييي ية يهييا االستلبيالن كييان ونيياك  13بىييدا ليي
تت أر

مجى َ إدارتها امرأةأ وفي لدد من البىدانن كان

لا  8553إلى لا 8510ن في ين تراجع

وناك زيادة مى و

تىك النسب في بىدان أتر أ
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0أ%10ن تىيهييا
فيهييا ءييرك وا ييدة

في نسب الميرأة كرئيسي مجىي

إدارة مين

وتىي ييص استلبي ييال من م ي ي العمي ييل الدولي ي ي لىءي ييركا

إلي ييى أن  %21مي يين مجي ييال

االستلبال يرأسها رجلن في ين أن نسب  %10من تىك الءركا

إدارة الءي ييركا

التي ييي أجاب ي ي

لي يين

ترأسها امرأةأ

ويبييف بعييض المعىلييين وييذا التلييد بدني "فيياتر"ن ويييرون أني مييا لي تتتييذ إجيرالا

بهييذا البييدد فلييد يسييتةر األميير ميين

 155إلى  855لا لت لي التكافؤ في تولي المنابس العىياأ ومن النتائ المترتب لىى وذا اللبور ت رك لدد مين
البىدان ن و تءري نسب إلزامي مثيرة لىجدل لىنسال في مجال

إدا ار

الءركا ن وكان لىنروي السب في ويذا األميرأ

ويييدر االت يياد األوروبييي الي يا تعمييي وييذه ال بييص لىييى الييدول األلضييالن وذلييك فييي ييل مءييروع توجي ي معنييي
بالمساواة بين الجنسين أىره البرلمان األوروبي في تءيرين الثيانيونوفمبر 8510ن وكيان ال ييزال ىييد الن ير ليد مجىي
الوزرال األوروبي في منتبف لا 8510أ ووناك بىدان أتير ن تبوبيا أسيتراليا وكنيدا وووني كوني البييني والهنيد
وماليزييا وسينةافورة وباكسيتان والممىكي المت يدة والوالييا
أنهييا التمييد
اءييت ار ا

المت يدة األمريكيي ن تيرفض ت بيي ن يا النسيس االزاميي ن إال

مجمولي متنولي ميين التييدابير الراميي إلييى ترىيي مزيييد ميين النسييال فييي و ييائف اادارة العىيييا؛ مثييل :إدراج
التنييوع بييين الجنسييين هوالييداد التلييارير بءييدن فييي مييدونا

ال ولي ن والمباد ار

التعاوني بين لال األلمال وال كوم أ
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وكم ي الءييركا ن ومييدونا

السييىوكن واألوييداف

"الجدران الزجاجية ُّ ":
عينة
تركز عمل المرأة في وظائف إدارية ُم َّ
لميا ويو لىيي ال يال بيين الرجيال فيي ليد
يكمن أ د األسباس ورال بعوب اتتيار المرأة فيي الو يائف ااداريي العىييا َّ

تنييوع تبراتهييا ااداري ي لىييى ن ي ٍيو كي ٍ
ياف؛ فالنسييال ل ي يتعرضيين لجمي ي أنمييا العمىيييا

التءييةيىي فييي الءييركا

ياتهن المهنيي ن ومين ونيا لي يكتسيبن تبيرة كافيي فيي اادارة العامي فيي متتىيف المجياال
من م ي ي العم ي ييل الدولي ي ي لىء ي ييركا

في ييي األى ي ييالي الناميي ي ي االتجاوي ييا

واالستلبالا أ ولعل تََركز المرأة في أنما معيني مين اادارة يعكي
الجين

تييرل

الو يفيي أ ويؤكيد استلبيال

الت ي ييي ي ييددتها بالفع ي ييل مجمول ي ي م ي يين الد ارس ي ييا
ياورة "الجيدران الزجاجيي "ن وويي الفبيل سيس

داتييل المنابييس ااداريي أ ففييي يين تكتسييس النسييال بءييكل مسييتمر فربيا لىوبييول إلييى مسييتويا

إداريي أكثيير

وألىىن وناك ميل إلى تجميعهن في و يائف إداريي معيني أ ويوضيح الءيكل  8أدنياه أن نسيب أكبير مين الءيركا

التيي

ءمىها االستلبال لديها نسب  %155نسال ملارن بنسب  %155رجال في و ائف إداري مثل الموارد البءري ن هوادارة
العرىا

العام واالتباال ن والتمويلن والءيئون ااداريي أ وونياك ليدد أىيل مين الءيركا

من  %55نسال في و ائف إداري مثل مدير العمىيا

والمبيعا
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لديي نسيب  %155أو أكثير

ومدير الب وث والمنتجا

ومدير العمو أ

الشكل  (1):الفصل بين الجنسين في المناصب اإلدارية

 إن اكتستتتاب خبتتترة فتتتي الوظتتتائف اإلداريتتتة ،مثتتتل العمليتتتات التشتتتغيلية والمبيعتتتات والبحتتتوث وتطتتتوير
المنتجتتات واإلدارة العامتتة ،أمتتر بتتال األهميتتة كتتي ترتقتتي المترأة فتتي مستتارها الرئيستتي إلتتى قمتتة الهتترم

التنظيمي (موضح باللون األزرق)ا



ومع ذلك ،فغالبا ما تكون المرأة حبيسة وظائف إدارية بعينها مثل الموارد البشترية ،والعققتات العامتة
وا تصا ت ،والشئون المالية واإلدارية ،ومن هنا فليس بوسعها سوى الصعود حتى نقطتة معينتة فتي
الهرم التنظيمي (موضح باللون البرتقالي)ا

بااضيياف إلييى ذلييكن ونيياك المزيييد ميين الءييركا

لييديها نسييب أكثيير ميين  %55ميين النسييال يعمىيين فييي األنمييا ااداري ي

الثرث األولى ملارن باألنما الثرث األتيرةأ فاكتساس التبرة فيي األنميا الثرثي األتييرة أمير بيال األوميي مين أجيل
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الترل المسا ار

الرئيسيي لىهير التن يميي لىوبيول إليى المنابيس العىييا (ان ير الءيكل  1أليره)أ ونتيجي ليذلكن في ن

المرأة ىد "تبعد السى " فل إلى نل
وىييد ييدد
ااجابيا

الءييركا

التييي أجاب ي

معين ؛ ن ار ألن الو ائف ااداري التي تمارسها تل لىى جانبي الهر أ
ليين االستلبييال أنما يا أتيير ميين المييديرين ونسييب النسييال فيهيياأ فميين بييين لينييا

التييي ءييمىها االستلبييالن تبيين أن منبييس مييدير تكنولوجيييا المعىومييا

واالتبياال

كييان ميين نبيييس الرجييال

في أكثر األ يانن في ين كان وناك لدد أكبر من النسال في منبس مدير مراىب الجودة والمءتريا أ
الشكل ( :)2النسبة المئوية للشركات التي يعمل بها رجال ونساء في مختلف أنماط اإلدارة

المدراء العامون

المبيعات والعمليات

األبحاث والتطوير

المالية واإلدارة
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العققات العامة وا تصا ت

الموارد البشرية

"

خقل تسع سنوات من قياس الفجوة العالمية بين الجنستين ،لتم يشتهد العتالم

تحس تن طفيتتف فتتي تحقيتتق المستتاواة للم ترأة فتتي مكتتان العمتتل؛ فوفقتتا لتقريتتر
ستتوى ُّ
الفجوة العالميتة بتين الجنستين لعتام  ،2212التذي صتدر اليتوم ،تبلت نستبة الفجتوة
بتين الجنستين فتي المشتاركة والفترص ا قتصتادية اآلن ٪ 60علتى مستتوى العتالم،
بما يعني تضييق تلك الفجوة بنستبة  %2عتن نستبة  ٪55فتي عتام  2225عنتدما

بدأ المنتدى ألول مرة قياس الفجتوةا وبنتاء علتى هتذا التنه ،،وفتي ظتل عتدم تغيتره

بفعل عوامتل أخترى ،فستوف يستتغرق األمتر  11عامتا كتي يستد العتالم هتذه الفجتوة
تماما"أ

تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2014
المنتدى ا قتصادي العالمي

الحواجز التي تعو ىيادة المرأة

المجيير

هيير مؤلفييا كثييرة ليين العوائي التييي ت ييول دون تييولي الميرأة زمييا َ الليييادة لىييى بييف ا
الب ف االجتمالي والمالي ن وكذا في الملاال العىمي ورسائل الدكتوراه يول العيال أ وييدتي مين بيين اللضيايا األكثير
ءيولا التبو ار

الءييهيرة وألمييدة

النم ي اللديم اللائم لىى النوع االجتمالي والتي فيي ىهيا يكيون متوىعيا مين الرجيال والنسيال أدال

أدوار اجتمالي واىتبادي متتىف أ ووناك أمران آتران مثييران لىلىي ن أال ووميا المسيئوليا

األسيري والثلافي المؤسسيي

التي يهيمن لىيها الذكورأ فهذه األمور تتدثر إلى د كبير باأللراف الثلافي والديني واالجتمالي التي تعود إلى ىرون
يرأ ولىيى مييد
مضي ن ولكنهيا تبليى ارسييت فيي جميي األىيالي لىييى اليرغ مين أن دنيييا العميل والمجتمي ىيد تةييير كثي ا
التاريخن تمتض وذا الوض لن وجود ٍ
مهن معيني يعتبرويا اليبعض أكثير مرلمي لىرجيال أو لىنسيالأ فليد جير العيرف
لىى التبار تولي منابس اادارة ومباءرة المءرولا

التجاري وبين اللي ار ار

فيي ال يياة العامي مين المجياال

يتتص بها الرجالأ وكان لتىك األليراف تدثيرويا كيذلك لىيى المنياو التعىيميي وسياسيا
من الزمنأ ولىى الرغ من التبد
بجذوروا في للول وأروا

التيي

التو ييف والترىيي لعيدة لليود

اليا لتىك األلراف بهدف اللضيال لىيى الت ييز أل يد الجنسيينن فىي تيزل ضيارب

ائف واسع من الرجال والنسالأ
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وىييد ىام ي

الءييركا

التييي أجاب ي

ليين استلبييال من م ي العمييل الدولي ي لىءييركا

فييي األىييالي النامي ي بتبيينيف أو ي

ال واجز في رأيها سس األولوي كما وو مبين في الجدول  0أدناهأ
وىد تتفي التبنيفا
الوس ي ى والء يرىي

المو دة اتترفا

مهم بين أىالي المن م أ وم ذليكن في ن جميي األىيالي باسيتثنال إىىيي أوروبيا

ييدد

أو ي تمس ي أو سييت

جه ي ن وميين جه ي أتيير

مييد انعكييا

ييدد

يواجز تتعى ي بيياألدوار االجتمالي ي واانجابي ي لىرجييل والم يرأةن وييذا ميين
تىييك األدوار فييي وياكييل أميياكن العمييلن مثييل الثلاف ي المؤسسييي ن ولييد

اكتساس المرأة تبرة كافي في اادارة التنفيذي لتضعها في الو ائف ااداري العىياأ
و دد

جمي األىالي أيضيا ليد كفايي ىيوانين العميل وليد التميييز بوبيف أىيل ال يواجز أوميي أ وىيد جيال ليد وجيود

ياجز تعيو
ا
ىول مرن في المرتب العاءرة من أبل تمسي لءير

ريي الميرأةن إال أن ويذا ال ياجز َّيل سادسيا فيي
ييدد

األدوار التييي

إىىييي آسيييان وثاني يا فييي جامايكييا الواىع ي فييي من ل ي الب يير الكيياريبيأ وفييي ييين أن مع ي األىييالي

يسندوا المجتم لىرجال والنسال بوبفها أ د أكبر ال واجزن ف ن بىدان أوروبا الوسي ى والءيرىي وضيع

ويذا ال ياجز

ياجزأ وى ييد ب يينف
ف ييي المرتبي ي التاس ييع م يين أب ييل تمسي ي لء يير ي ا
مس يئوليا

ء ييركا

أس يري أكثيير ميين الرجييل بوبييف ال يياجز األكبييرن كمييا بي َّينف

أوروب ييا الوسي ي ى والءي يرىي تَ مي يل المي يرأة

لييد تءييجي الرجييل لىييى أتييذ إجييازة لتييولي

ياني أكب يير ال ي يواجزن أم ييا ثال ييث أكبيير ال ي يواجز ف ييي و ييذا التب يينيف فك ييان االفتل ييار إل ييى
المس يئوليا األسي يري بوب ييف ث ي َ
استراتيجي الستبلال النسال الماو ار أ أميا تيام أكبير ال يواجز بالنسيب لبىيدان أوروبيا الوسي ى والءيرىي فكيان الت ييز
ضد أ د الجنسينن ووو الت يز المتدبل في لمىيتي التو يف والترىي أ
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الجدول ( : )3تصنيف الحواجز التي تعوق قيادة المرأة
 1تحمل المرأة مسئوليات أسرية أكثر من الرجلا 2-األدوار التي يسندها المجتمع للرجال والنساء.

 3الثقافة المؤسسية الذكوريةا 4افتقار المرأة لخبرة كافية في اإلدارة العامة أو التنفيذيةا 5-قلة القدوة للمرأة.

 6-عتتدم تشتتجيع الرجتتل علتتى أختتذ إجتتازة لتتتولي المس تئوليات

األسرية.

 7انعدام السياسات والبرام ،المعنية بالمساواة فتي الشتركاتا 8التصورات النمطية ضد المرأة. 9عدم تدريب المرأة على مهارات القيادة. 10-عدم وجود حلول مرنة.

 11عدم وجود استراتيجية ستبقاء النساء الماهراتا12-التحيز المتأصل ضد أحتد الجنستين فتي التوظيتف والترقيتة

(في نفس الترتيب مع النقطة التالية).

 12-النظر إلى اإلدارة بشكل عام على أنها وظيفة الرجال.

 13-وجتتود سياستتات المستتاواة بتتين الجنستتين ،لكتتن متتع عتتدم

تطبيقها.

 14-عدم مقءمة قوانين العمل وعدم التمييز.
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السقف الزجاجي لم ُيكسر ال زال

المواوس النسائي غير مستَ َةىَّ لىى

الن و األمثل

دل

وسائل االر والملاال

العىمي والمؤسسيا ن ألكثير مين لليد مين اليزمنن إليى تفكييك "السيلف الزجياجي" اليذ

ي جييس الميرأة ليين المنابييس العىييياأ فتىييك "الجييدران الزجاجيي " داتييل الهياكييل الهرميي التييي تعيييد إنتيياج الفبييل المهنييي
تتى أيضا واجز تفي تجعل المسيا ار المهنيي لىنسيال متتىفي لنهيا ليد الرجيالأ ومي ذليكن ف ننيا نجيد الميرأة الييوَ
تى بركس الرجل وتتجاوزه في الت بيل الدراسيأ
وفييي الوى ي

نفس ي ن تفيييد الءييركا

التبوصأ وبرغ ارتفاع معدال

بوجييود بييعوبا

الب ال ن ف ن نلص العمال الذين يتمتعيون بمجموليا

التي تءتر ها مجمول من الل الا
الدولي لىءركا

أن  % 00من الءركا

د بعيدن في ين ىال

فييي اسييتل اس واسييتبلال المواوييس بوج ي لييا ن والم يرأة لىييى وج ي
المهيا ار

المناسيب والمعيارف

االىتبادي أمر يءكل ت ديا ببورة متزايدةأ وىد كءف استلبال من م العميل
التي أجاب

نسب أتر من الءركا

لن االستلبال أءار إليى أن اسيتبلال النسيال يمثيل مءيكى إليى
تبى  :%13إنها مءكى إلى د ماأ

وم ذلكن وناك كثيير مين األدلي والبيراوين لىيى الفوائيد التيي تعيود لىيى األلميال التجاريي مين االسيتفادة مين مجمولي
المواوييس لييد الميرأةن بمييا فييي ذلييك فهمهييا التييا لىسييو االسييتهركي التييي توجههييا النسييال بءييكل مت ازيييدن واالسييتفادة ميين
االبتكييار واابييداع الىييذين يمكيين أن ي للهمييا التنييوع بييين الجنسييينن وت سييين وكميي الءييركا ن وتعزيييز نتييائ ألمييال
الءركا أ
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المواهب النسائية :من كتى متزايدة

ير فييي الجييل الماضيي بسيبس ت ارجي معييدال
ير كبي ا
تةيير دنييا العميل تةي ا
ليين زيييادة فييرص ال بييول لىييى التعىييي والتكنولوجييياأ وتءييير بيانييا

التبيوب وءييتوت السيكان والهجيرةن فضيير

من م ي العمييل الدولي ي إلييى أن الم يرأة تتييولى ا ن

أكثر من  %05من الو ائف لىى مستو العال أ
وت هر الب وث أن مءارك المرأة في سو العمل زاد
لىى المنافس لىى المستو العالميأ وأببح أر
في اىتبادا

لن أ وىي

مضيىن وأن ذليك ويو أكبير م يرك لىنميو والليدرة
لىى ىدرة تنافسي

لنبر رئيسا كي ت اف الءركا
ا
المال البءر

العال التي تستند بءكل متزايد إلى المعرف والتكنولوجيياأ ومين نا يتهيان تت ازييد ن يرة مجموليا

األلميال

واأل راف الفالى فيي مجيال التنميي إليى المسياواة بيين الجنسيين بوبيفها دلامي مهمي لىنميو االىتبياد والتنميي لىيى
المد البعيدأ وتلول دراس أتيرة أجرتها ءرك "بوز آند كومباني" فيما يتعى باألسوا الناءئ  :إن النسال المستهىكا
ورائدا

األلمال ول أن ال العال يمثىن معا "المىيار الثالث" بعد سوىي المىيارين األول والثاني في البين والهندأ

المرأة ذات الخبرة في مجال األعمال:
تمتىييك الم يرأة اليييو وتييدير أكثيير ميين  %05ميين جمي ي مءييرولا
العييامىين ل سييابه التيياص) والمءييرولا

األلمييالن بييدلا ميين مءييرولا

المتناويي البييةر والبييةيرةن وبيوال إلييى الءييركا

ذلكن يتركز وجود المرأة ليادة بءيكل أكبير فيي المءيرولا

األلمييال ال يرة (أو

المتوسي

والكبييرةأ ومي

المتناويي البيةر والبيةيرةأ وتمثيل الميرأة ن يو  %80مين

إجمالي أب اس العمل في جمي األىالي باستثنال من ل الءر األوس وءمال إفريليا يث تمثل المرأة والي %3أ
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ولىى سبيل الملارن ن تمثل الميرأة  %02-01مين العيامىين ل سيابه التياص فيي جميي األىيالي باسيتثنال بىيدان الءير
األوس وءمال إفريليا يث يءكىون ما يلرس من  %10ممن يمارسون ألماال رةأ

المرأة ذات الخبرة اإلدارية:
تول

المرأة لىى مدار السنوا

العءرين الماضي منابس إداري السيما لىى مستو اادارة الوس ى بل و تى العىييا

(ان ر الجدول  0أدناه)أ
جدول  : 2نصيب المرأة من إجمالي المدراء كنسبة مئوية ،آخر عام ،منظمة العمل الدولية
التصنيف

البلد

1

جامايكا

8552

8

كولومبيا

8515

لوسيا

العام

%

التصنيف

البلد

العام

%

العام

%

التصنيف

البلد

8أ03

33

جمهوري التءيك

8518

8أ83

5أ03

15

إي اليا

8518

2أ85

0أ53

03

كندا

8518

1أ50

01

ناميبيا

8550

11

اليونان

8518

1أ85

8550

0أ58

02

السويد

8518

5أ05

غينيا

8515

3أ80

3أ01

03

بوليفيا

8553

1أ05

18

8518

3أ80

05

البرتةال

8518

3أ00

10

تءيىي

0أ80

أذربيجان

8518

8أ00

10

موريءيو

8518

8518

8أ00

15

ملدونيا

8518

1أ80

8551

5أ00

13

فيتنا

8553

5أ80

5أ00

11

ألبانيا

8553

5أ88

12

إثيوبيا

8518

1أ88

ماليزيا

8518

5أ81

8515

0أ81
8أ81

0

سان

0

الفىبين

8518

5

بناما

8518

0أ01

3

روسيا البيضال

8553

8أ03

01

1

التفيا

8518

1أ05

01

2

غواتيماال

8518

2أ00

08

جورجيا

3

جزر البهاما

8553

0أ00

08

رواندا

8518

15

مولدوفا

8518

1أ00

00

فنزوير

8518

0أ00

11

أوروغوا

8511

3أ00

00

8518

8أ00

13

18

برمودا

8515

5أ00

00

سويس ار

8518

8أ00

25

ليبيريا

10

بربادو

8550

0أ00

05

سىوفاكيا

8518

1أ00

21

إندونيسيا

8515

10

ترينيداد وتوباغو

8515

1أ00

03

استونيا

8518

2أ08

28

زيمبابو

8511

3أ85

15

الواليا

المت دة

8552

1أ08

01

آيرلندا

8518

3أ08

20

أوغندا

8553

8أ85

13

جزر كايمان

8518

0أ08

02

بىجيكا

8518

0أ08

20

كمبوديا

8515

5أ12

11

منةوليا

8518

3أ01

03

ىيرغيزستان

8518

0أ08

20

لوكسمبورغ

8518

5أ12

12

بىيز

8555

0أ01

03

باراجوا

8518

0أ08

25

البين

8555

2أ13

13

أوربا

8515

5أ01

55

النروي

8518

8أ08

23

تنزانيا

8553

5أ13

13

نيكاراغوا

8553

5أ01

51

المكسيك

8518

1أ08

21

ىبرص

8518

2أ15

85

سيءيل

8511

2أ05

58

إسرائيل

8518

2أ01

22

كوسوفو

8518

2أ10

81

نيوزيىندا

8552

5أ05

50

ماكاو البين

8518

0أ01

22

تون

8518

2أ10

88

أيسىندا

8518

3أ03

50

رومانيا

8518

0أ01

23

جمهوري إيران ااسرمي

8515

3أ10

88

أوكرانيا

8518

3أ03

50

سنةافورة

8552

0أ01

35

فىس ين

8518

0أ10

80

ااكوادور

8518

1أ03

50

جنوس إفريليا

8518

0أ01

31

الكوي

8555

3أ10

80

فرنسا

8518

0أ03

55

ألمانيا

8518

1أ01

38

جزر المالديف

8515

0أ10

85

االت اد الروسي

8518

1أ03

53

األرجنتين

8518

5أ01

30

المةرس

8552

2أ18

83

غانا

8515

5أ03

51

النمسا

8518

5أ05

30

تركيا

8518

8أ18

الممىكي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي
المت دة

وون ي ي ي ي ي كون ي ي ي ي ي
البين
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83

سىوفينيا

8518

5أ03

51

إسبانيا

8518

5أ05

35

اليابان

8518

1أ11

81

ليتوانيا

8518

2أ02

52

فنىندا

8518

1أ83

33

كوريا الجنوبي

8518

5أ11

82

بوتسوانا

8515

3أ02

53

بيرو

8518

0أ83

31

سوريا

8551

8أ15

8518

3أ02

35

بربيا

8518

1أ83

32

ااما ار

8552

5أ15

82

المجر

8518

3أ02

31

وولندا

8518

5أ83

33

مبر

8518

1أ3

83

كوبا

8515

1أ02

38

فانواتو

8553

5أ82

155

لمان

8555

0أ3

05

بولندا

8518

2أ01

30

الدنمرك

8518

0أ82

151

لبنان

8551

0أ2

01

الب ارزيل

8518

0أ01

30

سريرنكا

8518

0أ82

158

الممىك العربي السعودي

8552

1أ1

08

كازاتستان

8515

8أ01

30

تايرند

8518

8أ82

150

ى ر

8551

2أ3

00

السىفادور

8518

1أ01

35

كوستاريكا

8518

3أ81

150

بنةرديش

8511

0أ5

00

مدغءلر

8515

3أ03

33

بوتان

8518

3أ81

155

األردن

8550

1أ5

05

بىةاريا

8518

0أ03

33

كرواتيا

8518

3أ81

153

الجزائر

8550

3أ0

05

كيريباتي

8515

0أ03

31

الجبل األسود

8518

0أ81

151

باكستان

8552

5أ0

03

أستراليا

8518

8أ03

32

مال

8518

5أ81

152

اليمن

8555

1أ8

82

جمهوريي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي
الدومينيكان

المبدر :ىالدة بيانا

العربي المت دة

مدير ن زيرانويونيو 8510
ا
إ بائي لمن م العمل الدولي ن التو يف سس المهن :

وتوجييد ورال وييذه المتوس ي ا

لت بييالا

العالمي ي تباينييا

كبي يرة بييين البىييدان داتييل كييل إىىييي وبييين األىييالي ن فهنيياك
تجاريي بينميا فيي بىيدان أتير

بعض البىدان التي تءمل نسيب مئويي بيةيرة جيدا مين النسيال الرتيي يعمىين فيي أنءي
تدير النسال ما يلرس من نبف إجمالي الءركا أ

المرأة تزيد حصتها من الوظائف اإلدارية:
ت هيير بيانييا

من مي العمييل الدوليي أن معييدال

مءييارك الميرأة فييي سييو العمييل ال تيزال فييي العمييو ألىييى نسييبيا ميين

بتها في الو ائف ااداري ن وتزيد الفجوة ببورة كبيرة فيي العدييد مين البىيدانأ ومي ذليكن تزييد النسيال مين أليدادون
تييدريجيا كمييدي ار أ وفييي مع يي البىييدان التييي تييوافر البيانييا
الماضي ن رفع
البيانا

بءييدنها لمن م ي العمييل الدولي ي تييرل السيينوا

النسال بيتهن مين الو يائف ااداريي أ فليد زاد

نسيب الميدي ار

فيي  %11مين  150بىيدان تيوافر

بءدنها لمن م العمل الدولي ن وتمثل وذه النسب  25بىيدا مين ويذه البىيدانأ وكاني

 %1أو أكثر كما وو موضح في الءكل  0أدناهأ ومي ذليكن ففيي يوالي  80بىيدا انتفضي
فعىيي يان وذل ييك لى ييى ال ييرغ م يين ت ازي ييد مء يياركتهن ف ييي الل ييو العامىي ي وارتف يياع مس ييتويا
المكاسس التي ت لل

في مجال النهوض بالمرأة في اادارة ليس

جمي األىالي ومستويا

ىىيى وي التي تراجع

ونسب المرأة في اادارةأ

24

الزييادة فيي  80بىيدا بنسيب
بي النسيال مين اادارة

تعى يييمهنأ ويءي يير ذل ييك إل ييى أن

مضمون االستمرار دائمان ويمكن ودمها بسهول ميا

لي تكيين ونيياك جهييود متضييافرة لتعزيييز التلييد الم ي َرزأ أمييا البىييدان التييي ءييهد
التنمي أ ووناك اال

العءيير

تراجعيا فييي نسييس المييدي ار

فتنتمييي إلييى

فيها كل مين نسيب المءيارك فيي الليو العامىي

الشكل  :3البلدان التي بها زيادة بنسبة  %7أو أكثر في حصة المرأة من اإلدارة 2212-2222

المبدر :ىالدة بيانا

إ بائي لمن م العمل الدولي ن ب المرأة من العمل سس المهن ؛ مدي ار ن 8510

25

الشكل  : 2النسبة المئوية للمديرات في اإلدارة العليا والمتوسطة ،منظمة العمل الدولية2212 ،

المبدر :ىالدة بيانا

إ بائي لمن م العمل الدولي ن ب المرأة من العمل في اادارة العىيا والمتوس ن يونيو 8510

26

الشكل  : 5معد ت الزيادة في نسبة الخريجات في مجا ت الهندسة والتصنيع والبناء ،بلدان مختارة ،أحدث األعتوام
2212-2222

المبدر :معهد اليونسكو لت بالن زيرانويونيو 8510
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ويعد وبول المرأة إلى منابس إداري لىيا بدلداد أكبر أمار غاي في األومي من أجيل بنيال مجمولي مين المرءي ا
الم تمر

أللىى المنابس مثل الرئي

التنفيذ أو رئي

مؤءر لنسب المرأة في اادارة العىييا والمتوسي
ا
 03بىدا

من م العمل الدوليي الملدمي مين

الءرك أ وتع ي بيانا

فيي الل يالين العيا والتياص معيا لعيا  8518كميا ويو مبيين

فييي الءييكل  0أدنيياهأ وبييالن ر إلييى أن ال بييص االزامي ي المتبب ي لىم يرأة فييي المجييال
البىييدان ىييد رفع ي

نسييب مءييارك الم يرأة فييي لمىي ي التءيري ن هوالييى أن االءييت ار ا

العام ي تىييز بتعيييين الم يرأة فييي المسييتويا

التء يريعي فييي العديييد ميين

اللانونيي لتكييافؤ الفييرص فييي التدم ي

العىي يا ميين اادارةن فميين المييرجح أن تكييون األرىييا التاب ي بوبييول الم يرأة

لىمنابس ااداري العىيا أىل بالنسب لىل اع التاص و دهأ

المرأة تتفوق على الرجل في التعليم:

تتف ييو المي يرأةن ف ييي مع ي ي األىيييالي ن لىيييى الرج ييل فيييي ال بيييول لى ييى درجيييا
البكالوريو

والماجستيرأ ولي

فيي ال بيول لىيى اليدرجا

ذلك اورة ديث فيي العدييد مين البىيدان؛ إذ ل لي

لىميي ي لى ييى مس ييتو

النسيال بالرجيال منيذ لءيرين لاميا

العىميي ن ويسيرن ا ن بت يى سيريع ن يو الى يا بركيس الرجيال فيي نييل درجي الييدكتوراهأ

وتفيد من م اليونسكو بدن لدد النسال يفو لدد الرجال في ال بول لىى درج البكالوريو

لىى البعيد العيالمين

وأن من المرجح بول مزيد من النسال لىى درج الماجستيرن بما يجعىهن يمثىن  %51من إجمالي التريجينأ
وتلول من مي اليونسيكو :إن الميرأةن رغي ذليكن تواجي لوائي كبييرة مي ارتلائهيا سيى التعىيي ن يو المسيا ار

المهنيي فيي

مجال الب وث؛ ولذلكن يفو الرجل المرأة تلريبا في جمي البىدان في ألىى مستويا

التعىي ن يث يمثل تلريبيا %55

من إجمالي تريجي الدكتوراه و 11%من البا ثينأ فتوجد ألىى نسب من البا ثا

في أمريكا الرتيني ومن لي الب ير

الكاريبي بنسب 8أ%05ن تىيهيا أوروبيا بنسيب  %00فيي المتوسي أ هواليى جانيس ذليكن تينتفض االتترفيا
مجال الدراس بين الرجال والنسيال بيا راد فيي العدييد مين المنيا

فيي اتتييار

أ ففيي يين أن مجيال الهندسي لىيى سيبيل المثيال ال

يزال يهيمن لىي الرجالن وناك نسب أكبر من النسال يتترن وذا المجال في لدد متزايد من البىدانن كما وو مبين في
الءكل  5ألرهأ وم ذلكن وناك بىدان يستمر فيها انتفاض لدد النسال الرتي يدرسن الهندس أ

28

المرأة بوصفها فردا مستهلكا:
نتيجي لررتفياع المى يو فيي معييدل الت يا الميرأة بسيو العمييل ودنييا األلميالن في ن ىوتهييا الءيرائي ىيد ارتفعي
وغالبا ما تت ك المرأة في ميزانيا

األسرة والل ار ار

المالي ن ووناك نسب متزايدة من النسال يزيد دتىهن لن أزواجهنأ

ونتيج لذلكن تمثل النسال نسب كبيرة من مستهىكي ولميرل المنتجيا
التجار الجيد أن تكون وجها

سيريعاأ

والتيدما أ وليذلكن فمين المن ليي مين المن يور

ن رون وتفضيرتهن ممثى من جانس النسال فضر لن الرجال في أدوار بين الليرار

في المؤسسا أ

توسع كتلة المواهب النسائية:
التحديات التي تواجه ُّ
تؤثر العادا

االجتمالي واألدوار التلىيدي لىجنسين في العديد من البىدان وبعض األىالي ن مثل الءر األوس وءمال

ير لىييى الييدور اليذ يمكيين لىميرأة أن تىعبي فييي أسيوا العمييلن وفييي لمىيي بيين الليرار
يدثير كبيي ا
إفريليييا وجنييوس آسيييان تي ا
بوج لا أ وم ذلكن تتمثل إ د وسائل تعزيز النميو االىتبياد فيي زييادة اليدل ال كيومي والمجتمعيي لتعىيي الميرأة
االىتبادي ما دام

هواءراكها في األنء

وناك مرالاة لشلراف االجتمالي والديني تابي فيميا يتعىي بالمسيئوليا

األس يري أ وميين ثي يجيير تمهيييد ال ري ي ن ييو وبييول الم يرأة إلييى المنابييس ااداري ي ن وذلييك بييالجهود المبذول ي لمواجه ي
انتفيياض معييدال

مءييارك الم يرأة فييي العمييلن وايجيياد مجمول ي أكبيير ميين النسييال المييؤور أ وت يدتي بعييض الءييركا

المتعددة الجنسيا

في الملدم من يث تو يف النسال وترىي مز ٍيد منهن فيي وياكىهيا ااداريي فيي تىيك البىيدانأ وفيي

م اول من بىدان التىي والممىك العربي السعودي لتو ين أسوا العمل لديهان تلد تىك البىدان اليا ال وافز لتسيري
الت ا المرأة بسو العملن بما في ذلك توليها منبس الميديرة وبيا ب المءيروعأ ولىيى اليرغ مين أن ويذه المبياد ار
يت تنفيذوا في إ ار المت ىبا

االجتمالي المتعىل بالفبل الماد بين الرجال والنسال في أمياكن العميلن ف نهيا تيوفر

فربا جديدة لىمرأة لكسس الدتل وت بي معرفتها وتعىيمها لىى المستويين الفني واادار أ
ير لىزييادة الكبييرة فيي
وال يزال الدور الرئيسي لىميرأة يي َر فيي أجيزال كثييرة مين العيال لىيى أني تليدي الرلايي لشسيرأ فن ا
لدد سيالا

العميل يومييان أد ذليك إليى هيور ميا ي ىي لىيي "العيسل الميزدوج" مين ييث كونهيا مو في أو بيا ب

مهن ي أو س يييدة ألم ييال إل ييى جانييس تىبيته ييا ال تياج ييا
و"تعدد المها " جزلا من المفيردا
متدتر من المسال مع

األسي يرةأ وأبييب

مبي ي ى ا

"المروني ي " و"ت دي ييد األولوي ييا "

المرتب ي بي دارة الجيداول الزمنيي المزد مي التيي تمتيد مين البيبا البياكر إليى وىي

أيا األسبوعأ
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التخلص من السقف الزجاجي والجدران الزجاجية
يفيد العديد من النسال بدنهن ال يردن ال بول لىى معامى تاب أو بص إلزامي ن ولكن ميا ي يتجن إليي

ليا ويو

ال ىول المرن التي تمكنهن من تىبي االلتزاما

الزمني التاب بالعمل واألسرةأ ووذا ين ب أيضيا بءيكل مت ازييد لىيى

الرجال الذين يرغبون في ىضال مز ٍيد من الوى

م أسرو أ ويءير آتيرون إليى ضيةو تفرضيها األليراف االجتماليي

والثلافي أ وم ذليكن فهنياك آتيرون ي يالبون بي جرال د ارسي ألمي تسيتهدف "ثلافي الءيركا " مين ييث ميد اسيتيعابها
الداتىيي لىءييركا

لىميرأة؛ كمييا أنهي يلتر ييون إجيرال إبيير ءييامل لىعمىيييا

هواجرالاتهييا ووياكىهييان فضيير ليين مسييالل

أب ي اس الءييدن فيمييا يتعى ي بييالتو يف والترىي ي ؛ ميين أجييل اللضييال لىييى التعيينييا
الجنسينأ كما أءاروا أيضا إلى أن االتترفا
كثير من األ ييان يكيون الءيبان والءيابا

والل ي ار ار

الذاتي ي والمن ييازة أل ييد

دور مهميا فيي معالجي المسياواة بيين الجنسيين؛ ففيي
بين األجييال تىعيس ا

لىيى يد سيوال ميؤوىين بءيكل جييد و ميو ين وليديه ت ىعيا

كبييرة لت ليي

التوازن بين ال ياتين العمىي واالجتمالي أ
ولي

وناك من ءك في أن بااضاف إلى اللوة الهائى من النا ي العدديي والنوليي مين المواويس النسيائي التيي تيدتل

سو العملن كان وناك تكثيف لىجهود لىتعامل م ىضي السلف الزجاجي في السنوا
الد ارسييا

واالستلبييالا

اادارةأ وىد زاد

األتيرة؛ فهناك لدد متزايد من

تركييز لىييى د ارس ي جييدو تييولي مزيييد ميين النسييال منبييس المييدير التنفيييذ ولضييو مجى ي

في السنوا

األتيرة وجيود الميرأة فيي مجيال

ذلك بمسائل ال وكم المؤسسي الءامى ن ووو أمر وض ت

اادا ار

فيي ليدد مت ازييد مين البىيدانن وغالبيا ميا ييرتب

المجهرن وتاب منذ األزم المالي العالمي أ

"قد تكون الشقوق أكبر لكن السقف لتم يستقط
بعتتد" ،الستتيدةن كتتانيق مافتتايزا ،رئتتيس جمعيتتة
سيدات األعمال ،جنوب إفريقيا2211 ،
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ونيياك ب ي ف ومجيير
والمج يير

ييول العييال متتبب ي فييي ىضييايا اادارة والمالي ي والنييوع االجتميياليأ وتنءيير وييذه الب ي ف

بء ييكل من ييت

اا بييالا

ألم ييدة ل يين المي يرأة ف ييي مج ييال األلم ييال واادارةأ وون يياك مجمول ييا

التاب ي بءييةل المي يرأة مواىيي َ بيين اللي يرار فييي البرلمانييا

انتءيير بسييرل فييي جميي أن ييال العييال ءييبكا
إدارة األلمييالأ كمييا ىام ي

ااداري ي وكىيييا

سيييدا

ءييركا

األلمييال والييدو ار

و كومييا

ومن مييا

متنولي ي تت ييولى جمي ي

والل يياع الت يياص ونء ييروا بءييكل دور أ وى ييد
المتعىلي بييالنوع االجتمييالي فييي المؤسسييا
دولي ي ومؤسسييا

أكاديمي ي ومن مييا

غييير

كومي بتنفيذ لدد كبير من البرام والمباد ار ؛ لىنهوض بالمرأة في مجال األلمال واادارةأ
ير مين االوتميا والميوارد فيي إ ييار مين الجهيود العالميي الراميي إليى تعزيييز
يدر كبي ا
رييادة الميرأة لشلميال ىي ا

وىيد اسيتل ب

الوضي االىتبيياد لىنسييال وت ليي الرفاويي ألسييرونأ ووييذا وييو ال ييال ببييف تاب ي فييي العديييد ميين البىييدان النامي ي ؛
يث يكون االىتباد غير الرسمي وو النم السائد لىنءا االىتباد ن ويكون وجود مؤسسا
ءعور ىويا ببذل إجرالا
ا
ويمكن اللول :إن وناك
من النسال في المنابس العىيا في السنوا

أمر م دوداأ
ا
رسمي

كبيرة تو ي بدن العيال لىيى مءيارف التةيييرن وأني سييت تعييين مزي ٍيد

اللادم أ وير البعض ا تر أني ال ييزال ونياك ريي

تفكيك السلف الزجاجيأ أما األمر المه بالنسب لىءركا

وييل لنل عي ن يو

لىى اتترف أنوالها وأ جامها فهو ال ريل التي يمكن بها

االستفادة من كتى المواوس المتنامي وكذا السو المتنامي الىذان تمثىهما المرأة اليو ن وكيف يمكين لىمن ميا

الو نيي

ألب اس العمل تلدي المءورة والدل إلى ألضائها في وذا البددأ
إذنن فميا وييي السياسييا
ميد كاني
الءركا

الءيركا

التيي يييت تنفيييذوا لىنهييوض بيالمرأة فييي مجييال األلمييال واادارة؟ يبيين الجييدول  5أدنيياه إلييى أ
التييي اسييتجاب

الستلبيال من مي العميل الدوليي لىءييركا

تنفيذ  85سياسي متتىفي أ ويييت ترتيييس

سس أكبر لدد منها يلو بتنفيذ سياس معين أ

الجدول  :5تنفيذ التدابير الخاصة بسياسات الشركات
نعم%

تدابير السياسات
 )1إجازة الوض

غير مطبق

%
20

15

3

التدريس لىى المها ار

15

12

1

 )3لتو يف واالستبلال والترىي

15

13

1

33

85

3

 )5التوازن بين ال ياة العمىي واالجتمالي

38

88

13

 )6التوجي

53

81

10

53

0

1

1

0

 )2إتا

1
 )4إتا

 )7سالا

التدريس التنفيذ

العمل المرن

31

 )8أوداف لىتوازن بين الجنسين في التو يف

51

05

13

 )9إجازة رلاي األسرة

51

0

13

1
 )11الت رش الجنسي

55

05

85

 )11إجازة األبوة

00

02

12

فل

00

03

85

 )13الدوا الجزئي

00

05

1

 )14رلاي أفراد األسرة المرضى

00

03

85

 )15الكفال

00

8

05

 )12رلاي

3

1
 )16برام االادة إلى النءا

05

05

85

 )17الفوابل الو يفي

02

03

83

 )18التدريس التنفيذ المتبص لىنسال

00

01

85

 )19العمل لن بعد أو العمل من المنزل

05

05

85

 )21رلاي المسنين

82

02

80

المبدر :استلبال من م العمل الدولي لىءركا ن 8510
أءييار غالبي ي الءييركا
الجدول ألرهأ وكان

التييي أجاب ي

ليين االستلبييال إلييى أن لييديها سياسييا

ألول  15تييدابير لىسياسييا

ال يواردة فييي

السياس األكثر ءييولا ويي إجيازة الوضي ن تىيهيا سياسي إتا ي التيدريس لىيى المهيا ار ن وتيدابير

تو يف المرأة واستبلائها وترىيتهاأ
ورغ أن إجازة الوض تعيد ءير ا ىانونييا فيي العدييد مين البىيدانن فليد أءيار بعيض المجيبيين لين االستلبيال إليى أنهي
ىدموا ما وو أكثر من االءت ار ا
َّ
وىد لدد أىل من الءركا

اللانوني أ

تدابير بديل لشسرة؛ مثل :رلاي األ فالن ورلاي المسنينن والفوابل الو يفيي ن وبيرام

االادة إلى النءا ن في ين وفَّير  %33مين الءيركا

التيي أجابي

وىي َّيد نب ييف وييذا الع ييدد تييدريبا تنفي ييذيا متببي يا لىنسييالأ وأجابي ي
السياسا

لين االستلبيال إتا ي التيدريس التنفييذ لموميان
ءييركا

ب ييدن الت ييدابير غييير منف ييذة فييي العدي ييد م يين

العءرينن ووذا يعني أن معنى تدبير السياس ل يكن مفهوميان أو أن المعىوميا

معروف ن أو أن تىك السياسا
هواضاف إلى السياسا

ل تكن ىابى لىتنفيذ؛ ن ار ل بيع لمىيا

المذكورة ألرهن أءار لدد ال بد

لي تكين متيوافرةن أو لي تكين

الءرك أو التبائص السكاني لمو فيهاأ

بي مين المجيبيين لىيى االستلبيال إليى مءيكى وسيائل النليل

بالنسييب لىنسييال بسييبس المتييا ر المرتب ي بييالت رش الجنسييي فييي وسييائل النلييل العييا ومتيياوف األسيير واألزواج بءييدن
تييروج الميرأةن وتبوبيا فييي المسييالأ ووكييذان ففييي األىييالي النامي ي غالبيا مييا تييوفر الءييركا
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وسييائل نلييل لىنسييالن وفييي

بعض ال اال

يمكن لىمرأة أن تترك العمل في وى

مبكر في وسيى نلل تابع لىءرك إذا ما كاني

ونياك اضي رابا

في األمن العا أ
وأءار بعض المجيبين أيضا إلى أنه نفذوا سياسا

أتر مثل الكانتينن وغرف الرضال ا عا األ فيال الرضي أو

اسيتدرار الىييبنن والمي ار يض المنفبييى لىنسيالأ وذكيير ليدد ميين المجيبيين أنهي يتبنيون سياسييا
بالءركا

الدولي المالك لءركاته أ

33

التنيوع العالميي التابي

ما التدابير التي يمكن للشركات اتخاذها؟
أءار المجيبون لىى استلبال من م العمل الدولي لىءركا

إلى نوع المتابع والدل العمىيي اليذ مين ءيدن أن يفييد

ءركاته لىنهوض بالمرأة في مجال األلمال واادارةأ ويبين الجدول  3أدناه كيف َّ
بنفَ

الءركا

آليا

األولوي أ
الجدول  :5آليات الدعم المقترحة
توضييح وتليدي األدلي والبيراوين لىيى الجيدو التجاريي مين تيولي مزييد مين النسيال منابيس
إداري
التوابل م الءركا

األتر بءدن الممارسا

تل ييدي نم يياذج لى ييى الممارس ييا

الجيدة

الجي ييدة لت ييدابير واس ييتراتيجيا

ترىيي ي النس ييال ف ييي المناب ييس

ااداري
وض استراتيجي لترىي مزيد من النسال في المنابس ااداري
وض سياس لتكافؤ الفرص
التوابل م جمعيا

سيدا

األلمال

تلدي مبادق إرءادي بءدن أن م إدارة الموارد البءري التي ترالي الفوار بين الجنسين
إلداد أدل بءدن تدابير واستراتيجيا

ترىي النسال في المنابس ااداري

إدتال ن ا التوجي
وض سياس بءدن الت رش الجنسي
ت بي ن ا لىكفال
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الدل

سس

وناك بالفعل ثروة من الميوارد والمعيارف والممارسيا
والءبكا

الجييدة لىءيركا ن فضير لين وجيود العدييد مين الهياكيل التن يميي

اللائم بهدف النهوض بالمرأة في مجال األلمال واادارةأ

وونيياك د ارسييا

مييؤثرة تتنيياول الجييدل الييدائر ييول مييا إذا كييان ب مكييان الم يرأة أن تجم ي مييا بييين ياتهييا المهني ي و ياتهييا

األسري ن وكيف يمكنها فعل ذلكن وما إذا كان الرجل ب مكان الجم بينهما وو ا ترأ ويتناول الب يث االتترفيا
مواىف وسىوك الرجال والنسال تجاه التلد اليو يفيأ كميا يثيير تسياؤال

فيي

يول الجوانيس النفسيي االجتماليي التيي تتعىي

بمد إ جا النسال أنفسيهن لين ىبيول المنابيس ااداريي أو السيعي إليى توليهيان وميا سيبس ذليكأ كميا يوجيد كثيير مين
الت ىير

ول السبس فيما يبدو وكدن انعدا لىثل لند المرأة؛ إذ تعتبر نفسيها غيير مسيتعدة أو مؤوىي لى بيول لىيى

الترىي ن فضر لن افتلادوا لىتءجي وغياس اللدوة التي ت تذ بهان ولد ءعوروا بلبولها مين زمرئهيا ورؤسيائهان إليخأ
ومن نا يي أتير ن ت هير الد ارسيا

أيضيا أن الميرأة الواثلي مين نفسيها والمسيتعدة اسيتعدادا جييدا ال ت

تتا لها الفرصن ويجس لىيها أن تعمل بجد أكثر من الرجل كي ت بل لىى ترىي
وونيياك العديييد ميين د ارسييا
الدراسا

ال ال ي لسيييدا

متتىف االستراتيجيا

ألمييال ومييدي ار ناج ييا

التي استتدمتها تىك السيدا

االلتبار أن النسال لسن كىهن سوالن وال يعءن جميعا في نف
إلييى ذلييكن فعىييى مييد العميير يمكيين لى ييروف ومجمولييا

تى ولو كاني

ول ييديهن أس يير فييي الوى ي

يى بالتليدير وال
أكثير جيدارة بهياأ

نفسيي ن وتبييف وييذه

من أجل "إ راز ذلك النجا "أ ومن المه أن ندتذ بعين
ال روفن تماما كما وو ال ال بالنسب لىرجالأ إضاف

المهييا ار

أن تتةييير؛ فييالتعمي لنييد ال ييديث ليين أدوار الميرأة

والرجل وبفاتهما يمكن أن يؤد بسهول إلى وجود تبو ار نم ي ىائم لىى النوع االجتماليأ
ووذه التبو ار
وياكل الءركا

النم يي اللائمي لىيى النيوع االجتميالي متدبيى و ارسيت داتيل المؤسسيا
والمن ميا

وجمعييا

منيذ لهيد بعييدن وتوجيد فيي

األلميال وفيي ثلافاتهياأ ويعيد اللضيال لىيهيا إ يد اللضيايا التيي يتع َّيين التعاميل

معها إذا ما أردنا أن نمينح الميرأة فربي متسياوي مي الرجيل لىتليد ن يو تيولي المنابيس العىيياأ فةالبيا ميا تكيافح الميرأة
بنفسها لكي تتت ى دود التعىي الذ تىلت والذ ي يدد لهيا األنءي
ووناك العديد مين من ميا

وجمعييا

سييدا

والسيىوك والو يائف المرئمي لىنسيال أو لىرجيالأ

األلميال التيي تيوفر التيدما

المرأة وىدراتها ولتءجيعها لكي توابل مساروا المهني وتستةل الفرص المتا
ولكي تتةىس الءركا

لىيى التبيو ار

واليدو ار

التدريبيي واليدل اليرز لبنيال ثلي

في مجال األلمالأ

النم يي اللائمي لىيى النيوع االجتميالين ونياك ليدد مين ااجيرالا

أتذوا بعين االلتبارن ومنها لىى سبيل المثال:
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التيي يمكين

تغيير "طرق التفكير":
يمكين التييدثير لىييى " يير التفكييير" وتةييروييا ميين تييرل ىلييا

التوليي والتييدريس لىييى مفهييو أن النسييالن مثييل الرجييالن

لسيين مجمول ي متجانس ي أ ووييذا التنييوعن بمييا في ي الت يوازن بييين الجنسييينن يمكيين أن يسييه فييي ت لي ي مزيييد ميين اابييداع
واالبتكيار فضير لين إيجيياد فير لميل متناغمي أ كمييا أن التنيوع ال يلتبير لىيى الم يياور والتفضيير

الماديي ن فهنيياك

أيضيا المفهيو المتةيير المتمثيل فيي "التنيوع فيي التفكيير"ن وويو نياب مين اسيتل اس ميو فين وتعييين ميديرين مين متتىييف
التىفييا

والتجييارس ال ياتيي أ وونياك لييدد مت ازيييد مين الءييركا

ييير أن ويذا المفهييو يلييد أسياليس جديييدة وأكثيير فالىيي

ل ل المءاكل ولربتكار ربما ال تدتي بها المجمول المتجانس أ ولما كان

المرأة تءكل نبف سكان العال ن ف ن ليديها

الكثير لتساو ب ن ولكن ن ار ألن دوروا اللائ لىى نولها االجتمالي والذ أسنده المجتمي إليهيا ويو فيي المليا األول
دور ملَدم الرلاي ن ف ن التبو ار

في مكان العميل يول إمكاناتهيا وىيدراتها ويي تبيو ار م يدودةأ ونتيجي ليذلكن ىيد

ال تبذل جهود لرستثمار في إيجاد تدابير لت لي التوازن بين مت ىبا

العمل واألسرةأ

وىبييل كييل ءيييلن وييذه األن يواع ميين المفيياوي واألدوار ال تن ب ي لىييى جمي ي النسييالن فكثييير ميينهن غييير متزوجييا
يتييزوجن؛ وبعضييهن ا تيير ىييد يكيين متزوجييا
يمكن أن يكون لندون ترتيبا

ولكيين لييي

وال

لييديهن أ فييالأ ومي ذلييكن فييبعض النسييال لييديهن أ فييال لكيين

ىائم تتيح لهن الليا بدورون في العمل لىى ن يو جييدأ وبءيكل ليا فيي جميي أن يال

العال ن أببح لد النسال لدد أىل من األ فيالن تابي المتعىميا
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مينهنن وويو ميا يعنيي أن ونياك سينوا

مين العميل

المنت فيي يياة الميرأة تزييد لىيى أ وىي
ملارن بما سب

يث كان

مضيىن ويعنيي أيضيا أن فتي ار

اانجياس أو الوضي ىيد تكيون ىبييرة نسيبيا

وذه الفت ار تمتد يى العمرأ ويتمثل أ د أكبر الت ديا

في التةىيس لىيى ريلي التفكيير

بدن المرأة ال يمكنها أن تكون مديرة أو رائدة ألمال؛ ألن دوروا الرئيسي ويو اانجياسأ وفيي الواىي ن ييذكر الكثييرون أن
الميرأة التييي تييدير ميزانيييا
إدارة الوى

األسيرة والمنييزل تبييبح مييديرة ممتييازة فييي مكييان العمييلن يييث إنهييا غالبيا مييا تكييون تبييرة فييي

واادارة المالي والتعامل م مها متعددة في نف

الوى ن وت ديد األولوييا أ ولىيى الجانيس ا تيرن ونياك

ريلي تفكييير مءييترك بييين الرجييال والنسييال ويجييس التةىييس لىيهييان أال ووييي أن الو ييائف ااداريي وييي و ييائف بيري
لىرجييالأ ويرجي ذلييك إلييى أن الرجييل ين َيير إليي بوبييف المعيييل األساسييي (ووييي ليلي تتضييالل ءيييئا فءيييئا فييي سييو
العمل اليو )ن وأن لدي السما
ألساليس اادارة الناج

الف ري الم ىوب لىليادة واادارةأ ووذه ال ليل األتيرة وي أيضا في ور التةيير وفليا

التي تءتر سما

معين فيمن يريد أن يببح مدي ار مؤورن وتكون تىك السما

متيوافرة ليادة

لد النسال والرجال لىى السوالأ

دراسة جدوى التنوع بين الجنسين
تسالد د ارسيا

ديثي لىيى تفسيير األسيباس التيي تجعيل مين المفييد لىءيركا

أن تيولي مزييدا مين االوتميا لتعزييز دور

الميرأةن وكيييف يتسيينى لهييا ت ليي ذلييكأ فلبييل كييل ءيييلن لىيى الييرغ ميين ارتفيياع مسييتويا

الب الي ونلييص التءييةيل فييي

العديييد ميين البىييدانن ونيياك نلييص فييي المهييا ار والمواوييس؛ يييث إن االىتبييادا

تعتمييد بءييكل مت ازيييد لىييى التكنولوجيييا

والمعرف ا داث النموأ وبما أن ااناث يءكىن نبف ليدد السيكانن في ن الفتييا

والنسيال ي بيىن لىيى ميا يليرس مين

نبف الموارد التعىيمي ؛ وبالتالي فهن يمثىن نسب كبيرة مين مجمولي المواويس المتا ي أ ليذلكن في ن اسيتثمار الءيركا
فييي اسييتل اس النسييال الميياو ار واسييتبلائهن وت يرىيتهن ميين المييرجح أن يجىييس م ازيييا لمءييرولا
ت لي التوازن بين الجنسين في فر اادارة العىيا وفي مجال

إدارة الءركا

األلمييالأ وىييد تبييين أن

يؤد إلى جني أربا اىتبادي أ

تبني سياسة تكافؤ الفرص في التشغيل
إن تبني الءركا

لسياس تكافؤ الفرص في التءةيل والتدكد من معرفي جميي الميو فين بهيذه السياسي والتي از الميديرين

بت بيلهان يبعث برسال داتل تىك الءركا

وتارجها مفادوا أن تكافؤ الفرص وو إ د اللي المؤسسي التي تىتز بهيا

الءرك أ

تبني سياسة للتصدي للتحرش الجنسي:
يعد تبني سياس تهدف إلى التبد لىت رش الجنسي هواجرالا

لىتعامل م ال اال

ير مهميا ليي
التي ت دث أم ا

فلي

ك يرادعن ولكيين أيضييا ألن الت ييرش الجنسييي يمكيين أن يكييون لييامر تفي يا يضييعف أدال الءييتص المتعييرض لىت ييرشن
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ويمكيين أن يييؤد إلييى فلييدان المييو فين والمييديرين الييذين يمثىييون ىيمي لىءييرك أ ويجييس أن يكييون جمي ي المييو فين لىييى
د اريي بهييذه السياسي ن وينبةييي لىييى المييديرين بوجي تيياص أن ي بليوا تىييك السياسي ن لييي

ذلييك ف سييسن هوانمييا أيضيا أن

اسبوا إذا ما ارتكبوا و أنفسه فعل الت رشأ
ي َ

مراجعة تنمية الموارد البشرية:
يمكيين لىءييركا

أن تن يير فييي مراجعي ترتيباتهييا بءييدن إدارة الميوارد البءيري لضييمان لييد تسييبس أءييكال الت يييز اللائمي

لىى النوع االجتمالين سوال بءكل اور أو تفين في إب ال التليد اليو يفي لىميرأة فيي العميلأ ويتضيمن ذليك د ارسي
إجرالا

الب ث لين األءيتاص وتيو يفه وتيرىيته ووضي ت ي لتعاىيس الميو فينن وضيمان أن الرجيال والنسيال ييت

تءيجيعه ووضييعه فيي االلتبييار لىيى ىييد المسيياواةأ كميا أني مين المهي جعييل تىيك ااجيرالا

ءيفاف وموضييولي ىييدر

اامكان؛ ب يث يفه كل من الرجال والنسال ما وو م ىوس منه وما يمكن توىع أ
وتبييين الب ييوث علتتى األوصتتاف الوظيفيتتة اللائمي لىييى النييوع االجتمييالي أن ال ريلي التييي تبيياغ بهييا يمكيين أن تكييون
أكثر جاذبي إما لىرجال أو لىنسالأ فدنواع األسئى التي ت ير فيي مليابر
بالنس ييب لىرج ييال والنس ييالأ واألس ييئى

العميل ينبةيي أن تكيون ويي نفسيها بالضيب

ييول ال الي ي االجتماليي ي ونواي ييا ال ييزواج أو إنج يياس األ ف ييالن إن ل ييز

ر ه ييا م يين

األسا ن ينبةي توجيهها إليى المرءي ين مين اليذكور واانياث لىيى يد سيوالأ ويمكين مراجعي ويذه األنيواع مين األسيئى
لتليي ما إذا كان

ذا

بى

لا بهذه الو يف لينها أ الأ
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ووناك مسدل مهم لىةاي ن أال ووي ما إذا كان

الواجبات والمشاريع والمهام األولى التي يت إسينادوا لىرجيال والنسيال

وي نفسها أ متتىف أ فتبين الب وث أن وذا األمر ىيد يكيون ليا ويو نل ي البدايي لتتىيف الميرأة لين المسيار اادار أ
فعىى الرغ من أن المرأة ت

ى في الوى

ميؤور

ال اضر بنف

الذين تتعاىد معه الءركا ن ف نها غالبا ال يسند إليهيا نفي

الرجيل أو ليديها إنجيا از

لىميي ألىيى مين الرجيال

المسيتو مين المسيئولي وال هيور والتنيوع فيي الو يائف بميا

يمكنهييا ميين "االنتءييار" ويعييدوا لءييةل منابييس ألىييىأ وونيياك أسييباس متتىف ي لهييذا األمييرن ومنهييا التبييو ار

النم ي ي

اللائمي لىييى النييوع االجتمييالي (مييا يعتبيير مناسييبا لىرجييال ومييا يعتبيير مناسييبا لىنسييال)ن وبعييض النسييال أنفسييهن ال يعيرفن
كيف ين ىلن إلى األما ن و مها تن و لىى ت ديا

أكثر أو ال ييرغبن فيي ذليكأ وميرة أتير ن ونياك نسيال أترييا

لىى استعداد الغتنا الفرص ولكن ال يت تءجيعهن أو ال يىتف

إليهنأ ف هور وذا الوض في وى

مبكير مين ال يياة

المهنيي لىميرأة ( تييى ىبييل أن تتييزوج أو تنجييس) وييو إ ييد المءيياكل الرئيسييي ن والتبييد لهيا يت ىييس لزيمي وولييا ميين
جانييس الءييرك ومييدير ءييئون األف يرادن يييث تكييون الوسيييى التييي تن ى ي بهييا المس ييا ار
اتجاوا

متتىف غير مى و

المهني ي لىرجييال والنسييال فييي

أو بعب في بداي األمرأ

وبالنسيب لىنسييال الىيواتي يبييىن إليى مستتتوى اإلدارة المتوستتطة أو العليتتان فهنيياك أيضيا ياورة تءييير إليى أنهيين يييتتىفن
لن ن رائهن من الرجالأ ووناك أسباس متتىف لهذا األمرن بميا فيي ذليك أن الميرأة نفسيها ىيد ال تكيون راغبي فيي تيولي
مسييتويا

ألىييى ميين المس يئولي ن وونيياك تيييا ار م ييدودة لتىبي ي مت ىبييا

األس يرة مثييل سييالا

العمييل المرن ي وترتيبييا

رلاي ي األ فييالأ بييل إن األميير ىييد يبييل بييالمرأة إلييى أن تتييرك الءييرك لتىت ي بءييرك أتيير ن أو لتبييدأ لمىهييا التجييار
التاص بهاأ ومن نا ي أتر ن ف ن التمييز الو يفي داتيل ويئي اادارة نفسيها يزييد مين ءيةل الميرأة فيي و يائف دلي
اادارة ببييورة أكثيير كثافي ليين ءييةل الرجييل لتىييك الو ييائف؛ مثييل الميوارد البءيري ن والعرىييا

العامي ن والءييئون الماليي

وااداري ي ن والمس يئولي االجتمالي ي لىءييركا أ ووييذه األن يواع ميين و ييائف اادارة ال تعتبيير لييادة وييي االييداد المناسييس
لء ييةل المناب ييس ااداريي ي العىي يياأ ونؤك ييد مج ييددا أن و ييذا الوضي ي ي ييدلونا إل ييى االنتب يياه إل ييى نوليي ي المه ييا والمء يياري
والمسيئوليا

التيي تسيند إليى النسيال ملارني بالرجيال فيي جميي م ار يل المسيار الييو يفين وذليك إذا ميا أردنيا إبير مييا

ي ى لىي "ت األنابيس المسرس" الذ تتدف في المواوس النسائي أ
وغالبا ما تلد الءركا

التدريب اإلداري والفني لىميو فينأ ولكيي ت

يى الميرأة بفربي متسياوي ن فمين المهي أن نتدكيد

ميين أنهييا تءييارك فييي وييذا التييدريسن أو معرف ي أسييباس لييد مءيياركتها إن ل ي تكيين تءيياركأ وىييد يكييون ميين ضييمن وييذه
األس ييباس انع ييدا التء ييجي أو التب ييو ار
يتعارض م مت ىبا

أن و ييذا الت ييدريس ال يناس ييس النس ييالن أو أن الوىي ي

ال ييذ يعل ييد فيي ي الت ييدريس

األسرةأ وألسيباس اجتماليي أو ثلافيي ن ىيد يكيون األمير أكثير فالىيي إذا ميا تي لليد تيدريس إدار

متتبص م َعد تبيبا لىنسالأ
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ير لآلبيال واألمهيا
وتءكل رعايتة األطفتال ت يديا كبي ا
العام ىىيىي أ فعيد وجيود تيدما

العيامىين أينميا كيانوا تابي فيي البىيدان التيي تكيون فيهيا التيدما

رلايي جييدة بدسيعار معلولي ويو أ يد األسيباس الرئيسيي ورال تيروج النسيال مين دائيرة

اللييو العامى ي بءييكل لييا ن أكثيير ميين الرجييالأ وغالب يا مييا تعتمييد النسييال فييي البىييدان النامي ي لىييى المسييالدة ميين األس يرة
والعائى الكبيرةن لىى الرغ من أن وذا األمر بدأ يتةير في األوسيا ال ضيري الكبييرة؛ ييث تنتليل األسير إليى العييش
في أماكن جديدة باللرس من فرص العملأ ولندما تبل المرأة إلى مستو اادارةن فل تكون ىادرة إليى يد كبيير جيدا
لىى ت مل تكىف التدما ن ويعتمد األمر أيضا ببورة كبيرة لىى وض الزوجأ فهناك المزيد والمزيد مين ا بيال اليذين
يبلون في المنزل ووناك غيرو ممن يعمىون بدوا جزئيأ وىيد ينبي األمير أيضيا مين اتتييار مت ٍ
يدن بيدن تبليى الميرأة فيي
المنزل م األ فالأ وبالن ر إلى تدما
وذه التدما

رلاي األ فالن فهيو مجيال آتيذ فيي النميو فيي العدييد مين البىيدانن لكين مثيل

لادة ما تكون غير كافي لتىبي ال ىسأ وتبلى اللضي الرئيسي في النلياش يول االسيتفادة مين المواويس

النسييائي وتنميي الميرأة لنفسييها بنفسييهان وييي كيييف يييؤثر نلييص م ارفي وترتيبييا
لىمرأة والفرص المتا

في نهاي الم اف لكي تستعد لت مل مسئوليا

الو يفيي

رلايي األ فييال لىييى المسييا ار

اادارة؟

وىد يرغس أب اس العمل في دراس كيف يؤد االستثمار في المسالدة لىى رلاي األ فالن ومرون سالا
والعمل بدوا جزئين واىتسا الو ائف (بما في ذلك المنابس ااداريي )ن والعميل مين المنيزلن وترتيبيا

العملن

ال بيول لىيى

إجييا از ن إلييى تى ي ىيم ي مضيياف لىءييرك ميين تييرل تو يييف واسييتبلال النسييال الموووبييا أ وميين المه ي أن تىلييى وييذه
ااجرالا

فعاال من الرجال أيضان يث إن بعض الرجال يساورو اللى من أن تلدي تدم الرلايي ىيد ال يكيون
ىبوال َّ

في بال ه في أماكن العملأ ووذا األمر يزيد االن باع بدن الرجال يكونون مفضىين بءكل لا فيي التو ييف؛ ألنهي
سيركزون في لمىه بنسب مائ بالمائ أ
وغالب يا مييا يكييون ا نتقتتال – س يوال كييان االنتلييال إلييى العيييش فييي مكييان آتيير أو ر يير

يار لىترىي ي إلييى
العمييل – معيي ا

كبيرن وذلك أيضا بسبس مت ىبا
منابس إداري أ وم ذلكن فبالنسب لكثير من النسال يءكل وذا األمر ت ديا ا
أو توىعييا

األسيرة

أزواجهيين وأسييرون ومجييتمعهنأ وتوجييد أيض يا ثلاف يا

تفييرض لىييى الم يرأة أن تكييون بب ي ب رجييل ميين أف يراد

األسرة لند السفرن ووو ما يمكن أن ين و لىى بند مبروفا

مضاف لىءرك أ ومن الممكين اسيتعراض كييف يمكين

لىم يرأة اكتسيياس التب يرة الرزمي ب يير أتيير ن لىييى سييبيل المثييال ميين تييرل للييد جىسييا
اا ا ن وجىسا
االنتلال في وى

استترص المعىوما

االجتميياع ليين بعييد وجىسييا

م الميو فين ا تيرين اليذين يمكينه االنتليالن أو بنيال التبي ار

الناتجي لين

مبكر من ياتها المهني ىبل الزواج واأل فالأ وكذلكن ربما يمكن تلىيل التركيز لىى مسيدل االنتليال

معيار وا دا من بين معايير أتر أ
ا
بءكل مان والن ر إليها بوبفها
وبالمثيلن في ن وستتائل النقتتل مين هوالييى مكييان العميل يمكيين أن تكييون غيير آمني لىميرأة التيي تتنلييل بمفردوييا فيي كثييير ميين
البىييدانأ وىييد يكييون تييوفير أب ي اس العمييل موابيير ٍ آمن ي وموثوى يا بهييان تبوب يا فييي فت ي ار
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المسييالن إ ييد السييبل

الستبلال المو فا
مكان العمل في وى

يار متا يان فليد يسيمح لىميرأة بيدن تةيادر
والمدي ار أ وبدال من ذلكن إذا ما كان العمل من المنيزل تي ا
مبكرن ث تعوض ما فاتها لن ري العمل من المنزل في وى

ال

أ

ولييادة مييا كييان أب ي اس العمييل يلييدمون دلميا تاب يا لىمييو فين الييذين ي هييرون ا تمالي ي لتييولي مسيئولي اادارةأ وفييي
كثييير ميين األ يييان فييي الماض ييين اسييتفاد المو ف ييون ال ييذكور ميين تى ييك المب يياد ار مثييل بتتترام ،التوجيتتته وف ييرص إىامي ي
الءبكا أ وىد ت التوس في وذا الن ا لىى ن و متزايد ليءمل النسالن وىد ت تجريس أنواع متتىف من ن

التوجي ن

ومنه ييا أن ي ارفي ي كب ييار الم ييديرين أو كب ييار الم ييدي ار مو ف ييا

أب ييةرأ وف ييي ييين أن كب ييار الم ييديرين ينلى ييون المعرفي ي

والمءورة المؤسسي إلى النسال األبةرن فهذه البرام ىد نلى

من الءتص المتىلي لىتوجي

كثير من المعىوما
أيضا ا

إلى اادارة العىيا بءدن كيفي معاناة النسال من ثلاف الءرك السائدةأ وفي ا ون األتيرةن ترجي

مبياد ار مثيل مبيادرة

ير لوجييود التليياد بييدن التوجي ي ال ي يزال غييير كي ٍ
ياف لمسييالدة الم يرأة لىييى العمييل فييي ييل "متاو ي " اللوالييد
"الكفالتتة"؛ ن ي ا
والمت ىبييا

غييير المكتوبي أ فهييي ب اجي إلييى ءييتص ذ مكاني لاليي فييي الءييرك ليءييهد لهييان وليتدكييد ميين أنهييا تميينح

المهييا والمءيياري ال يياورة التييي تسييمح لهييا ب ثبييا
كفال امرأة تتمت ب مكانا

ىييدراتها؛ وبالتييالي ترتلييي فييي السييى الييو يفيأ وفييي واى ي األمييرن ف ي ن

لالي يعد التزاما يل لىى كاول المدير األولن ووو أمر ينبةي أن يؤتذ لىى م مل الجد؛

ووييذا الييدور أكبيير ميين مجييرد تلييدي المءييورة كمييا وييو ال ييال فييي برنييام التوجيي أ فيياادارة سييوف ت ارىييس التييدثير اايجييابي
لب يرام الكفال ي م ي مييرور الوى ي ن م ي تعيييين مزيييد ميين النسييال المءييموال
المنابسأ
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بتىييك الكفال ي فعىي يا يييت تعيييينهن فييي ألىييى

ل الما كاني

إىامي الءيبكا

بالنسييب لىمو فييا
الذواس إلى نف

ريلي تلىيديي ليتعى الثلافي المؤسسيي واللواليد وااجيرالا

غيير المكتوبي أ وونياك مءيكى

والمييدي ار ن ووييي مييا ي ى ي لىي ي "ءييبك الييزمرل اللييدامى"ن والتييي ىييد تنءييد فييي بعييض األ يييان ميين
المدار أو ممارس األنء

الرياضيي ذاتهياأ ويمكين ألبي اس العميل أن يكونيوا أكثير ولييا بتعزييز
الداتىيي ن والتييي تكييون ءييامى لىنسييالأ ويمكيين أن

مثييل وييذه الءييبكا

فييي مر ىي التو يييفن كمييا يمكيينه دلي الءييبكا

يكون دل الءبكا

التي تض النسال فل ن والتي يمكن لىنسيال فيهيا أن ييتعىمن مين بعضيهن اليبعضن وأال يتيرددن فيي

التعبييير ليين أفكييارون ومءييالرونن وسيييى فعَّالي لىنسييال كييي يكتسييبن الثلي والمعرفي وبالتييالي ينهضيين ب ييياتهن المهنيي أ
ويمكن لتىك الءبكا

أن تكون داتل الءرك أو بين الءركا ؛ كما أن وناك ءبكا

لىى االنضما لتىك الءبكا

مستلى لىمدي ار ؛ فتءجي النسيال

من ءدن أن يتيح فرب جيدة لهن لىتعى ونيل الدل والتءجي أ

إن الن يير بعييين الناىييد إلييى الءييرك أو الثلاف ي المؤسسييي يمكيين أن ي ييدد مييد ءييمولها لىنسييال والتنييوع بءييكل لييا أو
اسييتبعادوماأ ويمكيين لىثلافي المؤسسييي أن تن ييو لىييى ممارسييا

هواجيرالا

وسييىوكيا

التياديي ن و لييو

وا تفيياال ن

وكيفي للد االجتمالا ن ومين يتيولى تن يمهيان وتءيكيل فير العميلن والتت يي المياد لمكيان العميلن والتجمعيا
غير سالا

العملأ واألسئى الم رو

فيي

في وذا السيا ويي :ويل كيل ويذه النليا تسيتولس الميرأة وت ترمهيا لىيى ىيد

المساواة مي الرجيل؟ ويل تتيولى الميرأة منابيس ىياديي فيي أ مين النليا الميذكورة؟ وفضير لين ذليكن تبيبح الرسيائل
البييادرة ليين اادارة العىيييا بءييدن مييا وييو متوى ي ميين المييو فين ميين يييث سياسييا

الم يوارد البء يري واألدالن جييزلا ميين

الثلاف المؤسسي وملياسا معياريا لشدالأ وكان وناك ت ٍد مءترك بالنسب لىنسال في العدييد مين الثلافيا
ووو ااتا ي الم ىلي لىمو يفن تابي الميديرينن "فيي أ وىي
في ي ن و ييذا األم يير يتع ييارض مي ي تىبيي ي مت ىب ييا

ير ليدور الميرأة كملدمي لىرلايي ن
وفيي أ مكيان"أ ون ا

األسي يرةأ ولك يين بم ييا أن األدوار المجتمعيي ي واألدوار اللائمي ي لى ييى الن ييوع

االجتمالي تتةيرن فالرجال أيضا يريدون ىضال مز ٍيد من الوى
النسال أو الرجالن إذا ل تكن وناك ترتيبا

المؤسسيي أال

م األسرةأ ووكذا ىد تفلد ءرك ما مديرينن سيوال مين

أكثر مرون وأدال ىائ لىى المترجا

والنتائ بيدال مين الوىي

وال ضيور

إلى مكان العملأ ووناك إدراك متناٍ أن ت لي مزيد من االنسجا بين ال ياة االجتمالي وال ياة العمىي يعزز الوضي
الجيييد لىمو ييف ودرجي رضيياه ليين و يفتي ؛ وميين ثي يزيييد اانتاجيي واالبتكييار لييي
أيضا لد المديرينأ
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فلي ليد المييو فين العيياديين هوانمييا

دور المناصرة:
ملارن بميا كيان لىيي ال يال منيذ لليد مين اليزمن أو ن يو ذليكن ونياك تجيارس وممارسيا
لءركا

كثييرة فيي جميي أن يال العيال

تستل س وتستبلي المواوس النسائي ن وترىيي النسيال لتيولي منابيس اادارة العىيياأ ولليد ارتفي مسيتو االوتميا

بالممارسا

الجيدة وتبادلهان وتىك ءهادة لىى األومي التي تمَنح لرلاي المواوس النسائي أ

وم ذلكن ال تزال وناك اج إلى بذل كثير من جهود المنابرة من أجل التةىس لىى ىولب النسال والرجال في أدوار
تلىيدي ضيل أ فضير لين أن ونياك اجي إليى مزييد مين االلتيراف ب ليلي أن كير مين الرجيال والنسيال الييو يباءيرون
مجمولي أوسي بكثييير ميين األدوار والمسيئوليا

ممييا كييان لىيي ال ييال فييي العبييور السييابل ن بمييا فييي ذلييك دور النسييال

ككبار بناع اللرار في السا تين االىتبادي والسياسي أ ولىى الرغ من أن وسائل االر أداة لمنابرة ن ا أوس
ومتتىف إلى د كبير من التنوع بين الجنسينن فهي في د ذاتها غالبا ما تعييد إنتياج أدوار نم يي لىةايي ىائمي لىيى
النوع االجتماليأ ويءيمل ذليك االرنيا

لين من فيا

الةسييل أو غيرويا مين منتجيا

النسال في نم م دد بر تةيير تلريباأ ووذا األمر يسير لىيى االىتبيادا
وغالبا ما تكون الرسائل ال ءعوري ن ولكنها م مرور الوى
النييوع االجتمييالين ممييا يعيييد إنتيياج التبييو ار

المتلدمي واألىيالي الناميي لىيى يد سيوالأ

تسه في تكوين المفياوي العامي لين األدوار اللائمي لىيى

النم ي ي التييي ال تتواف ي م ي واى ي

الءاب أ وال يزال وناك لدد ىىيل جدا من االرنا

التن ييف المنزليي التيي تبيور

ييياة الرجييل والم يرأةن تاب ي األجيييال

التي تت د األدوار التلىيدي اللائم لىيى النيوع االجتميالين لىيى
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سبيل المثال إلرن ي هر رجر يةير فاض

فلأ واليو ن وناك مزيد من ملدما

ال واري ن غير أن الرجال ال يزالون يسي رون بءكل تاص لىى المجاال
ووناك ت ٍد آتر يتمثل في نءر المعىوميا
نجييد أن الءييركا

والممارسيا

الكبي يرة والمتعييددة الجنسيييا

لنء ار

األتبار ومليدما

لىبيرام

السياسي واالىتبادي أ

الجييدة لمجمولي أوسي مين الءيركا ؛ ففيي كثيير مين األ ييان

وييي فل ي التييي اسييتثمر فييي مجييال التنييوع بييين الجنسييين وترىي ي النسييال

مدي ار ٍ ن وذلك كوسيى الستل اس واستبلال المواوس النسائي من أجل كسس ميزة تنافسي أ ومي ذليكن ففيي يل التيداف
لىى المها ار

والمواوس تنت ر الءركا

الو ني ن السييما الكبييرة والمتوسي

ال جي ن لتكسيس تىيك المييزة التنافسيي مين

ترل الن ر في فوائد التنوع بين الجنسين وترىي مزيد من النسال مدي ار ولضوا
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بمجال

اادا ار أ

دور منظمات أصحاب العمل الوطنية
تتمت ي من مييا

أبي ي اس العمييل الو نيي ي بدومي ي بالة ي ؛ ي ييث إن ل ييديها بالفع ييل ءييبكا

التجاري والبرام الو ني أ ووناك أمثى كثيرة لىى من ما
الجنسييينن وكييذا تض ي ب يرام تاب ي م ي ارئييدا
أب ي اس العمييل لىييى الوبييول إلييى سيييدا
الجمعيا

رئيسييي ىائمي ي ميين األلم ييال

أب اس العمل التي تلي وياكل لدل المرأة والمسياواة بيين

األلمييالأ وم ي ذلييكن فالةالييس أن ثم ي ت ييديا ييول ىييد ار من مييا

األلمييال وجمعييياتهنن وكييذلك المناب يرة الفعَّالي لءييركاتهن األلضييال بتىييك

بءدن الجدو التجاري من المساواة بين الجنسين وتليدي المءيورة واألدوا

والممارسيا

الجييدة بءيدن أسيباس

وكيفي ترىي النسال في اادارةأ و ليل األمر أن ىضي تعزيز المسياواة بيين الجنسيين وىضيي تمكيين النسيال فيي مجيال
األلمييال التجاريي واادارة يسيييران جنبيا إلييى جنييس؛ يييث إن لييد المسيياواة فييي العمييل وفييي المنييزل ل المييا كييان السييبس
الرئيسي ورال لد وبول المرأة إلى الو ائف ااداري أ
وتمكين من ما

أب اس العمل من تنفيذ وذه األدوار ودف أساسي من أوداف من م العمل الدولي ن ووو ما ين و

لىييى تعزيييز المسيياواة بييين الجنسييين بوبييفها جييزلا ال يتج ي أز ميين برنييام تييوفير العمييل الرئ ي ن ومعييايير العمييل الدولي ي ن
هوالييرن من م ي العمييل الدولي ي بءييدن المبييادق وال لييو األساسييي فييي العمييلأ وتييدتي وييذه المبييادق فييي إ ييار االتفييا
العييالمي لشم ي المت ييدةن والييذ يعتبيير أكبيير مبييادرة ولي ي لىمس يئولي المؤسسييي فييي العييال ن وذلييك بمءييارك أكثيير ميين
 15555مء ييارك م يين بي يينه أكث يير م يين  1555ء ييرك ف ييي أكث يير م يين  105دولي ي ؛ و ييذا بااض يياف إل ييى ء ييركا
وجمعيييا

تجاري ي ومن مييا

مءييارك فييي االتفييا العييالميأ كمييا تعاون ي

فرديي ي

ويئ ي األم ي المت ييدة لىمسيياواة بييين الجنسييين

وتمكين الميرأة (ويئي األمي المت يدة لىميرأة) واالتفيا العيالمي لشمي المت يدة مين أجيل وضي مجمولي تتكيون مين سيبع
مبادق معني بتمكين المرأة تلد إرءادا

إلى الءركا

بءدن كيفي تمكين المرأة في مكان العمل والسو والمجتم أ
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وم ي ت ييور أس يوا العمييلن وارتفيياع المسييتويا

التعىيمي ي والمهاري ي لىم يرأةن ودوروييا المتنييامي فييي االىتبييادا

وال ياة السياسي ن ف ن المرأة الييو ت ميل ثيروة مين المواويس والميوارد التيي يمكين لىءيركا
ويمكين لمن ميا

الو ني ي

الكبييرة والبيةيرة اسيتةرلهاأ

دور رئيسيييا فيي تىي مزييد مين الييولي بيين ألضيائها يول ويذه اامكانييا
أبي اس العميل أن تىعيس ا

وتلدي المءورة بءيدن كيفيي تكيييف السياسيا

والممارسيا

لىيى مسيتو الءيرك ؛ كيي ييت تع يي االسيتفادة مين مواويس

المرأةن وكي تءارك المرأة في بن اللرار وبالتالي ت سن من نتائ األلمالأ
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المساواة تعني تنمية األعمال

المبادئ المعنية بتمكين المرأة
المبدأ 1

إرساء قيادة مؤسسية عالية المستوى للمساواة بين الجنسين

المبدأ 3

ضمان صحة وسقمة ورفاه جميع العاملين من النساء والرجال

المبدأ 5

تنفيذ التطوير المؤسسي وسلسلة التوريد وممارسات التسويق التي ِّ
تمكن المرأة

المبدأ 2
المبدأ 4
المبدأ 7
المبدأ 7

معاملة كافة النساء والرجال بعدالة في العمل – احترام ودعم حقوق اإلنسان وعدم التمييز

تعزيز التعليم والتدريب والتطوير المهني للنساء

تعزيز المساواة من خقل المبادرات المجتمعية والمناصرة

قياس التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين ،ونشر تقارير علنية حوله
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ستتبيل المضتتي قتتدما نحتتو ترقيتتة مزيتتد متتن النستتاء فتتي مجتال األعمتتال
واإلدارة
يبين اا اران ا تيان بالتفبيل أنواع التدابير وااجرالا

التي يمكن لىءركا

االلتبييار لىنهييوض بمزيييد ميين النسييال فييي مجييال األلمييال واادارةأ وجييال
ااىىيمي ي التم ي

ومن ما

أب اس العميل أتيذوا بعيين

وييذه التييدابير ضييمن نتييائ

ىلييا

العمييل

التييي ن متهييا من م ي العمييل الدولي ي فييي  8510-8518فييي إفريليييا وآسيييا وأمريكييا الرتيني ي والءيير

األوس وءمال إفريليا وأوروبا الءرىي وبىدان راب

الدول المستلى ن والتي جمع

التاصن وتبرال ىضايا النوع االجتمالي في أكثر من  51بىداأ
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بين ممثىي أب اس العمل والل ياع

ما التدابير التي يمكن للشركات اتخاذها لتعزيز دور المرأة في مجال اإلدارة؟
التوعية بشأن الجدوى من وجود مزيد من النساء في مجال اإلدارة
وضع سياسة ،مكتوبة ومنشورة ،بشأن تكافؤ الفرص والتنوع
وضع سياسة بشأن التحرش الجنسي – اإلجراءات والجزاءات
توعية مديري الشركات بشأن التصو ارت النمطية القائمة على النوع ا جتماعي وأساليب التنوع
تقييم الصفحات التعريفية للموظفين (النوع ،والسن ،والمهارات اااا إلخ)
إجراء استقصاء أو تشاور بشأن احتياجات الموظفين فيما يتعلق بالمسئوليات األسرية
تحديد األهداف ووضع نظام للرصد واإلبقغ
تخطيط المسارات الوظيفية للرجال والنساء على حد سواء
ضمان التكافؤ في تلقي التدريب بين الرجال والنساء أو تقديم دورات تدريبية خاصة للنساء
إسناد مهام وواجبات ومشاريع صعبة وظاهرة إلى الشابات
تعريض النساء وكذا الرجال إلى مختلف العمليات في جميع أقسام الشركة
مراعاة المرونة في ترتيبات العمل (الوقت والمكان – العمل من المنزل)
برام ،العودة إلى العمل بعد الفواصل الوظيفية ،والبقاء على اتصال أثناء اإلجازات
تشجيع الموظفين من الرجال على المشاركة في رعاية األسرة (اإلجازات ،وساعات العمل اااا إلخ)
المساعدة في ترتيبات رعاية األطفال والمسنين
تقييمات أداء الموظفين القائمة على النتائ،
تشجيع التواصل
التوجيه (القواعد والعمليات غير المكتوبة)
كفالة النساء للوصول إلى أعلى المناصب
منح الجوائز على مستوى الشركة والقطاع
تعيين النساء في اإلدارة العليا ،ومنصب الرئيس التنفيذي ،ومجلس إدارة الشركة ،وكأعضاء في اللجان الفرعية
التابعة لمجلس اإلدارة
تعيتتين متتديرات فتتي األدوار الرئيستتية أو ا ستتتراتيجية ،ولتتيس فقتتط كمتتديرات ألقستتام الم توارد البشتترية والش تئون

المالية والمسئولية ا جتماعية للشركات

تبنتي ُمثتل يحتتذى بهتا (متديرات ،وشخصتيات مبجلتة متن الرجتال) ،واستتخدامها بوصتفها قتدوة أو مصتدر إلهتام
لألخريات
ا لتزام رفيع المستوى من اإلدارة هو أمر أساسي!
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متا التتدابير التتي يمكتن لمنظمتات أصتحاب العمتل اتخاذهتا لتعزيتز دور المترأة فتي
مجال األعمال واإلدارة؟
رفع مستوى الوعي لدى هيئة المكتب التنفيذي بشأن الجدوى من التنوع والمساواة بين الجنسين
تصميم وتنفيذ سياسة داخلية بشأن المساواة بين الجنسين
توعية هيئة المكتب التنفيذي بشأن استراتيجيات الشركات لتعزيز دور المرأة في مجال اإلدارة
تحقيق التوازن بين الجنسين في هيئة المكتب التنفيذي – مثل ُيحتذى به
النظر في اآلليات والهياكل الموجودة داخل المكتب التنفيذي لتنفيذ أنشطة متعلقة بالنوع ا جتماعي
النظر في التحقق من حالة التشارك بتين الجنستين داختل المكتتب التنفيتذي؛ إلرستاء أستاس مرجعتي وا نطتقق

منه

تقديم اإلرشاد إلى المنتسبين والشركات األعضاء بشأن تعزيتز دور المترأة فتي مجتال اإلدارة والمستاعدة بتالتقييم
الذاتي أو بمراجعة احتياجات الشركة
إنشاء أو تقوية الروابط متع جمعيتات ستيدات األعمتال؛ متن أجتل التعترف علتى خبراتهتا واستتراتيجياتها والتعبيتر

عن أهدافها

مناصرة السياسات الرامية إلى التصدي للعقبات التي تعترض ريادة النساء لألعمال (الحصتول علتى التستهيقت

ا ئتمانية ،والموارد ،وخدمات تطوير األعمال التجارية ،والتدريب ااا إلخ)

الدعوة إلى وضع السياسات بشأن األطر القانونية التي يمكن أن تعزز وصول المرأة إلى دوائر صنع القترار فتي
القطاع الخاص
عقتد شتراكات متع المؤسستات األكاديميتة للبحتوث ومتع وستائل اإلعتقم متن أجتل مناصترة دور المترأة فتي مجتال

األعمال واإلدارة

إطقق جوائز سنوية ومعارض وأسواق لجذب انتباه الجمهور ووسائل اإلعقم
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وتتركز النساء صاحبات العمل في الغالب في الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر؛ وال تزال
نسبة المديرات التنفيذيات ألكبر الشركات العالمية أقل من  ،%5فكلما صعدنا درجات السلم
المؤسسي ،وكلما اتسع حجم الشركة ،قل عدد النساء؛ وذلك ألن "السقف الزجاجي" لم
ُيكسر بعد ،فالنساء ينجحن في تولي الوظائف اإلدارية في مستويات إدارية متقدمة
وكمديرات للموارد البشرية والعالقات العامة ،ولكن "الجدران الزجاجية" تمنعهن من تولي
مناصب إدارية استراتيجية تضعهن على رأس الهيكل اإلداري .ومن ثم ،فالشركات تخسر
مساهمة المرأة فيما تحققه من أرباح .ومن هنا ،فتقرير "المرأة في مجال األعمال واإلدارة:
اكتساب الزخم" يطرح جميع البيانات المتاحة بما في ذلك إحصاءات منظمة العمل الدولية؛
لتقديم صورة شاملة وحديثة وعالمية عن المرأة في دنيا األعمال وفي المناصب اإلدارية؛
أيضا على الجدوى
و ُيسلِّط الضوء ليس فقط على العقبات التي ال تزال تواجه المرأة ،وإنما ً
من التنوع بين الجنسين ،ويقدم توصيات بشأن السبيل نحو المضي قد ًما.

مكتب أنشطة أصحاب العمل ()ACT/EMP

من م العمل الدولي

Route des Morillons 4
CH-1211 Geneva 22
Switzerland

11 31 133 88)5( 01+ :

actemp@ilo.org
www.ilo.org/actemp
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