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دليل املدير للتنوع بني الجنسني –
تخطيط وتنفيذ مرشوع ناجح حول التنوع بني 

الجنسني





منذ ما يقارب عقداً من الزمن، وجهت املنظامت البحثية املرموقة والرشكات االستشارية يف القطاع الخاص 

جل اهتاممها اىل فوائد إطالق العنان إلمكانات العنرص النسايئ ومواهبه يف مكان العمل.  ووفقاً للدراسة 
التي أعدها معهد مكينزي العاملي يف سبتمرب عام 2015، فإن املشاركة املتساوية بني اإلناث والذكور يف 
سوق العمل كان لها تأثري مذهل يف االقتصاد: وهذا يعطي فرصة لزيادة الناتج املحيل اإلجاميل العاملي 
السنوي اىل مثانية وعرشين )28( ترليون دوالر أو ما نسبته %26 يف عام 2025. أما يف دول الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا، فإن املكاسب تقدر بـ 2.7 تريليون دوالر أو ما نسبته %47 من الناتج املحيل اإلجاميل السنوي. 

والسؤال الذي يطرح نفسه ما مدى استفادة الرشكات الخاصة من إمكانيات املرأة  العاملة؟

يف الوقت الحارض، أثبتت الخربات املتزايدة التي اكتسبتها الرشكات بأن التنوع بني الجنسني يف القوى 
العاملة هي ميزة تنافسية أساسية. ويف الواقع، فإن الرشكات التي تتمتع بقوى عاملة متنوعة بني الجنسني 
بشكل أكرب تتفوق مالياً عىل منافسيها ذوي التنوع األقل نسبياً. ومن أجل تحقيق أهدافها، تقوم الرشكات يف 
جميع أنحاء العامل بتطبيق مفهوم "إدارة التنوع بني الجنسني". ونتيجة لذلك، تعّد إدارة التنوع بني الجنسني أحد 

أكرث املوضوعات أهميًة يف عامل الرشكات اليوم، وتعد بشكل متزايد من أولويات اإلدارة العليا.

 )EconoWin( يف عام 2013، بدأ برنامج "متكني املرأة اقتصاديا يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
الرشكات.   أداء  وبني  الجنسني  بني  التنوع  بني  ما  العالقة  حول  الخاص  القطاع  لدى  الوعي  رفع  عىل  بالعمل 
ومن خالل مبادرة خاصة، يقوم برنامج )EconoWin( اآلن بدعم رشكات خاصة يف كل من مرص، األردن، املغرب، 
رشكات  سبع  بدأت  اليوم  من  واعتباراً  أفضل.  بشكل  املتميزة  اإلناث  إمكانات  من  اإلستفادة  أجل  من  وتونس 
EconoWin. يف عام 2015،  بتبني مرشوع التنوع بني الجنسني حيث تتلقى الدعم الفني واملايل من برنامج 
قامت أربع جمعيات لألعامل بالرشاكة مع EconoWin باالنضامم اىل قوى تشجيع مبادرة التنوع بني الجنسني 
املستدامة والتنمية  البيئي  االلتزام  املرصية/مكتب  الصناعات  اتحاد   ،)YEA( الشباب  الرواد  جمعية  وهي 

العريب  واملعهد  املغرب،  يف   )AGEF( البرشية  املوارد  ومدريب  ملديري  الوطنية  الجمعية   ،)ECO-FEI)
لرؤساء املؤسسات )IACE( يف تونس.

ولقد تم تطوير اإلطار العام لدليل املدير للتنوع بني الجنسني الحايل يف إطار هذا التعاون، حيث يهدف 
اىل إلهام املديرين يف املناصب العليا يف الرشكات حول العامل لكسب مواهب اإلناث بفاعلية واالحتفاظ بها 

وتعزيزها يف الرشكات. 
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القوى  يف  الجنسني  بني  بالتوازن  يتعلق  مبا  االستثامر  نحو  املتوجهة  العامل   حول  الرشكات  عدد  تتزايد 

العاملة. وقد ارتكز قرار هذه الرشكات عىل إميانهم بأن مصلحة العمل تكمن يف املوهبة األفضل بغض النظر 
عن النوع.

وتقدم إدارة التنوع بني الجنسني نهجاً مبنياً عىل اساس التوازن بني الجنسني يف القوى العاملة، عن 
البرشية  للموارد  بالنسبة  إلحاحاً  األكرث  للتحديات  حلول  وتوفري  لديها  املواهب  لتعزيز  الرشكات  دعم  طريق 

والتي تتمثل يف: التوظيف، واالحتفاظ باملوظفني وتقدمهم الوظيفي.

إن نسبة مشاركة القوى العاملة من اإلناث أقل من الذكور بنسبة 26 %1 حيث متثل اإلناث حالياً األقلية يف 
اإلناث يف  الجنسني حالياً وبشكل خاص عىل زيادة حصة مشاركة  التنوع بني  إدارة  تركز  العمل. وعليه،  سوق 
الذكور متثل  كانت نسبة  اإلناث. ويف حال  عىل تشجيع توظيف  الدليل  يركز هذا  لذلك  العاملة، وتبعاً  القوى 
األقلية يف قطاع ما أو رشكة،  فإن النهج العام الذي يقدمه هذا الدليل ينسجم مع زيادة فرص عملهم عىل 

حد سواء. 

الرشكات  به  ستقوم  عام  عامة  نظرة  ويعطي  الجنسني  بني  التنوع  إدارة  مفهوم  الدليل  هذا  ويقدم 
لالستفادة من مواهب اإلناث املتوافرة بشكل أفضل. وقد تم تصميم هذا الدليل ليكون مرجعاً لكل من املوارد 
البرشية ومختلف املديرين باإلضافة اىل مستشاري األعامل الذي يسعون اىل إدخال أو توسيع نطاق إدارة 
مرشوع  يف  املهنية  الخربات  أصحاب  من  مستمد  املقرتح  املنهج  هذا  إن  الرشكة.  يف  الجنسني  بني  التنوع 
التنوع بني الجنسني لدى الرشكات يف أوروبا ومنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا باإلضافة إىل دراسة 

أفضل املامرسات الدولية والبحث العلمي. 

أو  تباعاً  دراستها  أو  استعراضها  ميكن  حيث  فصول،  أربعة  اىل  الدليل  هذا  تقسيم  تم  فقد  ذلك  وعىل 
بصورة مستقلة عن بعضها بعضاً.  وقد تناول الفصل األول التنوع بني الجنسني – املفاهيم وحالة العمل، حيث 
الثاين  الفصل  أما  منها.  اإلقتصادية  والجدوى  الجنسني  بني  التنوع  إدارة  عن  مشرتك  فهم  خلق  عىل  يعمل 
فيتحدث عن إدارة التنوع بني الجنسني –العمليات واإلجراءات، ويقدم نظرة عامة وأمثلة مختارة عن نشاطات 
الرشكة لخلق بيئة عمل تشمل الجنسني. والفصل الثالث يتناول مرشوع التنوع بني الجنسني – تحليل وتصميم 
املرشوع وتنفيذه والذي يبني طريقة تقديم مفهوم إدارة التنوع بني الجنسني يف رشكة ما خطوة بخطوة: 
يقدم تحليل التنوع بني الجنسني نظرة من الداخل عن الوضع الراهن فيام يخص التنوع بني الجنسني حيث تتيح 
نهاية  يف  الضوء  إلقاء  ويتم  كام  الرشكة.  الحتياجات  وفقاً  الجنسني  بني  التنوع  مرشوع  تصميم  النظرة  هذه 
الفصل عىل العوامل التي ثبت نجاحها يف تنفيذ مرشوع التنوع بني الجنسني.  أما الفصل األخري فيتحدث عن 
التنوع بني الجنسني بشكل عميل )قصص نجاح( ويوضح الشكل الذي تبدو عليه إدارة التنوع بني الجنسني عىل 

أرض الواقع، مستعيناً بأمثلة عن أفضل املامرسات.  

املقدمة

البنك الدويل )2015أ، بيانات: 2013، يف جميع أنحاء العامل(   1

9 إدارة التنوع بني الجنسني — 
 املقدمة



التنوع بني الجنسني — 
املفاهيم 

وحالة العمل

µ ما هي إدارة التنوع بني الجنسني؟

µ  ملاذا تعّد إدارة التنوع بني الجنسني مجدية
إقتصادياً؟

 1



يزودنا هذا الفصل باملعرفة األساسية عن إدارة التنوع بني الجنسني والتي تنقسم اىل جزئني:  أحدها يطرح 
املفاهيم ذات العالقة واآلخر يقدم حالة العمل.

املفاهيم

التعريف مبفاهيم إدارة التنوع بني الجنسني ومشاريع التنوع بني الجنسني

العمل حالة 

عرض الفوائد االقتصادية إلدارة التنوع بني الجنسني

    

    

1.1 الفصل 

1.2 الفصل 

التنوع بني الجنسني — 
11املفاهيم وحالة العمل



مفاهيم التنوع 
بني الجنسني وإدارته

تعّد القوى العاملة يف الرشكة  ذات تنوع بني الجنسني  عندما تكون نسبة اإلناث والذكور متساوية عىل كافة 

مستويات الرشكة. وعليه تكون إدارة التنوع بني الجنسني هي الجهة املعنية لتحقيق التنوع بني الجنسني داخل 
الرشكة2، والتي تشكل أحد األبعاد ملفهوم "إدارة التنوع".  

إدارة التنوع

األعامل  مجتمعات  عرب  برسعة  وانترش  الثامنينات  أواخر  يف  املتحدة  الواليات  يف  التنوع  إدارة  مفهوم  نشأ 
يف كل من أمريكا الشاملية وأسرتاليا وأوروبا. وقد ازدادت شعبيته يف الوقت الحارض يف جميع أنحاء العامل. 
وميثل هذا املفهوم "برنامجاً تنظيمياً طوعياً صمم ليشمل جميع األفراد بإطار أوسع ضمن شبكات اجتامعية 
غري رسمية وبرامج الرشكة الرسمية".3  وعليه، فإن إدارة التنوع هي مبادرة ذاتية من قبل الرشكات ضمن الحد 

األدىن من املعايري وهو مرتبط بشكل عام بالجدوى االقتصادية )انظر الفصل 1.2(.

وبخالف ما يعرض يف هذا الدليل الذي يركز عىل التنوع بني الجنسني، فإن إدارة التنوع تشمل أبعاداً أخرى 
منها: العمر، واالحتياجات الخاصة، الجنس، الجنسية، العرق، الديانة أو التوجه الجنيس.

إدارة التنوع بني الجنسني

أفضل  عىل  الحصول  بأهمية  يؤمن  كليهام  بأن  التنوع  إدارة  مفهوم  مع  تلتقي  الجنسني  بني  التنوع  إدارة  إّن 
بيئة  عىل  واملحافظة  خلق  عن  مسؤولة  وهي  املوهبة.  صاحب  جنس  عن  النظر  بغض  الرشكة  يف  املواهب 
تسمح باستقطاب اإلناث والذكور واالحتفاظ بهم والعمل عىل تطوير مهاراتهم عىل حد سواء، وعىل كافة 

املستويات يف الرشكة العمودية )الهرمية( واألفقية )الدوائر املختلفة بالرشكة(.

بني  للتنوع  الناجحة  اإلدارة  فإن  والذكور،  االناث  بني  متساوية  عمل  فرص  توفري   عىل  الحفاظ  أجل  ومن 
الجنسني تتخطى مبدأ املساواة يف املعاملة فقط، بل تضمن خلق بيئة عمل تلبي احتياجات املوظفني من 
اإلناث والذكور عىل حد سواء والتي قد تكون مختلفة نظراً للمعايري السائدة بني الجنسني.  ولكون اإلناث ميثلون 
األقلية يف سوق العمل، فإن العديد من نشاطات التنوع بني الجنسني موجهة اىل تعزيز دور االناث، وعليه، 
فان إدارة التنوع بني الجنسني تهدف عىل املدى الطويل إىل القضاء عىل هذه الصورة النمطية داخل الرشكة 

وخارجها.

يخاطب الدليل الحايل التنوع بني الجنسني يف سياق العمل. ونتيجة لذلك فإن تصور إدارة التنوع بني الجنسني تابع   2
لوجهة نظر العمل واملادة املطبوعة 

تأليف جيلبريت، ستيد و إيفانزفيتش عام )1999(  3
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وعليه فان  تطبيق إدارة التنوع بني الجنسني باستمرار يجعلها – عىل املدى الطويل –  قادرة عىل تحقيق ما 
ييل:

ضامن التنوع بني الجنسني بالقوى العاملة: بحيث يكون املوظفون من اإلناث والذكور موزعني بالتساوي ##
)تقريباً( داخل الرشكة.

القضاء عىل التمييز األفقي: حيث يتوزع املوظفون من اإلناث والذكور بشكل متساو )تقريباً( عرب أقسام ##
الرشكة والوظائف املختلفة فيها.

القضاء عىل التمييز العمودي: حيث يتوزع املوظفون من اإلناث والذكور بالتساوي )تقريباً( عرب مستويات ##
الرشكة الهرمية.

القضاء عىل الفجوة يف األجور بني الجنسني: حيث يتقاىض املوظفون من اإلناث والذكور نفس األجور ##
مقابل قيامهم بنفس العمل.

وهذا الدليل يبني الفرق بني إدارة التنوع بني الجنسني بصفتها جهة معنية  يتم توظيفها للعمل داخل الرشكة 
كام هو موضح أعاله وبني مرشوع التنوع بني الجنسني بصفته مرشوع التغيري ملرة واحدة فقط. 

مرشوع التنوع بني الجنسني

داخل  محددة  عوائق  إزالة  بهدف  واحدة  ملرة  الرشكة  به  تقوم  مرشوع  هو  الجنسني  بني  التنوع  مرشوع  إن 
االحتفاظ  التوظيف/  عملية  يف  والذكور  االناث  بني  املساواة  تحقيق  دون  تحول  بدورها  والتي  الرشكة 
باملوظفني/ والتقدم الوظيفي. ويتم تنفيذ املرشوع باستخدام أدوات إدارة املرشوع باإلضافة اىل أدوات 
إدارة التغيري. إن تنفيذ سلسلة من مشاريع التنوع بني الجنسني واملنظمة بشكل جيد ستؤدي حتام وتدريجياً 

اىل خلق بيئة عمل  تكون فيها القوى العاملة متوازنة بني الجنسني.
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بني  التنوع  إدارة  تسهم  فكيف   ، للرشكة  االقتصادية  القيمة  هي  الجنسني  بني  التنوع  إدارة  ميزات   أحد  إن 

الجنسني بشكل جاد يف تحقيق ميزة تنافسية ؟ 

لقد وضعت الدراسات املختلفة إضافًة إىل خربات الرشكات األوائل يف تطبيق هذا املفهوم عدداً من األدلة 
املهمة التي تظهر العوائد عىل االستثامر يف إدارة التنوع بني الجنسني، ومن هذه األدلة: 

اإلناث غري املستغلة ## أن تستفيد من خربات  العامل  أنحاء  الرشكات يف جميع  كسب املواهب – تستطيع 

بشكل كبري ومتثل مشاركة اإلناث يف سوق العمل ما نسبته 50% فقط4  مقارنة بنسبة 77% للذكور عىل 
الرغم من أن اإلناث ميثلن تقريباً نصف عدد تالميذ املرحلة الثانوية ويحصلن عىل التعليم العايل أكرث من 

الذكور؛5 لذلك فإن دخول اإلناث األكرث كفاءة اىل القوى العاملة يضمن موظفني ذوي كفاءة عالية. 

االحتفاظ باملواهب – يف معظم الحاالت تشتمل إدارة التنوع بني الجنسني عىل دعم املوظفني لتحقيق ##

التوازن بني العمل والواجبات األرسية )عىل سبيل املثال: إجازة األمومة، حيث كان لهذا األمر يف املقابل 
العمل(  )دوران  التوظيف  إعادة  تكاليف  وتخفيض  باملوظفني  االحتفاظ  معدالت  زيادة  عىل  إيجايب  تأثري 

بشكل كبري خاصًة فيام يتعلق باالحتفاظ باإلناث بعد عودتهم للعمل من إجازة األمومة.6

التقليل من التغيب عن العمل – يرتبط الغياب عن العمل يف كثري من األحيان بالحاالت الطارئة التي تحدث ##

يف األرسة أو بسبب عدم توفر وسائل النقل اآلمنة – وكال األمرين يقلق اإلناث خصوصاً.7 ويستطيع مرشوع 
التنوع بني الجنسني أن يساند اإلناث يف التغلب عىل هذه التحديات وما ينتج عنه من خفض معدالت الغياب.

فهم احتياجات الزبائن – تعّد املرأة هي املسؤولة عن غالبية قرارات الرشاء – ففي الواليات املتحدة،  ##

ما يزيد عىل 80% من هذه القرارات تكون بيد النساء.8 وهكذا تستعني الرشكات بالقوى العاملة القامئة 
لزيادة  أساسياً  عىل التوازن بني الجنسني لفهم أمناط الرشاء لدى الزبائن من اإلناث والذي يعّد رشطاً 

نسبة املبيعات.

البنك الدويل )2015 أ، بيانات: 2013 يف جميع أنحاء العامل(  4

البنك الدويل )2015 ب، بيانات: 2013 يف جميع أنحاء العامل(  5

الوزارة اإلتحادية لشؤون األرسة )2005(  6

البنك الدويل )2013(، استعراض القيمة العاملية مسح القيم العاملي )2015، بيانات: 2014-2010(  7

ديتشوالد و الرسون )2010(  8

حالة العمل إلدارة 
التنوع بني الجنسني
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 التنوع بني الجنسني هو ما نركز عليه بشكل خاص يف الوقت الراهن.
ونعلم أن 70% من القرارات املتعلقة برشاء منتجاتنا يف الحقيقة 

تتخذها النساء، ويف نفس الوقت، 60% من خريجي الجامعات هّن من 
اإلناث – اللوايت يتمتعن مبجموعة مهارات وأمناط قيادية جديدة، وهذا 

سيساعدنا يف تحسني ديناميكية فريقنا وسيعمل عىل تطوير قدرتنا 
عىل اإلبتكار."

كوكا كوال، اململكة املتحدة – املصدر: تقرير كوكا كوال عن املسؤولية املجتمعية واالستدامة 

.)2015( 2015/2014

 املؤسسة التي تتمتع بوجود القوى العاملة املتنوعة بني الجنسني 
تساعد يف اإلبداع واإلبتكار وتعميق املواهب وإتاحة الفرصة لنا لخدمة 

قاعدة متنوعة من املستهلكني بشكل أفضل."

يونيليفر – املصدر: موقع يونيليفر )2015(

داماتو، بيليغرينو و ويسبريج )2011(  9

ديس، سميت و وينرت )2011(  10

بري، رحامن و بوست )2010(  11

حل ## عىل  قدرتها  يف  الجنسني  بني  التنوع  ذات  املجموعات  –تتفوق  واالبتكار  القرار  صنع  عملية  تعزيز 

املشكالت املعقدة بطريقة مبتكرة مقارنًة باملجموعات التي تحتوي عىل جنس واحد. وقد أثبتت الرشكات 
التي تتمتع بتوفر قوى عاملة متنوعة بني الجنسني بتحقيق عائٍد مايل أعىل.9  

اإلناث ## من  املوظفني  احتياجات  تراعي  ال  األحيان  أغلب  يف  العمل  ظروف  إن   – املوظف  إنتاجية  زيادة 

والذكور بشكل متساو، وعىل سبيل املثال، ما يتعلق بالسالمة، بيئة العمل، أو التوازن بني العمل واألرسة. 
وقد أثبتت الرشكات التي تخلق بيئة عمل إيجابية لكافة موظفيها - عىل سبيل املثال، باعتامد سياسات 

صديقة لألرسة – قدرتها عىل زيادة تحفيز موظفيها للعمل وبالتايل يصبحون أكرث إنتاجية.10

التنوع بني الجنسني أحد الجوانب الهامة للمسؤولية املجتمعية للرشكة، ## تحسني سمعة الرشكة – يعّد 

فاملوظفون والزبائن واملستثمرون املحتملون يولون اهتامماً أكرب لسمعة الرشكة بحيث يؤثر ذلك عىل 
قراراتهم املتعلقة مبكان العمل والرشاء.11
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إدارة التنوع 
بني الجنسني — 

العمليات واإلجراءات

µ  كيف تستطيع الرشكة أن تنتهج إدارة التنوع بني الجنسني بطريقة
اسرتاتيجية؟

µ  كيف تستطيع الرشكة أن  تقوم بإدراج التنوع بني الجنسني يف
اسرتاتيجيتها وثقافتها؟

µ  كيف تستطيع الرشكة أن تجعل اإلدارة عىل استعداد لدعم
نشاطات إدارة التنوع بني الجنسني؟ 

µ  ماذا تستطيع الرشكة أن تعمل من أجل توظيف املزيد من النساء
املوهوبات؟

µ  ماذا تستطيع الرشكة أن تعمل من أجل االحتفاظ باملوظفات
بطريقة أكرث فاعلية؟

µ  ماذا تستطيع الرشكة أن تعمل لضامن أن تتوىل النساء مناصب
قيادية؟

µ  كيف تستطيع الرشكة أن تقوم باالتصال ونرش املعلومات من أجل
تعزيز التنوع بني الجنسني؟

µ  كيف تستطيع الرشكة أن تقوم مبراقبة والتحكم يف نشاطات
التنوع بني الجنسني؟

2



املنافع  كسب  من  الرشكة  متكن  التي  هي  وحدها  الشاملة  االسرتاتيجيات  أن  الدولية   الخربة  أثبتت  لقد 

أن املشاريع  التغيري اىل  إدارة  لنظريات  اإلقتصادية كاملة وبطريقة مستدمية وتشري هذه امللحوظة وفقاً 
الناجحة تخاطب الرشكات ككل وتشمل جميع أصحاب العالقة املعنيني.

بني  التنوع  إلدارة  اسرتاتيجي  نهج  بتطوير   )GIZ( الدويل  للتعاون  األملانية  الوكالة  قامت  السياق،  هذا  ويف 
الرشكة وثقافتها،  الرشكة: اسرتاتيجية  يف  رئيسية  1( وهو يخاطب خمسة مستويات  الصورة  )انظر  الجنسني 
املعلومات  ونقل  االتصال  الجنسني(،  بني  التنوع  لتعزيز  موجودة  وإجراءات  عمليات  )أي،  العمليات  اإلدارة، 

بالرشكة واملراقبة.

ويكمن جوهر إدارة التنوع بني الجنسني  يف جانب العمليات. بينام يتمثل الهدف النهايئ يف جعل عمليات  
التوظيف واالحتفاظ باملوظفني والتقدم الوظيفي تلبي حاجات اإلناث والذكور عىل حد سواء عىل مستوى 

اسرتاتيجي.

وثقافتها الرشكة  اسرتاتيجية 

قم بدمج التنوع بني الجنسني يف اسرتاتيجية رشكتك وثقافتها للتأكيد عىل أهميتها 
ولضامن قبولها.

اإلدارة

قم بكسب اإلدارة كنموذج يحتذى به وكمؤيدين للتنوع بني الجنسني إللهام املوظفني 
ودعم القرارات.

لضبط ا

مراقبة وتقييم جهود التنوع بني الجنسني لقياس النتائج وتعزيزها. 

الرشكة يف  والتواصل  االتصال 

قم بنقل ما يتم عمله من إجراءات داخل وخارج الرشكة إلعالم املوظفني بالتقدم 
الحاصل ولتحسني سمعة الرشكة.

ت لعمليا ا

قم بفهم اإلجراءات امللموسة من أجل تعزيز التنوع بني الجنسني داخل رشكتك.

املجاالت املحتملة:
التوظيف   عملية 

باملوظفني االحتفاظ 

الوظيفي التقدم 

الصورة 1: منهج الوكالة األملانية للتعاون الدويل )GIZ( االسرتاتيجي إلدارة التنوع بني الجنسني

    الفصل 2.1

    الفصل 2.2

    الفصل  2.3.1

   الفصل 2.3.2

   الفصل 2.3.3

    الفصل 2.4

    الفصل 2.5
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2.1—إسرتاتيجية الرشكة 
وثقافتها

األساس اإلسرتاتيجي والثقايف إلدارة التنوع بني الجنسني

توفر إسرتاتيجية الرشكة وثقافتها إطاراً للعمل وعالقات العمل بني املوظفني داخل الرشكة، وتشري التجربة 

وتكوينها/ الرشكة  إسرتاتيجية  من  يتجزأ  ال  جزءاً  كونها  عىل  يعتمد  الجنسني  بني  التنوع  إدارة  نجاح  أن   إىل 
توجهها الثقايف. وبالتايل فإنها تقتيض دمج األهداف والقيم الحساسة بالنسبة لنوع الجنس يف إسرتاتيجة 

الرشكة مضافاً إليها اإلجراءات التي متكن املوظفني من استيعاب الثقافة الجديدة.

وحدة وظيفية يف الرشكة مسؤولة عن إدارة التنوع بني )الجنسني(، عىل سبيل املثال  تشكيل 

)مدير قسم التنوع، أو فريق التنوع(.

نرش رؤية الرشكة واألهداف القابلة للقياس والتي تقدم بإيجاز ما تريد الرشكة تحقيقه

 فيام يتعلق بالتنوع بني الجنسني.

وضع خطة عمل من أجل تحقيق أهداف التنوع بني الجنسني.

املثال،  سبيل  )عىل  والرجال  النساء  بني  الفرص  تكافؤ  تضمن  الرشكة  سياسات  يف  بنود  إدراج 

مدونة قواعد السلوك الوظيفي أو سياسة التوظيف(.

متكني املوظفني من استيعاب ثقافة مكان العمل الصديقة للتنوع ) مثالً من خالل التدريب عىل 

الصور النمطية أو عقد فعاليات مثل "يوم التنوع )بني الجنسني(".

تبني معايري لتقييم األداء بحيث تعكس ثفافة مكان العمل التي تتميز بأنها صديقة للتنوع )مثالً، 

االلتزامات  عن  الناتج  الغياب  عىل املوظفني بسبب  تفرض عقوبات  التي  إزالة املعايري  من خالل 
تجاه األرسة(.

نشاطات إدارة التنوع بني الجنسني
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نرش رؤية وأهداف الرشكة فيام يتعلق بالتنوع بني الجنسني

ز يجا بإ

التعريف – توضح رؤية التنوع بني الجنسني موقف الرشكة فيام 

يتعلق بالتنوع بني الجنسني، واألهداف تكمل الرؤية وتحدد ما 
تريد أن تحققه الرشكة يف هذا املجال.

الغاية – إبالغ أصحاب العالقة بالتزامات الرشكة، ولتكون مبثابة 

دليالً عندما يتم اتخاذ القرارات.  وتساعد أهداف التنوع بني 
الجنسني عىل مراقبة التقدم واإلنجازات.

الصياغة –الرؤية عبارة عن نص قصري يوثق 

معتقدات الرشكة وأهدافها فيام يتعلق 
بالتنوع بني الجنسني. وعادة ما يتم دمج هذا 
النص يف بيان الرؤية الشامل عن التنوع يف 

الرشكة )أو التنوع والشمول(.

عوامل النجاح

إن الرؤية املتعلقة بالتنوع بني الجنسني تكون ذات معنى حينام:

تركز عىل ما تريد أن تدافع عنه الرشكة وتلتزم به تجاه الجنسني.##

تسعى اىل تحقيق األهداف السامية ملفهوم التنوع بني الجنسني.##

تعكس بصورة شاملة ثقافة الرشكة وقيمها وأهدافها.##

يتم تطويرها جنباً اىل جنب مع ممثيل املجموعات املختلفة من أصحاب ##
العالقة يف الرشكة.

تكون متاحة لكافة أصحاب العالقة يف الرشكة.##

مثال:رشكة غوردن للخدمات الغذائية )موقع الرشكة اإللكرتوين، 2015(

"رؤيتنا هي النمو والحفاظ عىل عملنا عن طريق إنشاء رشكة قادرة عىل تلبية حاجات الزبائن الذين يزدادون تنوعاً، 
واملوردين، واملجتمعات التي نخدمها. نركز اهتاممنا بشكل إسرتاتيجي نحو املبادرات التي تستقطب وتحافظ عىل 

املواهب املتنوعة يف رشكتنا، وتوفر التدريب والتطوير املهني من أجل تعزيز موظفينا، والتي تنمي شبكة متنوعة من 
املوردين بشكل فعال. ونحن نحتضن التنوع ونستغل تأثريه بشكل إيجايب ألننا نؤمن بأنه يعمل عىل تعزيز القوى العاملة 

الخاصة بنا، ويزيد من قدرتنا عىل خدمة زبائننا لنكون الرائدين يف صناعتنا". 

لجنسني ا بني  ع  لتنو ا ية  رؤ

الصياغة – إن أهداف التنوع بني الجنسني عبارة 

عن مقاييس تحدد ما تريد أن تحققه الرشكة 
فيام يتعلق بالتنوع بني الجنسني خالل األعوام 

الثالثة اىل الخمسة املقبلة.

عوامل النجاح 

تكون األهداف املوجهة للتنوع بني الجنسني ذات معنى حينام:

ميكن قياسها باألرقام إذا ما تحققت##

تتسم بالطموح، مع إمكانية بلوغها إذا ما توافرت املصادر##

تشمل أهدافاً محددة تتعلق بالتوظيف، واالحتفاظ باملوظفني والتقدم الوظيفي ##
بالنسبة  للنساء العامالت.

موافق عليها من قبل اإلدارة العليا##

مثال: أهداف التقدم الوظيفي: تيليكوم )موقع الرشكة اإللكرتوين، 2015(

تسعى رشكة تيليكوم النضامم النساء اىل مجلس  الرقابة واملجلس التنفيذي واإلدارة العليا بحلول عام 2020  بأدىن نسبة 
وهي 30% عىل أن تكون هذه النسبة ثابتة )ن-1 و ن-2(

لجنسني ا بني  ع  لتنو ا ف  ا أهد

إدارة التنوع بني الجنسني —
19العمليات واإلجراءات



2.2—اإلدارة 
اإلدارة كنموذج يحتذى به وداعم إلدارة التنوع بني 

الجنسني

يعد أعضاء اإلدارة العليا والوسطى والدنيا  عىل حد سواء مثاالً يحتذى بهم وأصحاب القرار داخل الرشكة 

وخارجها؛ لذلك فإن الجانب املهم من إدارة التنوع بني الجنسني هو ضامن الدعم الكامل لفكرة التنوع بني 
الجنسني من قبل كافة مستويات اإلدارة عن طريق تطبيق الفكرة، حتى تكون قدوة لغريهم من خالل نرش 

أهميتها بشكل علني. عالوة عىل ذلك يعترب التعاون الوثيق مع اإلدارة أمراً رئيسياً من أجل إحداث التغيريات 
يف حياة املوظفني والتي تحققها مشاريع قامئة للتنوع بني الجنسني.

رفع مستوى الوعي لدى املديرين مبا يخص فوائد التنوع بني الجنسني )عىل سبيل املثال، من 

خالل اجتامعات الطاولة املستديرة أو التدريب(.

توجيه املديرين عىل تعزيز التنوع بني الجنسني يف عملهم اليومي )عىل سبيل املثال، يتم 

ذلك من خالل موجهني من خارج الرشكة أو داخلها(

توفري املواد الالزمة لتمكني املديرين من تعزيز التنوع بني الجنسني )عىل سبيل املثال، 

باستخدام مجموعة أدوات أو مبادئ توجيهية أو قوائم التحقق(.

إرشاك املديرين يف صنع القرارات فيام يخص األنشطة املتعلقة بالتنوع بني الجنسني )عىل 

سبيل املثال، طلب موافقتهم عىل خطة عمل التنوع بني الجنسني(

تشجيع املديرين عىل املشاركة يف نشاطات التنوع بني الجنسني )عىل سبيل املثال، من خالل 

إلقاء كلمة خالل إحدى فعاليات التوظيف املنعقدة من أجل املرأة أو من خالل أخذ إجازة أبوة( 

تبني نظام تقييم األداء لتكريم املديرين عىل سلوكهم الداعم للتنوع )عىل سبيل املثال، 

بإضافة معيار اىل التقييم عن املعاملة العادلة بني النساء والرجال العاملني(.

نشاطات إدارة التنوع بني الجنسني
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توجيه املديرين لتعزيز التنوع بني الجنسني

بإيجاز

التعريف – أن يقوم خبري يف التنوع بني الجنسني بدعم مؤقت للمدير يف تطويره 

ألسلوب قيادة داعمة للتنوع. بهذه الطريقة، يستطيع الخرباء تشجيع املديرين عىل 
التمعن يف طريقة أداء عملهم كام يصبح باستطاعتهم أيضاً نقل خربتهم الناجمة 

عن عملهم اليومي يف إدارة فريق العمل املتضمن كال الجنسني. 

الغاية –  تزويد املديرين بالرؤى 

والكفاءات لالستفادة من اإلمكانات الكاملة 
لفريق العمل املتضمن كال الجنسني.

التوجيه املتكامل مقابل التوجيه املنفصل 

تستطيع الرشكات إدراج موضوع التنوع بني الجنسني يف برامج 
التوجيه االعتيادية للمديرين )إن وجدت(. وعىل الرغم من ذلك، 

فإن التغيريات األساسية عىل إسرتاتيجية الرشكة للتنوع )نوع 
الجنس( قد تتطلب تدريباً إضافياً عىل موضوع التنوع بني الجنسني 

لتمكني املديرين من أجل دعم اإلسرتاتيجية الجديدة.

شكل التدريب 

توفري املوارد – تشمل املوارد موجها متمرساً ولديه خربة يف التنوع بني الجنسني وكذلك الوقت الكايف ملتابعة املدير.

وضع األهداف لجلسات التوجيه – تراعي األهداف الغايات الفردية للمدير واحتياجات الرشكة عىل حد سواء.

عقد جلسات التوجيه

إدارة "املرحلة النهائية يف  التوجيه" – يصبح املدير قادراً عىل نقل املالحظات والكفاءات املكتسبة اىل روتني عمله/عملها بنجاح

العملية

1.1 اللقاءات توفر منرباً للتبادل العميق بني 

املوجه واملدير

يتم حث املدير عىل التفكري )عىل سبيل ##
املثال( يف الصور النمطية أو يف كيفية 

تقييم أداء املوظفني.  

الزيارات اىل مكان العمل تسمح للموجه أن يراقب ظروف العمل داخل الفريق 

االداري

يستطيع املوجه تقييم مدى املراعاة لحاجات األرسة )عىل سبيل املثال: إذا ##
كانت اإلجتامعات تعقد بعد ساعات العمل العادية وإذا كانت إمكانيات املوظفني 
املتنوعة يتم استغاللها بشكل كامل )مثال: إذا كانت املهام وبرامج التدريب قد 

صممت لتالئم مهارات املوظفني(.

املوجهون من خارج الرشكة مقابل من بالداخل 

إما أن يكون املوجهون من داخل الرشكة أو يتم اإلستعانة بخربات 
من الخارج:

املوجهون من داخل الرشكة: خرباء يف التنوع بني الجنسني ##
من داخل الرشكة، عىل سبيل املثال: من دائرة املوارد 

البرشية أو دائرة التنوع والشمول.

املوجهون من خارج الرشكة: موجهون محرتفون ولديهم ##
خلفية قوية عن التنوع بني الجنسني
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2.3—العمليات
التوظيف واالحتفاظ بالقوى العاملة متنوعة الجنسني وتطويرها

تعد وحدات العمل واملوارد البرشية  هي األدوات الرئيسية لخلق بيئة عمل قادرة عىل استقطاب املوظفني 
من اإلناث والذكور واالحتفاظ بهم وتطويرهم عىل حد سواء، وتركز هذه الوحدات عملها عىل ثالثة مجاالت 
باملوظفني  واالحتفاظ  التوظيف،  وهي:  الرشكة  داخل  الجنسني  بني  التنوع  تعزيز  شأنها  من  والتي  أساسية 

والتقدم الوظيفي. 
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2.3.1—التوظيف 
لقد شهد معدل تعليم اإلناث تقدماً كبرياً حيث متثل اإلناث اآلن نسبة تزيد عن 48% من التالميذ امللتحقني 
هذه  عىل  تحافظ  مل  العمل  سوق  يف  مشاركتهم  فإن  ذلك،  من  وبالرغم  الثانوي12.  التعليم  برامج  يف 
إضافة اىل أنه ال يزال التمييز يف مستويات الرشكة األفقية مستمراً – حيث يقترص توظيف النساء/  الوترية13 

الرجال يف صناعات ومهن محددة.

بشكل  والذكور  اإلناث  من  املوهبة  أصحاب  وتوظيف  استقطاب  اىل  الجنسني  بني  التنوع  إدارة  وتهدف 
التي  العاملة  القوى  كانت  ما  إذا  وخاصة  املناسبة   الخطوات  اتخاذ  خاص  بشكل  يتطلب  هدف  وهو  متساو. 

تهيمن عىل مجال العمل من اإلناث أو الذكور.

مراجعة عملية التوظيف للتأكيد عىل ضامن تكافؤ الفرص عىل )سبيل املثال: من خالل دمج مبدأ 

العيون األربعة "وهو مبدأ يقوم عىل أساس مراجعة اإلجراءات من قبل شخصني قبل إعطاء 
املوافقة" وتدريب صناع القرار(

رفع وعي كل من موظفي املوارد البرشية والتوظيف مبوضوع التحيز الضمني ألحد الجنسني 

)عىل سبيل املثال: من خالل التدريب أو الربامج التعليمية عرب اإلنرتنت(.

تنظيم املوارد البرشية لفعاليات تسويقية خصيصاً للنساء )عىل سبيل املثال: أيام مفتوحة، 

جوالت يف الرشكة، معارض توظيف، جلسات تعريفية(.

توفري فرص تدريب للطالبات داخل الرشكة.

التعاون مع املؤسسات التعليمية )عىل سبيل املثال: من خالل عقد دورات تعريفية للمبتدئني 

والطالب، برنامج مهني/درايس عن التنمية املشرتكة(.

التأكد  من أن املواد التسويقية وطلبات التقدم للوظيفة التابعة للموارد البرشية مصممة 

بشكل يستقطب املرشحني من اإلناث والذكور عىل حد سواء. )عىل سبيل املثال: من خالل تدريب 
املسؤولني من املوظفني أو استخدام قوائم التحقق أو املبادئ التوجيهية(

وضع سياسة تشرتط تعيني اإلناث إذا كان املتقدمون من اإلناث والذكور يتمتعون بنفس املؤهالت 

للشاغر الوظيفي.

إجراءات إدارة التنوع بني الجنسني
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12  البنك الدويل )2015ب، بيانات: 2013،  عامليا(
13  البنك الدويل )2015 أ، بيانات: 2013، عامليا(
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مراجعة عملية التوظيف لضامن تكافؤ الفرص

بإيجاز

عوامل النجاح

التعريف – ميكن القضاء عىل ظاهرة التمييز بني الجنسني يف التوظيف من خالل 

عملية توظيف مبنية عىل الكفاءة والشفافية والتوافق مع قوانني العمل.  وهذا 
يتطلب وجود إجراءات واضحة ومفصلة، ومعايري تقييم محددة باإلضافة اىل وجود 

صناع قرار مدربني.

ال استثناءات – إجراءات التوظيف مضبوطة عاملياً- ال يسمح 

باإلستثناءات.

الغاية – ضامن من قبل الرشكة ان تقوم 

بتعيني املتقدمني للوظيفة األكرث كفاءة 
ودافعية للعمل وكذلك لتاليف الشكاوى.

االتصال والتواصل حول اإلجراءات واملعايري - توفري الوثائق 

التي توضح إجراءات ومعايري التوظيف لجميع املوظفني 
واملرشحني للوظائف.

العنارص

ولتكون إجراءت التوظيف واضحة فإنها تتطلب:

أن يكون الوصف الوظيفي واضحاً فيام يتعلق باملهام واملسؤوليات للوظيفة املعنية.##

رشح اإلجراءات املتبعة بعملية التوظيف خطوة بخطوة )عىل سبيل املثال: يتم تقييم طلبات التوظيف من ##
قبل إدارة املوارد البرشية، وإجراء املقابالت من قبل املدير املبارش واملوارد البرشية ...الخ(

وضع آليات للحد من التحيز املحتمل خالل عملية التوظيف، عىل سبيل املثال: يتطلب "مبدأ العيون األربعة" ##
اتخاذ القرار من قبل شخصني عىل األقل.

تتطلب معايري التقييم الخايل من التحيز ما ييل:

الرتكيز عىل املهارات والكفاءات والخربة ذات الصلة بالوظيفة )وأفضل طريقة لتحديدها هو  التحليل ##
الوظيفي للمنصب الشاغر(

إزالة كافة املعايري التي  يسهل عىل أحد الجنسني تحقيقها بشكل أكرب، عىل سبيل املثال: تقييم إجازات ##
العمل قد تؤثر سلباً عىل املرأة خالل فرتة معينة من حياتها والتي ركزت خاللها عىل حياتها األرسية مقارنة 

بالرجل.

يركز تدريب صناع القرار – وهم عادة موظفو املوارد البرشية واملديرون املبارشون - عىل ما ييل:

إجراءات التوظيف ومعايري التقييم##

احتاملية )ضمنياً( التمييز بني الجنسني##

قانون وتعليامت العمل##

اسرتاتيجيات الرشكة التي تضعها يف مصاف الرشكات الداعمة والصديقة للمساواة بني الجنسني خالل ##
املقابالت.

تدريب صناع 

القرار

اإلجراءات

معايري

التقييم

املخرج األول: ال يفرتض صناع القرار املدربني أن هناك 

مهاماً لن تستطيع املرأة أو األم القيام بها كونها 
خطرة أو مرهقة بل يرشحون ظروف العمل للمرشحة 

للتأكد أنه ال مانع لديها من القيام بهذه الوظيفة. 

املخرج الثاين: يدرك صناع القرار املدربني  أن النساء عادة 

يعطون أنفسهن النصيب األقل عند النجاح ويلمن أنفسهن 
بشكل أكرب عند الفشل. وعليه يجب عىل صانع القرار إدراك 

مدى القدرات الحقيقية للمتقدمة للوظيفة.
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تنظيم املوارد البرشية لفعاليات تسويقية من أجل املرأة —
جلسات تعريفية

بإيجاز

عوامل النجاح

التعريف – خالل الجلسة التعريفية املخصصة للنساء، يقوم ممثل الرشكة بإعالم  

الباحثات عن العمل عن فرص العمل املتوافرة والعمل عىل زيادة اهتاممهن يف 
التقدم لها.

مواد تعريفية

توزيع املواد التي تحتوي عىل 
املعلومات األكرث أهمية تتيح للمشاركني 

الرتكيز عىل االستامع.

اإلتصال الشخيص

تشجيع املشاركني عىل طرح املزيد من 
األسئلة وبشكل مبارش عىل ممثل الرشكة 

املتواجد يف ورشة العمل. 

الهدف – ترويج الرشكة باعتبارها خياراً 

مفضالً لدى اإلناث واستقطاب طلبات 
التوظيف من املرشحات املناسبات.

جلسة تعريفية داخلية

يتم دعوة املشاركني لزيارة موقع الرشكة للحصول عىل تصور 
واقعي عن بيئة العمل.

تعّد الجلسات التعريفية مفيدة خاصة يف مجاالت العمل التي يهيمن عليها الذكور وذلك من أجل تغيري الصورة النمطية  عن الجنسني 
واملرتبطة مبجال العمل. وعادة ما تستهدف هذه الجلسات الشابات يف بداية حياتهن املهنية. أما بالنسبة للتعيينات يف الوظائف 

العليا، فمن األفضل عقد االجتامعات بشكل فردي. 

جلسة تعريفية لدى رشيك خارجي

تتشارك الرشكة والرشيك الخارجي )عىل سبيل املثال: املدارس، 
مؤسسات التدريب، الجامعات( يف استضافة الجلسة التعريفية.

شكل الجلسات

الفوائد التي يحصل عليها املوظفون مع التأكيد بشكل خاص عىل النساء

تؤكد الجلسات التعريفية عىل أسباب اعتبار الرشكة جهة عمل جاذبة.  وبهذه الطريقة، تكون الرشكة قد قدمت عدداً من الفوائد بشكل 
يلفت نظر اإلناث، مثالً عن طريق:

تسليط الضوء عىل مبادرات الرشكة تجاه العامالت لديها )عىل سبيل املثال: إقامة الفعاليات، املبادرة يف تحديد شخص مسؤول عن ##
توجيه النساء أو إدماجهن مع املوظفني من خالل شبكات االتصال يف الرشكة(.

رشح كيف يقوم املوظفون بالتوفيق بني حياتهم املهنية والخاصة )عىل سبيل املثال: التفرغ، رعاية األطفال، ساعات عمل صديقة ##
لألرسة ...الخ(

مناذج نسائية

تنضم املوظفة اىل ورشة العمل وترثي العرض باألمثلة، عن طريق:

تقديم مسارها املهني الخاص بها يف الرشكة )دخولها وتطورها(##

رشح كيف استفادت من املنافع املذكورة آنفاً.##

مناقشة سبب اعتبارها الرشكة الخيار املفضل كجهة عمل. ##

العنارص

إمكانيات اإلنضامم

يف ختام الجلسات "الحديث يف أمور العمل":

عرض ماهية الوظائف املحتملة للراغبات باالنضامم للرشكة##

تحديد املسارات الوظيفية/ اإلمكانيات املتاحة أمام ##
املتقدمني للوظائف.

رشح كيفية التقدم بطلب الوظيفة##

غري رسمية

يشجع الجو غري الرسمي املشاركني عىل 
طرح األسئلة مام مينحهم شعوراً إيجابياً.
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2.3.2— االحتفاظ باملوظفني  
يف عامل اليوم كثريا ما تختلف الوظائف التي تقوم بها النساء عن تلك التي يقوم بها الرجال ،  فعىل سبيل 

السالمة.   أو  واألرسة  العمل  بني  التوازن  بتحقيق  يتعلق  فيام  متزايد  دعم  اىل  النساء  تحتاج  ما  كثرياً  املثال، 
ونتيجة لذلك، تنخفض نسبة مشاركة القوى العاملة من اإلناث يف أجزاء كثرية من العامل عندما تتزوج املرأة 
و/أو تنجب طفلها األول . ومن هنا، تعمل إدارة التنوع بني الجنسني يف الرشكات التي تهدف اىل خفض معدالت 
الدوران الوظيفي عىل خلق بيئة عمل تلبي اإلحتياجات الخاصة للموظفني من اإلناث والذكور مبا فيهم اآلباء 
واألمهات.  ويف هذا السياق، ومن األهمية مبكان جعل جميع النشاطات مفتوحة أمام النساء والرجال عىل 

حد سواء لتفادي تعزيز الصور النمطية املوجودة أو حتى التمييز ضد أي من الجنسني.

توجيه املوظفني اىل تحقيق التوازن بني حياتهم األرسية واملهنية )عىل سبيل املثال: 

من خالل مجموعة من األدوات أو ضابط اتصال داخيل للحصول عىل املشورة أو املناقشات 
الجامعية(.

تطبيق ساعات عمل صديقة لألرسة

بالنسبة للعمل بنظام املناوبة )عىل سبيل املثال: من خالل تبادل املناوبات أو إعطاء ##
األولوية لآلباء واألمهات يف تنظيم ساعات العمل(

بالنسبة لألعامل التي ال تحتاج مناوبة )عىل سبيل املثال: من خالل ساعات عمل مرنة، ##
العمل عن بعد أو خيارات الدوام الجزيئ(

منح املغادرات عند حدوث حاالت طارئة يف األرسة )عىل سبيل املثال: مغادرة نصف يوم/ 

يوم كامل(

دعم رعاية األطفال أو املسنني )عىل سبيل املثال: من خالل إنشاء حضانة داخلية، التعاون 

مع مراكز خارجية لرعاية األطفال، الدعم املايل، توفري برامج لرعاية األطفال خالل اإلجازات(

تقديم برامج األمومة/ األبوة لدعم األم أو األب قبل، خالل، وبعد اإلجازة )عىل سبيل 

املثال: من خالل التخطيط املشرتك لإلجازة أو برامج البقاء عىل اتصال خالل اإلجازة(

وضع سياسات عدم التسامح مع التحرش الجنيس )عىل سبيل املثال، من خالل إدراج فقرة 

يف مدونة قواعد السلوك( 

توفري وسيلة مواصالت آمنة لالناث )عىل سبيل املثال: مع حافالت الرشكة، مشاركة النقل 

يف السيارات، تسديد تكاليف سيارات األجرة عوضاً عن املوظفني عن عملهم خالل ساعات 
الليل املتأخرة(

تأكيد تلبية بيئة الرشكة الحتياجات اإلناث والذكور عىل حد سواء )عىل سبيل املثال: غرف 

تبديل املالبس، دورات املياه، غرف للرضاعة الطبيعة(

التأكيد عىل  إمكانية استيفاء كل من الذكور واإلناث لرشوط العمل عىل حد سواء )عىل 

سبيل املثال، الحد األعىل لألحامل الثقيلة، توفر رشوط السالمة خالل العمل امليداين يف 
املناطق النائية(

إجراءات إدارة التنوع بني الجنسني

صفحة 29

14  بيانيك، غارسيا-مانجالنو وخان )2014(
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تطبيق ساعات عمل صديقة/مساندة لألرسة

… بالنسبة للعمل بنظام املناوبة 

صديقة/ العمل  ساعات  تعّد   – التعريف 

واألمهات  اآلباء  متكن  إذا  لألرسة  مساندة 
عملهم  وقت  إدارة  من  العاملني 

وإلتزاماتهم األرسية بيرس وسهولة.

حيث  املوظف  إنتاجية  وزيادة  والغياب  العمل  دوران  معدالت  ضبط   – الغاية 

االلتزامات  من  بالرغم  الرشكة  يف  بعملهم  االحتفاظ  للموظفني  تتيح  إنها 
املرتتبة عىل اآلباء واألمهات منهم كام ومتكنهم من الرتكيز عىل مهامهم 

بشكل كامل أثناء وجودهم يف مكان العمل.

املتوقع  اإلضايف  والعمل  املناوبة  جدول  عن  مبكراً  اإلعالن 

– من أجل السامح لآلباء واألمهات ترتيب أمورهم فيام يتعلق 
اإلدارة بوضع جدول املناوبة يف وقت  تقوم  األطفال،  برعاية 
اإلضايف  والعمل  اإلنتاج  جدول  املوظفني  مع  وتناقش  مبكر 

املتوقع بشكل متنظم. 

مناوبات خاصة لآلباء واألمهات – إن كان ممكناً، تتضمن  خيارات 

املناوبة حجز مناوبة خاصة باآلباء واألمهات بحيث تتامىش مع 
بدء وانتهاء وقت دوام املدارس ومراكز رعاية األطفال.

نظام تبادل املناوبة – يتمكن املوظفني من خالله عىل الرد 

نظام  ويدعمهم  املناوبات.  لتبديل/تغري  قصري  وقت  خالل 
رشيك  إليجاد  اإلعالنات(  لوحة  أو   الداخلية  االتصال  )شبكة 

.r.يتبادلون معه املناوبة

ال  باملناوبة  العمل  نظام  كان  إذا   – املؤقت  الوظيفي  التناوب 

يتناسب مع احتياجات اآلباء واألمهات، فيتم منحهم عرضاً لنقلهم 
بشكل مؤقت اىل وظيفة مختلفة تسمح لهم تحقيق التوازن بني 

عملهم وأرستهم.

تقاسم املناوبة – يتشارك اثنان من املوظفني يف املناوبة مام 

يتيح لهام التقليل من وقت عملهم عن طريق توزيع ساعات العمل 
فيام بينهم.

اآلباء واألمهات.  وبناًء عىل  احتياجات  للمهام املطلوب فضالً عن  تحليالً شامالً  إعداد مناوبة عمل صديقة/مساندة لألرسة  يتطلب 
النتائج، تستطيع الرشكة تطوير حلول فردية. عىل سبيل املثال:

األولوية لآلباء واألمهات – يتمتع اآلباء واألمهات باألولوية عند 

بالنسبةملن ليس  أما  إعداد جدول املناوبات أو طلب اإلجازات. 
لديهم أطفال فإنهم يعربون عن خياراتهم يف وقت الحق.

لتجنب   – أطفال  لديهم  ليس  ممن  املوظفني  وعي  رفع 

إطالعهم  يتم  أطفال،  لديهم  ليس  ممن  املوظفني  استياء 
خالل  من  املثال:  سبيل  عىل  واألمهات،  اآلباء  احتياجات  عىل 

مناقشات جامعية.

تلبية الحتياجات املوظفني فيام  االستامع اىل املوظفني – 

منتظم،  بشكل  رأيهم  استطالع  يتم  العمل،  بساعات  يتعلق 
يف  أو  الرأي  استطالعات  خالل  من  املثال:  سبيل  عىل 

اإلجتامعات.

ز يجا بإ

محتملة رص  عنا

لنجاح ا مل  عوا
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… أما بالنسبة للعمل الذي ال يحتاج للمناوبة

الكامل حيث  الدوام  الفرصة املمنوحة للموظفني للعمل ساعات أقل من ساعات  العمل بدوام جزيئ  العمل بدوام جزيئ – ميثل 

تحدد الرشكات الخيارات التي تقدمها للموظفني وفقاً إلحتياجاتهم )عىل سبيل املثال: 20%، 50% أو 80% من ساعات الدوام الكامل(

القواعد—عن طريق وضع قواعد معينة، تستطيع الرشكات أن تعزز ساعات عمل صديقة/مساندة لألرسة.

 االحتامل )1(: يومياً

عدد ساعات عمل محددة يومياً )عىل سبيل املثال: )8 
ساعات(

يقرر املوظفون وقت البدء واالنتهاء من العمل حسب ما ##
يناسبهم.

القاعدة الرئيسية: ساعات العمل األساسية

قاعدة رئيسية بسيطة تساعد عىل تطبيق ساعات العمل املرنة:
أن يتواجد جميع املوظفني يف الرشكة خالل فرتة محددة )االساسية( من اليوم )عىل سبيل املثال: من الساعة 10 صباحاً 
وحتى 3 بعد الظهر( للتعاون وتنسيق املهام والفعاليات علامً بأن جميع االجتامعات والدورات التدريبية يتم عقدها خالل 

ساعات العمل األساسية.

 اإلحتامل )2(: أسبوعياً

عدد ساعات عمل محددة أسبوعياً )عىل سبيل املثال: 40 
ساعة(

يستطيع املوظفون توزيع ساعات عملهم خالل األسبوع.##

يتطلب إعداد ساعات عمل صديقة/مساندة لألرسة، بالنسبة للعمل الذي ال يحتاج اىل مناوبات، تحليالً شامالً للمهام فضالً عن احتياجات 
اآلباء واألمهات.  وبناًء عىل النتائج، تستطيع الرشكة تطوير حلول فردية. عىل سبيل املثال:

الوقت املرن – يصف الوقت املرن نظاماً يسمح للموظفني تحديد ساعات عملهم بأنفسهم آخذين باالعتبار احرتام قوانني معينة.

بيئة مبنية عىل الثقة واألداء — ال يعّد حضور املوظفني 

عامالً لتقييم أدائهم ولكن النتائج وحدها هي ما تؤخذ يف 
االعتبار.

أصحاب العالقة الداعمني من الخارج — وهم الزبائن/ العمالء، 

املوردون، مزودو الخدمة والرشكاء املتعاونون الذين يتم 
إطالعهم بأن املوظفني غري متوفرين  باستمرار.

مترين 2: التواجد الدائم غري مطلوب – ليس من الرضوري أن يكون 

املوظفون متاحني خارج أوقات العمل )عىل سبيل املثال: ال يقوم 
املوظفون بالرد عىل الربيد اإللكرتوين أو الهاتف(

مثال: فولكس فاجن )موقع يب يب يس نيوز( – ال يستلم موظفو فولكس 
فاجن أية رسائل بريد إلكرتوين عىل األجهزة النقالة )بالك بريي(  الخاصة 

بهم خارج أوقات العمل حيث أوقفت الرشكة أجهزة الخوادم )سريفر( عن 
إرسال الربيد اإللكرتوين من ساعات املساء وحتى الصباح.

مترين 1: العمل اإلضايف املنظم – يف 

حال كان العمل اإلضايف مطلوباً، فإنه يتم 
اإلعالن عنه يف أقرب وقت ممكن ويتم 

تعويض املوظفني يف املقابل.

محتملة رص  عنا

لنجاح ا مل  عوا
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دعم رعاية األطفال

التعريف – يصف دعم رعاية األطفال أي نشاط 

عىل  واألمهات  اآلباء  ملساعدة  الرشكة  تقدمه 
ساعات  خالل  ألطفالهم  الجيدة  الرعاية  ضامن 

العمل.

إنتاجية املوظف حيث  العمل والغياب وزيادة  الغاية – ضبط معدالت دوران 

اإللتزامات  من  بالرغم  الرشكة  يف  بعملهم  االحتفاظ  للموظفني  تتيح  إنها 
مهامهم  عىل  الرتكيز  من  ومتكنهم  كام  وأمهات  كآباء  عليهم  املرتتبة 

بشكل كامل أثناء وجودهم يف مكان العمل.

مرافق لرعاية األطفال تابعة للرشكة — إما أن تكون مرافق رعاية األطفال التابعة للرشكة حرصية للموظفني أو جزءاً من منوذج 

رشاكة )مكون من واحدة أو أكرث من الرشكات يف نفس املنطقة(. 
وميكن أن تتالءم ساعات بداية العمل يف مثل هذه املرافق مع ساعات عمل املوظفني.

التعاون مع مراكز لرعاية األطفال — قد تشمل اإلتفاقيات مع مراكز رعاية األطفال أن تكون األولوية ألطفال املوظفني 

وبأسعار مخفضة.  وعليه، توافق مراكز رعاية األطفال عىل أن تتناسب ساعات عملها مع ساعات عمل الرشكة.

املساهمة املالية — عادة ما يتم دفع عالوة عىل كل طفل كمساهمة مالية من الرشكة. وهذا يرتك للموظفني حرية االختيار 

حيث يستطيعون تسجيل أطفالهم يف مرافق رعاية نهارية خاصة أو عامة أو ترك أطفالهم مع جليسة أطفال أو تكليف مربية 
لرعايتهم يف املنزل.

يتيح تقييم احتياجات القوى العاملة للرشكات أن تقوم بتصميم حلول خاصة برعاية األطفال وفق ما يفضله املوظفون.  عىل سبيل 
املثال:

التمويل العام – تقدم الكثري من الدول التمويل 

العام لحلول رعاية األطفال.
أو  وكالة  استشارة  أو  الشامل  التحليل  ويساعد 
املعلومات  عىل  الحصول  يف  عامة،  مؤسسة 

املطلوبة.

اإلجازة – ال تفتح جميع مراكز رعاية األطفال أبوابها خالل العطالت. ومن أجل دعم 

مراكز  يف  الدوام  بداية  أوقات  الرشكة  تكفل  العام،  مدار  عىل  واألمهات  اآلباء 
رعاية األطفال بغض النظر عن العطالت أو كبديل عن ذلك تقوم باتخاذ الرتتيبات 

الالزمة لرعاية الطفل أثناء اإلجازات.

ز يجا بإ

ملحتملة ا ية  لرعا ا ل  أشكا

لنجاح ا مل  عوا
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2.3.3—التقدم الوظيفي   
ينخفض معدل مشاركة القوى العاملة من اإلناث بشكل أكرب يف املستويات الهرمية العليا حيث تحتل اإلناث 

12% فقط من مقاعد مجالس اإلدارة عامليا ، ومن أجل أن تعمل الرشكات عىل تطوير وتعزيز أفضل املواهب 
لديها، تقوم إدارة التنوع بني الجنسني بتقديم الدعم عن طريق خلق فرص عمل متكافئة للموظفني من كال 

الجنسني والتي تهدف يف نهاية املطاف اىل تحقيق التوازن بني الجنسني يف كافة املستويات الهرمية.

مراجعة نظام تقييم األداء لضامن التساوي بني موظفني اإلناث والذكور للحصول عىل 

نتائج تقييم جيدة )عىل سبيل املثال: من خالل إلغاء املعايري التي تعاقب الذين يتولون 
القيام بواجباتهم يف رعاية الطفل(.

مراجعة عملية الرتقية لضامن تكافؤ الفرص )عىل سبيل املثال: من خالل تفعيل مبدأ 

العيون األربعة وتدريب صناع القرار(

مراجعة املسار الوظيفي لضامن عمل جذاب ومجٍد للموظفني اإلناث والذكور عىل حد 

سواء )عىل سبيل املثال: الحد من اإللتزامات فيام يتعلق بالتنقل من مكان اىل آخر إلنجاز 
العمل(

تحفيز وإعداد املوظفات للمناصب اإلدارية )عىل سبيل املثال: من خالل التوجيه، التأهيل 

أو التدريب(

التخطيط بفعالية الستخالف اإلناث يف مناصب إدارية عليا من خالل التخطيط لالستخالف 

وإدارة املواهب 

إدخال سياسات مؤقتة أو كوتا من أجل زيادة حصة اإلناث يف املستويات الوظيفية العليا.

نشاطات إدارة التنوع بني الجنسني

15  مركز ديلويت العاملي لحوكمة الرشكات )2015(

صفحة 32
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مراجعة نظام تقييم األداء لضامن تكافؤ الفرص

القضاء عىل  الرتقية. ميكن  لقرار  األداء هي عملية  اساسية  تقييم  التعريف – 

ومعايري  واضحة  إجراءات  خالل  من  األداء  تقييم  تم  ما  إذا  الجنسني  بني  التمييز 
تقييم محددة وصناع قرار مدربني يف هذا املجال.

– تحفيز املوظفني عىل األداء  الغاية 

املوظفني  لرتقية  أسس  ووضع  الجيد 
أصحاب األداء املتميز.

التقييم من أعىل اىل أسفل— 

تقييم الرؤساء ألعضاء فريق عملهم.

التقييم باستخدام طريقة 360 درجة —يتم تقييم أداء املوظف سنوياً عن طريق جمع التقييامت من جميع األطراف املشاركة يف عملية التقييم

التقييم من أسفل اىل أعىل—

تقييم املوظفني لرؤسائهم.
تقييم  الند —

تقييم الزمالء لبعضهم بعضاً.

اإلجراءت الواضحة للتقييم تتطلب:

وصف لإلجراءات املتبعة يف عملية تقييم األداء خطوة بخطوة )عىل سبيل املثال: دراسة النتائج النصف سنوية وبالتايل ##
تقييم املوظف بناء عليها، موافقة املوظف عىل تقييمه فضالً عن موافقة املوارد البرشية ...الخ(

وضع آليات للحد من التمييز املحتمل خالل عملية التوظيف، عىل سبيل املثال: يتطلب "مبدأ العيون األربعة" اتخاذ القرار ##
من قبل شخصني عىل األقل.

يركز التقييم عىل املهارات التقنية والسلوك وتحقيق األهداف:

تدريب 

صناع 

القرار

اإلجراءات

معايري 

التقييم
املهارات  أي   – الفنية  املهارات  تحليل 

املثال:  سبيل  )عىل  للوظيفة  املطلوبة 
تقنية املعلومات، املحاسبة، تطوير املنتج(

بالسلوكيات  قامئة  أي   – السلوك  تقييم 

املطلوبة يف الوظيفة )عىل سبيل املثال: 
املوثوقية، اإلبداع، القيادة(

األهداف  وضع  يتم  أي   – باألهداف  اإلدارة 

من  لتحقيقها(  النهائية  املواعيد  فيها  )مبا 
قبل املدير واملوظف. 

من  الوظيفة  تتطلبه  ما  عىل  يركز  التقييم  كان  إذا 
مهارات فنية فقط، عندها سيتم اعتبار التقييم خالياً 

من التمييز بني الجنسني. 

يعد الرتكيز عىل السلوك أكرث أهمية من الرتكيز عىل 
يجب  لذلك،  العمل.  لنتائج  بالنسبة  الشخصية  الصفات 
أن يكون سلوك اإلناث والذكور عىل حد سواء مالمئاً 

ويعكس صورة حضارية. 

واملواعيد  األهداف  بوضع  معنياً  املوظف  يكون 
كاملة  األهداف  تحقيق  ميكن  بأنه  علامً  لها  النهائية 
بلوغ  صعوبة  سهولة/  أما  العمل.  ساعات  خالل 
األهداف فتكون متساوية بالنسبة لكال النساء والرجال. 

يتم تدريب املديرين ملواكبة معايري التقييم وإعطاء تغذية راجعة بناءة.

رص
نا

ع
ال

ني
س

جن
ني ال

مييز ب
ن الت

م
ل 

خا

ز يجا بإ

لتقييم ا ل  أشكا

رص لعنا ا
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تحفيز وإعداد املوظفات للمناصب اإلدارية — التوجيه 

ز يجا بإ

التعريف – توجيه املوظفات هو اإلرشاد الشخيص واملهني للموظفة 

)متلقية اإلرشاد( من قبل موظف/ة صاحب/ة خربة )املرشد/ة( من خالل 
اجتامعات منتظمة تعقد بينهام. ويعد هذا التوجيه يف كثري من األحيان 
جزءاً من برنامج للتطوير الوظيفي ولكنه قد يدعم أيضاً النشاطات التي 
من  جدد  أعضاء  دمج  أو  واألرسية  العملية  الحياة  بني  التوفيق  تتناول 

املوظفني.

الغاية – تحفيز ومساعدة النساء عىل تنمية 

تستطيع  بحيث  مهنياً  النمو  وكذلك  الذات 
املزيد منهن  تويل مناصب إدارية.

لتوجيه ا عملية 

واملوجهني  التوجيه  متلقي  تشجيع 

لربنامج التوجيه من خالل رشح املزايا ووضع 
الحوافز بدالً من جعله أمراً إلزامياً.

عن  واملوجهني  التوجيه  متلقيات  تدريب 

طريق رشح عملية التوجيه واألدوات الداعمة 
له وكذلك إدارة توقعاتهم.

نسب  ومراقبة  حولها  التوجيه  ومتلقيات  املوجهني  وآراء  مالحظات  معرفة  خالل  من  التوجيه  عملية  نجاح  تقييم 

املشاركة فيها.

مرافقة متلقيات التوجيه واملوجهني خالل 

مجموعة  تقديم  خالل  من  التوجيه  عالقة 
يحرزه  الذي  التقدم  من  والتحقق  فعاليات 

متلقي التوجيه.

عن  إما  باملوجهني  التوجيه  متلقيات  ربط 

طريق تحديد كل اثنني معاً بناء عىل التوقعات 
الختيار  لهام  الفرصة  إتاحة  أو  واملهارات 
خالل  من  املثال:  سبيل  عىل  بعضاً.  بعضهام 

برامج عرب اإلنرتنت. 
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لتوجيه ا عالقة  

 1:1 جلسات التوجيه هي أساس التوجيه وتشمل ما ييل:

مناقشات حول إمكانية قيام متلقية التوجيه بتحقيق التقدم ومواجهة التحديات وتحقيق األهداف##

تقييم التامرين السابقة ووضع متارين جديدة )عىل سبيل املثال: لعب األدوار( ##

الواجب املنزيل يعمل عىل مساعدة متلقية التوجيه يف التقدم:

النشاطات املتعلقة بالعمل )عىل سبيل املثال: تنفيذ مهمة ##
صعبة والعمل عىل إنجازها(

عمل التامرين )عىل سبيل املثال: االحتفاظ بدفرت اليوميات(##

وخارجياً  داخلياً  التدريب  متلقي  ربط   – املشرتكة  الشبكات 

بشبكات الرشكة 

سبيل ## )عىل  التوجيه  متلقية  بتقديم  املوجه  يقوم 
املثال: ملزود الخدمة أو ألصحاب الوظائف العليا(

التصميم  مهام  يتوىل  منسق  تعيني   – املهني  التنسيق 

لربنامج  اسرتاتيجياً  بعداً  إعطاء  أجل  من  والرقابة  واإلنجاز 
التوجيه ولضامن مشاركة املوظفني.

دعم مديري املوجهني – دعم وتدريب املديرين املبارشين 

مهام  لتويل  وتأهيلهم  املوجهون  لديهم  يعمل  الذين 
املوجهني يف حال  انشغالهم بجلسات التوجيه.

لنجاح ا مل  عوا
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2.4—االتصال والتواصل يف الرشكة
نرش املعلومات حول التنوع بني الجنسني داخلياً وخارجياً

   

تساعد عملية االتصال والتواصل يف الرشكة عىل إطالع أصحاب العالقة من داخل الرشكة وكذلك من خارجها 

عىل فكرة التنوع بني الجنسني حيث يعد نرش املعلومات أمراً هاماً لكسب دعم املوظفني للتنوع بني الجنسني 
بشكل عام من جهة ولدعم املشاريع الفردية من جهة أخرى. عالوة عىل ذلك، تستطيع الرشكات االستفادة من 
نشاطات نرش املعلومات خارجياً من خالل وضع نفسها موضع الرشكات التقدمية التي تسعى جاهدة لتطبيق 
فكرة التنوع بني الجنسني. وهكذا، فإن الجزء الهام يف كل مرشوع هو التخطيط لكيفية نرش املعلومات عن 
املرشوع داخلياً عن طريق )النرشات اإلخبارية، الشبكة الداخلية، لوحة اإلعالن ...الخ( وخارجياً عن طريق )التقارير 

السنوية، االنرتنت، والعالقات العامة ...الخ(.

ضامن أن  تعكس لغة الخطاب املستخدمة يف االتصال والتواصل الخاص بالرشكة  املساواة 

دائرة  موظفي  تدريب  خالل  من  املثال:  سبيل  )عىل  سواء  حد  عىل  والنساء  الرجال  بني 
االتصال والتواصل أو من خالل قوائم التحقق أو الكتيبات(. 

نرش املعلومات داخل الرشكة فيام يتعلق بأهداف ونشاطات التنوع بني الجنسني ويتم ذلك 

)عىل سبيل املثال: عىل الشبكة الداخلية، يف النرشات اإلخبارية أو خالل فعاليات الرشكة(.

نرش املعلومات خارج الرشكة فيام يتعلق بأهداف ونشاطات التنوع بني الجنسني ويتم ذلك 

)عىل سبيل املثال: عىل املوقع اإللكرتوين، يف البيانات الصحفية، ضمن فعاليات دائرة 
املوارد البرشية/ إدارة التنوع  أو يف التقرير السنوي(.

الرتويج للنامذج التي يحتذى بها يف إدارة التنوع بني الجنسني )عىل سبيل املثال: القيادات 

النسائية، أو املوظفني الذكور الذين يهتمون بواجباتهم األرسية(.

نشاطات إدارة التنوع بني الجنسني
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تبادل املعلومات داخلياً عن التنوع بني الجنسني — حملة االتصال 
ونرش املعلومات

ز يجا بإ

التعريف – تستخدم الحملة الداخلية لنرش املعلومات عن التنوع بني الجنسني عرب 

التنوع  لتحقيق  الحالية  النشاطات  عىل  املوظفني  إلطالع  اإلتصال  قنوات  مختلف 
بني الجنسني وأهدافه وتوعيتهم بأهمية إدارة التنوع بني الجنسني.

ألهداف  املوظفني  قبول  ضامن   – الغاية 

وبالتايل  الجنسني  بني  التنوع  ونشاطات 
املساهمة يف تطوير ثقافة داخلية خالية من 
الحاصل  والتمييز  للموظفني  النمطية  الصورة 

بينهم.

إن تحديد الرسالة الرئيسية لحملة االتصال ونرش املعلومات قبل إطالقها يساعد الرشكة يف امليض باتجاه التنوع بني 
الجنسني بشكل واضح ويضمن نرش املعلومات بشكل محكم. وتتوافق الرسالة عادة مع رؤية الرشكة حول التنوع  بني 

الجنسني )انظر صفحة 19(

مثال: رشكة بروكرت آند جامبل )موقع الرشكة اإللكرتوين، 2015(

"نرغب باإلعرتاف بنا كرشكة رائدة عاملياً يف تطبيق التنوع والشمول. إن التنوع والشمول ليست اسرتاتجية فقط تبنتها 
بروكرت آند جامبل بل إنهام جزء من الهيكل  األسايس للرشكة وكل ما نقوم به أيضاً".

ت لقنوا وا ت  يا ملحتو ا

مناذج يحتذى بها – إن تقديم بعض 

يلهم  بها  يحتذى  التي  النامذج 
النساء يف حياتهم املهنية )عىل 
سبيل املثال: عرض امللف الشخيص 
كام  النسائية(  القيادات  إلحدى 
ويعمل عىل تحطيم الصور النمطية 
)عىل سبيل املثال: قصة من داخل 
منزل أحد املديرين الذكور وهو مع 

أطفاله(.

نشاطات إدارة التنوع بني الجنسني – 

إن النظرة العامة عىل نشاطات إدارة 
التنوع بني الجنسني تسهم يف رفع 
ادراك موظفني الرشكة بحجم الدعم 
الذي تقدمه الرشكة لهم. فالتقارير 
سبيل  عىل   – الفردية  النشاطات  عن 
يف  تساهم   – الفعاليات  املثال: 
بني  التنوع  إدارة  نشاطات  جعل 

الجنسني ملموسة بشكل أكرب.

إن   – الجنسني  بني  التنوع  أهداف 

اهداف  وتفسري  املعلومات  نرش 
يساعد  املستقبلية  الرشكة 
املوظفني عىل امليض يف نفس 
األهداف  تحقيق  ويعّد  كام  اإلتجاه، 

مبثابة دليل عىل التقدم.

الرسالة الرئيسية

املحتوى

القنوات
لوحة إعالنات

صورة فيلم

نرشة إخبارية

الشبكة الداخلية
ملصق إعالين
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2.5—الضبط
ضبط أهداف ونشاطات التنوع بني الجنسني

   
يعد ضبط وتقييم إجراءات الرشكة من العوامل الرئيسية للنجاح ألنهام يساعدان الرشكة يف عملية التعليم 

املستمر.  وفيام تقوم اإلدارة الناجحة للتنوع بني الجنسني مبراقبة مقاييس رئيسية )عىل سبيل املثال: نسبة 
تشغيل كال الجنسني، مقاييس التوظيف ومعدالت االحتفاظ باملوظفني من الجنسني(، تتطلب املشاريع القامئة 
للتنوع بني الجنسني تقييامً لنشاطاتها )عىل سبيل املثال: عدد املتدربني يف جلسات التوجيه ومدى رضاهم 

عنها(. 
مبوضوعية  األهداف  وتحقيق  التقدم  عن  لإلعالن  الرشكات  متكني  عىل  اإلجراءات  وتقييم  مراقبة  تعمل  كام 

ولالستجابة يف حالة املقاييس املقلقة، وكذلك التحسني املستمر يف مرشوع التنوع بني الجنسني.

حصة  املثال:  سبيل  )عىل  الجنسني  بني  للتنوع  الرئيسية  املقاييس  عن  واإلعالن  املراقبة 

املتقدمني للوظائف من اإلناث أو حصة مشاركة اإلناث يف مجالس اإلدارات(

املراقبة واإلعالن عن نشاطات إدارة التنوع بني الجنسني )عىل سبيل املثال: عدد املشاركني 

يف تدريب املديرين أو تدريب القيادات النسائية واإلقبال عىل ساعات عمل مرنة( 

ضبط النتائج )عىل سبيل املثال: من خالل التداخل يف عملية إدارة الجودة( ومناقشة النتائج  

بشكل منتظم )عىل سبيل املثال: يف االجتامعات الربع سنوية أو السنوية(

تطوير طريقة ما من أجل تجميع والرد عىل التطورات غري املرغوب فيها أو الشكاوى )عىل 

سبيل املثال: تطوير نظام إنذار فيام يتعلق باإلخفاقات يف مقاييس التنوع بني الجنسني أو 
تطوير عملية للرد عىل شكاوى العنرصية/ التحرش( 

إجراءات إدارة التنوع بني الجنسني
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ضبط التنوع بني الجنسني

ز يجا بإ

عملية  عن  عبارة  الجنسني  بني  التنوع  ضبط  إن   – التعريف 

الجنسني  بني  املهنية  العالقات  حول  البيانات  ومراقبة  جمع 
ونشاطات إدارة التنوع بني الجنسني.

االستجابة  أجل  من  معنى  ذات  مؤرشات  وضع   – الغاية 

الرسيعة لألرقام املثرية للقلق ولعرض اإلنجازات.

العملية

األرقام بني الجنسني – يتم قياس الفروقات العددية 

بني الجنسني مبساعدة مقاييس املوارد البرشية  
املراعية للجنسني. عىل سبيل املثال: 

حصة توظيف اإلناث يف كل دائرة.##

حصة املتقدمات للوظائف##

معدل دوران العمل بالنسبة للموظفات##

حصة اإلناث يف املستوى الهرمي##

البيانات األولية يف  البيانات األولية: تظهر الحاجة اىل 

املوارد  دائرة  وتقوم  املعنى.  ذات  املقاييس  حساب 
اإلناث  املوظفني  عن  البيانات  بتجميع  عادة  البرشية 

والذكور يف كل دائرة/ مستوى هرمي..الخ

مدروسة  معادالت  عىل  االعتامد  باإلمكان  املقاييس: 

أهمية  األكرث  البرشية  املوارد  مقاييس  حساب  أجل  من 
بالنسبة ملراعاة الفروق بني الجنسني.

التغريات  مراقبة  يجب  النشاط،   تنفيذ  خالل  املراقبة: 

تتم  للقلق  مثرية  األرقام  كانت  حال  ويف  بانتظام. 
مناقشتها مع الفريق املسؤول.

 – باألرقام  املسؤول  الفريق  إبالغ  يتم  التقارير:  تقديم 

وإذا كانت ذات أهمية –  يتم رفعها لإلدارة العليا.
باإلمكان عرض النشاطات الناجحة من خالل التقارير التي 

يتم تبادلها داخلياً وخارجياً.  

تقييم  يتم   – الجنسني  بني  التنوع  إدارة  نشاطات 

الجنسني عن طريق االستعانة  التنوع بني  إدارة  نشاطات 
ببيانات املشاركة واالستفتاءات، عىل سبيل املثال: 

حصة املوظفات والتي تعد دليال عىل أن ثقافة ##
الرشكة قامئة عىل الشمول وخالية من الصورة 

النمطية .

عدد اإلناث املشاركات يف فعاليات التوظيف.##

حصة اآلباء واألمهات الذين قاموا بتسجيل أطفالهم ##
يف مرافق رعاية األطفال التابعة للرشكة.

كأعداد   – الكمية  للبيانات  بالنسبة  الكمية:  البيانات 

توثق  التي  البيانات  من  التحقق  باإلمكان   – املشاركني 
املثال:  سبيل  )عىل  الجنسني  بني  التنوع  إدارة  نشاطات 

قوائم املشاركني(

النوعية، ميكن  الردود  البيانات النوعية: من أجل قياس 

إجراء دراسة عىل املوظفني لقياس مدى رضاهم عن 
املثال:  سبيل  )عىل  الجنسني  بني  التنوع  إدارة  نشاطات 
معرفة إن كانت حملة التواصل  قد نجحت يف التقليل من 

الصور النمطية يف الرشكة(

عىل  املؤثرة  التغيريات  مراقبة  يتم  أن  املراقبة: 

يتعلق  فيام  بانتظام  البرشية  املوارد  ادارة  مقاييس 
األرقام  كانت  حال  ويف  الجنسني.  بني  الفروق  مبراعاة 

مثرية للقلق يتم إتباع عملية محددة مسبقاً.

تقديم التقارير: يتم إبالغ اإلدارة العليا باألرقام ونرشها 

املسؤولية  عن  الرشكة  تقرير  أو  السنوي  التقرير  يف 
املجتمعية.

البيانات

جمع البيانات

املراقبة وعملية 

إعداد التقارير
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املرشوع والتنفيذ

3

µ  كيف ميكن للرشكة تحليل وضعها الحايل من حيث التنوع بني
الجنسني؟

µ  كيف ميكن للرشكة أن تصمم مرشوع التنوع بني الجنسني مبا
يلبي احتياجاتها؟

µ  ما الذي يجب أن تأخذه الرشكة بعني االعتبار من أجل تطبيق
مرشوع التنوع بني الجنسني بنجاح؟
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الجنسني بني  التنوع  مرشوع  تصميم 

تحديد األهداف وإعداد خطة عمل حيث تناسب احتياجات/متطلبات الرشكة مبا يخص 
التنوع بني الجنسني.

    الفصل 3.2

إن املبارشة مبرشوع التنوع بني الجنسني يتم بتطبيق نفس املبادئ املتبعة يف أي مرشوع من مرشوعات 

الرشكة؛ حيث يتم ذلك عن طريق تحليل الوضع الحايل، ومن ثم تصميم املرشوع ووضعه حيز التنفيذ تدريجياً، 
حيث يتم الوصول للنتائج املرجوة من خالل ثالث مراحل:

الجنسني بني  التنوع  تحليل 

تحليل الوضع الحايل للتنوع بني الجنسني يف الرشكة لتحديد عنارص النجاح، والتحديات 
    الفصل 3.1والفجوات.

الجنسني بني  التنوع  مرشوع  تنفيذ 

وضع خطة العمل حيز التنفيذ ومراقبة نجاح املرشوع.
    الفصل 3.3
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3.1—تحليل التنوع بني الجنسني

التوجيه مبدأ 

إن النهج االسرتاتيجي من أجل إدارة ناجحة للتنوع بني الجنسني يتبع مبدأ اإلسرتاتيجيات الشاملة لألعامل ويتضمن 
كافة املستويات يف الرشكة – من اسرتاتيجية الرشكة وثقافتها، واإلدارة، والعمليات، وحتى الضبط واالتصال 
والتواصل بالرشكة )انظر النهج االسرتاتيجي صفحة 17(. وبطريقة مامثلة، يتبع تحليل التنوع بني الجنسني نهجاً 
شامالً بحيث تتم عملية التقييم لكل مستوى اداري يف الرشكة للتأكد من مدى تطبيق التنوع بني الجنسني، 

وتقبله واختباره.

املطلوبة املوارد 

والدعوة  والدعم  اإلرشاف  عىل  توجيهية  لجنة  أو  العليا  اإلدارة  تعمل  أن  بد  للمرشوع—ال  راعية  جهة  توفر 

التنوع بني الجنسني، وهذا يعّد رشطاً أساسياً لضامن توفر املصادر وتعاون أصحاب  برضورة عمل تحليل حول 
العالقة.  

فريق عمل للمرشوع—عادة ما يتألف فريق العمل من ثالثة إىل خمسة أشخاص تسند إليهم مسؤولية إجراء 

الكمية والنوعية  البيانات  التنوع بني الجنسني خربة شاملة يف مجال تحليل  التحليل الالزم حيث يتطلب تحليل 
اإلستعانة  من  بد  ال  ذلك،  عىل  وبناًء  البرشية  املوارد  وإدارة  الجنسني  بني  التنوع  يف  خربة  إىل  باإلضافة 
مبستشار خارجي لديه خربة يف تلك املجاالت الستكامل املهارات املطلوبة من فريق العمل الداخيل القائم 

عىل املرشوع يف الرشكة.

اإلطار الزمني—وهو الوقت الالزم إلجراء تحليل التنوع بني الجنسني – منذ عقد االجتامع األول وحتى تقديم 

التقرير الخاص بتحليل التنوع بني الجنسني- وهو يختلف ويعتمد بشكل كبري عىل توفر فريق العمل ومشاركة 
أصحاب العالقة. عىل الرشكات أن تحدد مدة ال تقل عن 3-4 أشهر للقيام بالعمل املطلوب.

دائرة  البرشية،  املوارد  دائرة  )خاصًة  دوائر  عدة  من  مدخالت  يتطلب  الجنسني  بني  التنوع  تحليل  إن 
واملوظفني  والوسطى  العليا  اإلدارة  الرشكة(،  يف  املعلومات  ونرش  االتصال  ودائرة  الضبط، 
البيانات بطريقة  البداية هو أساس لعملية جمع  العاملني يف الرشكة. إن ضامن مشاركتهم منذ 

سهلة وبدون إضاعة للوقت.

أصحاب العالقة
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التحليل عملية 

يعتمد تحليل التنوع بني الجنسني عىل ثالثة محاور رئيسية: املقاييس واألرقام الخاصة بالتنوع بني الجنسني، 
تحليل  تقرير  يف  النتائج  نرش  يتم  ذلك  وبعد  النتائج  وتسجيل  محور  كل  تحليل  يتم  حيث  واالنجازات،  والجهود، 

التنوع بني الجنسني.

تحليل مقاييس التنوع بني الجنسني يف الرشكة للحصول عىل نظرة عامة حول 

وجود اإلناث يف الرشكة.

تحليل جهود التنوع بني الجنسني لتحديد املامرسات الحالية التي تدعم التنوع 

بني الجنسني.

تحليل انجازات التنوع بني الجنسني  للتأكد من فاعلية املامرسات املتبعة حالياً 

لتحسني التنوع بني  الجنسني.

إعالن النتائج  من خالل تسليط الضوء عىل النجاح، الفجوات والتحديات الهامة.

مقاييس التنوع بني الجنسني

جهود التنوع بني الجنسني

انجازات التنوع بني الجنسني

وهي بيانات من دائرة املوارد البرشية مبا يخص التنوع بني الجنسني يف الرشكة، عىل سبيل 
املثال نسبة املوظفني اإلناث، معدل دوران العمل بالنسبة للنساء مقارنًة بالرجال أو نسبة 

مشاركة النساء يف اإلدارة.

تصميم العمليات واإلجراءات الخاصة بإدارة املوارد البرشية والتي تؤثر عىل التنوع بني الجنسني، 
عىل سبيل املثال، برامج تعريفية الستقطاب الخريجات لتقديم طلبات توظيف يف الرشكة، أو 

عملية توظيف منظمة/ُمحكمة لضامن تكافؤ الفرص.

تقييم اإلجراءات املتبعة يف دائرة املوارد البرشية التي تؤثر عىل التنوع بني الجنسني لدى 
أصحاب العالقة املعنيني، عىل سبيل املثال: تقدير الخريجات لنشاطات إدارة التنوع بني الجنسني ما 

يدفعهن للتقدم للوظيفة أو أن يشري امللتحقون الجدد بالعمل إىل أن طريقة تعيينهم كانت من 
خالل معارف شخصية ال عن طريق خضوعهم لعملية تقييم للوظيفة بشكل كامل. 



الذكورنسبة الجنسني اإلناث/  للموظفني  اإلجاملية  الحصة 
/ قسم. / وظيفة  الوظيفي  الهرم  لكل مستوى يف  الحصة 

االفجوة يف األجور بني 

الجنسني 

الذكور. بأجور  الذكور واإلناث كنسبة مقارنة  الفرق يف األجور بني 

يف معدل الطلبات للتوظيف  بطلبات  املتقدمني  والذكور  اإلناث  من  كل  وحصة  عدد 
الرشكة.

الذين متت دعوتهم ملقابالت معدل املقابالت  اإلناث والذكور  عدد وحصة كل من 
التوظيف.

تعيينهم.معدل التوظيف الذين تم  اإلناث والذكور  عدد وحصة كل من 
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املقاييس العامة

التوظيف
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حيث  الرشكة،  داخل  والرجال  النساء  لتمثيل  عامة  نظرة  بناء  يف   الجنسني  بني  التنوع  مقاييس  تساعد 
فإن  ذلك،  عىل  عالوة  الجنسني.  بني  واملوزون  الكايف  التنوع  يف  الرشكة  لدى  ضعف   نقاط  تظهر 
التقييم ملحة عامة  الجنسني. ويعطي  التنوع بني  التي تعيق  املقاييس تعطي مؤرشاً جيداً عن العوامل 
التنوع  تحليل  عملية  يف  السري  أثناء  متكرر  بشكل  جمعها  تم  التي  املقاييس  خالل  من  الرشكة  اداء  عن 

الجنسني. بني 

جمع البيانات

الضبط،  دائرة  أو  املوظفني  شؤون  دائرة  من  املطلوبة  املعلومات  بجمع  العمل  فريق  يقوم  ما  عادًة 
وال تقوم كل الرشكات بجمع هذه املعلومات كام هو وارد يف الجدول. ويف هذه الحالة، يقوم فريق 
مبا  األقل  عىل   – الرشكة  من  بالبيانات  متخصصني  مع  بالتعاون  املقاييس  وترتيب  البيانات  بجمع  العمل 

الوظيفي(.  التقدم  أو  باملوظفني  االحتفاظ  )التوظيف،  الرشكة  بها  تهتم  التي  العمل  مجاالت  يخص 

الجنسني بني  التنوع  مقاييس 

مقاييس التنوع بني الجنسني أ



معدل االحتفاظ 

باملوظفني

يف  الرشكة  يف  املستمرين  اإلناث/الذكور  املوظفني  عدد 
اإلناث/الذكور  املوظفني  مجموع  من  مئوية  كنسبة  العام  نهاية 

العام. بداية  يف 

معدل دوران العمل 

االختياري 

الرشكة  يف  العمل  تركوا  الذين  اإلناث/الذكور  املوظفني  عدد 
املوظفني  مجموع  من  مئوية  كنسبة  العام  نهاية  يف  بإرادتهم 

العام. بداية  يف  اإلناث/الذكور 

معدل العودة للعمل 

بعد إجازة األمومة

األمومة كنسبة  إجازة  بعد  للعمل  اللوايت عادن  اإلناث  عدد 
األمومة.  إجازة  األمهات املستفيدات  من  مئوية من مجموع 

نسبًة معدل الغياب اإلناث/الذكور  للموظفني  العمل  عن  الغياب  أيام  عدد 
اإلناث/الذكور للموظفني  العمل  أيام  ملجموع 

حصة من هم يف سن 

اإلنجاب

يكون  التي  العمرية  الفئة  ضمن  اإلناث/الذكور  املوظفني  حصة 
السن. أطفال صغار  لديهم  يكون  أن  أو محتمل  لديهم 

حصة مشاركة املرأة 

يف مجلس اإلدارة

)واملجلس  اإلدارة  حصة مشاركة املرأة يف عضوية مجلس 
اإلستشاري(.

حصة مشاركة املرأة 

يف اإلدارة

أو  )الوسطى  الذكور كمديرين يف اإلدارة  اإلناث/  حصة مشاركة 
الدنيا(.

)أو معدل املدراء عدد اإلداريني اإلناث/ الذكور العاملني يف اإلدارة العليا 
لإلناث/ الكيل  املجموع  من  مئوية  كنسبة  الدنيا(  أو  الوسطى 

الذكور يف الرشكة. 

الذكور.معدل التدريب اإلناث/  من  للموظفني  التدريب  أيام  عدد  متوسط 

الذكور. نتائج تقييم املوظفني اإلناث/  من  املوظفني  تقييم  درجة  معدل 

ملستوى معدل الرتقية ترقيتهم  متت  الذين  الذكور  اإلناث/  املوظفني  عدد 
املستوى  يف  املوظفني  عدد  مجموع  من  مئوية  كنسبة  أعىل 

الحايل. الوظيفي 
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االحتفاظ باملوظفني 

التقدم الوظيفي
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توضيح  عىل  يساعد  اإلناث  مقابل  للذكور  بالنسبة  مقياس  كل  نتائج  ميثل  والذي  أدناه  البياين  الرسم  إن 
ليست  والذكور  اإلناث  من  املوظفني  بني  األرقام  يف  االختالالت  أن  من  بالرغم  الجنسني  بني  الفروقات 
جميعها قامئة عىل أساس ممنهج. أما إذا كان االختالف بني الجنسني كبرياً نسبياً يكون هناك حاجة التخاذ 

اختبار مربع تشاي(. )مثال  القيايس  االداء  اختبار معايري  بواسطة  اختبار هذا  إجراء حيال ذلك. وميكن 

إناث

ذكور

عرب
الرشكة

%33

%67

%46
%54

%19

%81

الدائرة 
الرابعة

الدائرة 
لثالثة ا

الدائرة 
لثانية ا

الدائرة 
األوىل

%75

%25%9

%91

بني  معيارية  داللة  هناك 
ككل  الرشكة  يف  الجنسني 

(33% إناث مقابل 67% ذكور( 
العامالت  النساء  حصة  لكن 

هذا  يف  مثيلتها  تفوق 
نساء(  %30 )حيث  القطاع 

هناك فروقات ذات داللة معيارية بني الجنسني يف كل من 
والرابعة. والثالثة  الثانية  الدائرة 

الدائرة الثانية: اإلناث أقلية – حيث ميثلون نسبة 19% فقط##

الدائرة الثالثة: الذكور يشكلون األقلية – حيث ميثلون نسبة %25 ##
فقط

الدائرة الرابعة: متثل أقل حصة للنساء يف الرشكة ككل 9% فقط.##

تحليل البيانات

SHARE OF FEMALE /  MALE EMPLOYEES PER DIVISION

صورة 2: مثال توضيحي لتحليل مقاييس التنوع بني الجنسني 

مشاريع التنوع بني الجنسني —
التحليل، تصميم املرشوع والتنفيذ

حصة املوظفني اإلناث/ الذكور يف كل دائرة
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التنوع  حيث  من  الالزمة  اإلجراءات  والتخاذ  معالجة   تحتاج  التي  املجاالت  عن  أولياً  مؤرشاً  النتائج  تعطي 
وتعّد  الحقاً(.  الجنسني  بني  التنوع  مرشوع  عليها  يركز  أن  يجب  التي   املجاالت  آخر:  )مبعنى  الجنسني  بني 
التنوع بني  إدارة  لجمع املعلومات عن جهود وإنجازات  التخطيط  األهمية عند  يف غاية  هذه املعلومات 
الجنسني. وقد يستهلك جمع املعلومات عن إنجازات إدارة التنوع بني الجنسني عىل وجه الخصوص الكثري 

كفاءتها.     زيادة  وبالتايل  املتوقعة  الرشكة  الحتياجات  مالءمتها  بغية   – الوقت  من 
الالزم. اإلجراء  التخاذ  الحاجة  تدعو  حيث  العمل  مجال  تحديد  كيفية  أدناه  الجدول  يوضح 

تقييم البيانات

أن تكون حصة املوظفني تفوق حصة املوظفات بشكل واضح، ##
خاصًة يف مستوى الدخول )مستوى املبتدئني(.

أن تكون حصة املوظفات  قليلة جداً يف بعض األقسام/الدوائر.##

أن تظهر نتائج مقاييس التوظيف لصالح املوظفني الذكور )مثال: ##
توظيفمعدل طلبات التوظيف املقدمة، معدل التوظيف(

النساء 

أن يكون هناك نسبة عالية من املوظفني ضمن الفئة العمرية ##
التي تبدأ بتكوين أرسة. 

تجّمع املوظفات يف أقسام/ دوائر فقط ##

أن يكون معدل عودة املوظفات للعمل بعد إجازة األمومة ##
منخفضاً.

أن تكون نتائج مقاييس االحتفاظ باملوظفني ايجابية بشكل واضح ##
لصالح املوظفني الذكور دون اإلناث )مثال: معدل االحتفاظ 

باملوظفني، معدل الغياب(

اإلحتفاظ

باملوظفات 

أن تفوق حصة املوظفني الذكور بشكل واضح حصة اإلناث يف ##
املناصب  اإلدارية أو مجالس مجلس اإلدارة

أن يكون هنالك تجمع للموظفات يف املستويات الوظيفية األدىن ##
مقارنة مع الذكور.

أن تكون نتائج مصفوفة التقدم الوظيفي إيجابية بشكل واضح ##
لصالح املوظفني الذكور دون اإلناث )مثال: معدالت الرتقية، معدل 

املشاركة يف التدريب(

 التقدم الوظيفي

 للموظفات

مشاريع التنوع بني الجنسني —
التحليل، تصميم املرشوع والتنفيذ

مجال العملاالختالالت الواضحة بني الجنسني
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مأسسة إدارة التنوع بني الجنسني كوظيفة أو كفريق عمل داخل الرشكة.##

وجود اسرتاتيجية وأهداف للتنوع بني الجنسني.##

التخطيط املنظم للنشاطات من أجل تعزيز التنوع بني الجنسني.##

وجود السياسات التي تضمن تكافؤ الفرص بني الجنسني.##

توافق ثقافة العمل مع التنوع بني الجنسني.##

تقبل األهمية اإلقتصادية لوجود التنوع بني الجنسني من قبل اإلدارة العليا والوسطى/ التنفيذية.##

الدعم الفعال للتنوع بني الجنسني من قبل اإلدارة العليا والوسطى/ التنفيذية.##

الدعم الفعال لتحقيق التوازن بني العمل واألرسة من قبل اإلدارة العليا والوسطى/ التنفيذية.##

مشاريع التنوع بني الجنسني —
التحليل، تصميم املرشوع والتنفيذ

اإلدارة

اسرتاتيجية الرشكة وثقافتها

46

البرشية  الجهود املبذولة  يساعد عىل فهم منهجية تصميم عمليات وإجراءات دائرة املوارد  إن حجم 

املتبعة حالياً يف الرشكة والتي تؤثر عىل التنوع بني الجنسني؛  مبعنى الجهود املبذولة من قبل الرشكة  
من  اإلسرتاتيجي  النهج  مستويات  لكافة  املؤرشات  من  عدٍد  تطوير  تم  وقد  الجنسني.  بني  التنوع  لتحقيق 
املؤرشات  بهذه  قامئة  وتظهر  الجنسني.  بني  التنوع  يف  جهودها  تقييم  عىل  الرشكات  مساعدة  أجل 
يف الجدول املشار إليه يف ميني الصفحة.  وإىل جانب الهيكل التنظيمي، يتحقق التحليل  من مستوى 

تصميمها. ومنهجية  الرشكة   يف  الجنسني  بني  التنوع  تحقيق  بهدف  املبذولة  الجهود 

جمع البيانات

يتم جمع املعلومات عن جهود التنوع بني الجنسني من خالل تحليل املقابالت والوثائق/ العمليات:

للموارد ## الحالية  واإلجراءات  العمليات  مناقشة  البرشية:  املوارد  دائرة   عىل  القامئني  مع  مقابالت 

البرشية مع ممثيل/ مديري املوارد البرشية.

أعمق ## فهم  اكتساب  أجل  من  الصلة  ذات  العمليات  وتتبع  الوثائق  دراسة  العمليات:  الوثائق/  تحليل 

للعمليات واإلجراءات الحالية للموارد البرشية.

وإنجازات جهود  تقييم  مؤرشات 
الجنسني بني  التنوع 

جهود التنوع بني الجنسني ب



تجنب الصور النمطية حول الجنسني خالل نرش املعلومات يف الرشكة##

توعية املوظفني بالجهود التي تبذلها إدارة التنوع بني الجنسني يف سبيل تحقيق أهدافها.##

توعية أصحاب العالقة الخارجيني حول األهداف والجهود التي تبذلها إدارة التنوع بني الجنسني##

أفكار مستوحاة من مناذج يحتذى بها لتعزيز فكرة التنوع بني الجنسني##

نظام رقابة منظم وتقارير تتضمن املقاييس الرئيسية للتنوع بني الجنسني والجهود املبذولة ##
لتحقيقها.

التحليل بشكل منتظم ومناقشة نتائج الضبط.##

توفري االجراءات التي ينبغي اتباعها يف حالة حدوث مشكالت تتعلق بالتنوع بني الجنسني.##

التوظيف

توفري إناث مؤهالت للعمل يف الوظائف واألقسام يف الرشكة##

إعالنات التوظيف والرتويج الستقطاب الطاقات النسائية املؤهلة ##

فرص متساوية لكل من الذكور واإلناث املتقدمني بطلبات التوظيف للحصول عىل عرض عمل.##

وجود سياسات أو كوتا لزيادة عدد اإلناث الذين يتم توظيفهم.##

االحتفاظ باملوظفني

توفري األمن والحامية للموظفات.##

خلق بيئة عمل تلبي احتياجات اإلناث والذكور عىل حد سواء.##

التوجيه واملشورة لتحقيق التوازن بني متطلبات العمل واألرسة.##

دعم التزامات املوظفني فيام يتعلق برعاية األطفال وكبار السن خالل ساعات العمل.##

تقديم نظام عمل مرن بحيث يتالءم مع ظروف واحتياجات املوظفني##

السامح للموظفني باملغادرة لتلبية االحتياجات األرسية الطارئة.##

دعم قضية حامية األمومة والتأكيد عىل تطبيق نظام إجازة األبوة ##

التقدم الوظيفي

توافق أنظمة املسار الوظيفي مع التنوع بني الجنسني##

فرص متساوية للموظفني اإلناث والذكور للحصول عىل نتائج تقييم جيدة##

حصول املوظفني من اإلناث والذكور عىل فرص متساوية للرتقية##

إدارة املواهب املؤسسية يعمل عىل تحفيز التنوع بني الجنسني يف اإلدارة ##

دعم التقدم الوظيفي للموظفات.##

وجود سياسات أو كوتا لزيادة عدد اإلناث يف اإلدارة.##

مشاريع التنوع بني الجنسني —
التحليل، تصميم املرشوع والتنفيذ

الضبط

العمليات

االتصال والتواصل يف الرشكة
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يتم وضع معيار قياس يرتاوح من صفر إىل ثالث لكل مؤرش اعتامداً عىل وجود عدد قليل أو كثري من العمليات 
واإلجراءات املعمول بها يف الرشكة لتعزيز التنوع بني الجنسني. حيث يشري الصفر إىل عدم وجود أي جهود 
مبذولة يف هذا املجال، بينام يشري الرقم ثالثة )3( بأن الرشكة لديها عمليات وإجراءات متوفرة فيام يتعلق 
التنوع بني الجنسني يف  التقييم، يجب أن يكون املقيّم من ذوي الخربة يف إدارة  باملؤرش.  ولضامن صحة 

الرشكات.

تحليل البيانات

مشاريع التنوع بني الجنسني —
التحليل، تصميم املرشوع والتنفيذ

صورة 3: مثال توضيحي لتقييم جهود إدارة التنوع بني الجنسني

السنوية  التوظيف  معارض  يف  بانتظام  الرشكة  تشارك 
عن  اإلعالن  يكون  وال  أخرى،  ناحية  من  الخريجات.  وتستهدف 
وجه  عىل  لإلناث  موجهاً  الرشكة  يف  الشاغرة  الوظائف 

التحديد. 

عىل  قامئة  معايري  وتستخدم  واضحة  التوظيف  عملية 
التوظيف رصاحًة  تبني سياسة  التعيني. حيث  األداء التخاذ قرار 
الجنس،  أساس  عىل  التمييز  يتم  ال  بأنه  بالطلبات  للمتقدمني 
)ضمنياً(  تجنب  عىل  مدربني  غري  القرار  صناع  لكن  إلخ.  العمر، 

التحيز ضد املرأة. 

املؤرش

 
التقييم

 
=  التوظيف  

1 — توفر نساء مؤهالت للعمل يف 
وظائف وقطاعات الرشكة املختلفة

2 — إعالنات التوظيف والتسويق 
الستقطاب الطاقات النسائية املؤهلة 

للعمل يف الرشكة

3 — فرص متساوية لكل من النساء 
والرجال املتقدمني بطلبات التوظيف 

للحصول عىل عرض عمل

4 — وجود سياسات أو كوتا لزيادة عدد 
اإلناث الذين يتم توظيفهم

1.5

1

1

2

2
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الرشكة  وضع  مدى  عن  عامة  نظرة  لتقديم  االسرتاتيجي  النهج  من  مستوى  لكل  التقييم  مناذج  جمع  يتم 
الفعيل يف كل مستوى:

توفر نتائج تحليل جهود التنوع بني الجنسني ملحة عامة عن العمليات واإلجراءات املتبعة يف الرشكة والتي 
تؤثر عىل التنوع بني الجنسني حيث تعطي مؤرشاً جيداً  للقيمة التي تولتها الرشكة لتحقيق التنوع بني الجنسني. 
ومع ذلك، فإنها ال توضح إذا كانت الجهود الحالية كافية لتحقيق التنوع بني الجنسني، أم أن هناك حاجة التخاذ 
املزيد من اإلجراءات. علامً بأن الحصول عىل هذه املعلومات يتم يف الخطوة التالية من تحليل انجازات التنوع 

بني الجنسني.    

تقييم البيانات

 صورة 4: مثال توضيحي موجز لتقييم جهود التنوع بني الجنسني

مشاريع التنوع بني الجنسني —
التحليل، تصميم املرشوع والتنفيذ

التقييم

 

1.25

1.50

1.50

1.80

1.25

1.75

0.50

املستوى

 

اسرتاتيجية الرشكة وثقافتها

اإلدارة

التوظيف

االحتفاظ باملوظفني

التقدم الوظيفي

االتصال والتواصل

الضبط

املؤرش

 
التقييم

مستوى                               عىل  التواصل 
=  املؤسسة                                             

1 — تجنب الصور النمطية لنوع الجنس عند 
إجراء االتصاالت وتبادل املعلومات داخل 

الرشكة
2 — توعية املوظفني حول األهداف 

والجهود التي تبذلها إدارة التنوع بني 
الجنسني 

3 — توعية أصحاب العالقة الخارجيني 
حول األهداف والجهود التي تبذلها إدارة 

التنوع بني الجنسني
4 — أفكار مستوحاة من مناذج يحتذى بها 

لتعزيز فكرة التنوع بني الجنسني

                              
1.75

3

2

1

1
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إن حجم اإلنجازات  يساعد عىل تقييم وفهم األثر الفعيل للعمليات واإلجراءات الحالية للموارد البرشية 

عىل التنوع بني الجنسني؛ مبعنى إىل أي مدى تساعد هذه العمليات عىل استقطاب املوظفات واالحتفاظ 
بهن وتشجيعهن )إنجازات التنوع بني الجنسني(.

 ولتقييم اإلنجازات يتم استخدام نفس املؤرشات لحجم الجهود املبذولة )انظر القامئة يف الصفحة 46(. 
العالقة يف الرشكة، وخاصة  أو نقصها عىل أصحاب  العمليات واإلجراءات  تأثري  التحليل يوضح  ومع ذلك، فإن 
املوظفني. مبعنى آخر هل هم راضون عن الجهود الحالية؟ هل تحتاج اإلناث )كونهن ميثلن األقلية( إىل مزيد 
من الدعم للحصول عىل عمل يف الرشكة بل والبقاء وإحراز التقدم الوظيفي فيه؟ أم أن موظفي املوارد 

البرشية واملديرين بحاجة اىل املزيد من الدعم والتأهيل لخلق بيئة عمل تشمل كال الجنسني؟
تعّد الجهود التي تم تحديدها خالل عملية تحليل جهود التنوع بني الجنسني يف غاية األهمية بالنسبة 
قبل  رضورية  الحالية  واإلجراءات  بالعمليات  املعرفة  إن  الجنسني.  بني  التنوع  إنجازات  تحليل  عملية  لتصميم 

تقييم كفاءتها وفعاليتها.

جمع البيانات

واملقابالت  الفردية  واملقابالت  االستبيانات  خالل  من  الجنسني  بني  التنوع  انجازات  حول  املعلومات  جمع  يتم 
الجامعية )وخصوصا مجموعات الرتكيز(:

االستبيان: توجيه أسئلة للموظف عن آرائه من خالل استبيان وعمل مسح عشوايئ الختيار املوظفني ##

)من كال الجنسني، ومن مختلف الوظائف واألقسام(

املقابالت الفردية: مقابلة مجموعة مختارة من أصحاب العالقة بشكل فردي.##

مجموعات الرتكيز )مقابالت جامعية(: مقابالت مع مجموعات مختارة من املوظفني بحيث تتشكل كل ##

مجموعة تركيز من عدد من املوظفني.

 

انجازات التنوع بني الجنسني

مشاريع التنوع بني الجنسني —
التحليل، تصميم املرشوع والتنفيذ

الجهود املبذولة غري كافية لتحقيق التنوع بني 
الجنسني بالنسبة إىل املؤرش )تقييم منخفض(

اختبارات تحليل توضح ما إذا كان هناك حاجة 
ملزيد من الجهود

وجود جهود ذات صلة بالتنوع بني الجنسني 
فيام يتعلق باملؤرش )تقييم عال(

اختبارات تحليل تبني ما إذا كان أصحاب العالقة 
راضيني عن الجهود املبذولة

تحليل انجازات التنوع بني الجنسني نتائج جهود التنوع بني الجنسني
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صورة 5: مثال عىل أسئلة لالستبيان و ملجموعات الرتكيز حول مؤرش "فرص متساوية للحصول 
عىل عرض عمل للمتقدمني من الذكور واإلناث"

تحليل البيانات

يتم إجراء تحليل حجم اإلنجازات بنفس طريقة تحليل حجم الجهود: حيث يتم تحديد معيار اداء يرتاوح من صفر 
الحالية  العمليات واإلجراءت  كانوا يعتربون  إذا  العالقة للرشكة وما  لكل مؤرش اعتامداً عىل أصحاب  إىل ثالث 
الجنسني. يشري الصفر اىل أن أصحاب العالقة غري راضيني عىل اإلطالق عن الجهود  التنوع بني  كافية لضامن 
الحالية لتعزيز التنوع بني الجنسني ويرون أن هناك حاجة ماسة لبذل املزيد من الجهد. أما )ثالثة( فتدل عىل أن 
أصحاب العالقة راضون عن الجهود الحالية وال حاجة اىل مزيد من الدعم. من أجل ضامن صحة التقييم، ينبغي 

أن يكون املقيم من ذوي الخربة يف إدارة التنوع بني الجنسني يف الرشكات.

التقييم من 0-3 ملدى
اعتقادك بأن عملية

 التوظيف عادلة وشفافة

ما رأيك بعملية التوظيف؟ 
منصفة؟ تلقى االستحسان؟

 مخيبة لآلمال؟

التقييم من 0-3 ملدى شعورك )كأنثى( بأنه قد تم التعامل 
معك عىل قدم املساواة مع الرجال أثناء عملية التوظيف

مشاريع التنوع بني الجنسني —
التحليل، تصميم املرشوع والتنفيذ

أسئلة محتملة يف االستبيان

أسئلة محتملة ملجموعات الرتكيز

ما الذي ميكن أن تغريه يف عملية التوظيف
لجعلها أكرث إنصافا لإلناث املتقدمات  بطلبات التوظيف؟
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التقييم
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يتم تجميع التقييامت لكل مستوى يف النهج االسرتاتيجي - متاما كام للجهود.

صورة 6: مثال توضيحي عىل تقييم انجازات التنوع بني الجنسني 

صورة 7: مثال عىل ملخص لتقييامت انجازات التنوع بني الجنسني

يعتربن  ال  بالرشكة  وظيفة  عىل  للحصول  املؤهالت  اإلناث 
الرشكة مكاناً مناسباً لعمل املرأة. حيث أوضحن خالل مجموعات 
سمعة  وأن  للرجال  موجهة  تبدو  التوظيف  إعالنات  أن  الرتكيز 
الرشكة تظهر بأنها غري صديقة لتوظيف اإلناث. فلم تالحظ أي 
من النساء اللوايت متت مقابلتهن بأن مشاركة الرشكة يف أي 
من معارض التوظيف كان بهدف توظيف النساء ويف رأيهن 
أن الرشكة يف حاجة ماسة لتثبت نواياها بشأن توظيف النساء.

عملية  أن  اعتربن  اإلستبيان  شملهن  اللوايت  املوظفات 
)متوسط  عالية  بشفافية  وامتازت  للغاية  نزيهة  التوظيف 
يف  املوظفات  أشارت  حيث  نقاط(.   3 من   2.7 التقييم 
طلبات  لتقديم  البداية  يف  ترددن  بأنهن  الرتكيز  مجموعات 
صديقة  غري  بأنها  الرشكة  سمعة  )بسبب  الرشكة  يف  للعمل 
بأن املرأة  أكدت لهن  التوظيف  أن عملية  إال  لتوظيف املرأة( 

هي موضع ترحيب كبري يف الرشكة.

املستوى

 

اسرتاتيجية الرشكة وثقافتها

اإلدارة

التوظيف

االحتفاظ باملوظفني

التقدم الوظيفي

االتصال والتواصل

الضبط

املؤرش

 
التقييم

 
=  التوظيف  

1 — توفر نساء مؤهالت للعمل يف 
وظائف وقطاعات الرشكة املختلفة

2 — إعالنات التوظيف والتسويق 
الستقطاب الطاقات النسائية املؤهلة 

للعمل يف الرشكة

3 — فرص متساوية لكل من الذكور 
واإلناث املتقدمني بطلبات التوظيف 

للحصول عىل عرض عمل.

4 — وجود سياسات أو كوتا لزيادة عدد 
اإلناث الذين يتم توظيفهّن.

1.25

0

0

3

2

املؤرش

 
التقييم

 

=  االتصال والتواصل                                         

1 — تجنب الصور النمطية لنوع الجنس عند 
إجراء االتصاالت وتبادل املعلومات داخل 

الرشكة
2 — توعية املوظفني حول األهداف 

والجهود التي تبذلها إدارة التنوع بني 
الجنسني 

3 — توعية أصحاب العالقة الخارجيني 
حول األهداف والجهود التي تبذلها إدارة 

التنوع بني الجنسني
4 — أفكار مستوحاة من مناذج يحتذى بها 

لتعزيز فكرة التنوع بني الجنسني

1

2

1

0

1
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الضوئية  اإلشارة  تصنيف  وهي  الجنسني  بني  التنوع  إنجازات  لتقييم  عملية  طريقة  هناك 
عىل  بناء  باملؤرشات  "األحمر"  أو  و"األصفر"  "األخرض"،  األلوان   ربط  يعني  وهذا  البسيط. 
أنه ليس هناك حاجة ملزيد من اإلجراءات، "األصفر" يعني أن  التحليل. "األخرض" يعني  نتائج 
هناك حاجة غري عاجلة التخاذ اجراءات، أما "األحمر" يعني أن هناك حاجة ملحة التخاذ اجراءات 
عىل  الضوئية  اإلشارة  تصنيف  تطبيق  يتم  الطريقة،  وبهذه  الجنسني.  بني  التنوع  بخصوص 

مستوى اداء كل مؤرش وعىل كل املستويات بالرشكة.
باإلضافة إىل ذلك، فمن املمكن مقارنة تقييم الجهود واإلنجازات عن طريق حساب 
يشري  منخفض  انجاز  مبعدل  مرتبط  املرتفع  الجهود  تقييم  مؤرش.  كل  تقييم  بني  الفرق 
إىل أن الجهود الحالية بحاجة إىل مراجعة. وتقييم الجهود املنخفض مرتبط مبعدل إنجاز 

منخفض يدل عىل أنه يجب بذل مزيد من الجهد.

كام تساهم املعلومات النوعية التي تم جمعها خالل تحليل االنجازات  يف التعرف عىل 
بني  التنوع  لتحسني  معها  التعامل  يجب  التي  التحديات  وتلخص  إجراءات  التخاذ  الحاجة 

الجنسني يف الرشكة.

تقييم البيانات

صورة 8: مثال توضيحي للجهود واالنجازات املتعلقة بالتنوع بني الجنسني
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النتيجة )الداللة( املعيار

تقييم 

الجهود

1.5

1

1

2

2

0,25-

1-

1-

1+

0

 
R

وجود جهود قليلة لتحفيز النساء للتأهل 
والتقدم بطلب عمل )جميعها غري كافية(.

هناك حاجة ماسة ملزيد من الجهود ##

هناك جهود متعددة لضامن عملية توظيف 
خالية من التحيز ) وهي وافية(

ال حاجة التخاذ أية إجراءات##

السياسات أو الكوتا متبعة ومعظمها يخدم 
الهدف:

ميكن تحسني الجهود الحالية ##
ولكن ليس بشكل طارئ

 

=    التوظيف 

1 — توفر نساء مؤهالت للعمل يف وظائف 
وقطاعات الرشكة املختلفة

2 — إعالنات التوظيف والرتويج لجذب الطاقات 
النسائية املؤهلة للعمل يف الرشكة

3 — تكافؤ الفرص لكل من الذكور واإلناث 
املتقدمني بطلبات التوظيف للحصول عىل 

عرض عمل.

4 — وجود سياسات أو كوتا لزيادة عدد 
املوظفني من اإلناث.

1.25

تقييم 

اإلنجازات

           

الفرق

مشاريع التنوع بني الجنسني —
53التحليل، تصميم املرشوع والتنفيذ

الدرجة/التصنيف

3–2.001

2–1.001

1–0
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بدوره  والذي  واإلنجازات.  الجهود  مقاييس  تحليل  خالل  من  النتائج  الجنسني  بني  التنوع  تحليل  تقرير  يلخص 

يقدم تحليال شامالً لوضع الرشكة مبا يخص الجنسني من خالل بيانات املوارد البرشية باإلضافة إىل العمليات 
واإلجراءات. ويف سياق ذلك، تعترب تحليل مقاييس الجهود واإلنجازات كأساس للتخطيط املستقبيل للموارد 
البرشية وباألخص مشاريع التنوع بني الجنسني لتحسني الوضع الراهن.  ومن ثم يساعد )التقييم الكمي( عىل 

تحديد األولويات ومن أين تبدأ.

تقرير تحليل التنوع بني الجنسني

الجنسني بني  التنوع  تحليل  لتقرير  توضيحي  مثال 

      املحتويات

ملخص اإلدارة   .1  
تلخيص الهدف ونطاق العمل والنتائج الرئيسية لتحليل التنوع بني الجنسني   

آلية العمل   .2  
رشح عملية جمع البيانات   

ملخص النتائج   .3  
من خالل تحليل مقاييس الجهود واإلنجازات   

املقاييس العامة )نسبة الجنسني، الفرق يف األجور بني الجنسني(##

االسرتاتيجية والثقافة )الجهود واإلنجازات(##

اإلدارة )الجهود واإلنجازات(##

التوظيف )املقاييس، الجهود واإلنجازات(##

االحتفاظ باملوظفني )املقاييس، الجهود واإلنجازات(##

التقدم الوظيفي )املقاييس، الجهود واإلنجازات(##

التواصل بالرشكة )الجهود واإلنجازات(##

الضبط )الجهود واإلنجازات(##

امللخص العام  .4  
تسليط الضوء عىل االجراءات التي يجب اتخاذها يف ضوء الجهود واإلنجازات املوجودة   

ملحق  .5  
   تضم جميع النتائج التفصيلية لتحليل املقاييس والجهود واإلنجازات

د
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)التوظيف( مستوى  عىل  للنتائج  توضيحي  ملخص 

الجنسني بني  التنوع  مقاييس  ملخص 

األقسام
نسبة املتقدمني 
للوظيفة من اإلناث

نسبة اإلناث الذين 
تم مقابلتهّن

نسبة اإلناث الذين تم 
توظيفهّن

15%15%15%أقسام الرشكة

6%5%5%قسم 1

14%18%20%قسم 2

16%17%15%قسم 3

17%16%17%قسم 4

النسبة اإلجاملية للمتقدمني للوظيفة من اإلناث هي %15 وهي نسبة أقل من املعدل يف مجال العمل.##

نسبة النساء اللوايت اجتزن مراحل عملية التوظيف : %15 من اإلناث املتقدمات بطلبات للعمل و %15 تم ##
حصولهن عىل الوظيفة.

األقسام:##
قسم )1( يواجه التحدي األكرب بطلبات التوظيف: %5 فقط من املتقدمني نساء. ‹
قسم )2( جذب أعىل نسبة من النساء املتقدمات للوظيفة وهي %20 ولكن تم توظيف %14 فقط  ‹

)احتامل وجود تحيز يف قرار التوظيف(.
قسم )3( و )4( تتامىش مع متوسط معدل التوظيف يف الرشكة.            ‹
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ملخص جهود وانجازات التنوع بني الجنسني

%22 من خريجي التدريب املهني أو الجامعات يف مجال ## يهيمن الذكور يف مجال عمل الرشكة. فقط 
عمل الرشكة هن من اإلناث. والرشكة ال تبذل الجهود الكافية لجذب النساء للعمل لديها، فإن املؤسسات 

التعليمية ترحب بالتعاون مع الرشكة بهذا الصدد.

بالرغم من مشاركة الرشكة يف معرض لتوظيف النساء، فإن اإلناث املحتمل أن يتقدموا بطلبات للعمل ##
يعتقدون بأن الرشكة ليس لديها الرغبة بتوظيف النساء. ولكن تفاجؤوا بأن الرشكة ترغب بتوظيف اإلناث 

وقدروا هذه املعلومة/التوجه.

تتسم عملية االختيار والتوظيف بالشفافية والنزاهة. ردود الفعل يف االستبيان ومجموعات الرتكيز كانت ##
ايجابية بشكل كبري.

التقييم بني ## السياسات املوجودة يف الرشكة توجب توظيف املرشحات اإلناث يف حال كان تعادل يف 
الذكور واألناث، عىل املديرين واملوظفني الدعم واالمتثال لهذه السياسة  )بعض الشكوك موجودة يف 

قسم )2((

0

0

3

2

املعيار

 
معدل الجهود

1.5

1

1

2

2

 
=  التوظيف 

1— توفر نساء مؤهالت للعمل يف وظائف 
وقطاعات الرشكة املختلفة

2— إعالنات التوظيف والرتويج لجذب الطاقات 
النسائية املؤهلة للعمل يف الرشكة

3— تكافؤ الفرص لكل من الذكور واإلناث املتقدمني 
بطلبات التوظيف للحصول عىل عرض عمل

4 — وجود سياسات أو كوتا لزيادة عدد املوظفني 
من اإلناث

1.25

معدل                 

اإلنجازات
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امللخص

تواجه الرشكة تحّدياً كبرياً مبا يخص جذب املؤهالت من االناث بناءاً عىل املعطيات التالية
القليل من النساء مؤهالت للعمل يف مجال عمل الرشكة.. 1

النساء املؤهالت ال يرغنب بالعمل يف الرشكة حيث ال يعتربن الرشكة مكاناً جاذباً للعمل . 2

مبا يتعلق بالنقطة 1: التحديات التي يوىص مبعالجتها هي

املؤسسات التعليمية ) التدريب املهني و الجامعات( تعاين من جذب االناث يف بعض ##
القطاعات لخشية اإلناث من عدم وجود فرص عمل يف القطاعات التي يهيمن عليها الذكور. 

ويف الوضع الحايل، الرشكات يف هذه  القطاعات ال تبدي الرغبة يف توظيف االناث.

القسم) 1 ( يواجه تحدياً اضافياً بأن الوظائف يف القسم تعّد "غري مالمئة" لعمل النساء.##

مبا يتعلق بالنقطة 2 : التحديات التي يوىص مبعالجتها هي

اعالنات التوظيف تستهدف الرجال فقط.##

العاملني الذكور يخربون أقرانهم بأن الوظائف بالرشكة  مخصصة" للذكور فقط".##

الجهود األولية التي تم اتخاذها لتغيري هذه الصورة النمطية مل يتم مالحظتها من قبل ##
املتقدمات للعمل من االناث. وغري معروف بأن الرشكة ترغب بتوظيف املزيد من النساء.

باالضافة لذلك، تظهر املقاييس الحاجة للعمل مع ادارة القسم )2( للحد من احتامل التحيز فيام يخص قرارات 
التوظيف ولو أن اإلناث يعتقدن بأن قرار التوظيف عادل.
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املستهدفة والنسب  العامة  لألهداف  توضيحي  مثال 

زيادة حصة اإلناث يف ##
اإلدارة العليا  من %15 

عام 2015 إىل 28% عام 
.2020

زيادة نسبة اإلناث ##
اللوايت حصلن عىل 
ترقية من 30% عام 

2015 إىل 40% عام 2020.

تقليل معدل دوران ##
العمل بالنسبة 

للموظفات من 15% عام 
2015 اىل 10% عام 2020

زيادة نسبة عودة ##
املوظفات بعد اجازة 
االمومة من 60% عام 

2015 اىل 85% عام 
2020

زيادة نسبة توظيف ##
االناث يف عام 2015 من 

29% لتصبح 39% عام 
 2020

زيادة معدل املتقدمني ##
للعمل من االناث من 
30% عام )2015( اىل 

40% عام )2020(

تحسني االستقرار يف 
العمل لالحتفاظ باألمهات 
العامالت عن طريق خلق 
بيئة عمل صديقة لألرسة.

الهدف 

العام

النسب 

املستهدفة

التقدم الوظيفي االحتفاظ باملوظفني التوظيف 

3.2—تصميم مرشوع التنوع بني الجنسني

النجاز  الالزم  الوقت  تحديد  اىل  باالضافة  عمل  خطة  اعداد  يتضمن  الجنسني   بني  التنوع  مرشوع  تصميم 

أن يكون  لتحقيقها. هذا يضمن  العمل تتضمن أهداف املرشوع واإلجراءات املعدة  العمل و امليزانية. خطة 
الفهم ملحتوى املرشوع.  لدى جميع املعنيني نفس 

الجنسني التنوع بني  مكونات خطة عمل مرشوع 

1. األهداف 
وضع وعليها  بتحقيقها  الرشكة  ترغب  التي  الجوهرية  التغريات  األهداف  ستوضح 

للمرشوع. االسرتاتيجي  التوجه 

الجنسني، ## بني  بالتنوع  يتعلق  فيام  الرشكة  تواجهه  الذي  إلحاحاً  األكرث  التحدي  يعكس  العام  الهدف 

الوظيفي. التوظيف واالحتفاظ باملوظفني والتقدم  باألخص يف 

وما ## املرشوع  تنفيذ  أثناء  األهداف  تحقيق  وضبط  املرشوع  تقدم  مبراقبة  تسمح  املستهدفة  النسب 

كان  حال  يف  املثال،  سبيل  عىل  للمرشوع،  العام  بالهدف  مبارش  بشكل  مرتبطة  النسب  وهذه  بعده. 
التي  التوظيف  مقاييس  ضمن  ستندرج  املستهدفة  النسب  فإن  التوظيف،  عملية  تحسني  الرشكة  هدف 
السياق  أن تستخدم كأساس يف هذا  الجنسني ميكن  التنوع بني  تحليل  نتائج  الجنسني.  الفرق بني  تراعي 

.)3.1 الفصل  )انظر 

نريد الحصول عىل نسبة 
متثيل متساوية بني الرجال 

والنساء يف مختلف 
املناصب اإلدارية يف كافة 

االقسام بالرشكة

نريد تحسني التوظيف 
لتصبح الرشكة جهة العمل 

املفضلة للمهندسات 
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الوحدات  .2
تتناول كل وحدة موضوعاً واحداً بشكل موسع ضمن مرشوع التنوع بني الجنسني، وتعد مبثابة

مظلة تضم الجهود املتعددة املتعلقة باملوضوع نفسه. عادة ما يتكون املرشوع من
2-5 وحدات.

باملوظفني االحتفاظ  ملرشوع  توضيحي  مثال 

الجهود  .3
متثل الجهود مجموع العمليات واإلجراءات املحددة التي تم وضعها حيز التنفيذ خالل مسار مرشوع التنوع بني 

الجنسني، عىل سبيل املثال، ساعات العمل املرنة لدعم التوازن بني العمل واألرسة،
الضوء  تسلط  التي  التوظيف  إعالنات  أو  لألرسة  صديقة  عمل  بيئة  وادامة  لضامن  املبارشين  املديرين  تدريب 

عىل بيئة العمل الصديقة لألرسة.

4. اإلجراءات
عند تعريف الوحدات والجهود يعّد اإلطار العام ملرشوع التنوع بني الجنسني موجود فعلياً. ومن أجل وضع خطة 
تفصيلية للمرشوع، يتم تحليل كل جهد اىل مجموعة من اإلجراءات الالزمة مضافاً إليها املخرجات، واألشخاص 

املسؤولني، واملوارد الالزمة، واملواعيد النهائية.

اإلجراءات هي الخطوات الفردية الالزمة لتقديم الجهد )عىل سبيل املثال "عمل مسح لتحديد الوظائف ##

التي ميكن أن تكون ساعات العمل فيها مرنة"، "وضع مقرتح لنظام ساعات عمل مرنة"،" الحصول عىل 
موافقة اإلدارة عىل تطبيق نظام ساعات العمل املرنة "، وما إىل ذلك(.

املخرجات هي النتائج امللموسة لكل إجراء تم انجازه وتعد مبثابة دليل عىل االنتهاء من انجاز اإلجراء ##

كتيبات،  صحفية،  مقاالت  املثال،  سبيل  عىل  وثائق،  شكل  عىل  املخرجات  تظهر  ما  وغالباً  املطلوب. 
عقود أو قوائم.

املسؤول هو الشخص املعني بالبدء باإلجراء املطلوب ومراقبته. وقد يتطلب ذلك أن يقوم األشخاص ##

أو اإلرشاف عىل الشخص املعني الستكامله.  بأنفسهم  بتنفيذ اإلجراءات  املسؤولون 

املصادر تشري إىل األفراد العاملني يف الرشكة )مثل أعضاء فريق املرشوع، زميل من قسم التسويق(، ##

مساعدات من خارج الرشكة )مثل مستشار أو مدرب( وكذلك التكاليف الالزمة )مثل الخدمات اللوجستية 
الطباعة(.  أو 

املواعيد النهائية تشري اىل الوقت املفرتض لالنتهاء من انجاز اإلجراءات.##

اسرتاتيجية اتصال وتواصل 
لوضع الرشكة  كجهة عمل 

صديقة لألرسة

التوجه نحو ثقافة بيئة عمل 
صديقة لألرسة

دعم التوازن بني العمل 
واألرسة
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امليزانية

املوعد 

النهايئ

الشخص 

املسؤول املخرج اإلجراء

استشارات: حتى 
€ 1000

2016/4 مدير التنوع قامئة تحقق إعداد قامئة 
التحقق

استشارات: حتى 
€ 1000

2016/6 مدير التنوع توثيق 
االجتامعات

تدريب  املدراء 
لتنفيذ 

التدقيق بناء 
عىل قامئة 

التحقق 

F 2016/8 املدراء تم تعبئة 
قوائم التحقق

تعبئة قامئة 
التحقق

… … … … … 

الوحدة األوىل

 
ساعات عمل صديقة لألرسة

الجهود

تقديم نظام ساعات عمل مرنة للوظائف التي ال يوجد فيها نظام مناوبات  ##
)اقرتاح ساعات العمل: 10:00 حتى 03:00  و 30 دقيقة لفرتة الغداء، وقت 

االسرتاحة مرن(.

تطبيق حلول لوظائف محددة حيث تتناسب مع ساعات العمل حسب احتياجات ##
اآلباء واألمهات من خالل العمل بنظام املناوبة.

إعداد دليل لساعات العمل مينع فيه مامرسات العمل غري الصديقة لألرسة ##
)مثل العمل اإلضايف بشكل متكرر أو العمل يف عطلة نهاية األسبوع(

الوحدة الثانية

 

الجنسني تشمل  عمل  بيئة 

الجهود

توفري االمن والحامية يف الرشكة خالل ##
العمل لوقت متأخر من الليل

فحص بيئة ومامرسات العمل "يجريها ##
رؤساء األقسام )بناًء عىل  قامئة 

التحقق(

الوحدة الثالثة

 
ثقافة بيئة عمل صديقة لألرسة

الجهود

حملة اتصال وتواصل داخلية تسلط ##
الضوء عىل التزام الرشكة بالتوازن بني 

العمل واألرسة.

جلسات توعية للمديرين واملوظفني ##
ملواجهة تحديات العمل واألرسة.

إدراج جلسة حول املوامئة بني ##
العمل واألرسة يف الدورات التدريبية 
الخاصة بالقيادة وتكون إلزامية لجميع 

املديرين.

مناقشة املوضوعات املتعلقة ##
باملوامئة بني العمل واألرسة ضمن 
املوضوعات العامة التي يناقشها 

املوظفون خالل االجتامعات الشهرية.

شاملة عمل  لخطة  توضيحي  مثال 

)ملخص( العمل"  ومامرسات  بيئة  "فحص  لجهود  إجراءات 

الهدف

تحسني اإلحتفاظ باملوظفني )اآلباء 
واألمهات( من خالل جعل الرشكة صديقة 

لألرسة

األهداف القابلة للقياس

تقليل نسبة دوران العمل بالنسبة لإلناث من %15 عام 2015 اىل %10 عام ##2020

زيادة نسبة عودة املوظفات اىل العمل بعد اجازة االمومة من %60 عام 2015 ##
اىل %85 عام 2020

##.....
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الجنسني بني  التنوع  مرشوع  تصميم  عملية 

املوارد املطلوبة

وهو  الجنسني  بني  التنوع  مرشوع  تصميم  بتسهيل  املرشوع  عمل  فريق  يقوم   — املرشوع  عمل  فريق 

مسؤول عن تجميع املعلومات حول الوضع القائم للتنوع بني الجنسني يف الرشكة، وتنظيم ورش عمل لتبادل 
األفكار وجمع مزيد من املعلومات من أصحاب العالقة من أجل تحديد خطة العمل، والخطة الزمنية وامليزانية.

وعىل  البداية.   منذ  املقرتحة  واإلجراءات  الجهود  جدوى  يضمن  الرشكة  داخل  من  الخرباء  إرشاك   — الخرباء 

سبيل املثال، إذا  كان املرشوع يهدف إىل تعزيز توظيف النساء، فإنه ال بد أن يشارك مدير التوظيف/املوارد 
البرشية يف تصميم املرشوع. وعالوة عىل ذلك، ميكن لخرباء يف إدارة التنوع بني الجنسني من خارج الرشكة 

استكامل مجموعة املهارات التي يتمتع بها الخرباء من داخل الرشكة إذا لزم األمر.

جهة راعية للمرشوع — رضورة أن يقدم مديرو املناصب العليا يف الرشكة الرعاية للمرشوع من خالل املشاركة 

ب  املتعلقة  الحاسمة  القرارات  اتخاذ  يف  يشاركوا  أن  عىل  الجنسني،  بني  التنوع  مرشوع  تصميم  فريق  يف 
)األهداف، الوحدات/الجهود، اإلطار الزمني للمرشوع، وامليزانية(

اللجنة التوجيهية — لجنة من كبار املديرين، الذين مينحون املوافقة عىل خطة العمل النهائية ويخصصون 

امليزانية واملوارد الداخلية، وذلك لكسب دعم اإلدارة العليا للمرشوع والتأكيد عىل أهمية املرشوع لجميع 
املوظفني يف الرشكة.

اإلطار الزمني —  يعتمد الوقت الالزم لتصميم مرشوع التنوع بني الجنسني إىل حد كبري عىل خربة فريق عمل 

املرشوع باإلضافة إىل مدى دعم الجهة الراعية والخرباء.  يجب عىل الرشكات  تنفيذ خطة العمل يف إطار 
زمني يرتاوح ما بني شهر إىل شهرين.

العملية بإيجاز
وقد أثبت النهج أدناه واملكون من ستة خطوات مدى فعالية تصميم مرشوع التنوع بني الجنسني:

الجنسني،  بني  التنوع  حيث  من  الرشكة  تواجهها  التي  التحديات  أهم  تحديد  الرئيسية:  التحديات  تحديد 

.)3.1 الفصل  )انظر  الجنسني  بني  التنوع  تحليل  املثال،  سبيل  عىل 

ووضع  املرشوع  خالل  من  تحقيقها  الرشكة  تريد  التي  الجوهرية  التغيريات  تحديد  األهداف:  تحديد 

اإلنجاز.   وقياس  التقدم  لضبط  أهداف  مجموعة 

عصف ذهني للجهود املطلوبة وتجميعها ضمن وحدات: عصف ذهني مع خرباء من الرشكة ملناقشة 

الوحدات. ضمن  فعالية  األكرث  الجهود  توزيع  يتبعها  أهدافك.  إىل  للوصول  تؤهلك  التي  الجهود 

الجهود  تقسيم  واملوارد:  النهائية  املواعيد  املسؤولني،  األشخاص  املخرجات،  اإلجراءات،  تحديد 

لكل  املطلوبة  واملوارد  النهائية  واملواعيد  املسؤول،  واملوظف  املخرجات،  وتحديد  إجراءات  إىل 
إجراء.

لبلوغ  النهائية   واملواعيد  املراحل  ووضع  املطلوبة  املوارد  تحديد  زمنية:  وخطة  ميزانية  وضع 

الجنسني. بني  التنوع  مرشوع  من  الهدف 

عىل  وامليزانية  الزمني،  اإلطار  العمل،  خطة  عرض  التوجيهية:  اللجنة  من  املوافقات  عىل  الحصول 

موافقتهم. عىل  والحصول  التوجيهية  اللجنة 

1

2

3

4

5

6

مشاريع التنوع بني الجنسني —
61التحليل، تصميم املرشوع والتنفيذ



3.3—تنفيذ مرشوع التنوع بني الجنسني

لبناء  األساس  تشكل  وشاملة   إقتصادياً،  ومجدية  الرشكة،  احتياجات  عىل  مبنية  للمرشوع  خطة  وضع  إن 

بنجاح؟ الجنسني بشكل فاعل. ومع ذلك، كيف ميكن ضامن امتام املرشوع  التنوع بني  مرشوع 

اجراءات. وبالتايل، فإن تقديم مشورة مفصلة حول تحقيق كل  الجنسني  عدة   التنوع بني  يشمل مرشوع 
مرشوع محتمل هو خارج نطاق هذا الدليل. ومع ذلك، فقد أثبتت التجربة أن التحديات التي تم مواجهتها 
عوامل  أهم  قدمنا  فقد  ذلك،  عىل  وبناء  متشابهة.  تكون  ما  غالبا  الجنسني  بني  التنوع  مرشوع  تنفيذ  عند 

التحديات. هذه  عىل  للتغلب  النجاح 

املرشوع لتنفيذ  واضح  بشكل  واملسؤوليات  األدوار  تحديد 

تبقى خطة العمل نظرية إىل أن يتم وضع اإلجراءات حيز التنفيذ. وعىل إدارة املرشوع أن تضمن تنفيذ هذه 
اإلجراءات، وبالتايل تحدد نجاح  املرشوع. يف هذا السياق، فإن تحديد املسؤوليات بشكل واضح ووضع نظام 

تقارير مناسب يعّد من العنارص الرئيسية  لضامن إدارة املرشوع بسالسة.

اللجنة التوجيهية

هي الجهة املسؤولة رسمياً عن نجاح تنفيذ املرشوع##

تقرر التعديالت عىل خطة عمل املرشوع، مبا فيها املوارد إذا لزم األمر##

مدير املرشوع وفريق العمل

متابعة أصحاب العالقة للوفاء مبسؤولياتهم##

املساعدة يف إيجاد حلول يف حال وجود عقبات##

اقرتاح تعديالت عىل خطة عمل املرشوع حسب الحاجة##

إطالع أصحاب العالقة عىل املستجدات يف املرشوع باستمرار##

فهم  عن  املسؤول  الشخص  وهو  املسؤول 

يف  وردت  كام  وتحقيقها  املحددة  اإلجراءات 
خطة العمل.

تنفيذ  عن  املسؤول  وهو  املكلف 

توجيهات  عىل  بناًء  إليه  املوكلة  املهام 
املسؤول

1
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املرشوع  مسار  خالل  اإلدارة  بدعم  االحتفاظ 

يعمل مرشوع التنوع بني الجنسني عىل تغيري العمليات واإلجراءات الحالية يف الرشكة علامً بأن هذه التغيريات 
لن تلقى النجاح إال إذا قامت اإلدارة العليا والوسطى بتطبيقها يف األقسام التابعة لها. وبالتايل، يجب عىل 
فريق عمل املرشوع ومنذ البداية أن يعمل عىل اختيار املديرين أصحاب القرارات الحاسمة الذين مبشاركتهم 
املرشوع  فوائد  حول  املديرين  بني  الوعي  نرش  للفريق  يتيح  أن  شأنه  من  وهذا  للمرشوع،  النجاح  سيتحقق 

وهكذا يتم االحتفاظ بدعمهم خالل مسار املرشوع وحتى النهاية.

املرشوع تقدم  مراحل  عىل  املوظفني  إطالع 

املوظفني  قبول  مدى  عىل  بل  فقط  اإلدارة  عىل  الرشكة  يف  واإلجراءات  للعمليات  الناجح  التغيري  يعتمد  ال 
لهذه لتغيريات أيضاً. فاملوظفون عادًة ال يتبنون التغيري إذا مل يدركوا مدى استفادتهم منه. لذلك، من األفضل 
أن يقوم فريق عمل املرشوع ومنذ البداية باستطالع آراء املديرين واملوظفني الذين سيؤثر عليهم التغيري. 
وهذا يتيح للفريق وضع خطة اتصال وتواصل يكون املوظفني جزءاً منها. إضافة إىل ذلك وفيام يخص وسائل 

االتصال الرسمية، فمن املقرتح أن تتم من خالل الشبكات غري الرسمية واملحادثات.

وقت إىل  يحتاج  فالتغيري   – بالصرب  التحيل 

يف حني أن بعض املشاريع تؤيت مثارها بعد تنفيذها بوقت قصري، إال أن مرشوعات التغيري متيل اىل 
الحالية  واإلجراءات  العمليات  ظل  يف  العمل  عىل  اعتادوا  الذين  واملوظفون  فاملديرون  أكرث.  ببطء  التقدم 
إىل  الوصول  يتم  ال  عندما  أو  مقاومة  مواجهة  عند  لذلك  التغيريات.  وتبني  لتقبل  كاف  وقت  إىل  يحتاجون 
األهداف املرجوة كام هو مخطط لها، فمن املستحسن التحيل بالصرب من أجل التمكن من تقييم الوضع واذا 

لزم األمر التكيف مع تصميم املرشوع أو وسائل اإلتصال والتواصل.

تصميمه تحسني  يف  واالستمرار  املرشوع  تطور  مراقبة 

العقبات  بأن معظم  أن تعيق نجاح املرشوع علامً  التي ميكن  بكافة االحتامالت  تتنبأ  أن  العمل  ال ميكن لخطة 
تظهر خالل  مسار املرشوع؛ لذلك من األفضل إرشاك شخص مستقل )غري مسؤول عن نجاح املرشوع( ليقوم 
وبشكل منتظم مبراقبة تقدم املرشوع والعمل عىل تحليل أسباب العوائق املحتملة ومن ثم مناقشة النتائج 
القرار إن كان  باتخاذ  الطرفان معاً  التوجيهية بحيث يقوم  اللجنة  مع فريق عمل املرشوع واذا لزم األمر مع 

سيتم التكيف مع خطة العمل، اإلطار الزمني و/أو امليزانية.

املرشوع  استدامة  عىل  العمل 

تعّد املرشوعات ناجحة فقط عندما تكون نتائجها طويلة األمد. أما بالنسبة ملرشوع التنوع بني الجنسني، فإن 
نويص  فإننا  وبالتايل،  منتظمة.  وإجراءات  عمليات  إىل  املرشوع  إجراءات  تحويل  إمكانية  عىل  يعتمد  نجاحه 
بتوزيع املسؤوليات وتوفري املوارد لفرتة ما بعد انتهاء املرشوع من أجل استدامة اإلجراءات التي تم البدء  

بتنفيذها.

تنفيذه من  االنتهاء  بعد  املرشوع  نجاح  مدى  تقييم 

يتضح نجاح املرشوع فقط بعد االنتهاء من تنفيذه. وتظهر اإلنجازات األوىل عادة بني أصحاب العالقة وميكن 
الكشف عنها من خالل استطالع آراء املوظفني، وإجراء املقابالت، وملحوظات مجموعات الرتكيز. ويعّد تقييم 
الطويل،  املدى  وعىل  عدمه.  من  املرشوع  نجاح  تحسم  التي  األوىل  الداللة  هو  "البسيطة"  اإلنجازات  هذه 
سيكون للمرشوع تأثري عىل مقاييس املوارد البرشية فيام يتعلق بالفروق بني الجنسني )عىل سبيل املثال: 
نسبة توظيف اإلناث أو معدل االحتفاظ بهن يف العمل(؛ ولذلك، فمن األفضل أن يتم تقييم املقاييس ذات 

الصلة سنوياً الختبار ما إذا كان املرشوع قد حقق أهدافه.
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مشاريع التنوع بني الجنسني —
63التحليل، تصميم املرشوع والتنفيذ



التنوع بني الجنسني
بشكل عميل— 

 قصص نجاح
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µ  ماذا تفعل الرشكات األخرى لتدير عملية التنوع بني الجنسني
بنجاح؟

µ  ما عوامل النجاح والفوائد امللموسة إلجراءات التنوع بني
الجنسني؟



التنوع بني الجنسني بشكل عميل —
65قصص نجاح

الجنسني  التنوع بني  القارئ مبا يخص مرشوع  لتلهم  أمثلة حول أفضل املامرسات   فيام ييل خمسة 

وأحجام  والصناعات،  الدول،  مختلف  من  تجارب  عرض  بهدف  االختيار  عملية  متت  حيث  به،  الخاص 
الرشكات:

رشكة "كليامن" )اليونان(

أن تصبح الرشكة هي الجهة املفضلة للعمل بالنسبة للنساء

رشكة "أومنيتل" )ليتوانيا(

خلق ثقافة وظروف عمل صديقة لألرسة

رشكة "كونتيننتال" )تايالند(

خلق بيئة عمل قادرة عىل تلبية احتياجات العاملني من اإلناث

"نالت" للمشاريع )الفيتنام(

االحتفاظ بالقوى العاملة التي معظمها من اإلناث

رشكة "آي يب إم" )أملانيا(

تعزيز القيادة النسائية



وضع الرشكة

ضعيفاً  "كليامن"  رشكة  يف  النساء  حضور  كان 
املبيعات.  قسم  يف  وبالتحديد  واضح  بشكل 
خطرياً  نقصاً  الرشكة  واجهت  ذاته،  الوقت  ويف 

يف املوظفني يف هذا القسم.

الهدف

التي  األقسام  يف  املوهوبات  اإلناث  توظيف 
عن  الخصوص،  وجه  عىل  الذكور  عليها  يهيمن 
اإلناث  لدى  مفضالً  خياراً  الرشكة  جعل  طريق 

كجهة عمل.

املنافع

أصبحت  أعاملها،  "كليامن"  رشكة  بدأت  أن  منذ 
مستمر.  ازدياد  يف  لديها  العامالت  اإلناث  نسبة 

ففي عام 2015:

يف ## العاملة  القوى  من   %18 النساء  شكلت 
الرشكة )يف السابق: %13(

املبيعات ## قسم  يف  العامالت  اإلناث  نسبة 
حوايل 39% )يف السابق: %5(

مديرون ## ذلك:  مثال  كمديرين،  اإلناث  عملت 
يف قسمي املبيعات والتمويل.

تسلمت رشكة "كليامن" جائزة "أفضل مكان عمل 
الحرتام التنوع بني الجنسني وتكافؤ الفرص" وتم 
تكرميها مرتني من قبل معهد "هيالس " بعدها 
كأفضل مكان للعمل عىل أساس معلومات رسية 

من موظفيها.

الصورة رقم 9: "كليامن هيالس اس ايه"

املصدر: جمع املؤلف املعلومات من املوقع االلكرتوين لرشكة "كليامن" عام 2015 ومن مقابلة "زو باناجيتيدو" اختصايص املوارد البرشية 

واملسؤولية املجتمعية يف رشكة "كليامن" التي أجرتها معه "ستيفاين آرنز" يف ترشين االول 2015.  يرجى مالحظة أن "كليامن" تتوىل إجراءات 
أخرى لتعزيز التنوع بني الجنسني ولكن بهدف اإليجاز فإننا نركز عىل إجراءات معينة.

دعم اإلدارة

التعريف  طريق  عن  البداية  منذ  اإلدارة  من  الدعم  تلقي  ضامن 

الجنسني  كال  ومشاركة  الجنسني  بني  للتنوع  اإلقتصادية  باملنافع 
يف اتخاذ القرارات املتعلقة باملرشوعات املطروحة.

عمليات املوارد البرشية وإجراءاتها

تحسني عملية التوظيف

مراجعة وتعديل عملية التوظيف لضامن أنها خالية من التحيز ##
ألحد الجنسني.

تعريف اإلناث الذين تم تعيينهن بالوظائف التي يهيمن عليها ##
الذكور مثل املبيعات والهندسة من خالل الجلسات التوجيهية 

والتدريب يف مكان العمل.

خلق بيئة عمل جاذبة للمرأة

دعم املرأة قبل وبعد إجازة األمومة من خالل:

إجراءات السالمة )مثال: تغيري مكان العمل(##

يف ## للموظفات  بعد  عن  العمل  وخيارات  مرنة  عمل  ساعات 
فرتة الحمل واألمهات الشابات.

منح املغادرات لألمهات يف حاالت مرض األطفال.##

تقديم فرص للمرأة لتطوير نفسها من خالل:

برامج توجيه للمرأة##

دورات ## إعطاء  مثالً:  األساسية،  املهارات  عىل  تدريبية  دورات 
يف املبيعات والقيادة.

االتصال والتواصل

وضع رشكة "كليامن" كجهة عمل مفضلة للنساء

نشاطات مرشوع االتصال والتواصل:

جلسات نقاشية وإجراء دراسات مع املوظفني.##

الحوار مع العمالء الرئيسني للرشكة حول التنوع بني الجنسني.##

املشاركة يف املبادرات اإلقليمية حول التنوع بني الجنسني

"بيان التنوع" للشبكة اليونانية للمسؤولية املجتمعية موقّعاً ##
من قبل اإلدارة العليا.

يف ## النساء  دور  تعزيز  اىل  تهدف  مبادرات  يف  املشاركة 
العمل، مثال: مبادرة "املساواة" ومبادرة "العمل للنساء".

التنوع بني الجنسني بشكل عميل —
قصص نجاح

رشكة "كليامن": أن تصبح 

الرشكة جهة العمل 

املفضلة بالنسبة للنساء

ملف الرشكة 

اسم الرشكة: "كليامن"

النشاط: صناعة وتجارة أنظمة املصاعد 

املتكاملة
الدولة: اليونان

عدد املوظفني: 1032 موظف حتى عام 2014

ت ا ء إلجرا ا
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الصورة رقم 10: "أومنيتل"

املصدر: جمع املؤلف املعلومات من مبادرة “املساواة مجدية" )2015ب(، ومن الوكالة األوروبية للسالمة والصحة يف العمل )اس. ايه(، 

باإلضافة اىل املوقع االلكرتوين لرشكة "تيليا سونريا" )2015(.  يرجى مالحظة أن "أومنيتل" تتوىل إجراءات أخرى لتعزيز التنوع بني الجنسني ولكن 
بهدف اإليجاز فإننا نركز عىل إجراءات معينة فقط.

التنوع بني الجنسني بشكل عميل —
قصص نجاح

وضع الرشكة

واجه العديد من املوظفني يف رشكة "أومنيتل" 
ممن تتوسط أعامرهم 34 عاماً، تحدياً يتمثل يف 

التوفيق ما بني حياتهم األرسية واملهنية.

الهدف

حياتهم  بني  التوفيق  بهدف  املوظفني  دعم 
األرسية واملهنية عن طريق خلق ثقافة وظروف 

عمل صديقة لألرسة.

املنافع

يف ## املرونة  أن  املوظفني  من   %90 أشار 
تحقيق  يف  ساهمت  قد  عملهم  مكان 

التوازن يف حياتهم العملية.

أبوة ## إجازة  عىل  الحاصلني  اآلباء  نسبة  زادت 
من 50% اىل %100

زادت نسبة املديرين من اإلناث من 32% عام ##
2007 اىل 48% عام 2012

كان ترتيب "أومنيتل" الثالث عىل قامئة " أكرث ##
جهات العمل املرغوب بها"

رشكة "أومنيتل":

خلق ثقافة وظروف 

عمل صديقة لألرسة 

ملف الرشكة 

اسم الرشكة: "أومنيتل"

النشاط: مشغل شبكة هواتف محمولة

الدولة: ليتوانيا

عدد املوظفني: 580 موظفاً حتى عام )2012(

األساس اإلسرتاتيجي ودعم اإلدارة

لضامن  وذلك  التمييز  من  خالية  وسياسات  فرص متكافئة  تقديم 

تقييم املوظفني ومكافأتهم بطريقة عادلة.

ضامن دعم اإلدارة من خالل تعريفها مبزايا االستثامر يف أن تكون 
عىل  وإطالعها  املامرسات(  وأفضل  العمل  )حالة  لألرسة  صديقة  

تطور املرشوع.

عمليات املوارد البرشية وإجراءاتها

خلق الظروف املالمئة للتوفيق بني األرسة والعمل من خالل

ورشات العمل والجلسات االستشارية )بدعم من علامء النفس ##
واملحامني( لتحقيق التوازن بني العمل واألرسة.

إعطاء الفرصة للعمل عن بعد باإلضافة اىل توفري ساعات عمل ##
مرنة، مثال: يف حالة مرض األطفال

مشاركة أرس املوظفني من خالل

عمل يوم مفتوح لألطفال لزيارة آبائهم والتعرف عىل الوظائف ##
التي يقومون بها.

منح اآلباء إجازة ملدة يوم من أجل الجلوس مع أطفالهم يف ##
أول يوم درايس لهم يف املدرسة.

إعطاء هدايا للموظفني الذين سيصبحون آباء.##

أفراد ## أحد  توفري مساعدات مالية للموظفني يف حال فقدان 
األرسة.

االتصال والتواصل

االتصال والتواصل حول االجراءات املتبعة داخلياً وخارجياً

داخلياً من خالل

وكذلك ## األبوة  إجازة  أثناء  املوظفني  عن  املعلومات  تبادل 
نشاطات املرشوع.

التي من ## االجراءات  الحوار مع املوظف بهدف مناقشة  عرض 
املمكن التحسني عليها بشكل منتظم. 

خارجياً من خالل

أفضل ## من  أنه  عىل  التواصل  شبكات  عرب  املرشوع  تقديم 
املامرسات

دعم مبادرة "أنقذوا أطفال ليتوانيا" مثال: من خالل دعم مراكز ##
رعاية األطفال وتقديم التدريب لآلباء واألمهات العاطلني عن العمل.

ت ا ء إلجرا ا
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التنوع بني الجنسني بشكل عميل —
قصص نجاح

وضع الرشكة

يف  "أماتا"  مدينة  يف  لها  مصنعاً  "كونتيننتال"  رشكة  افتتحت 
بيئة  يف  تعمل  أنها  البداية  منذ  أدركت  وقد   2009 عام  تايلند 

تنافسية  وذلك ألن:

الصناعات الدقيقة لها متطلبات كثرية وتحتاج اىل تدريب.##

يف الوقت ذاته، هناك نقص يف األيدي العاملة املاهرة ##
والتي تؤدي يف بعض األحيان اىل توظيف عاملني مدربني 

من الرشكات املنافسة.

محدودة، ## التقليدية  الذكور  وظائف  لشغل  النساء  دخول 
املتوفرة  العاملة  األيدي  نقص  عىل  يؤثر  بدوره  وهذا 

للرشكة.

الهدف

والقدرة  الجنسني  كال  من  موهوبة  عاملة  قوى  استقطاب 
احتياجات  تلبي  بيئة عمل  االحتفاظ بهم عن طريق خلق  عىل 

املوظفني.

املنافع

وجهة ## نفسها  من  تجعل  أن  "كونتيننتال"  رشكة  استطاعت 
نسبته  ما  وجود  ومع  والرجال.  النساء  لدى  مفضلة  عمل 
نسبياً،  الجنسني  متنوع  العمل  مكان  يعّد  النساء،  من   41%

مبا فيها تعيينهن يف وظائف تتطلب مهارات فنية. 

يقدم املديرون تقارير إيجابية عن تأثري التنوع بني الجنسني ##
يف العمل، حيث أصبحت فرق العمل أكرث فاعلية ومهارات 

الذكور واالناث يكمل بعضها اآلخر بشكل رائع.

رشكة ## لدى  عملهن  أن  العامالت  النساء  من  الكثري  تعّد 
للبقاء  يدفعهن  مام  تحقق  قد  حلم  مبثابة  "كونتيننتال" 

يف الرشكة.

الصورة رقم 11: رشكة "كونتيننتال إيه جي"

املصدر: جمع املؤلف املعلومات استناداً اىل املوقع اإللكرتوين لرشكة "كونتيننتال" عام 2015 وكذلك مؤسسة التمويل الدولية عام 2013. 

يرجى مالحظة أن "كونتيننتال" تتوىل إجراءات أخرى لتعزيز التنوع بني الجنسني ولكن بهدف اإليجاز فإننا نركز عىل إجراءات معينة فقط.

األساس اإلسرتاتيجي

التساوي  تضمن  التمييز  من  خالية  سياسة  تقديم 

يف األجور والفرص املتاحة أمام النساء والرجال.

عمليات املوارد البرشية وإجراءاتها

بيئة  أن  للتأكد من  آراء املوظفني  السعي ملعرفة 

العمل تلبي احتياجات اإلناث والذكور عىل حد سواء

"كونتيننتال" ## رشكة  يف  األفكار  إدارة  شجعت 
املوظفني عىل تقديم أفكارهم مكتوبة )فعىل 
اىل  املوظفات  اقرتاحات  أدت  املثال:  سبيل 

تقليل وزن الصناديق املراد رفعها(.

األمور ## يف  املوظفني  آلراء  استطالع  إجراء 
)مثال  بشأنها  قرارات  اتخاذ  قبل  بهم  املتعلقة 
ذلك: يجب أن يكون الطريق الذي تسلكه الحافلة 

التي تنقل املوظفني مناسباً وآمناً(

ضامن الصحة والسالمة

خدمة مواصالت ونقاط توقف آمنة للحافالت كان ##
استطالعات  يف  املوظفني  إقرتاحات  ضمن  من 

الرأي.

تقديم تأمني صحي للموظفني وأفراد أرسهم.##

الثقيلة ## تتطلب خطوط اإلنتاج تقليل رفع األحامل 
بالنسبة للنساء.

تخفيف األعباء املنزلية عن املوظفني

باإلضافة ## للموظفني  املوحد  اللباس  توفري 
إضافية  مالبس  ويشمل  الغسيل،  خدمة  اىل 

للموظفات الحوامل.

توفري وجبات طعام مجانية يف مطعم الرشكة ##
يف  الطهي  من  تحديداً  املوظفات  يريح  مام 

منازلهن.
تقديم فرص من أجل التطوير

يف ## العمل  للنساء  يتيح  فني  تدريب  تقديم 
الوظائف التي يهيمن عليها الرجال )عىل سبيل 

املثال: قيادة الرافعات(

)عىل ## األساسية  املهارات  عىل  تدريب  تقديم 
مرتني  إنجليزية  لغة  دورات  حضور  املثال:  سبيل 

يف األسبوع(

رشكة "كونتيننتال": خلق بيئة 

عمل قادرة عىل تلبية احتياجات 

العامالت من اإلناث 

ملف الرشكة 

اسم الرشكة: "كونتيننتال إيه جي"

النشاط: توريد قطع غيار سيارات

الدولة: تايلند

عدد املوظفني: 490 موظفاً لدى مصنع 

مدينة أماتا حتى عام 2015

ت ا ء إلجرا ا
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الصورة رقم 12: رشكة "نالت للمشاريع"

املصدر: جمع املؤلف املعلومات استناداً اىل مؤسسة التمويل الدولية عام 2013.  يرجى مالحظة أن "نالت للمشاريع" تتخذ إجراءات أخرى 

لتعزيز التنوع بني الجنسني ولكن بهدف اإليجاز فإننا نركز عىل إجراءات معينة فقط.

وضع الرشكة

تنمو  للمشاريع" عام 2003 وبدأت  "نالت  تأسست رشكة 
قطاع  كان  الذي  الوقت  يف  بأنه  علامً  الحني،  ذلك  منذ 
من  تعاين  فيتنام  كانت  ازدهاراً،  يزداد  املالبس  صناعة 
واجهت  وقد  املاهرة.  العاملة  األيدي  يف  حاد  نقص 
الرشكة نسبة عالية من دوران املوظفني والذي تسبب 
موظفني  تدريب  اىل  والحاجة  اإلنتاجية  انخفاض  يف 
استبدال  كلف  فقد  الرشكة،  حسابات  عىل  وبناء  جدد، 
العامل الواحد حوايل 500 دوالر أمرييك – وبالتايل، كان 
أمرييك  دوالر   32000 حوايل  تدخر  أن  "نالت"  باستطاعة 
يف السنة الواحدة لو متكنت من تخفيض دوارن العمل 

بنسبة %10. 

الهدف

االحتفاظ بالقوى العاملة التي يف معظمها من اإلناث.

املنافع

يستخدم العاملون ويقدرون الخدمات الصحية املقدمة 
لهم من قبل الرشكة باإلضافة اىل خدمة رعاية األطفال 
)فقد التحق 110 طفٍل مبراكز رعاية األطفال( وهكذا يشعر 

املوظفون بارتباطهم بالعمل يف الرشكة.

انخفض معدل دوران العمل بواقع الثلث.
انخفض معدل الغياب اىل النصف
مل تحدث أي إرضابات يف العمل.

عدد  خفض  اىل  العاملة  األيدي  استقرار  أدى  وقد 
إنتاجية  عىل  وأكد  التدريب  وتكاليف  التوظيف  عمليات 

تتميز بالجودة العالية. 

"نالت" للمشاريع: 

االحتفاظ بالقوى 

العاملة التي 

معظمها من اإلناث
ملف الرشكة 

اسم الرشكة: "نالت للمشاريع"

النشاط: صناعة املالبس

الدولة: فيتنام

عدد املوظفني: 650 موظفاً حتى عام 2012

األساس الثقايف

الجتامعات  اإلدارة  عقد  خالل  من  الثقة  عىل  قامئة  عالقة  بناء 

عن  املصنع  عامل  بإعالم  املديرون/املدراء  خاللها  يقوم  دورية 
أداء الرشكة والتغريات القادمة.

عمليات املوارد البرشية وإجراءاتها

دعم املوظفني فيام يتعلق برعاية األطفال

ترتاوح  الذين  األطفال  أجل  من  للرشكة  تابعة  حضانة  دور  إنشاء 
أعامرهم بني العامني وخمسة أعوام بحيث تتميز بأنها:

مجانية.##

تقع بجانب املصنع##

ذات أوقات عمل مرنة وتتناسب مع ساعات عمل املوظفني##

وكتب ## وحقائب  ومالبس  طعام  وجبات  مجاناً،  لألطفال  تقدم 
مدرسية.

إعطاء عالوة للموظف عىل األطفال فوق سن خمس سنوات

للمساهمة يف تغطية الرسوم السنوية للمدرسة والجامعة ##
)تقريباً 20 دوالر لكل طفل(

سهولة التنبؤ بعدد ساعات العمل املطلوبة

املوظفني ## مينح  شهرياً  لإلنتاج  الزمني  الجدول  مناقشة 
فرصة إلجراء الرتتيبات الالزمة يف حال كان هناك حاجة للعمل 

اإلضايف.
إنشاء عيادة صحية يكون مقرها الرشكة وتابعة لها

بحيث تقدم

الرعاية الطبية واألدوية مجاناً##

الفحص الدوري للموظفني##

الصحي ## التأمني  بنظام  املوظفني  تسجيل  يف  املساعدة 
الوطني.

ت ا ء إلجرا ا ت ا ء إلجرا ا
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وضع الرشكة:

يف  العمليات  جوهر  هو  اإلبتكار  يعّد 
الرشكة  وتعد  إم".   يب  "آي  رشكة 
الجنسني  بني  التنوع  بتعزيز  ملزمة 
يف  الهرمية  املستويات  كافة  عرب 
من  االستفادة  أجل  من  وذلك  الرشكة 
الخربات واملواهب واألفكار املتنوعة.

الهدف:

تعزيز القيادة النسائية.

املنافع:

عن ## إم"  يب  "آي  رشكة  تعلن 
باحتياجات  الجيدة  معرفتها 
تطوير  عىل  وقدرتها  العمالء 
املزيد من الحلول املبتكرة بفضل 

التنوع الذي تنتهجه.

فرص ## جائرة  إم"  يب  آي  تسلمت 
تم  وقد   2008 عام  العمل" 
الجودة  إدارة  "عالمة  بـ  تكرميها 
عام  منذ  واملساواة"  الشاملة 

."1999

الصورة رقم 13: رشكة "آي يب إم"

املصدر: جمع املؤلف املعلومات استناداً اىل غرفة التجارة األمريكية يف أملانيا عام 2014، و من مبادرة “املساواة مجدية" )2015أ(، وموقع 

رشكة "آي يب إم" األملانية عام 2015، وموقع رشكة آي يب إم يف اململكة املتحدة عام 2015.  يرجى مالحظة أن "آي يب إم" تتوىل إجراءات 
أخرى لتعزيز التنوع بني الجنسني ولكن بهدف اإليجاز فإننا نركز عىل إجراءات معينة فقط.

رشكة "آي يب إم":

تعزيز 

القيادة 

النسائية

ملف الرشكة

اسم الرشكة: "آي يب إم"

النشاط: تقنية املعلومات وخدمات 

استشارية
الدولة: أملانيا

عدد املوظفني يف أملانيا: 16500 

موظف )العدد تقديري(

األساس اإلسرتاتيجي

مأسسة التنوع بني الجنسني 

بني ## التنوع  ويؤيدون  تنفيذيني"  "رعاة  يعملون  الذين  املوظفني  كبار  تعيني 
الجنسني.

تعيني املوظفات يف "مجلس القيادات النسائية األورويب" الداعم للمديرين ##
يف  املامرسات  أفضل  وتبادل  الجنسني  بني  التنوع  مرشوع  تحقيق  أجل  من 

العمل.

إنشاء "شبكة النساء" يف جميع املكاتب الرئيسية ملنح النساء منصة يستطعن ##
من خاللها تبادل اآلراء الشخصية واملهنية.

عمليات املوارد البرشية وإجراءاتها

عقد دورات تدريبية للموظفات

الربامج ## من  كبرية  مجموعة  هناك  األساسية:  املهارات  عىل  تدريبية  دورات 
التدريب يف مجال  التي تضمن الدعم املناسب للجميع )عىل سبيل املثال: 

العالقات العامة، مهارات التأثري واإلقناع،  ومهارات اإلدارة(

برنامج "املرأة والقيادة": يتم من خالله تقديم املساعدة للموظفات من أجل ##
تحليل مهاراتهن والتخطيط لحياتهن املهنية . 

تقديم برامج توجيهية

وتوجيه ## بإرشاد  الخربة  ذوات  املوظفات  إحدى  تقوم  املرأة:  توجيه  برنامج 
موظفة أخرى.

من ## موظفني  فيه  ويشارك  واملتدرب  املوجه  يضم  متبادل:  توجيه  برنامج 
مختلف األجناس والثقافات واألعامر.

تقديم التدريب عن طريق برنامج الظل الوظيفي:

يعمل املوظف جنباً اىل جنب مع موظف أعىل منه يف املستوى الوظيفي ##
أو مع زميل من قسم آخر من أجل اكتساب الخربة.

االتصال والتواصل

تبادل املعلومات حول اإلجراءات املتبعة داخلياً وخارجياً

داخلياً: 

القيام بحمالت تدريبية وإعالمية لزيادة الوعي مبوضوع التنوع والشمول.##

األوروبية/ ## النسائية  القيادات  مجلس  التنفيذيني/  الرعاة  من  تحديثات  توفري 
والنرشات  اإللكرتوين  الربيد  طريق  عن  اإلعالنات  خالل  من  املرأة  شبكات 

اإلخبارية.

االحتفال باليوم العاملي للمرأة.##
خارجياً

املشاركة الفعالة يف األحداث والفعاليات، عىل سبيل املثال: مؤمتر نفوذ ##
املرأة ومسابقة "بندة" للوظائف من أجل القيادات النسائية.

التوقيع عىل "ميثاق التنوع للرشكات األملانية"##

بتبادل أفضل ## )بيكوم(  لتكنولوجيا املعلومات  الجمعية األملانية  االلتزام نحو 
املامرسات يف العمل ودعم املبادرات لتعزيز املرأة.

ت ا ء إلجرا ا
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