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 CAD-GRA: كود

 



 4 

 
 

 تمهيد
نميا ويو انعكيا  لميا ينبةيي مين ف ني  إن تعزيز مبدأ المساواة بين الج نسين في مكان العمل ليي  ويو الءييل البيواس ف سيسن واه

إفيادة لىمنءي   والمجتمي   تن يو  لىيىو كم ؛ إذ تءير الدالئل والبراوين إلى أن االستفادة من مهيارا  الرجيال والنسيال وميواوبه  
ييبوجي  لييا أ وأ   لىييى مييا بذليي  مين جهييد فييي إجييرال وييذا  العمييل الدوليي  ميي بمكتييس أنءيي   أبي اس العمييل بمن السيييا  يد فييي ويذا ء 

المءروع الب ثي الذ  يجمي  ميا بيين اا بيالا  والمعىوميا  بءيدن التيدابير التيي ي مكين اتتاذويا لررتليال بيدور الميرأة فيي مجيال 
ثلي  بيدن ويذا العميل الب ثيي  إلى جنٍس م  ت ىيل مجاال  التركيز في المستلبل وما يرتب  بها من أفكارأ وأنا لىى ااأللمالن جنب  
ل بول لىى أ دث المعىوما  والبيانا  المرجعي   ول وض  المرأة في مجال األلميال ا إلى لمن يسعى اأساسي   اسيببح مرجع  

 واادارةأ
 ني ويؤكييد التلرييير لىييى األومييي  المتزايييدة لوجييود المييرأة فييي سييو  العمييل ميين أجييل النمييو االىتبيياد  والتنمييي  لىييى المسييتو  الييو 

ا ولىى مستو  الم نء  ن ويهدف إلى إ هار المزايا التي ي رجَّح أن تجنيها الم نء   من التعيرف لىيى مواويس الميرأة وبيلىهاأ ولمَّي
 ام ىي ي ال كتىي   وائىي   مين المواويس وميورد  كان  المرأة تتفيو  لىيى الرجيل فيي الت بييل العىميي فيي العدييد مين األىيالي ن ف نهيا ت مث ي

ن مءييرولا  أكثير ويتزايييد اميتركهن لسييى   اتتيياذ الليرارا  المتعىليي  ب نفيا  المسييتهىكينأ ويبييدو أن ر  د  لواىيي  أن السييدا  ي ييأ وااغني ي
 يث يتزايد التمياد  ؛لىى الرغ  من الب ث المكثف لن المواوس والمهارا  لىى مستو  العال  نما يت  إغفالها اوذه ال لائ  غالب  

 ى المعرف  والتكنولوجياأاالىتبادا  بءكل متزايد لى
 تيى يتسينى لهين تلىيد منابيس بعينهيا مثيل الرؤسيال  ؛وي ءير التلرير إلى أن  ال يزال لىى السييدا  التعاميل مي  ليدد مين العوائي 
مسيتبعدا   فميا زلينتلدم ا فيي مجيال األلميال واادارةن  التنفيذيين وألضال مجال  اادارا أ وفي الوى  الذ  أ رز  في  النسال  

لىيى ميدار العليد الماضيي لت  يي  المبذول ن المنابس االىتبادي  األلىى في دوائر بن  اللرارن ووذا لىى الرغ  من النءا  م
 ذلك "ال اجز الزجاجي"أ
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  لىتبيورا  النم يي  المرتب ي  بيالنوع االجتميالي والثلافيا  المؤسسيي  ويناىش التلرير مجمول  واسع  من المبيادرا  التيي تتبيدَّ 
وبي بزيادة الدراس  الوثيل  لىمسارا  المهني  لىرجال وليا  العمل واألسرةن كما ي  ئلتوفي  بين مسإلى اتدابير التي تهدف ونلص ال
 لضمان التتىص من أءكال الت يز أل د الجنسين من أول لمل ي بىون لىي أ ؛والنسال

ةن والهياكييل التن يمييي ن والءييبكا ن موجييودة بالفعييلأ ويؤكييد التلرييير لىييى أن ونيياك مجموليي  كبيييرة ميين المييواردن والممارسييا  الجيييد
السييدا  الرتييي ييت  تعييينهن فييي منابيس ألىييى يسيت وذن لىيى اوتمييا  وسيائل االيير ن  فيي نوفيي  يين أن التلييد  يءيوب  اليب لن 

 ت تذ  ب  األتريا أ  مثر   هنيجعى لىى ن و
المعىوما   ول مزايا االستفادة من مواوس النسال ومهاراتهن لىيى وينبةي بذل مزيد من الجهود المتضافرة وأنء   الدلوة لتبادل 

جمي  المستويا  بما في ذلك دورون داتل غرف اجتمالا  مجى  اادارةأ وفي  ين أن العديد من الءيركا  متعيددة الجنسييا  
يي اكبييير   اونيياك ت ييدي   فيي نتتبنييى وييذا اليينه ن  بيييرةن تتىلييى المءييورة واألدوا  المتوسيي   والك الضييمان أن الءييركا  الو نييي ن وتبوب 

 نها من النهوض بالمرأة وت سين النتائ  التي ت للها في مجال األلمالأالتي ت مك  
وتض ى  من ما  أب اس العمل الو نيي  بيدور اسيتراتيجي لىيهيا أن تؤديي  فيي وىتي  المناسيسن  ييث يليف ليال  األلميال لىيى 

 في "الم بى " وفي أدال األلمالأ  اإيجابي   افارى  في بن  اللرار مساوم  المرأة مءارف إدراك كيف يمكن أن ت د ث 
نيي  ألميير يبعييث لىييى التءييجي   نيير  اسييتجاب  ءييركا  ميين المنييا   النامييي ن بييدل  ميين من مييا  أبيي اس العمييل الو نييي ن أن واه

ىتلريير العيالميأ كميا أن الينه  م  من ترل  ميادة غنيي  لد  الذ  ى  وو االستلبال و  نلرستلبال الذ  أجرت  من م  العمل الدولي 
اللييائ  لىييى المءييارك  الييذ  يسييتند إلييي  التلريييرن إلييى جانييس المسيياوما  الملدَّميي  ميين من مييا  أبيي اس العمييل والءييركا  ذاتهييان 

مرلم  م تو  التلرير وت لي  الفائيدة المرجيوة مني أ وسيوف يتييح ذليك لمن ميا  أبي اس العميل دمي  ييي بر ءك ييي سوف يضمن 
لعنابييير اليييواردة بيييالتلرير ضيييمن برامجهيييا وأنءييي تها الو نيييي ن بينميييا ستسيييتفيد الءيييركا  منييي  فيييي تبيييمي  االسيييتراتيجيا  بعيييض ا

 التاب  بدلمالها وتنفيذواأ
وين ييو  التوسيي  فييي ألمييال النسييال ومءييرولاتهن وانتلييال ألييداد أكبيير ميينهن لو ييائف بيينال  اللييرار لىييى ىضييايا بييعب  ومعلييدة 

 وج  لد  التكافؤ التي توجد في كل مستويا  أسوا  العمل التي تميز بين الجنسينأا ألىةاي ن تعك  أيض  
فيي  فيز وتءيجي  جميي  األ يراف التيي لهيا دور فيي مجيال العميل أن تتضيافر جهيودو   اأن يكون وذا التلرير سيبب  في وكىي أمل 

ليين برنييام  تييوفير  يتجييزأال  اأساسييي   الييك  ل ييإذ يمثييل ذ ؛ميين أجييل ت لييي  مزيييٍد ميين المسيياواة بييين الجنسييين لىييى جمييي  المسييتويا 
ليرن المن مي  بءيدن المبيادق وال ليو  األساسيي  فيي العميلن كميا أني  ءير  مين  الرئي العمل  التياص بمن مي  العميل الدوليي ن واه

 ءرو  التنمي  المستدام أ 
يي    لمن ميي  العمييل الدولييي  بءييدن "المييرأة فييي أن تكييون وييذه المبييادرة مبييدر إلهييا  لعمىنييا ت يي  م ىيي  المبييادرة المئوييي اوأتمنييى أيض 

د مين جانيس من مي  العميل لعميل متجيد   اووي لمىي  تليي  لوض  الميرأة و روفهيا فيي مجيال العميل والتيي ىيد تءيك ل من ىل ين العمل
 أالدولي ن بمءارك  أ راف العمل الثرث ن من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين ولد  التمييز لىى ن و تا  ودائ "

 
 غاي رايدر
 المدير العام
 منظمة العمل الدولية
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 المحتويات

 معلومات أساسية 

  الجدوى التجارية من النهوض بالمرأة في مجال األعمال واإلدارة 

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

 قيادة المرأة قوتع التي الحواجز 

 ة على النحو األمثللَّ غ  ت  س  والمواهب النسائية غير مُ لم ُيكسر بعد  السقف الزجاجي 

 المواهب النسائية من كتلة متزايدة 

  التخلص من السقف الزجاجي والجدران الزجاجية 

 اتخاذها؟ للشركات يمكن التدابير التي ما  

 دور المناصرة 

  دور منظمات أصحاب العمل الوطنية 

   ي مجال األعمال واإلدارة نحو ترقية مزيد من النساء ف اسبيل المضي قدم 
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 :معلومات أساسية
يتزايييد الن يير إلييى التييوازن بييين الجنسييين لىييى أنيي  أميير بيي ي لشلمييال التجارييي ؛ فالمءييارك  المتزايييدة لىمييرأة فييي سييو  

لىنمو واللدرة لىيى المنافسي  لىيى مسيتو  العيال أ ويتىيص ليدد متزاييد مين الدراسيا  إليى أن  ارئيس   االعمل كان  م رك  
 أ امالي   التوازن بين الجنسين في ف َر  اادارة بالءركا  ومجال  إداراتها يبدو أن ل  مردود  ا

 من النسال في المنابس ااداري  العىيا؟ اوم  ذلكن لماذا ال يزال وناك لدد ىىيل جد  

بيي      دَ رةن وىييد َبييإنيي  ذلييك السييلف الزجيياجي الييذ  يمنيي  وبييول المييرأة إلييى المنابييس العىيييا فييي مجييال األلمييال واادا
ي تبدلا    أ فهنياك المزييد مين النسيال أكثير مين أ  وىي  مضيى يعمىين ميديرا  وبيا با  اوءيلو  ولكني  ال ييزال ىائم 

مييا يبييىن إلييى ألىييى درجييا  السييى  المؤسسيييأ وكىمييا َكب يير  جيي  الءييرك  أو المؤسسيي ن  امءييرولا ن غييير أنهيين نييادر  
% أو أىييل 5سييب  الرئيسييا  التنفيييذيا  ألكبيير المؤسسييا  فييي العييال  تبىيي  ؛ فنأن تتييولى رئاسييتها امييرأة   ا تمييال   تضييالل

 أدناه(أ  1)المرج  الجدول 

ويتنييياول التلريييير أ يييدث اا بيييالا  والمعىوميييا  لىيييى المسيييتو  العيييالمين ويليييد  فربييي   فرييييدة  لىتعيييرف لىيييى تجيييارس 
 الءركا  في البىدان النامي  وما لديها من  لائ  وآرالأ 

التوبل إلى تكوين فهي  أكبير لىعوائي  التيي ت يول دون تليد  الميرأة فيي مجيال األلميال واادارةأ ويءيير كما يهدف إلى 
إلييى ال يير  الممكنيي  لمعالجيي  وييذه اللضييي ن ميي  تسييىي  الضييول لىييى الممارسييا  الجيييدة بييين ءييركا  الل يياع التيياص 

 والمن ما  التي تمثىهاأ

 المالية األوراق أسواق امة المدرجة في: الرئيسات التنفيذيات في الشركات الع1الجدول 
 

 النسبة أسواق األوراق المالية النسبة أسواق األوراق المالية

من ميي  التعيياون االىتبيياد   من ليي 
 .والتنمي 

 2أ8 .االت اد األوروبي 5أ5> 

 5أ0 .ن الممىك  المت دة155فاينانءال تايمز  2أ1 .555التين 

 5أ0 .رب  األسترالي  لشورا  المالي ن أسترالياالبو  2أ0 أاألمريكي  555فورتءين 

 5أ0 .ن الهند155بورب  بومبا   3أ0 .بورب  جووانسبرجن جنوس إفريليا

 5أ5 .ن فرنسا05كاك  5أ0 .155مكسيكو إكسبانءن 

 5أ5 .ن ألمانيا05داك   3أ0 .بورب  سنةافورة

 5أ5 .ن نيوزلندا155بورب  نيوزلندا  3أ5 أالبين
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 لشركات أجراه مكتب أنشطة أصحاب العمل بمنظمة العمل الدولية استقصاء ل

ءييرك  ميين  1055استلبييال  لمييا يلييرس ميين  8510أجيير  مكتييس أنءيي   أبيي اس العمييل بمن ميي  العمييل الدولييي  لييا  
مين البىيدان الناميي أ وربيد االستلبيال ميد  اميترك الءيركا  سياسيا  وتيدابير  ابىيد   03ءركا  الل ياع التياص فيي 

  لتعزيييز دور المييرأة فييي اادارةأ وىييد س ييئى  الءييركا  ليين العلبييا  الرئيسييي  التييي تعتلييد أنهييا ت ييول دون النهييوض مفعَّىيي
وما نوع التدابير العمىي  التي تراوا الءركا  فعَّال  في وذا اا ارأ كما س ئى  لن السبل التي يمكن لمن ما   نبالمرأة

لىييى تنفيييذ مبييادرا  رامييي  تمك نهييا ميين ت لييي  تكييافؤ الفييرص لىنسييال أبيي اس العمييل الو نييي  ميين ترلهييا أن تسييالدوا 
ضاف   إلى ذلكن ف ن  ىلا  العمل التيي ل ليد  مي  من ميا  أبي اس العميل الو نيي   والرجال في مساراته  المهني أ واه

ال م  بيانييا  ومعىومييا  نولييي  وكمييي  ليين وضيي  المييرأة فييي مجييال األلمييىييدَّ  8510-8518فييي تمسيي  أىييالي  تييرل 
 واادارةأ 

 الفجوات في البيانات

وناك لدد من االستلبالا  الدوليي   يول الميرأة فيي مجيال األلميال واادارة تركيز فلي  لىيى أكبير ءيركا  البوربي ؛ 
ميين البىييدان أو الءييركا أ وفييي  ييين أن بعييض االستلبييالا  ت جيير   ام ييدود   اوونيياك استلبييالا  أتيير  تة ييي لييدد  

ضيياف   إلييى ذلييكن فعىييى الييرغ  ميين أن من ميي   بءييكل متكييرر ميي  مييرور الوىيي ن فالعديييد منهييا ال ي جيير  إال مييرة وا ييدةأ واه
  مجمول  ءامى  من اا بالا   ول النسال والرجال في مجال اادارة وكدب اس لميلن في ن ويذه العمل الدولي  تلد  

عس تتبي  االتجاويا  السيائدة البيانا  متا   فل  في بورة مجمع  تض  الل الين التاص والعا ن مما يجعل من الب
في الل اع التاصأ وىد أءيار العدييد مين ممثىيي من ميا  أبي اس العميل مين األىيالي  الناميي  إليى أن البيانيا  بءيدن 

 أ االمرأة في مجال األلمال واادارة في الل اع التاص في بىدانه  كان  منعدم  لمىي  

إلييى جنييس ميي   ىلييا  العمييل ااىىيمييي  المييذكورة سييىفا  مسيياوم    اب ييل استلبييال من ميي  العمييل الدولييي  لىءييركا  جنوي ءييك  
ز  لىى الءركا  البةيرة والمتوس   وكيذا الكبييرة تاب   أنها ركَّ و وذه الفجوا  في البيانا ن  مهم  لىمسالدة في سد  

  رةأوالمتعددة الجنسيا  في األىالي  الناءئ  والبىدان النامي  ذا  االىتبادا  غير الرسمي  الكبي



 11 

 

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

ييي ذا كانييي  "الم بيييى  ميييا إ افييي فييير  إدارة الءيييركا  ومجيييال  إداراتهييا مييين  ييييث أدال األلميييالن وتنييياولوا بالدراسيي  أيض 
بعضيها مييذكور   – مهميي لنيدما يكييون جميي  بيناع اللييرار مين الرجييال فلي أ وونياك لييدة دراسيا   االنهائيي " تتيدثر سييىب  

ىد تى ب  إلى أن مءارك  المرأة في بن  اللرار أمير إيجيابي بالنسيب  لىنتيائ  التجاريي ن وذليك لىيى اليرغ  مين  –اال ل  
 الي  لد  وجود لرى  سببي  مباءرةأ أن بعض الدراسا  أءار  إلى ا تم

ب ثيي  ءييرك  "ميياكينز  آنييد كومبيياني" فييي العرىيي  بييين األدال التن يمييي والمييالي ميين نا ييي  ولييدد المييديرا  ميين نا ييي  
أتير ؛ وتبييين لهيا أن الءييركا  األوروبيي  المليييدة فيي البوربيي  التيي بهييا ليدد أكبيير مين النسييال فيي فيير  إدارتهيا  لليي  

ضييعف  ان وبىيي  متوسيي  أربا هييا التءييةيىي  تلريب يي8551و 8555% بييين لييامي 11سييعر السييه  بنسييب   ألىييى فييي انمييو  
 المتوس  السائد في ى اع لمىهاأ

" التيي 555ألدت  مؤسس  "كاتاليس " إلى أن الءركا  المدرج  في ىائمي  "فورتءين  8511لا  بادر وتوبل تلرير 
تىييك التييي بهييا أىييل لييدد ميين لضييوا  مجىيي  اادارة بنسييب   بهييا ألىييى لييدد ميين لضييوا  مجىيي  اادارة تفوىيي  لىييى

% لىى العائد لىى المبيعا أ كما تفوى  الءركا  التي بهيا ألىيى ليدد مين النسيال فيي مجيال  إدارتهيا لىيى تىيك 13
% لىييى العائييد لىييى رأ  المييال المسييتثمرأ وميين نا ييي  83التييي بهييا أىييل لييدد ميين النسييال فييي مجييال  إدارتهييا بنسييب  

لىيى ميدار أربي   –ثرثي  أو أكثير  –نسب  تمثييل لاليي  لىميرأة فيي مجيال  إدارتهيا بالءركا  التي ا تف    ن أتر ن ف
لىى تىك التي بها نسيب  تمثييل منتفضي  لىميرأة فيي مجيال  إدارتهيان وبىةي   اإلى تم  سنوا  لىى األىل تفوى  كثير  
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% لىييى 03عائييد لىييى رأ  المييال المسييتثمرن و% لىييى ال35% لىييى العائييد لىييى المبيعييا ن و20نسييب  وييذا التفييو  
 العائد لىى  لو  المساومينأ 

 

 
ربما ستتكون المترأة هتي بحتق المصتدر الرئيستي للنمتو ا قتصتادي فتي المستتقبل القريتبا إن المنظمتات 
القادرة على ا ستفادة من األدوار التي تلعبها النساء كعناصر اقتصادية فاعلة ستكون على األرجح لتديها ميتزة 

   ان العالم ينهض من حالة الركود العالميإتنافسية حيث 

 ءرك  ديىوي  توش تووماتسو الم دودة

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

 

ن 8555ن ىامي  ءيرك  "كرييد  سيوي " بتجميي  ىاليدة بيانيا  لين ليدد النسيال المىت ليا ن منيذ لييا  8518وفيي ليا  
العييالميأ وكييان وييذا الب ييث ميين  يييث الن ييا  الجةرافييي أكثيير  MSCI ACءييرك  تمثييل مؤءيير  8035بمجييال  إدارة 

الب ييث أنيي  لىييى مييدار السيينوا   فريلييياأ وت  هيير نتييائ   إإذ ءييمل جمييي  األىييالي  باسييتثنال  ؛ميين الدراسييا  األتيير ءييموال  
% لىيى تىيك الءيركا  83دارة وا يدة تفوىي  بنسيب  الس  السابل ن ف ن الءركا  التي بهيا لىيى األىيل لضيوة مجىي  إ

 التي لي  بها نسال لىى اا ر  في مجال  إدارتها من  يث أدال سعر السه أ 

إيجاد لرىيا  سيببي  ال  ف نوبينما أجري  ب وث كثيرة لىى كيفي  تدثير التوازن بين الجنسين لىى الم بى  النهائي ن 
مييا تكييون وييي الءييركا  التييي  اكا  التييي ترى ييي النسييال إلييى ألىييى الو ييائف غالب ييأ فلييد لييو   أن الءيير ابييعب   ايييزال أميير  

مين الب يوث تابي   فيي األىيالي   في مجال الب وث واالبتكار والتكنولوجياأ ومن ونان ف ن إجرال مزيدٍ  اكبير   اتستثمر ىدر  
مين النسيال  د بءيكل فعَّيال إءيراك مزييدٍ النامي  سيكون ذا ىيم  كبيرةن تاب   بالنسب  لعدد كبير من المؤسسيا  التيي تؤيي

 في جمي  منا ي ال ياةأ 

وم  ذلكن فىي  وناك نلص في األب اث التي تبين العراىيل التي تتعيرض لهيا الميرأة فيي السيى  المؤسسيين فضير  لين 
 في تعزيز دور المرأة في مجال األلمال واادارةأ  االتدابير التي أثبت  نجا   

بءكل كبير في ءةل الو ائف ااداري  وفي ريادة األلمال لىى مدار العلدين الماضيينن إال  وىد رفع  المرأة  بتها
أن جمييي  مبييادر البيانييا  وت ىيرتهييا يفيييد اسييتمرار نييدرة النسييال فييي المنابييس العىيييا بييدوائر بيين  اللييرارن وفييي تييولي 

ففي ميار  ليا   ؛في لال  السياس  كثير ان وفي التمثيل في مجى  اادارةأ ولي  ال ال أفضل  منبس الرئي  التنفيذ
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٪( مين بيين جميي  البرلميانيين 3أ88% )88رئيس  دول ن وكان  تمثيل المرأة ال يتجاوز  12ن كان  وناك فل  8510
 أ 8510بريل إالمنتتبين في جمي  أن ال العال  في 

  النسيال فيي منبيس اليرئي  التنفييذ  وتوبل استلبال من م  العمل الدولي  لىءركا  في األىالي  النامي  إلى أن نسب
% من الرؤسال التنفيذيينأ وكان المجيبون لين االستلبيال فيي الةاليس ءيركا  و نيي  تتيراو  85كان  تزيد ىىير  لن 

أ جامها من المتوس  إلى الكبيرأ ووذا يعك  ىدرة مزيد من النسيال لىيى الوبيول إليى المنابيس العىييا فيي الءيركا  
 لءركا  الكبيرة الم رو   أسهمها لىتداول العا  والءركا  العالمي أ الم ىي  ملارن   با

بءيدن  8510أدناه االستلبال الذ  أجرت  ءرك  "كاتاليسي  إنيك" فيي ليا   8يبين الجدول  عضوات مجالس اإلدارات:
لنتيائ  إليى أن دولي أ وتءيير ا 00نسب  ملالد مجال  إدارا  الءركا  التي تءةىها النسال ترل السينوا  األتييرة فيي 

% ميين ألضييال مجييال  اادارا  )فنىنييدا والسييويد والنييروي  والممىكيي  85أكثيير ميين تمثييل المييرأة فييي أربعيي  بىييدان فليي  
 %5ن بينميا تمثيل أىيل ميين ابىيد   10% فيي 15إليى  5ن وتمثيل مين  ابىيد   10% فيي 85إليى  15المت يدة(ن وتمثيل مين 

 أ ابىد   10 في
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 إلدارات، آخر عام : نسبة عضوات مجالس ا2الجدول 
 

 %5أقل من  %12-5 %22-12 %22أكثر من 

 الب رين بىجيكا أستراليا فنىندا

 تءيىي البرازيل النمسا النروي 

 الهند البين كندا السويد

 اليابان يونان الدانمرك الممىك  المت دة

 الكوي  وون  كون  البين فرنسا 

 لمان إندونيسيا ألمانيا 

 البرتةال آيرلندا إسرائيل 

 ى ر إي اليا وولندا 

 كوريا الجنوبي  ماليزيا بولندا 

 روسيا المكسيك فريلياإجنوس  

 الممىك  العربي  السعودي  نيوزيىندا تركيا 

 تايوان سنةافورة سويسرا 

 اامارا  العربي  المت دة إسبانيا الواليا  المت دة األمريكي  

  تايرند  

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

% مين الءييركا  التيي أجابي  ليين االستلبيال ال يوجييد 05من ميي  العميل الدوليي  لىءييركا  إليى أن  وتوبيل استلبيال  
%أ 05% فييي ااجمييالي لييديها نسييال بمجييال  اادارا  بنسييب  تلييل ليين 35نسييال فييي مجييال  إداراتهييان فييي  ييين أن 

مييا تعتبيير وييي الكتىيي  ال رجيي  الم ىوبيي  كييي يكييون ألبييوا  النسييال وآرائهيين التبييارأ  انسييب  الثرثييين فييي المائيي  غالب ييو 
إلييى  05وذلييك بنسيب  نسييال ميا بييين  ن% مين الءييركا  لنيدوا تييوازن بيين الجنسييين فيي مجييال  إدارتهيا10وونياك نسييب  

 %أ 35

  اادارةن ف ن النسس تنتفض بءكل  ادأ فعىى الرغ  مين أن مجى بوبفها رئيس ولندما يتعى  األمر بمنبس المرأة 
نسييب  النسييال الرتييي يترأسيين  ىىيي البيانييا  ميين متتىييف المبييادر تتبيياين ليين بعضييها الييبعضن فهييي لييادة  مييا تءييير إلييى 

مجال  اادارا ن ووي تتراو  فيي العميو  مين بيفر فيي المائي  إليى بضي  نسيس مئويي أ ولليد توبيل االستلبيال اليذ  
%ن تىيهييا 0أ10امتىكيي  نسييب  كبيييرة بىةيي   و ييدواإلييى أن النييروي   8510تيي  مؤسسيي  "جييي إ  آ  ريتييينج " لييا  أجر 

ليي  فيهييا ءييرك  وا ييدة  ابىييد   13ربعييين التييي ية يهييا االستلبيالن كييان ونيياك األ%أ وفييي البىييدان األربعي  و 1أ11تركييا 
في نسب  الميرأة كرئيسي  مجىي  إدارة مين  مى و   يادةوناك ز   إدارتها امرأةأ وفي لدد من البىدانن كان تترأ  مجىَ  

 ن في  ين تراجع  تىك النسب  في بىدان أتر أ 8510إلى لا   8553لا  
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% ميييين مجييييال  إدارة الءييييركا  التييييي أجابيييي  ليييين 21وتىييييص استلبييييال من ميييي  العمييييل الدولييييي  لىءييييركا  إلييييى أن 
 ترأسها امرأةأ  من تىك الءركا % 10نسب   ن في  ين أناالستلبال يرأسها رجل

ويييرون أنيي  مييا ليي  ت تتييذ إجييرالا  بهييذا البييدد فلييد يسييتةر  األميير ميين  نويبييف بعييض المعىلييين وييذا التلييد  بدنيي  "فيياتر"
النتائ  المترتب  لىى وذا اللبور ت رك لدد مين من لا  لت لي  التكافؤ في تولي المنابس الع ىياأ و  855إلى  155

يرة لىجدل لىنسال في مجال  إدارا  الءركا ن وكان لىنروي  السب  في ويذا األميرأ البىدان ن و تءري  نسب  إلزامي  مث
تعميييي  ويييذه ال بيييص لىيييى اليييدول األلضيييالن وذليييك فيييي  يييل مءيييروع توجيييي  معنيييي  اوييييدر  االت ييياد األوروبيييي  الي ييي

ييد الن ير ليد  مجىي  وكيان ال ييزال ى ن8510بالمساواة بين الجنسين أىره البرلمان األوروبي في تءيرين الثيانيونوفمبر 
ي8510الوزرال األوروبي في منتبف لا   ووني  كوني  البييني  والهنيد و أسيتراليا وكنيدا  اأ ووناك بىدان أتير ن تبوب 

وماليزييا وسينةافورة وباكسيتان والممىكي  المت يدة والوالييا  المت يدة األمريكيي ن تيرفض ت بيي  ن يا  النسيس االزاميي ن إال 
إدراج  :مثييل ؛   ميين التييدابير الرامييي  إلييى ترىييي  مزيييد ميين النسييال فييي و ييائف اادارة العىييياأنهييا التمييد  مجموليي   متنوليي

ليييداد التلييارير بءيييدن  فيييي مييدونا   وكمييي  الءيييركا ن ومييدونا  السيييىوكن واألويييداف  اءييترا ا  التنيييوع بييين الجنسيييين واه
 ال ولي ن والمبادرا  التعاوني  بين لال  األلمال وال كوم أ 
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  ُمعيَّنة عمل المرأة في وظائف إدارية تركُّز :"زجاجيةالجدران ال"

يا ويو لىيي  ال يال بيين الرجيال فيي ليد   يكم ن أ د األسباس ورال بعوب  اتتيار المرأة فيي الو يائف ااداريي  الع ىييا لمَّ
ا  تيييرل فالنسيييال لييي  يتعرضييين لجميييي  أنمييا  العمىييييا  التءيييةيىي  فيييي الءيييرك ؛تنييوع تبراتهيييا ااداريييي  لىيييى ن يييٍو كييافٍ 

لي  يكتسيبن تبيرة كافيي  فيي اادارة العامي  فيي متتىيف المجياال  الو يفيي أ ويؤكيد استلبيال  ومين ونيا ياتهن المهنيي ن 
من مييييي  العميييييل الدوليييييي  لىءيييييركا  فيييييي األىيييييالي  الناميييييي  االتجاويييييا  التيييييي  يييييددتها بالفعيييييل مجمولييييي  مييييين الدراسيييييا  

ني  مين اادارة يعكي   ياورة "الجيدران الزجاجيي "ن وويي الفبيل  سيس ز المرأة في أنما  معيواالستلبالا أ ولعل َتَرك  
ي لىوبييول إلييى مسييتويا  إدارييي  أكثيير  االجين  داتييل المنابييس اادارييي أ ففييي  يين تكتسييس النسييال بءييكل مسييتمر فرب 

 أدنياه أن نسيب  أكبير مين الءيركا  التيي 8وألىىن وناك ميل إلى تجميعهن في و يائف إداريي  معيني أ ويوضيح الءيكل 
دارة 155% نسال ملارن   بنسب  155ءمىها االستلبال لديها نسب   % رجال في و ائف إداري  مثل الموارد البءري ن واه

% أو أكثير 155ون ااداريي أ وونياك ليدد أىيل مين الءيركا  لديي  نسيب  ئالءيو العرىا  العام  واالتباال ن والتمويلن 
 والمبيعا  ومدير  الب وث والمنتجا  ومدير  العمو أ  % نسال في و ائف إداري  مثل مدير  العمىيا 55من 
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 الفصل بين الجنسين في المناصب اإلدارية :(1) الشكل

 
 
 

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

 التنظيمي )موضح باللون األزرق(ا 
   ا ما تكون المرأة حبيسة وظائف إدارية بعينها مثل الموارد البشترية، والعققتات العامتة ومع ذلك، فغالب

فليس بوسعها سوى الصعود حتى نقطتة معينتة فتي  من هناو ون المالية واإلدارية، ئوا تصا ت، والش
   باللون البرتقالي(ا الهرم التنظيمي )موضح

 
 

% ميين النسييال يعمىيين فييي األنمييا  اادارييي  55بااضيياف  إلييى ذلييكن ونيياك المزيييد ميين الءييركا  لييديها نسييب  أكثيير ميين 
الثرث  األولى ملارن   باألنما  الثرث  األتيرةأ فاكتساس التبرة فيي األنميا  الثرثي  األتييرة أمير بيال  األوميي  مين أجيل 
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أليره(أ ونتيجي  ليذلكن في ن  1لرئيسيي  لىهير  التن يميي لىوبيول إليى المنابيس العىييا )ان ير الءيكل الترل المسارا  ا
 ن را  ألن الو ائف ااداري  التي تمارسها تل  لىى جانبي الهر أ  ؛المرأة ىد "تبعد السى " فل  إلى نل   معين 

ين ونسييب  النسييال فيهيياأ فميين بييين لينييا  أتيير  ميين المييدير  اوىييد  ييدد  الءييركا  التييي أجابيي  ليين االستلبييال أنما  يي
ااجابيا  التييي ءييمىها االستلبييالن تبيين أن منبييس مييدير تكنولوجيييا المعىومييا  واالتبياال  كييان ميين نبيييس الرجييال 

 في أكثر األ يانن في  ين كان وناك لدد أكبر من النسال في منبس مدير مراىب  الجودة والمءتريا أ 

 ركات التي يعمل بها رجال ونساء في مختلف أنماط اإلدارة (: النسبة المئوية للش2الشكل )

 

 

       

  

 العامة وا تصا ت العققات الموارد البشرية
 العامونالمدراء  والعملياتالمبيعات  والتطويراألبحاث  واإلدارةالمالية 
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خقل تسع سنوات من قياس الفجوة العالمية بين الجنستين، لتم يشتهد العتالم "
فوفقتتا  لتقريتتر  ؛طفيتتف فتتي تحقيتتق المستتاواة للمتترأة فتتي مكتتان العمتتل ن  ستتوى تحسُّتت

تبلت  نستبة الفجتوة اليتوم،  صتدر ، التذي2212الفجوة العالميتة بتين الجنستين لعتام 
٪ علتى مستتوى العتالم، 60 اآلن ا قتصتادية والفترص بتين الجنستين فتي المشتاركة

عنتدما  2225٪ فتي عتام 55% عتن نستبة 2بما يعني تضييق تلك الفجوة بنستبة 
 تغيتره عتدم التنه،، وفتي ظتل بدأ المنتدى ألول مرة قياس الفجتوةا وبنتاء  علتى هتذا

كتي يستد العتالم هتذه الفجتوة  اعام ت 11متر يستتغرق األ عوامتل أخترى، فستوف بفعل
 أ"تماما

 2014تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 
المنتدى ا قتصادي العالمي 

 

 ىيادة المرأة  و تع التي الحواجز

 
الليييادة لىييى بييف ا  المجيير  الءييهيرة وألمييدة   هيير  مؤلفييا  كثيييرة ليين العوائيي  التييي ت ييول دون تييولي المييرأة زمييا َ 

األكثير  اللضيايا وييدتي مين بيينف االجتمالي  والمالي ن وكذا في الملاال  العىمي  ورسائل الدكتوراه  يول العيال أ الب 
مين الرجيال والنسيال أدال  الديم  اللائم  لىى النوع االجتمالي والتي فيي  ىهيا يكيون متوىع يالالنم ي   التبورا ءيولا  

ران آتران مثييران لىلىي ن أال ووميا المسيئوليا  األسيري  والثلافي  المؤسسيي  أدوار اجتمالي  واىتبادي  متتىف أ ووناك أم
التي يهيمن لىيها الذكورأ فهذه األمور تتدثر إلى  د كبير باأللراف الثلافي  والديني  واالجتمالي  التي تعود إلى ىرون 

أ ولىيى مييد  امي  ىيد تةييير  كثيير  ولكنهيا تبليى راسييت  فيي جميي  األىيالي  لىييى اليرغ  مين أن دنيييا العميل والمجت نمضي 
التاريخن تمتض وذا الوض  لن وجود مهٍن معيني  يعتبرويا اليبعض أكثير مرلمي  لىرجيال أو لىنسيالأ فليد جير  العيرف 

التجاري  وبين  الليرارا  فيي ال يياة العامي  مين المجياال  التيي  ءرولا الملىى التبار تولي منابس اادارة ومباءرة 
لتىك األليراف تدثيرويا كيذلك لىيى المنياو  التعىيميي  وسياسيا  التو ييف والترىيي  لعيدة لليود  يتتص بها الرجالأ وكان

لتىك األلراف بهدف اللضيال لىيى الت ييز أل يد الجنسيينن فىي  تيزل ضيارب   امن الزمنأ ولىى الرغ  من التبد   الي  
 بجذوروا في للول وأروا   ائف  واسع  من الرجال والنسالأ 
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  التيييي أجابييي  لييين استلبيييال من مييي  العميييل الدوليييي  لىءيييركا  فيييي األىيييالي  الناميييي  بتبييينيف أوييي  وىيييد ىامييي  الءيييركا
 أدناهأ  0ال واجز في رأيها  سس األولوي  كما وو مبين في الجدول 

ن في ن جميي  األىيالي  باسيتثنال إىىيي  أوروبيا بين أىالي  المن م أ وم  ذليك مهم وىد ت تفي التبنيفا  المو دة اتترفا  
الوسيي ى والءييرىي   ييدد  أويي  تمسيي  أو سييت   ييواجز تتعىيي  بيياألدوار االجتمالييي  واانجابييي  لىرجييل والمييرأةن وييذا ميين 

وليييد   نن مثييل الثلافييي  المؤسسييي العميييل أميياكنميييد  انعكييا  تىيييك األدوار فييي وياكيييل  ييدد  جهيي ن ومييين جهيي  أتييير  
 لو ائف ااداري  العىياأ اكتساس المرأة تبرة  كافي   في اادارة التنفيذي  لتضعها في ا

ي ليد  كفايي  ىيوانين العميل وليد  التميييز بوبيف  أىيل ال يواجز أوميي أ وىيد جيال ليد  وجيود  او دد  جمي  األىالي  أيض 
فيي  اسادس ي تعيو   ريي  الميرأةن إال أن ويذا ال ياجز  يلَّ  ا ىول مرن  في المرتب  العاءرة من أبل تمسي  لءير  ياجز  

امايكييا الواىعيي  فييي من ليي  الب يير الكيياريبيأ وفييي  ييين أن مع يي  األىييالي   ييدد  األدوار التييي ا فييي جوثاني يي نإىىييي  آسيييا
أكبر ال واجزن ف ن بىدان أوروبا الوسي ى والءيرىي  وضيع  ويذا ال ياجز  أ ديسندوا المجتم  لىرجال والنسال بوبفها 

يييءيييركا  أوروبيييا الوسييي بييينف أ وىيييد افيييي المرتبييي  التاسيييع  مييين أبيييل تمسييي  لءييير  ييياجز   ل الميييرأة  ى والءيييرىي  َت م 
ف  لييد  تءييجي  الرجييل لىييى أتييذ إجييازة لتييولي وليا  أسييري  أكثيير ميين الرجييل بوبييف  ال يياجز األكبييرن كمييا بيينَّ ئمسيي
أميييا ثاليييث أكبييير ال يييواجز فيييي ويييذا التبييينيف فكيييان االفتليييار إليييى أكبييير ال يييواجزن  ثيييانيَ بوبيييف  وليا  األسيييري  ئالمسييي

لت ييز اكيان فرا أ أميا تيام  أكبير ال يواجز بالنسيب  لبىيدان أوروبيا الوسي ى والءيرىي  استراتيجي  الستبلال النسال الماو
 التو يف والترىي أ لمىيتي المتدبل في  ن ووو الت يزضد أ د الجنسين
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 ق قيادة المرأةوالحواجز التي تع تصنيف : (3الجدول )
 

 اوليات أسرية أكثر من الرجلئتحمل المرأة مس  -1

 .لتي يسندها المجتمع للرجال والنساءاألدوار ا -2 

  االثقافة المؤسسية الذكورية -3 

  اافتقار المرأة لخبرة كافية في اإلدارة العامة أو التنفيذية  -4

 .القدوة للمرأة قلة -5 

وليات ئعتتدم تشتتجيع الرجتتل علتتى أختتذ إجتتازة لتتتولي المستت -6 
 .األسرية

االمساواة فتي الشتركاتالمعنية ب والبرام، السياسات انعدام  -7
  

 .النمطية ضد المرأة التصورات  -8

 .مهارات القيادة عدم تدريب المرأة على  -9

 .عدم وجود حلول مرنة  -10

 ااستراتيجية  ستبقاء النساء الماهرات عدم وجود -11 

فتي التوظيتف والترقيتة  المتأصل ضد أحتد الجنستين التحيز -12
 .التالية()في نفس الترتيب مع النقطة 

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

وجتتود سياستتات المستتاواة بتتين الجنستتين، لكتتن متتع عتتدم  -13 
 .تطبيقها

 .قوانين العمل وعدم التمييز مقءمة عدم -14 
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  لىى ىَّ ةَ تَ س  المواوس النسائي  غير م  ال زال  لم ُيكسر  السقف الزجاجي

 الن و األمثل
وسائل االر   والملاال  العىمي  والمؤسسيا ن ألكثير مين لليد مين اليزمنن إليى تفكييك "السيلف الزجياجي" اليذ   دل 

 نيييه  إنتيياج الفبييل الم  ي جييس المييرأة ليين المنابييس العىييياأ فتىييك "الجييدران الزجاجييي " داتييل الهياكييل الهرمييي  التييي تعيييد 
 ن ف ننيا نجيد الميرأة الييو َ متتىفي  لنهيا ليد  الرجيالأ ومي  ذليك  واجز تفي  تجعل المسيارا  المهنيي  لىنسيال اتتى  أيض  

 تى   بركس الرجل وتتجاوزه في الت بيل الدراسيأ 

وفيييي الوىييي  نفسييي ن تفييييد الءيييركا  بوجيييود بيييعوبا  فيييي اسيييتل اس واسيييتبلال المواويييس بوجييي  ليييا ن والميييرأة لىيييى وجييي  
ن يتمتعيون بمجموليا  المهيارا  المناسيب  والمعيارف التبوصأ وبرغ  ارتفاع معدال  الب ال ن ف ن نلص العمال الذي

أ وىد كءف استلبال من م  العميل ةببورة متزايد ال ت دي  التي تءتر ها مجمول  من الل الا  االىتبادي  أمر يءك  
% من الءركا  التي أجاب  لن االستلبال أءار  إليى أن اسيتبلال النسيال يمثيل مءيكى  إليى 00الدولي  لىءركا  أن 

 إنها مءكى  إلى  د ماأ  :%13ىال  نسب  أتر  من الءركا  تبى   في  ينيدن  د بع

وم  ذلكن وناك كثيير مين األدلي  والبيراوين لىيى الفوائيد التيي تعيود لىيى األلميال التجاريي  مين االسيتفادة مين مجمولي  
ءييكل متزايييدن واالسييتفادة ميين المواوييس لييد  المييرأةن بمييا فييي ذلييك فهمهييا التييا  لىسييو  االسييتهركي  التييي توجههييا النسييال ب

االبتكيييار واابيييداع الىيييذين يمكييين أن ي للهميييا التنيييوع بيييين الجنسيييينن وت سيييين  وكمييي  الءيييركا ن وتعزييييز نتيييائ  ألميييال 
 الءركا أ 
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:المواهب النسائية  من كتى  متزايدة

 
لسيكان والهجيرةن فضيير  فييي الجييل الماضيي بسيبس تراجي  معييدال  التبيوب  وءييتوت  ا اكبيير   اتةيير  دنييا العميل تةيير  

ليين زيييادة فييرص ال بييول لىييى التعىييي  والتكنولوجييياأ وتءييير بيانييا  من ميي  العمييل الدولييي  إلييى أن المييرأة تتييولى ا ن 
 % من الو ائف لىى مستو  العال أ 05أكثر من 

ىنميو والليدرة ك لوأن ذليك ويو أكبير م ير   نهر الب وث أن مءارك  المرأة في سو  العمل زاد  لن أ  وىي  مضيى   وت  
كي ت اف  الءركا  لىى ىدرة تنافسي   ارئيس   الىى المنافس  لىى المستو  العالميأ وأببح رأ  المال البءر  لنبر  

في اىتبادا  العال  التي تستند بءكل متزايد إلى المعرف  والتكنولوجيياأ ومين نا يتهيان تتزاييد ن يرة مجموليا  األلميال 
لىنميو االىتبياد  والتنميي  لىيى مهمي  دلامي   بوبيفهاميي  إليى المسياواة بيين الجنسيين واأل راف الفالى  فيي مجيال التن

إن النسال المستهى كا   :األسوا  الناءئ بالمد  البعيدأ وتلول دراس  أتيرة أجرتها ءرك  "بوز آند كومباني" فيما يتعى  
 ىي المىيارين األول والثاني في البين والهندأ "المىيار الثالث" بعد سو  اورائدا  األلمال  ول أن ال العال  يمثىن مع  

  :المرأة ذات الخبرة في مجال األعمال

ميين مءيييرولا  األلمييال ال يييرة )أو  ا% مييين جمييي  مءيييرولا  األلمييالن بيييدل  05تمتىييك المييرأة الييييو  وتييدير أكثييير ميين 
  المتوسيي   والكبيييرةأ وميي  وبييوال  إلييى الءييركا نالعييامىين ل سييابه  التيياص( والمءييرولا  المتناوييي  البييةر والبييةيرة

% مين 80 ن يوذلكن يتركز وجود المرأة ليادة  بءيكل أكبير فيي المءيرولا  المتناويي  البيةر والبيةيرةأ وتمثيل الميرأة 
أ %3فريليا  يث تمثل المرأة  والي إإجمالي أب اس العمل في جمي  األىالي  باستثنال من ل  الءر  األوس  وءمال 
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% مين العيامىين ل سيابه  التياص فيي جميي  األىيالي  باسيتثنال بىيدان الءير  02-01الميرأة ولىى سبيل الملارن ن تمثل 
 % ممن يمارسون ألماال   رةأ 10فريليا  يث يءكىون ما يلرس من إاألوس  وءمال 

:المرأة ذات الخبرة اإلدارية 

دارة الوس ى بل و تى العىييا السيما لىى مستو  اا إداري تول  المرأة لىى مدار السنوا  العءرين الماضي  منابس 
 أدناه(أ  0)ان ر الجدول 

 كنسبة مئوية، آخر عام، منظمة العمل الدولية  المدراءنصيب المرأة من إجمالي   :2جدول 
 

 % العام البلد التصنيف % العام البلد التصنيف % العام البلد التصنيف

 8أ83 8518 التءيكجمهوري   33 8أ03 8518 كندا 03 0أ53 8552 جامايكا 1

 2أ85 8518 إي اليا 15 5أ03 8550 ناميبيا 01 1أ50 8515 كولومبيا 8

 1أ85 8518 اليونان 11 5أ05 8518 السويد 02 0أ58 8550 سان  لوسيا 0

 3أ80 8515 غينيا 18 1أ05 8553 بوليفيا 03 3أ01 8518 الفىبين 0

 3أ80 8518 تءيىي 10 3أ00 8518 البرتةال 05 0أ01 8518 بناما 5

 0أ80 8518 موريءيو  10 8أ00 8518 أذربيجان 01 8أ03 8553 روسيا البيضال 3

 01 1أ05 8518 التفيا 1
الممىكيييييييييييييييييييييييييييييييييييي  

 المت دة
 1أ80 8518 ملدونيا 15 8أ00 8518

 5أ80 8553 فيتنا  13 5أ00 8551 جورجيا 08 2أ00 8518 غواتيماال 2

 5أ88 8553 ألبانيا 11 5أ00 8518 رواندا 08 0أ00 8553 جزر البهاما 3

 1أ88 8518 ثيوبياإ 12 0أ00 8518 فنزوير 00 1أ00 8518 مولدوفا 15

 00 3أ00 8511 أوروغوا  11
وونيييييييييي  كونيييييييييي  

 البين
 5أ81 8518 ماليزيا 13 8أ00 8518

 0أ81 8515 ليبيريا 25 8أ00 8518 سويسرا 00 5أ00 8515 برمودا 18

 8أ81 8515 إندونيسيا 21 1أ00 8518 اسىوفاكي 05 0أ00 8550 بربادو  10

 3أ85 8511 زيمبابو  28 2أ08 8518 استونيا 03 1أ00 8515 ترينيداد وتوباغو 10

 8أ85 8553 أوغندا 20 3أ08 8518 آيرلندا 01 1أ08 8552 الواليا  المت دة 15

 5أ12 8515 كمبوديا 20 0أ08 8518 بىجيكا 02 0أ08 8518 جزر كايمان 13

 5أ12 8518 لوكسمبورغ 20 0أ08 8518 ىيرغيزستان 03 3أ01 8518 يامنةول 11

 2أ13 8555 البين 25 0أ08 8518 باراجوا  03 0أ01 8555 بىيز 12

 5أ13 8553 تنزانيا 23 8أ08 8518 النروي  55 5أ01 8515 أوربا 13

 2أ15 8518 ىبرص 21 1أ08 8518 المكسيك 51 5أ01 8553 نيكاراغوا 13

 2أ10 8518 كوسوفو 22 2أ01 8518 إسرائيل 58 2أ05 8511 سيءيل 85

 2أ10 8518 تون  22 0أ01 8518 ماكاو البين 50 5أ05 8552 نيوزيىندا 81

 3أ10 8515 إيران ااسرمي  جمهوري  23 0أ01 8518 رومانيا 50 3أ03 8518 أيسىندا 88

 0أ10 8518 فىس ين 35 0أ01 8552 سنةافورة 50 3أ03 8518 أوكرانيا 88

 3أ10 8555 الكوي  31 0أ01 8518 فريلياإجنوس  50 1أ03 8518 كوادوراا 80

 0أ10 8515 جزر المالديف 38 1أ01 8518 ألمانيا 55 0أ03 8518 فرنسا 80

 2أ18 8552 المةرس 30 5أ01 8518 األرجنتين 53 1أ03 8518 االت اد الروسي 85

 8أ18 8518 تركيا 30 5أ05 8518 النمسا 51 5أ03 8515 غانا 83
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 1أ11 8518 اليابان 35 5أ05 8518 إسبانيا 51 5أ03 8518 سىوفينيا 83

 5أ11 8518 كوريا الجنوبي  33 1أ83 8518 فنىندا 52 2أ02 8518 ليتوانيا 81

 8أ15 8551 سوريا 31 0أ83 8518 بيرو 53 3أ02 8515 بوتسوانا 82

82 
جمهوريييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  

 الدومينيكان
 5أ15 8552 اامارا  العربي  المت دة 32 1أ83 8518 بربيا 35 3أ02 8518

 1أ3 8518 مبر 33 5أ83 8518 وولندا 31 3أ02 8518 المجر 82

 0أ3 8555 لمان 155 5أ82 8553 فانواتو 38 1أ02 8515 كوبا 83

 0أ2 8551 لبنان 151 0أ82 8518 الدنمرك 30 2أ01 8518 بولندا 05

 1أ1 8552 الممىك  العربي  السعودي  158 0أ82 8518 اسريرنك 30 0أ01 8518 البرازيل 01

 2أ3 8551 ى ر 150 8أ82 8518 تايرند 30 8أ01 8515 كازاتستان 08

 0أ5 8511 بنةرديش 150 3أ81 8518 كوستاريكا 35 1أ01 8518 السىفادور 00

 1أ5 8550 األردن 155 3أ81 8518 بوتان 33 3أ03 8515 مدغءلر 00

 3أ0 8550 الجزائر 153 3أ81 8518 كرواتيا 33 0أ03 8518 بىةاريا 05

 5أ0 8552 باكستان 151 0أ81 8518 الجبل األسود 31 0أ03 8515 كيريباتي 05

 1أ8 8555 اليمن 152 5أ81 8518 مال   32 8أ03 8518 أستراليا 03

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

 فهنيياكوتوجييد ورال وييذه المتوسيي ا  لت بييالا  العالمييي  تباينييا  كبيييرة بييين البىييدان داتييل كييل إىىييي  وبييين األىييالي ن 
مين النسيال الرتيي يعمىين فيي أنءي   تجاريي  بينميا فيي بىيدان أتير   انسيب  مئويي  بيةيرة جيد   تءملبعض البىدان التي 

 بف إجمالي الءركا أ تدير النسال ما يلرس من ن

  :المرأة تزيد حصتها من الوظائف اإلدارية

ميين  ات  هيير بيانييا  من ميي  العمييل الدولييي  أن معييدال  مءييارك  المييرأة فييي سييو  العمييل ال تييزال فييي العمييو  ألىييى نسييبي  
ال مين أليدادون  بتها في الو ائف ااداري ن وتزيد الفجوة ببورة كبيرة فيي العدييد مين البىيدانأ ومي  ذليكن تزييد النسي
السييينوا  العءييير تيييدريجيا  كميييديرا أ وفيييي مع ييي  البىيييدان التيييي تيييوافر  البيانيييا  بءيييدنها لمن مييي  العميييل الدوليييي  تيييرل 

بىيدان تيوافر   150% مين 11الماضي ن رفع  النسال  بيتهن مين الو يائف ااداريي أ فليد زاد  نسيب  الميديرا  فيي 
بنسيب   ابىيد   80مين ويذه البىيدانأ وكاني  الزييادة فيي  ابىيد   25ثل وذه النسب  البيانا  بءدنها لمن م  العمل الدولي ن وتم

انتفضي   بي  النسيال مين اادارة  ابىيد   80أدناهأ ومي  ذليكن ففيي  يوالي  0% أو أكثر كما وو موضح في الءكل 1
ير ذليييك إليييى أن ن وذليييك لىيييى اليييرغ  مييين تزاييييد مءييياركتهن فيييي الليييو  العامىييي  وارتفييياع مسيييتويا  تعىييييمهنأ ويءيييافعىي ييي

ويمكن ودمها بسهول  ميا  انالمكاسس التي ت لل  في مجال النهوض بالمرأة في اادارة ليس  مضمون  االستمرار دائم  
ييليي  تكيين ونيياك جهييود متضييافرة لتعزيييز التلييد  الم   إلييى فييي نسييس المييديرا  فتنتمييي  ازأ أمييا البىييدان التييي ءييهد  تراجع ييرَ   

مين نسيب  المءيارك  فيي الليو  العامىي   أ ووناك  اال  ىىيى  وي التي تراجع  فيها كل  جمي  األىالي  ومستويا  التنمي 
 ونسب  المرأة في اادارةأ 
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  2212-2222% أو أكثر في حصة المرأة من اإلدارة 7: البلدان التي بها زيادة بنسبة 3الشكل 
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  2212: النسبة المئوية للمديرات في اإلدارة العليا والمتوسطة، منظمة العمل الدولية، 2الشكل 

  8510المبدر: ىالدة بيانا  إ بائي  لمن م  العمل الدولي ن  ب  المرأة من العمل في اادارة العىيا والمتوس  ن يونيو 
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األعتوام : معد ت الزيادة في نسبة الخريجات في مجا ت الهندسة والتصنيع والبناء، بلدان مختارة، أحدث 5الشكل 
2222-2212

  8510المبدر: معهد اليونسكو لت بالن  زيرانويونيو 
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غاي  في األومي  من أجيل بنيال مجمولي  مين المرءي ا   ار  ويعد وبول المرأة إلى منابس إداري  لىيا بدلداد أكبر أم
الم تمر  أللىى المنابس مثل الرئي  التنفيذ  أو رئي  الءرك أ وتع ي بيانا  من م  العمل الدوليي  الملدمي  مين 

ويو مبيين كميا  8518لعيا   النسب  المرأة في اادارة العىييا والمتوسي   فيي الل يالين العيا  والتياص مع ي امؤءر   ابىد   03
أدنيياهأ وبييالن ر إلييى أن ال بييص االزامييي  المتببيي  لىمييرأة فييي المجييال  التءييريعي  فييي العديييد ميين  0فييي الءييكل 

لييى أن االءييترا ا  اللانونييي  لتكييافؤ الفييرص فييي التدميي   البىييدان ىييد رفعيي  نسييب  مءييارك  المييرأة فييي لمىييي  التءييري ن واه
ا مييين اادارةن فمييين الميييرجح أن تكييون األرىيييا  التابييي  بوبيييول الميييرأة العاميي  ت ىيييز  بتعييييين الميييرأة فيييي المسييتويا  العىيييي

 لىمنابس ااداري  العىيا أىل بالنسب  لىل اع التاص و دهأ 

 :المرأة تتفوق على الرجل في التعليم

تتفييييو  المييييرأةن فييييي مع يييي  األىييييالي ن لىييييى الرجييييل فييييي ال بييييول لىييييى درجييييا  لىمييييي  لىييييى مسييييتو  
ي ؛ي  ذلك  اورة  ديث  فيي العدييد مين البىيدانالبكالوريو  والماجستيرأ ول  اإذ ل لي  النسيال بالرجيال منيذ لءيرين لام 

فيي ال بيول لىيى اليدرجا  العىميي ن ويسيرن ا ن بت يى سيريع  ن يو الى يا  بركيس الرجيال فيي نييل درجي  الييدكتوراهأ 
وريو  لىى البعيد العيالمين وتفيد من م  اليونسكو بدن لدد النسال يفو  لدد الرجال في ال بول لىى درج  البكال

 % من إجمالي التريجينأ 51وأن  من المرجح  بول مزيد من النسال لىى درج  الماجستيرن بما يجعىهن يمثىن 

الميرأةن رغي  ذليكن تواجي  لوائي  كبييرة مي  ارتلائهيا سيى  التعىيي  ن يو المسيارا  المهنيي  فيي  إن :وتلول من مي  اليونسيكو
% 55 افي جمي  البىدان في ألىى مستويا  التعىي ن  يث يمثل تلريب ي اولذلكن يفو  الرجل المرأة تلريب   ؛مجال الب وث

من البا ثينأ فتوجد ألىى نسب  من البا ثا  في أمريكا الرتيني  ومن لي  الب ير  11من إجمالي تريجي الدكتوراه و%
ليى جانيس ذليكن تينتفض االتترفيا  فيي اتتييار % فيي المتوسي 00%ن تىيهيا أوروبيا بنسيب  8أ05الكاريبي بنسب   أ واه

مجال الدراس  بين الرجال والنسيال بيا راد فيي العدييد مين المنيا  أ ففيي  يين أن مجيال الهندسي  لىيى سيبيل المثيال ال 
يزال يهيمن لىي  الرجالن وناك نسب  أكبر من النسال يتترن وذا المجال في لدد متزايد من البىدانن كما وو مبين في 

 ألرهأ وم  ذلكن وناك بىدان يستمر فيها انتفاض لدد النسال الرتي يدرسن الهندس أ  5لءكل ا
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  بوصفها فرد ا مستهلك ا:المرأة 

أ انتيجي   لررتفياع المى يو  فيي معييدل الت يا  الميرأة بسيو  العمييل ودنييا األلميالن في ن ىوتهييا الءيرائي  ىيد ارتفعي  سييريع  
انيا  األسرة واللرارا  المالي ن ووناك نسب  متزايدة من النسال يزيد دتىهن لن أزواجهنأ ما تت ك  المرأة في ميز  اوغالب  

ونتيج  لذلكن تمثل النسال نسب  كبيرة من مستهىكي ولميرل المنتجيا  والتيدما أ وليذلكن فمين المن ليي مين المن يور 
ر  لن الرجال في أدوار بين  الليرار التجار  الجيد أن تكون وجها  ن رون وتفضيرتهن ممثى   من جانس النسال فض

 في المؤسسا أ 

  :التحديات التي تواجه توسُّع كتلة المواهب النسائية

تؤثر العادا  االجتمالي  واألدوار التلىيدي  لىجنسين في العديد من البىدان وبعض األىالي ن مثل الءر  األوس  وءمال 
ذ  يمكيين لىمييرأة أن تىعبيي  فييي أسييوا  العمييلن وفييي لمىييي  بيين  اللييرار لىييى الييدور اليي اكبييير   افريليييا وجنييوس آسيييان تييدثير  إ

بوج  لا أ وم  ذلكن تتمثل إ د  وسائل تعزيز النميو االىتبياد  فيي زييادة اليدل  ال كيومي والمجتمعيي لتعىيي  الميرأة 
ءراكها في األنء   االىتبادي  ما دام  وناك مرالاة لشلراف االجتمالي  والديني  تابي   فيميا  وليا  ئيتعىي  بالمسيواه

وذلييك بييالجهود المبذوليي  لمواجهيي   ناألسييري أ وميين ثيي  يجيير  تمهيييد ال رييي  ن ييو وبييول المييرأة إلييى المنابييس اادارييي 
دتي بعييض الءيييركا  تييوايجيياد مجمولييي  أكبيير ميين النسييال المييؤور أ و  نانتفيياض معييدال  مءييارك  المييرأة فييي العمييل
فيي وياكىهيا ااداريي  فيي تىيك البىيدانأ وفيي مزيٍد منهن ف النسال وترىي  المتعددة الجنسيا  في الملدم  من  يث تو ي

ال وافز لتسيري   ام اول  من بىدان التىي  والممىك  العربي  السعودي  لتو ين أسوا  العمل لديهان تلد  تىك البىدان  الي  
ىيى اليرغ  مين أن ويذه المبيادرا  الت ا  المرأة بسو  العملن بما في ذلك توليها منبس الميديرة وبيا ب  المءيروعأ ول

تيوفر  ف نهيايت  تنفيذوا في إ ار المت ىبا  االجتمالي  المتعىل  بالفبل الماد  بين الرجال والنسال في أمياكن العميلن 
 جديدة لىمرأة لكسس الدتل وت بي  معرفتها وتعىيمها لىى المستويين الفني واادار أ  افرب  

لىزييادة الكبييرة فيي  اَر  فيي أجيزال كثييرة مين العيال  لىيى أني  تليدي  الرلايي  لشسيرأ فن ير  وال يزال الدور الرئيسي لىميرأة ي ي
ن أد  ذليك إليى  هيور ميا ي ىي  لىيي  "العيسل الميزدوج" مين  ييث كونهيا مو في  أو بيا ب  الدد سيالا  العميل يومي ي

رونييي " و"ت دييييد األولوييييا " مهنييي  أو سييييدة ألميييال إليييى جانيييس تىبيتهيييا ال تياجيييا  األسيييرةأ وأبيييب   مبييي ى ا  "الم
وىي   إليىمن المفيردا  المرتب ي  بي دارة الجيداول الزمنيي  المزد مي  التيي تمتيد مين البيبا  البياكر  او"تعدد المها " جزل  

 متدتر من المسال مع   أيا  األسبوعأ 
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 التخلص من السقف الزجاجي والجدران الزجاجية 

ويو  ا بول لىى معامى  تاب  أو  بص إلزامي ن ولكن ميا ي يتجن إليي   ل يال د نر  يفيد العديد من النسال بدنهن ال ي  
ي بءيكل متزاييد لىيى  اال ىول المرن  التي تمكنهن من تىبي  االلتزاما  الزمني  التاب  بالعمل واألسرةأ ووذا ين ب  أيض 

األليراف االجتماليي  من الوى  م  أسرو أ ويءير آتيرون إليى ضيةو  تفرضيها  الرجال الذين يرغبون في ىضال مزيدٍ 
والثلافي أ وم  ذليكن فهنياك آتيرون ي يالبون بي جرال دراسي  ألمي  تسيتهدف "ثلافي  الءيركا " مين  ييث ميد  اسيتيعابها 

جرالاتهييا ووياكىهييا فضيير  ليين مسييالل   نلىمييرأة؛ كمييا أنهيي  يلتر ييون إجييرال إبيير  ءييامل لىعمىيييا  الداتىييي  لىءييركا  واه
مييين أجيييل اللضيييال لىيييى التعيينيييا  والليييرارا  الذاتيييي  والمن يييازة أل يييد  ؛ف والترىيييي أبييي اس الءيييدن فيميييا يتعىييي  بيييالتو ي

يا اإلى أن االتترفا  بين األجييال تىعيس دور   االجنسينأ كما أءاروا أيض   فيي معالجي  المسياواة بيين الجنسيين؛ ففيي  مهم 
وليديه  ت ىعيا  كبييرة لت ليي  كثير من األ ييان يكيون الءيبان والءيابا  لىيى  يد سيوال ميؤوىين بءيكل جييد و ميو ين 

 التوازن بين ال ياتين العمىي  واالجتمالي أ 

ولي  وناك من ءك في أن  بااضاف  إلى اللوة الهائى  من النا ي  العدديي  والنوليي  مين المواويس النسيائي  التيي تيدتل 
فهناك لدد متزايد من  ؛يرةسو  العملن كان وناك تكثيف لىجهود لىتعامل م  ىضي  السلف الزجاجي في السنوا  األت

الدراسييا  واالستلبيييالا  تركيييز لىيييى دراسييي  جييدو  تيييولي مزييييد مييين النسيييال منبييس الميييدير التنفييييذ  ولضيييو مجىييي  
ميا ييرتب   افي السنوا  األتيرة وجيود الميرأة فيي مجيال  اادارا  فيي ليدد متزاييد مين البىيدانن وغالب ي  اادارةأ وىد زاد

 منذ األزم  المالي  العالمي أ  ن وتاب   الءامى ن ووو أمر و ض  ت   المجهرذلك بمسائل ال وكم  المؤسسي  

قد تكون الشقوق أكبر لكن السقف لتم يستقط "
بعتتد"، الستتيدةن كتتانيق  مافتتايزا، رئتتيس جمعيتتة 

 2211فريقيا، إ سيدات األعمال، جنوب
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االجتميياليأ وتنءيير وييذه البيي ف ونيياك بيي ف ومجيير   ييول العييال  متتببيي  فييي ىضييايا اادارة والمالييي  والنييوع 
ليييين المييييرأة فييييي مجييييال األلمييييال واادارةأ وونيييياك مجمولييييا  متنوليييي  تتييييولى جميييي   والمجيييير   بءييييكل منييييت   ألمييييدة  

بييين  الليييرار فيييي البرلمانيييا  والل ييياع التييياص ونءيييروا بءيييكل دور أ وىيييد  ءيييةل الميييرأة مواىييي َ التابييي  باا بيييالا  
سيييدا  األلمييال والييدورا  المتعىليي  بييالنوع االجتمييالي فييي المؤسسييا   ا   انتءيير  بسييرل  فييي جمييي  أن ييال العييال  ءييبك

اادارييي  وكىيييا  إدارة األلمييالأ كمييا ىاميي  ءييركا  و كومييا  ومن مييا  دولييي  ومؤسسييا  أكاديمييي  ومن مييا  غييير 
 لىنهوض بالمرأة في مجال األلمال واادارةأ  ؛ كومي  بتنفيذ لدد كبير من البرام  والمبادرا 

مين االوتميا  والميوارد فيي إ ييار مين الجهيود العالميي  الراميي  إليى تعزيييز  اكبيير   االميرأة لشلميال ىييدر   رييادة   تل ب اسيوىيد 
 ؛الوضيي  االىتبيياد  لىنسييال وت لييي  الرفاوييي  ألسييرونأ ووييذا وييو ال ييال ببييف  تابيي  فييي العديييد ميين البىييدان النامييي 

 ويكون وجود مؤسسا  رسمي  أمر ا م دود اأ  نءا  االىتباد  يث يكون االىتباد غير الرسمي وو النم  السائد لىن

وأني  سييت  تعييين مزييٍد  نو ي بدن العيال  لىيى مءيارف التةيييرببذل إجرالا  كبيرة ت   اىوي   ان وناك ءعور  إ :ويمكن اللول
ييل لنل عي  ن يو من النسال في المنابس العىيا في السنوا  اللادم أ وير  البعض ا تر أني  ال ييزال ونياك  ريي   و 

هو ال ريل  التي يمكن بها فتفكيك السلف الزجاجيأ أما األمر المه  بالنسب  لىءركا  لىى اتترف أنوالها وأ جامها 
االستفادة من كتى  المواوس المتنامي  وكذا السو  المتنامي الىذان تمثىهما المرأة اليو ن وكيف يمكين لىمن ميا  الو نيي  

 ورة والدل  إلى ألضائها في وذا البددأ ألب اس العمل تلدي  المء

أدنيياه إلييى أ   5إذنن فميا وييي السياسييا  التيي يييت  تنفيييذوا لىنهييوض بيالمرأة فييي مجييال األلمييال واادارة؟ يبيين الجييدول 
سياسيي  متتىفي أ ويييت  ترتيييس  85ميد  كانيي  الءيركا  التييي اسييتجاب  الستلبيال من ميي  العميل الدولييي  لىءييركا  تنفيذ 

 أكبر لدد منها يلو  بتنفيذ سياس  معين أ الءركا   سس 

 الخاصة بسياسات الشركات التدابير : تنفيذ5الجدول 

 غير مطبق  % نعم% تدابير السياسات

 3 15 20 إجازة الوض  (1

 1 12 15 التدريس لىى المهارا  تا  إ (2

1 13 15 لتو يف واالستبلال والترىي  (3
1 

 3 85 33 التدريس التنفيذ  إتا   (4

 13 88 38 ن بين ال ياة العمىي  واالجتمالي التواز  (5

 10 81 53 التوجي  (6

0 53 سالا  العمل المرن  (7
1 

1
0 
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 13 05 51 أوداف لىتوازن بين الجنسين في التو يف (8

0 51 رلاي  األسرة إجازة (9
1 

13 

 85 05 55 الت رش الجنسي (11

 12 02 00 إجازة األبوة (11

 85 03 00 رلاي   فل (12

1 05 00 الدوا  الجزئي (13
3 

 85 03 00 أفراد األسرة المرضى رلاي  (14

8 00 الكفال  (15
1 

05 

 85 05 05 برام  االادة إلى النءا  (16

 83 03 02 الفوابل الو يفي  (17

 85 01 00 التدريس التنفيذ  المتبص لىنسال (18

 85 05 05 العمل لن بعد أو العمل من المنزل (19

 80 02 82 رلاي  المسنين (21

 8510لي  لىءركا ن المبدر: استلبال من م  العمل الدو 

واردة فييي الييتييدابير لىسياسييا   15أءييار  غالبييي  الءييركا  التييي أجابيي  ليين االستلبييال إلييى أن لييديها سياسييا  ألول 
ويي إجيازة الوضي ن تىيهيا سياسي  إتا ي  التيدريس لىيى المهيارا ن وتيدابير  االجدول ألرهأ وكان  السياس  األكثر ءييول  

 أ  واستبلائها وترىيتها تو يف المرأة

فيي العدييد مين البىيدانن فليد أءيار بعيض المجيبيين لين االستلبيال إليى أنهي  تعيد ءير  ا ىانوني يا ورغ  أن إجازة الوض  
 ىدموا ما وو أكثر من االءترا ا  اللانوني أ 

رام  وبي نوالفوابل الو يفيي  نورلاي  المسنين نرلاي  األ فال :مثل ؛  لدد أىل من الءركا  تدابير بديل  لشسرةوىدَّ 
ن ا% مين الءيركا  التيي أجابي  لين االستلبيال إتا ي  التيدريس التنفييذ  لموم ي33ر وفَّي في  يناالادة إلى النءا ن 

ييي اتنفييييذي   ا  نبيييف ويييذا العيييدد تيييدريب  وىيييدَّ  لىنسيييالأ وأجابييي  ءيييركا  بيييدن التيييدابير غيييير منفيييذة فيييي العدييييد مييين  امتبب 
يالسياسا  العءرينن ووذا يعني أن معنى تدبير الس أو لي  تكين  نفرةاأو أن المعىوميا  لي  تكين متيو  انياس  ل  يكن مفهوم 

 ل بيع  لمىيا  الءرك  أو التبائص السكاني  لمو فيهاأ  ان ر   ؛أو أن تىك السياسا  ل  تكن ىابى  لىتنفيذ نمعروف 

ضاف   إلى السياسا  المذكورة ألرهن أءار لدد ال بد  بي  مين المجيبيين لىيى االستلبيال إليى  مءيكى  وسيائل النليل واه
بالنسييب  لىنسييال بسييبس المتييا ر المرتب يي  بييالت رش الجنسييي فييي وسييائل النلييل العييا  ومتيياوف األسيير واألزواج بءييدن 

يي مييا تييوفر الءييركا  وسييائل نلييل لىنسييالن وفييي  افييي المسييالأ ووكييذان ففييي األىييالي  النامييي  غالب يي اتييروج المييرأةن وتبوب 
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لعمل في وى  مبكر في وسيى  نلل تابع  لىءرك  إذا ما كاني  ونياك اضي رابا  بعض ال اال  يمكن لىمرأة أن تترك ا
 في األمن العا أ 

إلى أنه  نفذوا سياسا  أتر  مثل الكانتينن وغرف الرضال  ا عا  األ فيال الرضي  أو  اوأءار بعض المجيبين أيض  
يتبنيون سياسييا  التنيوع العالمييي  التابيي   اسيتدرار الىييبنن والميرا يض المنفبييى  لىنسيالأ وذكيير ليدد ميين المجيبيين أنهيي 

 بالءركا  الدولي  المالك  لءركاته أ 
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  اتخاذها؟ للشركات يمكن التدابير التي ما

أءار المجيبون لىى استلبال من م  العمل الدولي  لىءركا  إلى نوع المتابع  والدل  العمىيي اليذ  مين ءيدن  أن يفييد 
  الءركا  آليا  الدل   سس فَ أدناه كيف بنَّ  3لمال واادارةأ ويبين الجدول ءركاته  لىنهوض بالمرأة في مجال األ

 األولوي أ 

 : آليات الدعم المقترحة5الجدول 
لىيى الجيدو  التجاريي  مين تيولي مزييد مين النسيال منابيس  والبيراوين توضييح وتليدي  األدلي 

 إداري 

 التوابل م  الءركا  األتر  بءدن الممارسا  الجيدة

  نميييياذج لىييييى الممارسييييا  الجيييييدة لتييييدابير واسييييتراتيجيا  ترىييييي  النسييييال فييييي المنابييييس تلييييدي
 ااداري 

 في المنابس ااداري  استراتيجي  لترىي  مزيد من النسال وض 

 لتكافؤ الفرص سياس  وض 

 األلمال  سيدا  التوابل م  جمعيا 

 ي ترالي الفوار  بين الجنسينتلدي  مبادق إرءادي  بءدن أن م  إدارة الموارد البءري  الت

 ترىي  النسال في المنابس ااداري  واستراتيجيا  بءدن تدابير إلداد أدل 

 إدتال ن ا  التوجي 

 سياس  بءدن الت رش الجنسي وض 

 ن ا  لىكفال  ت بي 
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ن الهياكيل التن يميي  وناك بالفعل ثروة من الميوارد والمعيارف والممارسيا  الجييدة لىءيركا ن فضير  لين وجيود العدييد مي
 والءبكا  اللائم  بهدف النهوض بالمرأة في مجال األلمال واادارةأ 

رة تتنيياول الجييدل الييدائر  ييول مييا إذا كييان ب مكييان المييرأة أن تجميي  مييا بييين  ياتهييا المهنييي  و ياتهييا وونيياك دراسييا  مييؤث  
نهما وو ا ترأ ويتناول الب يث االتترفيا  فيي األسري ن وكيف يمكنها فعل ذلكن وما إذا كان الرجل ب مكان  الجم  بي

مواىف وسىوك الرجال والنسال تجاه التلد  اليو يفيأ كميا يثيير تسياؤال   يول الجوانيس النفسيي  االجتماليي  التيي تتعىي  
بمد  إ جا  النسال أنفسيهن لين ىبيول المنابيس ااداريي  أو السيعي إليى توليهيان وميا سيبس ذليكأ كميا يوجيد كثيير مين 

إذ تعتبر نفسيها غيير مسيتعدة أو مؤوىي  لى بيول لىيى  ؛ير   ول السبس فيما يبدو وكدن  انعدا  لىثل  لند المرأةالت ى
غياس اللدوة التي ت تذ  بهان ولد  ءعوروا بلبولها مين زمرئهيا ورؤسيائهان إليخأ و الترىي ن فضر  لن افتلادوا لىتءجي  

ي ال ت  يى بالتليدير وال  اجييد   اأة الواثلي  مين نفسيها والمسيتعدة اسيتعداد  أن المير  اومن نا يي  أتير ن ت  هير الدراسيا  أيض 
ويجس لىيها أن تعمل بجد أكثر من الرجل كي ت بل لىى ترىي   تى ولو كاني  أكثير جيدارة بهياأ  نت تا  لها الفرص

ويييذه  ن وتبيييفنفسييي  وونييياك العدييييد مييين دراسيييا  ال الييي  لسييييدا  ألميييال وميييديرا  ناج يييا  وليييديهن أسييير فيييي الوىييي 
الدراسا  متتىف االستراتيجيا  التي استتدمتها تىك السيدا  من أجل "إ راز ذلك النجا "أ ومن المه  أن ندتذ بعين 

كما وو ال ال بالنسب  لىرجالأ إضاف   افي نف  ال روفن تمام   اااللتبار أن النسال لسن كىهن سوالن وال يعءن جميع  
فييالتعمي  لنييد ال ييديث ليين أدوار المييرأة  ؛جمولييا  المهييارا  أن تتةيييرإلييى ذلييكن فعىييى مييد  العميير يمكيين لى ييروف وم

 يمكن أن يؤد  بسهول  إلى وجود تبورا  نم ي  ىائم  لىى النوع االجتماليأ وبفاتهما والرجل 

ووذه التبورا  النم يي  اللائمي  لىيى النيوع االجتميالي متدبيى  وراسيت  داتيل المؤسسيا  منيذ لهيد بعييدن وتوجيد فيي 
ن التعاميل اللضيايا التيي يتعييَّ  إ يد لءركا  والمن ميا  وجمعييا  األلميال وفيي ثلافاتهياأ وي عيد  اللضيال لىيهيا وياكل ا

ميا تكيافح الميرأة  امعها إذا ما أردنا أن نمينح الميرأة فربي  متسياوي  مي  الرجيل لىتليد  ن يو تيولي المنابيس العىيياأ فةالب ي
لذ  ي يدد لهيا األنءي   والسيىوك والو يائف المرئمي  لىنسيال أو لىرجيالأ بنفسها لكي تتت ى  دود التعىي  الذ  تىلت  وا

ووناك العديد مين من ميا  وجمعييا  سييدا  األلميال التيي تيوفر التيدما  واليدورا  التدريبيي  واليدل  اليرز  لبنيال ثلي  
 لأ المرأة وىدراتها ولتءجيعها لكي توابل مساروا المهني وتستةل الفرص المتا   في مجال األلما

ولكي تتةىس الءركا  لىيى التبيورا  النم يي  اللائمي  لىيى النيوع االجتميالين ونياك ليدد مين ااجيرالا  التيي يمكين 
 االلتبارن ومنها لىى سبيل المثال:  بعينأتذوا 

 

 

 



 36 

 

 

 :تغيير "طرق التفكير"

لنسييالن مثييل الرجييالن التولييي  والتييدريس لىييى مفهييو  أن ا  ىلييا يمكين التييدثير لىييى " يير  التفكييير" وتةييروييا ميين تييرل 
أ ووييذا التنييوعن بمييا فييي  التييوازن بييين الجنسييينن يمكيين أن يسييه  فييي ت لييي  مزيييد ميين اابييداع  لسيين مجموليي  متجانسيي

واالبتكيار فضير  لين إيجيياد فير  لميل متناغمي أ كمييا أن التنيوع ال يلتبير لىيى الم يياور والتفضيير  الماديي ن فهنيياك 
وويو نياب  مين اسيتل اس ميو فين وتعييين ميديرين مين متتىييف  نالتنيوع فيي التفكيير""أيضيا  المفهيو  المتةيير المتمثيل فيي 

التىفييا  والتجييارس ال ياتييي أ وونياك لييدد متزايييد مين الءييركا  ييير  أن ويذا المفهييو  يلييد  أسياليس جديييدة وأكثيير فالىييي  
ليديها  ف نل نبف سكان العال ن المرأة ت ءك ولما كان ل ل المءاكل ولربتكار ربما ال تدتي بها المجمول  المتجانس أ 

الكثير لتساو  ب ن ولكن ن را  ألن دوروا اللائ  لىى نولها االجتمالي والذ  أسنده المجتمي  إليهيا ويو فيي المليا  األول 
م  الرلاي ن ف ن التبورا  في مكان العميل  يول إمكاناتهيا وىيدراتها ويي تبيورا  م يدودةأ ونتيجي  ليذلكن ىيد د  لَ دور م  

 جهود لرستثمار في إيجاد تدابير لت لي  التوازن بين مت ىبا  العمل واألسرةأ ال ت بذل 

وىبيييل كيييل ءييييلن ويييذه األنيييواع مييين المفييياوي  واألدوار ال تن بييي  لىيييى جميييي  النسيييالن فكثيييير مييينهن غيييير متزوجيييا  وال 
هن أ فييال لكيين ىييد يكيين  متزوجييا  ولكيين لييي  لييديهن أ فييالأ وميي  ذلييكن فييبعض النسييال لييدي وبعضييهن ا تييريتييزوجن؛ 

يمكن أن يكون لندون ترتيبا  ىائم  تتيح لهن الليا  بدورون في العمل لىى ن يو جييدأ وبءيكل ليا  فيي جميي  أن يال 
العال ن أببح لد  النسال لدد أىل من األ فيالن تابي   المتعىميا  مينهنن وويو ميا يعنيي أن ونياك سينوا  مين العميل 
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يالمنت  فيي  يياة الميرأة تزييد لىيى أ  وىي  مضي  اأن فتيرا  اانجياس أو الوضي  ىيد تكيون ىبييرة نسيبي   اىن ويعنيي أيض 
ملارن  بما سب   يث كان  وذه الفترا  تمتد  يى  العمرأ ويتمثل أ د أكبر الت ديا  في التةىيس لىيى  ريلي  التفكيير 

الكثييرون أن  ييذكرواىي ن ألن دوروا الرئيسي ويو اانجياسأ وفيي ال ؛بدن المرأة ال يمكنها أن تكون مديرة أو رائدة ألمال
مييا تكييون تبيييرة فييي  االمييرأة التييي تييدير ميزانيييا  األسييرة والمنييزل تبييبح مييديرة ممتييازة فييي مكييان العمييلن  يييث إنهييا غالب يي

إدارة الوى  واادارة المالي  والتعامل م  مها  متعددة في نف  الوى ن وت ديد األولوييا أ ولىيى الجانيس ا تيرن ونياك 
  بييين الرجييال والنسييال ويجييس التةىييس لىيهييان أال ووييي أن الو ييائف اادارييي  وييي و ييائف  بييري   ريليي  تفكييير مءييترك

فييي سييو   افءيييئ   االمعيييل األساسييي )ووييي  ليليي  تتضييالل ءيييئ   ي ن َ يير إلييي  بوبييف لىرجييالأ ويرجيي  ذلييك إلييى أن الرجييل 
 افي  ور التةيير وفل ي اال ليل  األتيرة وي أيض  وأن لدي  السما  الف ري  الم ىوب  لىليادة واادارةأ ووذه  نالعمل اليو (

فرة ليادة  اوتكون تىك السما  متيو  نيريد أن يببح مديرا  مؤور   معين  فيمنألساليس اادارة الناج   التي تءتر  سما  
 لد  النسال والرجال لىى السوالأ 

 دراسة جدوى التنوع بين الجنسين 

مين االوتميا  لتعزييز دور  التيي تجعيل مين المفييد لىءيركا  أن تيولي مزييد  تسالد دراسيا   ديثي  لىيى تفسيير األسيباس ا
الميرأةن وكيييف يتسيينى لهييا ت لييي  ذلييكأ فلبييل كييل ءيييلن لىيى الييرغ  ميين ارتفيياع مسييتويا  الب اليي  ونلييص التءييةيل فييي 

تكنولوجيييا  يييث إن االىتبييادا  تعتمييد بءييكل متزايييد لىييى ال ؛العديييد ميين البىييدانن ونيياك نلييص فييي المهييارا  والمواوييس
والمعرف  ا داث النموأ وبما أن ااناث يءكىن نبف ليدد السيكانن في ن الفتييا  والنسيال ي بيىن لىيى ميا يليرس مين 

وبالتالي فهن يمثىن نسب  كبيرة مين مجمولي  المواويس المتا ي أ ليذلكن في ن اسيتثمار الءيركا   ؛نبف الموارد التعىيمي 
تييرىيتهن ميين المييرجح أن يجىييس مزايييا لمءييرولا  األلمييالأ وىييد تبييين أن فييي اسييتل اس النسييال الميياورا  واسييتبلائهن و 

 ت لي  التوازن بين الجنسين في فر  اادارة العىيا وفي مجال  إدارة الءركا  يؤد  إلى جني أربا  اىتبادي أ 

 تبني سياسة تكافؤ الفرص في التشغيل 

معرفي  جميي  الميو فين بهيذه السياسي  والتيزا  الميديرين إن تبني الءركا  لسياس  تكافؤ الفرص في التءةيل والتدكد من 
بت بيلهان يبعث برسال  داتل تىك الءركا  وتارجها مفادوا أن تكافؤ الفرص وو إ د  اللي  المؤسسي  التي تىتز  بهيا 

 الءرك أ 

  :تبني سياسة للتصدي للتحرش الجنسي

جرالا  يا الىتعامل م  ال اال  التي ت دث أمير   ي عد  تبني سياس  تهدف إلى التبد  لىت رش الجنسي واه ليي  فلي   مهم 
 ني ضيييعف أدال الءيييتص المتعيييرض لىت يييرش اكيييرادعن ولكييين أيضيييا  ألن الت يييرش الجنسيييي يمكييين أن يكيييون ليييامر  تفي ييي
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ويمكيين أن يييؤد  إلييى فلييدان المييو فين والمييديرين الييذين يمثىييون ىيميي  لىءييرك أ ويجييس أن يكييون جمييي  المييو فين لىييى 
يي نوينبةييي لىييى المييديرين بوجيي  تيياص أن ي بلييوا تىييك السياسيي ن لييي  ذلييك ف سييس نه السياسيي دراييي  بهييذ نمييا أيض  أن  اواه

 أنفسه  فعل الت رشأ و  ي  اَسبوا إذا ما ارتكبوا 

 

 :مراجعة تنمية الموارد البشرية

ال الت يييز اللائميي  يمكيين لىءييركا  أن تن يير فييي مراجعيي  ترتيباتهييا بءييدن إدارة المييوارد البءييري  لضييمان لييد  تسييبس أءييك
لىى النوع االجتمالين سوال  بءكل  اور أو تفين في إب ال التليد  اليو يفي لىميرأة فيي العميلأ ويتضيمن ذليك دراسي  
إجرالا  الب ث لين األءيتاص وتيو يفه  وتيرىيته  ووضي  ت ي  لتعاىيس الميو فينن وضيمان أن الرجيال والنسيال ييت  

سيياواةأ كميا أنيي  مين المهيي  جعييل تىيك ااجييرالا  ءيفاف  وموضييولي  ىييدر تءيجيعه  ووضييعه  فيي االلتبييار لىيى ىييد  الم
 ب يث يفه  كل من الرجال والنسال ما وو م ىوس منه  وما يمكن توىع أ  ؛اامكان

بيياغ بهييا يمكيين أن تكييون اللائميي  لىييى النييوع االجتمييالي أن ال ريليي  التييي ت   علتتى األوصتتاف الوظيفيتتةوتبييين الب ييوث 
ال أو لىنسالأ فدنواع األسئى  التي ت  ير  فيي مليابر  العميل ينبةيي أن تكيون ويي نفسيها بالضيب  أكثر جاذبي  إما لىرج

بالنسيييب  لىرجيييال والنسيييالأ واألسيييئى   يييول ال الييي  االجتماليييي  ونواييييا اليييزواج أو إنجييياس األ فيييالن إن ليييز   ر هيييا مييين 
ويمكين مراجعي  ويذه األنيواع مين األسيئى  األسا ن ينبةي توجيهها إليى المرءي ين مين اليذكور واانياث لىيى  يد سيوالأ 

 أ أ  ال بهذه الو يف  لينها التليي  ما إذا كان  ذا  بى   ل  
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التي يت  إسينادوا لىرجيال والنسيال  الواجبات والمشاريع والمهام األولىأال ووي ما إذا كان   نووناك مسدل  مهم  لىةاي 
ويو نل ي  البدايي  لتتىيف الميرأة لين المسيار اادار أ  ايكيون  ل يوي نفسها أ  متتىف أ فتبين الب وث أن وذا األمر ىيد 

في الوى  ال اضر بنف  ميؤور  الرجيل أو ليديها إنجيازا  لىميي  ألىيى مين الرجيال ت  ى المرأة  فعىى الرغ  من أن
فيي الو يائف بميا ولي  وال هيور والتنيوع ئال ي سند إليهيا نفي  المسيتو  مين المسي اغالب   ف نهاالذين تتعاىد معه  الءركا ن 
وا لءيييةل منابييس ألىيييىأ وونيياك أسيييباس متتىفييي  لهييذا األميييرن ومنهييا التبيييورا  النم يييي  يمك نهييا مييين "االنتءييار" وي عيييد  

لىنسييال(ن وبعييض النسييال أنفسييهن ال يعييرفن  الىرجييال ومييا ي عتبيير مناسييب   االلائميي  لىييى النييوع االجتمييالي )مييا ي عتبيير مناسييب  
ها  تن و  لىى ت ديا  أكثر أو ال ييرغبن فيي ذليكأ وميرة أتير ن ونياك نسيال أترييا  كيف ين ىلن إلى األما  ن و م

لىى استعداد الغتنا  الفرص ولكن ال يت  تءجيعهن أو ال ي ىتف  إليهنأ ف هور وذا الوض  في وى  مبكير مين ال يياة 
ميين  اا يت ىييس لزيميي   وولي ييالمهنييي  لىمييرأة ) تييى ىبييل أن تتييزوج أو تنجييس( وييو إ ييد  المءيياكل الرئيسييي ن والتبييد  لهيي

جانيييس الءيييرك  وميييدير  ءيييئون األفيييرادن  ييييث تكيييون الوسييييى  التيييي تن ىييي  بهيييا المسيييارا  المهنيييي  لىرجيييال والنسيييال فيييي 
 اتجاوا  متتىف  غير مى و   أو بعب  في بداي  األمرأ 

ييمستتتوى اإلدارة المتوستتطة أو العليتتاوبالنسيب  لىنسييال الىيواتي يبييىن إليى  اورة تءييير إليى أنهيين يييتتىفن  ي ان فهنيياك أيض 
لن ن رائهن من الرجالأ ووناك أسباس متتىف  لهذا األمرن بميا فيي ذليك أن الميرأة نفسيها ىيد ال تكيون راغبي  فيي تيولي 

ولي ن وونيياك تيييارا  م ييدودة لتىبييي  مت ىبييا  األسييرة مثييل سييالا  العمييل المرنيي  وترتيبييا  ئمسييتويا  ألىييى ميين المسيي
أو لتبييدأ لمىهييا التجييار   نميير ىييد يبييل بييالمرأة إلييى أن تتييرك الءييرك  لتىت يي  بءييرك  أتيير رلاييي  األ فييالأ بييل إن األ

الميرأة فيي و يائف دلي  يزييد مين ءيةل التاص بهاأ ومن نا ي  أتر ن ف ن التمييز الو يفي داتيل ويئي  اادارة نفسيها 
العرىييا  العاميي ن والءييئون المالييي  مثييل المييوارد البءييري ن و ؛ لتىييك الو ييائف الرجييل ببييورة أكثيير كثافيي  ليين ءييةلاادارة 

ولي  االجتماليييي  لىءييركا أ وويييذه األنييواع مييين و ييائف اادارة ال ت عتبييير لييادة  ويييي االييداد المناسيييس ئواادارييي ن والمسيي
أن ويييذا الوضييي  ييييدلونا إليييى االنتبييياه إليييى نوليييي  المهيييا  والمءييياري   الءيييةل المنابيييس ااداريييي  العىيييياأ ونؤكيييد مجيييدد  

لتيي ت سيند إليى النسيال ملارنيي   بالرجيال فيي جميي  مرا يل المسيار الييو يفين وذليك إذا ميا أردنيا إبير  مييا وليا  ائوالمسي
 ي  ى  لىي  "ت  األنابيس المسرس" الذ  تتدف  في  المواوس النسائي أ 

هي  أن نتدكيد لىميو فينأ ولكيي ت  يى الميرأة بفربي  متسياوي ن فمين الم التدريب اإلداري والفنيوغالبا  ما تلد  الءركا  
ميين أنهييا تءييارك فييي وييذا التييدريسن أو معرفيي  أسييباس لييد  مءيياركتها إن ليي  تكيين تءيياركأ وىييد يكييون ميين ضييمن وييذه 

أو أن الوىييي  اليييذ  ي عليييد فيييي  التييييدريس  ناألسيييباس انعيييدا  التءيييجي  أو التبيييورا  أن ويييذا التيييدريس ال يناسييييس النسيييال
لافيي ن ىيد يكيون األمير أكثير فالىيي  إذا ميا تي  لليد تيدريس إدار  يتعارض م  مت ىبا  األسرةأ وألسيباس اجتماليي  أو ث

 لىنسالأ  اتبيب   د  متتبص م عَ 
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لآلبيال واألمهيا  العيامىين أينميا كيانوا تابي   فيي البىيدان التيي تكيون فيهيا التيدما   اكبيير   ات يدي   رعايتة األطفتال وتءكل
أ يد األسيباس الرئيسيي  ورال تيروج النسيال مين دائيرة  العام  ىىيىي أ فعيد  وجيود تيدما  رلايي  جييدة بدسيعار معلولي  ويو

مييا تعتمييد النسييال فييي البىييدان النامييي  لىييى المسييالدة ميين األسييرة  االلييو  العامىيي  بءييكل لييا ن أكثيير ميين الرجييالأ وغالب يي
العييش  ييث تنتليل األسير إليى  ؛والعائى  الكبيرةن لىى الرغ  من أن وذا األمر بدأ يتةير في األوسيا  ال ضيري  الكبييرة

 افي أماكن جديدة باللرس من فرص العملأ ولندما تبل المرأة إلى مستو  اادارةن فل  تكون ىادرة إليى  يد كبيير جيد  
 نببورة كبيرة لىى وض  الزوجأ فهناك المزيد والمزيد مين ا بيال اليذي الىى ت مل تكىف  التدما ن ويعتمد األمر أيض  

يغيرو  ممن يعمىو وناك يبلون في المنزل و  مين اتتييار متيدٍن بيدن تبليى الميرأة فيي  ان بدوا  جزئيأ وىيد ينبي  األمير أيض 
المنزل م  األ فالأ وبالن ر إلى تدما  رلاي  األ فالن فهيو مجيال آتيذ فيي النميو فيي العدييد مين البىيدانن لكين مثيل 

 يول االسيتفادة مين المواويس وذه التدما  لادة  ما تكون غير كافي  لتىبي  ال ىسأ وتبلى اللضي  الرئيسي  في النلياش 
النسييائي  وتنمييي  المييرأة لنفسييها بنفسييهان وييي كيييف يييؤثر نلييص مرافيي  وترتيبييا  رلاييي  األ فييال لىييى المسييارا  الو يفييي  

  ؟وليا  اادارةئلىمرأة والفرص المتا   في نهاي  الم اف لكي تستعد لت مل مس

لمسالدة لىى رلاي  األ فالن ومرون  سالا  العملن وىد يرغس أب اس العمل في دراس  كيف يؤد  االستثمار في ا
والعمل بدوا  جزئين واىتسا  الو ائف )بما في ذلك المنابس ااداريي (ن والعميل مين المنيزلن وترتيبيا  ال بيول لىيى 
إجييازا ن إليييى تىييي  ىيميي  مضييياف  لىءيييرك  ميين تيييرل تو ييييف واسييتبلال النسيييال الموووبيييا أ وميين المهييي  أن تىليييى ويييذه 

من أن تلدي  تدم  الرلايي  ىيد ال يكيون  ن  يث إن بعض الرجال يساورو  اللى   ااال  من الرجال أيض    ىبوال  فعَّ ااجرالا
ألنهي   ؛في بال ه  في أماكن العملأ ووذا األمر يزيد االن باع بدن الرجال يكونون مفضىين بءكل لا  فيي التو ييف

 سيركزون في لمىه  بنسب  مائ  بالمائ أ 

لىترىييي  إلييى  امعيييار   –سييوال  كييان االنتلييال إلييى العيييش فييي مكييان آتيير أو ر يير  العمييل  – ا نتقتتاليكييون مييا  اوغالب يي
بسبس مت ىبا  األسيرة  ان وذلك أيض  اكبير   امنابس إداري أ وم  ذلكن فبالنسب  لكثير من النسال يءك ل وذا األمر ت دي  

يي ا  تفييرض لىييى المييرأة أن تكييون ببيي ب  رجييل ميين أفييراد ثلافيي اأو توىعييا  أزواجهيين وأسييرون ومجييتمعهنأ وتوجييد أيض 
األسرة لند السفرن ووو ما يمكن أن ين و  لىى بند مبروفا  مضاف لىءرك أ ومن الممكين اسيتعراض كييف يمكين 
لىمييرأة اكتسيياس التبييرة الرزميي  ب يير  أتيير ن لىييى سييبيل المثييال ميين تييرل للييد جىسييا  االجتميياع ليين بعييد وجىسييا  

ستترص المعىوما  م  الميو فين ا تيرين اليذين يمكينه  االنتليالن أو بنيال التبيرا  الناتجي  لين وجىسا  ا ناا ا  
كذلكن ربما يمكن تلىيل التركيز لىى مسيدل  االنتليال و االنتلال في وى  مبكر من  ياتها المهني  ىبل الزواج واأل فالأ 

 تر أ ير أيمن بين معا بوبفها معيار ا وا د اوالن ر إليها  مانبءكل 

لييى مكييان العميل يمكيين أن تكييون غيير آمنيي  لىمييرأة التيي تتنلييل بمفردوييا فيي كثييير ميين وستتائل النقتتل بالمثيلن فيي ن و  مين واه
يي اآمنيي  وموثوى يي البىييدانأ وىييد يكييون تييوفير أبيي اس العمييل موابيير ٍ  فييي فتييرا  المسييالن إ ييد  السييبل  ابهييان تبوب 
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ي اما كان العمل من المنيزل تييار  الستبلال المو فا  والمديرا أ وبدال  من ذلكن إذا  ن فليد ي سيمح لىميرأة بيدن تةيادر امتا  
 ض ما فاتها لن  ري  العمل من المنزل في وى  ال  أ ث  تعو   نمكان العمل في وى  مبكر

يي يي اولييادة  مييا كييان أبيي اس العمييل يلييدمون دلم  ولي  اادارةأ وفييي ئلىمييو فين الييذين ي  هييرون ا تمالييي  لتييولي مسيي اتاب 
وفيييرص إىامييي   بتتترام، التوجيتتتهمييين األ ييييان فيييي الماضيييين اسيييتفاد المو فيييون اليييذكور مييين تىيييك المبيييادرا  مثيييل كثيييير 

الءبكا أ وىد ت  التوس  في وذا الن ا  لىى ن و متزايد ليءمل النسالن وىد ت  تجريس أنواع متتىف  من ن   التوجي ن 
أ وفيييي  يييين أن كبيييار الميييديرين ينلىيييون المعرفييي  ومنهيييا أن يرافييي  كبيييار الميييديرين أو كبيييار الميييديرا  مو فيييا  أبيييةر
من المعىوما  من الءتص المتىلي لىتوجي   اكثير   اوالمءورة المؤسسي  إلى النسال األبةرن فهذه البرام  ىد نلى  أيض  

 مبيادرة مبيادرا  مثيل ترجي إلى اادارة العىيا بءدن كيفي  معاناة النسال من ثلاف  الءرك  السائدةأ وفي ا ون  األتيرةن 
التوجييي  ال يييزال غييير كيياٍف لمسييالدة المييرأة لىييى العمييل فييي  ييل "متاويي " اللوالييد لوجييود التليياد بييدن  ان يير   ؛"الكفالتتة"

وليتدكييد ميين أنهييا ت ميينح  نوالمت ىبييا  غييير المكتوبيي أ فهييي ب اجيي  إلييى ءييتص ذ  مكانيي  لالييي  فييي الءييرك  ليءييهد لهييا
وبالتييالي ترتلييي فييي السييى  الييو يفيأ وفييي واىيي  األمييرن فيي ن  ؛ثبييا  ىييدراتهاالمهييا  والمءيياري  ال يياورة التييي تسييمح لهييا ب 

يل  لىى كاول المدير األولن ووو أمر ينبةي أن ي ؤتذ لىى م مل الجد؛  االتزام  يعد كفال  امرأة تتمت  ب مكانا  لالي  
سييوف تراىييس التييدثير اايجييابي  ووييذا الييدور أكبيير ميين مجييرد تلييدي  المءييورة كمييا وييو ال ييال فييي برنييام  التوجييي أ فيياادارة

ييييت  تعيييينهن فيييي ألىيييى  البييرام  الكفالييي  ميي  ميييرور الوىييي ن ميي  تعييييين مزيييد مييين النسيييال المءييموال  بتىيييك الكفاليي  فعىي ييي
 المنابسأ 
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ليتعى  الثلافي  المؤسسيي  واللواليد وااجيرالا  غيير المكتوبي أ وونياك مءيكى   تلىيديي    ل الما كاني  إىامي  الءيبكا   ريلي   
ووييي مييا ي ىيي  لىييي  "ءييبك  الييزمرل اللييدامى"ن والتييي ىييد تنءييد فييي بعييض األ يييان ميين  نلنسييب  لىمو فييا  والمييديرا با

بتعزييز  اأ ويمكين ألبي اس العميل أن يكونيوا أكثير ولي يذاتهيا األنء   الرياضيي ممارس  نف  المدار  أو إلى الذواس 
كا  الداتىييي ن والتييي تكييون ءييامى   لىنسييالأ ويمكيين أن كمييا يمكيينه  دليي  الءييب نمثييل وييذه الءييبكا  فييي مر ىيي  التو يييف

وأال يتيرددن فيي  نيكون دل  الءبكا  التي تض  النسال فل ن والتي يمكن لىنسيال فيهيا أن ييتعىمن مين بعضيهن اليبعض
أ التعبييير ليين أفكييارون ومءييالرونن وسيييى  فعَّاليي  لىنسييال كييي يكتسييبن الثليي  والمعرفيي  وبالتييالي ينهضيين ب ييياتهن المهنييي 

ويمكن لتىك الءبكا  أن تكون داتل الءرك  أو بين الءركا ؛ كما أن وناك ءبكا  مستلى  لىمديرا ؛ فتءجي  النسيال 
 لىى االنضما  لتىك الءبكا  من ءدن  أن يتيح فرب   جيدة لهن لىتعى  ونيل الدل  والتءجي أ 

د ميييد  ءييمولها لىنسيييال والتنييوع بءيييكل ليييا  أو إن الن يير بعيييين الناىييد إليييى الءييرك  أو الثلافييي  المؤسسييي  يمكييين أن ي ييد  
جييرالا  وسييىوكيا  التيادييي ن و لييو  وا تفيياال ن  اسييتبعادوماأ ويمكيين لىثلافيي  المؤسسييي  أن تن ييو  لىييى ممارسييا  واه
وكيفي  للد االجتمالا ن ومين يتيولى تن يمهيان وتءيكيل فير  العميلن والتت يي  المياد  لمكيان العميلن والتجمعيا  فيي 

لىيى ىيد  وت ترمهيا عملأ واألسئى  الم رو   في وذا السيا  ويي: ويل كيل ويذه النليا  تسيتولس الميرأة غير سالا  ال
ذليكن تبيبح الرسيائل  وفضير  لينالنليا  الميذكورة؟  نالمساواة مي  الرجيل؟ ويل تتيولى الميرأة منابيس ىياديي  فيي أ  مي

ميين  اسييا  المييوارد البءييري  واألدالن جييزل  البييادرة ليين اادارة العىيييا بءييدن مييا وييو متوىيي  ميين المييو فين ميين  يييث سيا
لشدالأ وكان وناك ت ٍد مءترك بالنسب  لىنسال في العدييد مين الثلافيا  المؤسسيي  أال  امعياري   االثلاف  المؤسسي  وملياس  

يي ن مي  لىرلاليدور الميرأة كملد   اووو ااتا ي  الم ىلي  لىمو يفن تابي   الميديرينن "فيي أ  وىي  وفيي أ  مكيان"أ ون ير  
فييي ن ويييذا األمييير يتعيييارض مييي  تىبيييي  مت ىبيييا  األسيييرةأ ولكييين بميييا أن األدوار المجتمعيييي  واألدوار اللائمييي  لىيييى النيييوع 

من الوى  م  األسرةأ ووكذا ىد تفلد ءرك  ما مديرينن سيوال  مين  يريدون ىضال مزيدٍ  ااالجتمالي تتةيرن فالرجال أيض  
أكثر مرون  وأدال ىائ  لىى المترجا  والنتائ  بيدال  مين الوىي  وال ضيور  النسال أو الرجالن إذا ل  تكن وناك ترتيبا 

ز الوضي  أن ت لي  مزيد من االنسجا  بين ال ياة االجتمالي  وال ياة العمىي  يعز   متنا ٍ إلى مكان العملأ ووناك إدراك 
نمييا وميين ثيي  يزيييد اانتاجييي  واالبتكييار لييي  فليي  ليي ؛الجيييد لىمو ييف ودرجيي  رضيياه ليين و يفتيي  د  المييو فين العيياديين واه

 أيضا  لد  المديرينأ 
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   :دور المناصرة
ملارن   بميا كيان لىيي  ال يال منيذ لليد مين اليزمن أو ن يو ذليكن ونياك تجيارس وممارسيا  كثييرة فيي جميي  أن يال العيال  

ارتفي  مسيتو  االوتميا   ي النسيال لتيولي منابيس اادارة العىيياأ ولليدوت رى ي نلءركا  تستل س وتستبلي المواوس النسائي 
َنحءهادة لىى األومي  التي ت   تىكبالممارسا  الجيدة وتبادلهان و   لرلاي  المواوس النسائي أ  م 

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

وليا  ممييا كييان لىييي  ال ييال فييي العبييور السييابل ن بمييا فييي ذلييك دور النسييال ئمجموليي  أوسيي  بكثييير ميين األدوار والمسيي
منابرة ن ا  أوس  ككبار بناع اللرار في السا تين االىتبادي  والسياسي أ ولىى الرغ  من أن وسائل االر  أداة ل

ما تعييد إنتياج أدوار نم يي  لىةايي  ىائمي  لىيى  اومتتىف إلى  د كبير من التنوع بين الجنسينن فهي في  د ذاتها غالب  
النوع االجتماليأ ويءيمل ذليك االرنيا  لين من فيا  الةسييل أو غيرويا مين منتجيا  التن ييف المنزليي  التيي تبيور 

أ ووذا األمر يسير  لىيى االىتبيادا  المتلدمي  واألىيالي  الناميي  لىيى  يد سيوالأ اريب  النسال في نم  م دد بر تةيير تل
ولكنها م  مرور الوى  ت سه  في تكوين المفياوي  العامي  لين األدوار اللائمي  لىيى  نما تكون الرسائل ال ءعوري  اوغالب  

اىيي   ييياة الرجييل والمييرأةن تابيي   األجيييال النييوع االجتمييالين ممييا يعيييد إنتيياج التبييورا  النم ييي  التييي ال تتوافيي  ميي  و 
من االرنا  التي تت د  األدوار التلىيدي  اللائم  لىيى النيوع االجتميالين لىيى  االءاب أ وال يزال وناك لدد ىىيل جد  
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اليو ن وناك مزيد من ملدما  لنءرا  األتبار ومليدما  لىبيرام  و  فلأ   فاض سبيل المثال إلرن ي هر رجر  يةير 
 واري ن غير أن الرجال ال يزالون يسي رون بءكل تاص لىى المجاال  السياسي  واالىتبادي أ ال 

ففيي كثيير مين األ ييان  ؛ووناك ت ٍد آتر يتمثل في نءر المعىوميا  والممارسيا  الجييدة لمجمولي  أوسي  مين الءيركا 
لتنييوع بييين الجنسييين وترىييي  النسييال امجييال نجييد أن الءييركا  الكبيييرة والمتعييددة الجنسيييا  وييي فليي  التييي اسييتثمر  فييي 

وذلك كوسيى  الستل اس واستبلال المواوس النسائي  من أجل كسس ميزة تنافسي أ ومي  ذليكن ففيي  يل التيداف   نمديرا ٍ 
لىى المهارا  والمواوس تنت ر الءركا  الو ني ن السييما الكبييرة والمتوسي   ال جي ن لتكسيس تىيك المييزة التنافسيي  مين 

 ي فوائد التنوع بين الجنسين وترىي  مزيد من النسال مديرا  ولضوا  بمجال  اادارا أ ترل الن ر ف
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 دور منظمات أصحاب العمل الوطنية 
 ييييث إن ليييديها بالفعيييل ءيييبكا  رئيسيييي  ىائمييي  مييين األلميييال  ؛تتمتييي  من ميييا  أبييي اس العميييل الو نيييي  بدوميييي  بالةييي 

لىى من ما  أب اس العمل التي تلي  وياكل لدل  المرأة والمسياواة بيين  التجاري  والبرام  الو ني أ ووناك أمثى  كثيرة
 ييول ىييدرا  من مييا   فالةالييس أن ثميي  ت ييدي االجنسييينن وكييذا تضيي  بييرام  تابيي   ميي  رائييدا  األلمييالأ وميي  ذلييكن 

بتىييك  وكييذلك المنابييرة الفعَّاليي  لءييركاتهن األلضييال نأبيي اس العمييل لىييى الوبييول إلييى سيييدا  األلمييال وجمعييياتهن
الجمعيا  بءدن الجدو  التجاري  من المساواة بين الجنسين وتليدي  المءيورة واألدوا  والممارسيا  الجييدة بءيدن أسيباس 
وكيفي  ترىي  النسال في اادارةأ و ليل  األمر أن ىضي  تعزيز المسياواة بيين الجنسيين وىضيي  تمكيين النسيال فيي مجيال 

 يييث إن لييد  المسيياواة فييي العمييل وفييي المنييزل ل المييا كييان السييبس  ؛إلييى جنييس ااأللمييال التجارييي  واادارة يسيييران جنب يي
 الرئيسي ورال لد  وبول المرأة إلى الو ائف ااداري أ 

وتمكين من ما  أب اس العمل من تنفيذ وذه األدوار ودف أساسي من أوداف من م  العمل الدولي ن ووو ما ين و  
ال يتجييزأ ميين برنييام  تييوفير العمييل الرئيي ن ومعييايير العمييل الدولييي ن  اجييزل   هابوبييفلىييى تعزيييز المسيياواة بييين الجنسييين 

لييرن من ميي  العمييل الدولييي  بءييدن المبييادق وال لييو  األساسييي  فييي العمييلأ وتييدتي وييذه المبييادق فييي إ ييار االتفيييا   واه
وذلييك بمءييارك  أكثيير ميين  نولي  المؤسسييي  فييي العييال ئالعييالمي لشميي  المت ييدةن والييذ  ي عتبيير أكبيير مبييادرة  ولييي  لىمسيي

دولييي ؛ ويييذا بااضييياف  إليييى ءيييركا  فرديييي   105ءيييرك  فيييي أكثييير مييين  1555مءيييارك مييين بيييينه  أكثييير مييين  15555
وجمعيييا  تجاريييي  ومن مييا  مءيييارك  فيييي االتفييا  العيييالميأ كمييا تعاونييي  ويئييي  األميي  المت يييدة لىمسيياواة بيييين الجنسيييين 

تفيا  العيالمي لشمي  المت يدة مين أجيل وضي  مجمولي  تتكيون مين سيبع  وتمكين الميرأة )ويئي  األمي  المت يدة لىميرأة( واال
 تلد  إرءادا  إلى الءركا  بءدن كيفي  تمكين المرأة في مكان العمل والسو  والمجتم أ  مبادق معني  بتمكين المرأة
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ىتبييادا  الو نييي  وميي  ت ييور أسييوا  العمييلن وارتفيياع المسييتويا  التعىيمييي  والمهارييي  لىمييرأةن ودوروييا المتنييامي فييي اال
وال ياة السياسي ن ف ن المرأة الييو  ت ميل ثيروة مين المواويس والميوارد التيي يمكين لىءيركا  الكبييرة والبيةيرة اسيتةرلهاأ 

فيي تىي  مزييد مين الييولي بيين ألضيائها  يول ويذه اامكانييا   ارئيسييي   اويمكين لمن ميا  أبي اس العميل أن تىعيس دور  
كيي ييت  تع يي  االسيتفادة مين مواويس  ؛يييف السياسيا  والممارسيا  لىيى مسيتو  الءيرك وتلدي  المءورة بءيدن كيفيي  تك

 وكي تءارك المرأة في بن  اللرار وبالتالي ت  سن من نتائ  األلمالأ  نالمرأة
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 المساواة تعني تنمية األعمال
 لمبادئ المعنية بتمكين المرأةا

 واة بين الجنسينقيادة مؤسسية عالية المستوى للمسا إرساء 1المبدأ 

 احترام ودعم حقوق اإلنسان وعدم التمييز  –معاملة كافة النساء والرجال بعدالة في العمل  2المبدأ 

 ضمان صحة وسقمة ورفاه جميع العاملين من النساء والرجال  3المبدأ 

 تعزيز التعليم والتدريب والتطوير المهني للنساء 4المبدأ 

 لمؤسسي وسلسلة التوريد وممارسات التسويق التي تمكِّن المرأةتنفيذ التطوير ا 5المبدأ 

 والمناصرة  المجتمعية تعزيز المساواة من خقل المبادرات 7المبدأ 

 حوله  قياس التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين، ونشر تقارير علنية 7المبدأ 
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ال األعمتتال نحتتو ترقيتتة مزيتتد متتن النستتاء فتتي مجتت استتبيل المضتتي قتتدم  
 واإلدارة 

 بعيينيبين اا اران ا تيان بالتفبيل أنواع التدابير وااجرالا  التي يمكن لىءركا  ومن ما  أب اس العميل أتيذوا 
االلتبيييار لىنهيييوض بمزييييد مييين النسيييال فيييي مجيييال األلميييال واادارةأ وجيييال  ويييذه التيييدابير ضيييمن نتيييائ   ىليييا  العميييل 

فريليييا وآسيييا وأمريكييا الرتينييي  والءيير  إفييي  8510-8518 ميي  العمييل الدولييي  فييي ااىىيمييي  التميي  التييي ن متهييا من
فريليا وأوروبا الءرىي  وبىدان راب   الدول المستلى ن والتي جمع  بين ممثىي أب اس العمل والل ياع إاألوس  وءمال 

 أ ابىد   51أكثر من  فيالتاصن وتبرال ىضايا النوع االجتمالي 
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 لتعزيز دور المرأة في مجال اإلدارة؟  اتخاذها مكن للشركاتي التدابير التي ما
 

 الجدوى من وجود مزيد من النساء في مجال اإلدارة بشأن التوعية

 الفرص والتنوع تكافؤ بشأن مكتوبة ومنشورة، وضع سياسة،

 اإلجراءات والجزاءات  –سياسة بشأن التحرش الجنسي وضع 

 ت النمطية القائمة على النوع ا جتماعي وأساليب التنوعتوعية مديري الشركات بشأن التصورا

 لخ(إ اااا تقييم الصفحات التعريفية للموظفين )النوع، والسن، والمهارات

 وليات األسرية ئأو تشاور بشأن احتياجات الموظفين فيما يتعلق بالمس إجراء استقصاء

 األهداف ووضع نظام للرصد واإلبقغ تحديد

 للرجال والنساء على حد سواء الوظيفية المسارات تخطيط

 خاصة للنساء تدريبية دورات الرجال والنساء أو تقديم التكافؤ في تلقي التدريب بين ضمان

 إلى الشابات صعبة وظاهرة إسناد مهام وواجبات ومشاريع

 تعريض النساء وكذا الرجال إلى مختلف العمليات في جميع أقسام الشركة 

 العمل من المنزل( –ترتيبات العمل )الوقت والمكان  فيمراعاة المرونة 

 بعد الفواصل الوظيفية، والبقاء على اتصال أثناء اإلجازات العمل إلى العودة برام،

 إلخ( اااا األسرة )اإلجازات، وساعات العمل رعاية تشجيع الموظفين من الرجال على المشاركة في

 لمسنيناألطفال وا رعاية المساعدة في ترتيبات

 تقييمات أداء الموظفين القائمة على النتائ،

 تشجيع التواصل

 التوجيه )القواعد والعمليات غير المكتوبة(

 للوصول إلى أعلى المناصب كفالة النساء

 الشركة والقطاع على مستوى منح الجوائز

 ة، وكأعضاء في اللجان الفرعيةتعيين النساء في اإلدارة العليا، ومنصب الرئيس التنفيذي، ومجلس إدارة الشرك
 التابعة لمجلس اإلدارة

ون ئتعيتتين متتديرات فتتي األدوار الرئيستتية أو ا ستتتراتيجية، ولتتيس فقتتط كمتتديرات ألقستتام المتتوارد البشتترية والشتت
 ولية ا جتماعية للشركات ئالمالية والمس

إلهتام  أو مصتدر   بوصتفها قتدوةواستتخدامها  ،متديرات، وشخصتيات مبجلتة متن الرجتال() ُمثتل يحتتذى بهتا تبنتي
 لألخريات

 هو أمر أساسي!  المستوى من اإلدارة رفيع ا لتزام
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لتعزيتز دور المترأة فتي  اتخاذهتا يمكتن لمنظمتات أصتحاب العمتل التتدابير التتي متا
 مجال األعمال واإلدارة؟ 

 

 ة بين الجنسينهيئة المكتب التنفيذي بشأن الجدوى من التنوع والمساوا لدى مستوى الوعي رفع

 تصميم وتنفيذ سياسة داخلية بشأن المساواة بين الجنسين

 استراتيجيات الشركات لتعزيز دور المرأة في مجال اإلدارة توعية هيئة المكتب التنفيذي بشأن

 مثل ُيحتذى به  – تحقيق التوازن بين الجنسين في هيئة المكتب التنفيذي

 لتنفيذ أنشطة متعلقة بالنوع ا جتماعي ة داخل المكتب التنفيذيالنظر في اآلليات والهياكل الموجود

ا نطتقق و  مرجعتي إلرستاء أستاس ؛النظر في التحقق من حالة التشارك بتين الجنستين داختل المكتتب التنفيتذي
 منه

تقييم تقديم اإلرشاد إلى المنتسبين والشركات األعضاء بشأن تعزيتز دور المترأة فتي مجتال اإلدارة والمستاعدة بتال
 الذاتي أو بمراجعة احتياجات الشركة 

متن أجتل التعترف علتى خبراتهتا واستتراتيجياتها والتعبيتر  ؛إنشاء أو تقوية الروابط متع جمعيتات ستيدات األعمتال
 عن أهدافها 

الرامية إلى التصدي للعقبات التي تعترض ريادة النساء لألعمال )الحصتول علتى التستهيقت  مناصرة السياسات
 إلخ( ااا انية، والموارد، وخدمات تطوير األعمال التجارية، والتدريبا ئتم

صنع القترار فتي  دوائر الدعوة إلى وضع السياسات بشأن األطر القانونية التي يمكن أن تعزز وصول المرأة إلى
 القطاع الخاص 

المترأة فتي مجتال  دور مناصترة عقتد شتراكات متع المؤسستات األكاديميتة للبحتوث ومتع وستائل اإلعتقم متن أجتل
 األعمال واإلدارة 

 إطقق جوائز سنوية ومعارض وأسواق لجذب انتباه الجمهور ووسائل اإلعقم 
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وتتركز النساء صاحبات العمل في الغالب في الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر؛ وال تزال 
، فكلما صعدنا درجات السلم %5نسبة المديرات التنفيذيات ألكبر الشركات العالمية أقل من 

لم " السقف الزجاجي"المؤسسي، وكلما اتسع حجم الشركة، قل عدد النساء؛ وذلك ألن 
ُيكسر بعد، فالنساء ينجحن في تولي الوظائف اإلدارية في مستويات إدارية متقدمة 

تمنعهن من تولي " الجدران الزجاجية"وكمديرات للموارد البشرية والعالقات العامة، ولكن 
ومن ثم، فالشركات تخسر . مناصب إدارية استراتيجية تضعهن على رأس الهيكل اإلداري

: المرأة في مجال األعمال واإلدارة"ومن هنا، فتقرير . مساهمة المرأة فيما تحققه من أرباح
يطرح جميع البيانات المتاحة بما في ذلك إحصاءات منظمة العمل الدولية؛  "اكتساب الزخم

لتقديم صورة شاملة وحديثة وعالمية عن المرأة في دنيا األعمال وفي المناصب اإلدارية؛ 
وُيسلِّط الضوء ليس فقط على العقبات التي ال تزال تواجه المرأة، وإنما أيًضا على الجدوى 

 .  من التنوع بين الجنسين، ويقدم توصيات بشأن السبيل نحو المضي قدًما

 ( ACT/EMPمكتب أنشطة أصحاب العمل )
 من م  العمل الدولي 

Route des Morillons 4 
CH-1211 Geneva 22 

Switzerland 
+ : 01 (5)88 133 31 11 

mp@ilo.orgacte 
www.ilo.org/actemp 
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