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مقدمة
 

ــى  ــن أدن ــل بعضــاً م ــة تحت ــدان العربي ــزال البل ال ت
المســتويات بيــن البلــدان الناميــة والمتقدمــة علــى حــد 
ســواء بالنســبة لمشــاركة المــرأة فــي الحيــاة العامــة1  
ومنخفضــة  عاديــة  مشــاركات  إلــى  أدى  ممــا   ،
ــام  ــرح األرق ــل. تط ــكان العم ــات م ــي ديموغرافي ف
فــي  اإلنــاث  تعليــم  حــول  المتناقضــة  اإليجابيــة 
فلســطين واألردن وتونس ودول الخليج2 ، وااللتحاق 
المذهــل للنســاء فــي التعليــم الثانوي والعالــي على حد 
ســواءفي غيرهــا مــن بلــدان منطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا ســؤاالً ال يمكــن تجنبــه حــول كيــف 
ــرة مــن ســكاننا عــن  ــذي يبعــد  شــريحة كبي ــا ال وم

ــة؟ ــة3 العام ــدورة االقتصادي ال

ومــن المهــم البــدء باالعتــراف بــأن المجتمعــات 
العربيــة ليســت مجموعــة متجانســة، وأنــه توجــد 
بالفعــل فروقــاً كبيــرة داخــل المناطــق والثقافــات 
الفرعيــة، وليســت الفجــوة الطبقيــة والفجــوة بيــن 
المناطــق الحضريــة والريفيــة والجغرافيــة ســوى 
ــى  ــا إل ــي أن تقودن ــي ينبغ ــل الت ــن العوام ــض م بع
تحليــل أكثــر تعمقــاً وتعقيــداً للحالة المتعلقة بالمســاواة 
بيــن الجنســين فــي أماكــن العمــل فــي منطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا. ومــع ذلــك، فإن ما تشــترك 
ــات  ــي وضــع تصنيف ــة ف ــدول العربي ــم ال ــه معظ في
متدنيــة لمؤشــرات النــوع االجتماعــي فــي المشــاركة 

فــي العمــل، ووجــود مؤسســات مشــتركة في الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا ومؤسســات عربيــة محددة، 
مثــل االتحــاد الدولــي لنقابــات العمــال العــرب، يوفــر 
ــات  ــات »لموضوع ــل وتوصي ــة لتحلي ــة معقول حج

ــتركة«. مش

وتعتبــر العالقــة بيــن الظلــم علــى أســاس النــوع 
االجتماعــي والعنــف علــى أســاس النــوع االجتماعــي 
واضحــة  العامــة  الحيــاة  فــي  المــرأة  ومشــاركة 
فــي العديــد مــن الدراســات والتقاريــر. ويتنــاول 
الميــدان  فــي  والتنميــة  التعــاون  منظمــة  تقريــر 
ــي  ــة ف ــاة العام ــي الحي ــرأة ف ــأن الم ــادي بش االقتص
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا بالتفصيــل 
العالقــة بيــن القانــون والسياســة والممارســة وانتشــار 
عــدم المســاواة بيــن الجنســين4 ، وتظهــر المؤلفــات 
الحواجــز التــي تحــول دون التوظيــف وبيئــات العمــل 
الصحيــة وســالمة أماكــن العمــل المرتبطــة ارتباطــاً 
وثيقــاً بالســلطة الذكوريــة ومفاهيــم الذكــورة الســامة. 

ــذه  ــن ه ــة بي ــة المتباين ــد العالق ــا أيضــاً تحدي ويمكنن
ــة  ــر القانوني ــة واألط ــي المنطق ــة ف ــة الذكوري الثقاف
والثقافــات المؤسســية التــي تؤثــر علــى مناصــرة 
ــة،  ــة حديث ــاً لدراس ــل. ووفق ــي ســوق العم ــاء ف النس
ــن  ــاواة بي ــط المس ــرب فق ــال الع ــع الرج ــم  رب يدع
الجنســين5 ؛ ومــع ذلــك، يمكــن بســهولة تفســير 
ــرارات  ــذي الق ــة لمتخ ــح كذريع ــذا التصري ــل ه مث
وواضعــي السياســات لعــدم تحريك ســاكن، فالثقافات 

ــل المراتــب  ــة تحت ــدان العربي ــإن البل ــي، ف ــك الدول ــن الجنســين لعــام 2016 الصــادر عــن البن ــر العالمــي للفجــوة بي ــاً للتقري 1  وفق

الـــ 15 األخيــرة بيــن البلــدان الـــ 25 التــي لديهــا أدنــى معــدالت لمشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة لديهــا. أمــا البلــدان العربيــة 
/2016-http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report .الســبعة األخــرى فهــي غيــر مدرجــة فــي التقريــر

/performance-by-region-and-country
2  »على الرغم من ارتفاع مستويات التعليم، ال تزال المرأة العربية ال تملك وظائف«، مها السويس )2016(

  وفــي الوقــت الــذي ال نتجاهــل فيــه األدوار اإلنتاجيــة واالقتصاديــة للمــرأة داخــل المنــازل وفــي األســر، فإننــا ننظــر، ألغــراض ورقة 
العمــل هــذه، فــي أدوار الجنســين والمســاواة فــي الوصــول إلــى  مجــال العمــل العــام والفــرص المتاحــة فيه.

3  المــرأة فــي النــوع االجتماعــي للحيــاة العامــة، القانــون والسياســة فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، منظمــة التعــاون والتنميــة 

فــي الميــدان االقتصــادي )2016(
4   فهم الذكورة: نتائج المسح الدولي للرجال والمساواة بين الجنسين )إيماجيس(

5  الشرق األوسط وشمال أفرقيا بروموندو، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، ومصر، والمغرب، ولبنان، وفلسطين )2017( 
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العربيــة تتمســك باألعــراف والتقاليــد الثقافيــة كثيــراً، 
ــلطة  ــز الس ــي مراك ــن ف ــك الذي ــون ألولئ ــد ال يك وق
اإليمــان أو الرغبــة أو القــدرة علــى تغييرها،وتتجاوز 
»الفوائــد« القصيــرة األجــل للنظام الذكــوري للرجال 
ــين،  ــن الجنس ــاواة بي ــل للمس ــدة األج ــاح البعي األرب
اجتماعياًواقتصاديــاً علــى حد ســواء.وفي هــذا البحث 
ننظــر فــي كيفيــة ترجمــة تلــك األرقــام المتعلقــة 
بالمســاواة بيــن الجنســين فــي أماكــن العمــل العربيــة 
ــال  ــات العم ــة لنقاب ــات عملي ــات وتوصي ــى سياس إل
وصنــاع القــرار. وســوف نستكشــف الفــروق الدقيقــة 
فــي الثقافــة وكيــف تتحــول إلــى ممارســات مؤسســية 
وأطــر قانونيــة وعوائــق هيكليــة تحول دون مشــاركة 

ــاة العامــة. المــرأة فــي الحي

معلومات أساسية
 

ــين«  ــن الجنس ــوة بي ــي “للفج ــر العالم ــن التقري ويبي
الصــادر عــن البنــك الدولــي فــي عــام 2015 أن 
البلــدان العربيــة الخمســة عشــرة المدرجــة فــي قائمــة 
144 بلــداً احتلــت مراتــب أدنــى مــن المرتبــة 118. 
ففــي قطــر، التــي احتلت المرتبــة 119 وهــي األعلى 
بيــن الــدول العربيــة، حيــث تشــكل المــرأة 53٪ مــن 
القــوى العاملــة)٪ مــن اإلنــاث فــوق ســن 15(6،  فــي 
حيــن أن  هــذه النســبة تشــكل 26٪ فقــط مــن النســاء 
اللواتــي يشــاركن فــي القــوى العاملــة فــي اليمــن التي 

تحتــل المرتبــة  144واألخيــرة فــي تلــك القائمــة7. 

وتفيــد منظمــة العمــل الدوليــة بــأن المــرأة فــي البلــدان 
العربيــة تواجــه التمييــز والتحــرش والعنــف فــي 
مــكان العمــل إلــى مســتويات تؤثــر تأثيراً كبيــراً على 
اإلنتاجيــة. كمــا أعربــت النســاء فــي مصانــع األلبســة 
فــي األردن عــن قلقهــن إزاء التحــرش الجنســي الــذي 
ــن  ــي حي ــي الســوق، ف ــاج ف ــح واإلنت ــى الرب ــر عل أث
ــار  ــع االنتش ــي مصــر واس ــي ف ــرش الجنس أن التح
ــت ٪29  ــطين، قال ــي فلس ــة. وف ــن العام ــي األماك ف
ــن  ــن تعرض ــاً إنه ــن 25 و 29 عام ــاث بي ــن اإلن م
ــوع  ــى أســاس الن ــا مــن أشــكال العنــف عل لشــكل م

ــي8.  االجتماع

وكثيــراً مــا يســتخدم الرجــال والنســاء تصــور أماكــن 
العمــل غيــر اآلمنــة لتبريــر مقاومتهــم لعمــل النســاء 
ــي  ــاء ف ــدد النس ــة ع ــا أن قل ــام، كم ــاع الع ــي القط ف

»ال شــيء يقــّوض حقــوق اإلنســان األساســية مثــل 
ــكال  ــي أش ــل ف ــم العم ــي عال ــف ف ــي العن ــف. ويأت العن
كثيــرة بمــا فــي ذلــك التحــرش، والتنمــر، والمضايقــات، 
واالتجــار بالبشــر، والبغــاء القســري، واالعتــداء. فالعنف 
لــه تكلفــة عاليــة بالنســبة للعمــال وأصحــاب العمــل 
ــتويات  ــى مس ــؤدي إل ــن أن ي ــاً. ويمك ــع عموم والمجتم
ــادة الحــوادث  ــدان الحافــز، وزي ــر، وفق ــة مــن التوت عالي

ــوت. ــى الم ــة، وحت واإلعاق

وحيثمــا يحــدث العنــف، فــإن لــه انعكاســات ســلبية فــي 
عالــم العمــل: فهــو يؤدي إلــى انخفــاض اإلنتاجيــة وزيادة 
الغيــاب وارتفــاع معــدل تبــدل الموظفيــن. وفــي بعــض 
الثقافــات، كان التهديــد بالعنــف ســبباً فــي قصــر المــرأة 

علــى المجــال المنزلــي. » 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS  6

7  ال تعكــس تصنيفــات تقريــر فجــوة النــوع اإلجتماعــي تصنيفــات النســب المئوية للنســاء المشــاركات فــي القوى العاملة. ففــي حين أن 

اليمــن يحتــل المرتبــة األخيــرة فــي تقريــر الفجــوة بيــن الجنســين، فإنــه يظهــر مشــاركة أعلــى للمــرأة، علــى ســبيل المثــال مــن األردن، 
التــي تحتــل المركــز 134 مــع مشــاركة 14٪ فقــط من النســاء.

8  العرض  التقديمي لمنظمة العمل الدولية، بيروت 2017
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العمــل قــد يعنــي دافعــاً أقــل لدعــوة والضغــط علــى 
أصحــاب العمــل والحكومــات إلحــداث تغييــر إيجابي 
نحــو بيئــة عمــل أكثــر أمانــاً، وقــد يجــد الدفــع نحــو 
العدالــة بيــن الجنســين وقوده فــي الحجــة االقتصادية. 
ــاس  ــى أس ــف عل ــة العن ــور مكافح ــب أن تتمح ويج
النــوع االجتماعــي في مــكان العمل وفــي المجتمعات 
بوجــه عــام حــول اإليمــان الراســخ بالحــق األساســي 
لــكل امــرأة ورجــل وطفــل فــي العيــش والعمــل دون 
خــوف مــن العنــف والتمييــز، ويتطلــب ذلــك التزامــاً 
مــن كافــة المســتويات، وال ســيما أربــاب العمــل 
والمؤسســات بتوفيــر أماكــن عمــل خالية مــن العنف.

فــي المغــرب، أفــادت العامــالت فــي صناعــة المالبــس 
بأنهــن تعرضن لســوء المعاملــة البدنيــة واللفظية، ومنعن 
مــن الذهــاب إلــى دورات الميــاه أو تعرضــن للقــرص أو 
الصفــع أو الضــرب بالمالبــس التــي يصنعنهــا إذا لم يكن 
ســريعات فــي عملهــن بمــا فيــه الكفايــة،  وتدافــع النقابات 
ــاب  ــة وأرب ــش المعني ــات التفتي ــى هيئ ــة إل عنهــن بالكتاب

العمــل، وتقديــم الشــكاوى إلــى الشــرطة.   
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العوائق أمام أماكن العمل اآلمنة للمرأة
تواجــه النســاء العديــد مــن التحديــات فــي أماكــن العمــل فــي البلــدان العربيــة حيــث يتعرضــن للعنــف و / أو 
التمييــز المحتمــل، ممــا يؤثــر غالبــاً علــى قدرتهــن علــى المشــاركة في قــوة العمــل والحصول على االســتقالل 

المالــي. ويمكــن تحديــد هــذه العوائــق بعــدد مــن المســتويات الهيكليــة واالجتماعيــة.

على المستوى االجتماعي: 

ال يــزال كثيــرون ينظــرون إلــى دور المــرأة علــى أنــه مقتصــر علــى اإلنجــاب والعنايــة باألســرة، وال تــزال 
رغبــة المــرأة أو حاجتهــا إلــى المشــاركة فــي الحيــاة العامــة، بمــا فــي ذلــك العمــل تعتبــر محرمة أو في أحســن 
األحــوال غيــر مرغــوب بهــا، وتــؤدي حقيقــة أن أماكــن العمــل قــد ال تكون مجهــزة لتوفير الســالمة والظروف 

الكريمــة إلــى تفاقــم وصمــة العــار كمــا تخلــق عوائق تحــول دون تغييــر القيــم والمعاييــر االجتماعية. 

وال ينظــر إلــى دور المــرأة كمقــدم / معيــل لألســرة، ال ســيما عندمــا ال تكــون رب األســرة، إال علــى أنه تحقيق 
لضــرورة ماليــة وينتقــص مــن مكانتهــا الكريمــة فــي البيت،ويعتبر العمل كوســيلة لتحقيــق الذات فكــرة غريبة 

لــدى الكثيريــن فــي المجتمعات العربيــة التقليدية9 .

وتؤثــر هــذه الوصمــات االجتماعيــة علــى طريقــة النظــر إلــى المــرأة فــي مــكان العمــل ومســتويات الحمايــة 
المقدمــة إليهــا. وتعتبــر المــرأة عابــرة فــي ســوق العمــل، وليســت جــزءاً أساســياً ومتكامــالً منهــا، ويصبــح 

االســتثمار فــي حمايتهــا وســالمتها شــاغالً ثانويــاً.

في اإلطار القانوني والمستويات التشريعية:

فــي معظــم البلــدان العربيــة، يشــكل قانــون العمــل واألحــوال الشــخصية مجــاالت فــي اإلطــار القانونــي الــذي 
يخلــق قيــوداً خاصــة علــى حقــوق المــرأة والوصــول إلــى العدالــة والمــوارد، وكثيــراً مــا ينظــر إلــى قوانيــن 
العمــل علــى أنهــا تمييزيــة حيــث ال يســمح للمــرأة بالعمــل فــي قطاعــات معينــة أو فــي ســاعات معينــة مــن 

الليــل10 . 

وال تــزال هنــاك تشــريعات أخــرى تحــد مــن قــدرة المــرأة علــى التنقــل أو الســيطرة علــى المــوارد فــي بعــض 
البلــدان العربيــة وتؤثــر علــى إمكانيــة حصــول المــرأة علــى عمــل آمــن، وتســهم قوانيــن العمــل بصــورة غيــر 
مباشــرة فــي أماكــن العمــل غيــر اآلمنــة والتــي ال تميــز بيــن الجنســين عــن طريــق إخفاقهــا فــي مهمــة رعايــة 

األطفــال أو النقــل اآلمــن أو ســاعات العمــل المرنــة. 

9  تقرير تحليل النوع االجتماعي لمنظمة أوكسفام، السياق األردني، أبوالصميد )2016(

10  تقرير تحليل النوع االجتماعي لمنظمة أوكسفام، السياق األردني، أبوالصميد )2016(
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ال يــزال لــدى العديــد مــن البلــدان العربيــة تحفظــات علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 
المــرأة والتــي تؤثــر بشــكل مباشــر علــى تشــريعات حريــة المــرأة فــي التنقــل، وحقــوق المواطنــة الكاملــة، 

والحصــول علــى العمــل11. 

على المستوى المؤسسي والهيكلية:

يمكــن للهيــكل المؤسســي ألصحــاب العمــل وممارســاتهم أن تؤثــر تأثيــراً كبيــراً علــى ظــروف عمــل المــرأة 
مــن خــالل مــا يلــي: 

• وضع أهداف استراتيجية وسياسات وبرامج وميزانية عديمة االلتفات إلى النوع االجتماعي.
• عدم إشراك المرأة في عمليات صنع القرار.

• غياب المساءلة وتقييم الممارسات المتعلقة بالنوع االجتماعي ورصدها.
• عدم االلتزام بالمعايير والتوصيات الوطنية والدولية بشأن المساواة بين الجنسين في مكان العمل.

• األجور غير العادلة وغير المتساوية بين الرجل والمرأة.
• االفتقار إلى وسائل النقل بأسعار معقولة للموظفين وخاصة النساء من وإلى العمل.

• ترتيبــات العمــل الصارمــة التــي ال توفــر حلــوالً بديلــة للوصــول إلــى التزامــات العمــل واألســرة بالنســبة 
للمــرأة.

• عدم مراعاة احتياجات المرأة وسالمتها عند تخطيط وتصميم مساحات العمل المادية.
• عدم وجود آلية آمنة وسرية لإلبالغ والشكاوى.

• وجود لغة ال تميز بين الجنسين أو غير حساسة أو مسيئة في التواصل.
• وال يؤخــذ النــوع االجتماعــي فــي الحســبان عنــد التخطيــط للعمــل اإلضافــي وســاعات التدريــب واألنشــطة 

خــارج ســاعات العمــل.
• االفتقار إلى سياسة واضحة وتوعية وتثقيف بشأن التحرش الجنسي.

التوصيات والتخطيط للعمل
يمكــن ألصحــاب العمــل أن يحّســنوا إلــى حــد كبيــر مــن ظــروف عمــل المرأة مــن خــالل ضمــان و / أو إجراء 

تغييرات على ممارســاتهم الهيكلية وثقافاتهم المؤسســية. 

السياسة والمراجعة وصنع القرار:

ــة  ــت الممارســات الداخلي ــن الجنســين تنظــر فيمــا إذا كان ــة تشــاركية بي ــات مراجعــة دوري 1. إجــراء عملي
ونظــم الدعــم ذات الصلــة لتعميــم مراعــاة منظــور النــوع االجتماعــي فعّالــة وتدعــم بعضهــا بعضــاً، كمــا تحدد 
المراجعــة الثغــرات والتحديــات التــي تواجــه تحقيــق العدالــة بيــن الجنســين، وتوصــي بســبل معالجــة هــذه 
الثغــرات12،  وتجــري عمليــات المراجعــة فيمــا يتعلــق بالنــوع االجتماعــي علــى أســاس منتظــم فــي غضــون 

.http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm )(  11

12  دليــل للمســؤولين عــن مراجعــة مســائل النــوع االجتماعــي، منهجيــة منظمــة العمــل الدولية بشــأن مراجعــة النوع االجتماعــي القائم 

علــى المشــاركة اإلصــدار الثاني.
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عــدد مــن الســنوات وتســتجيب لحجــم وطبيعــة المنظمــة، ومــن المعقــول القيــام بعمليــات المراجعة فيمــا يتعلق 
بالنــوع االجتماعــي كل 3-5 ســنوات.

2. إعــداد خطــة لتعميــم مراعــاة منظــور النــوع االجتماعيفــي األهــداف االســتراتيجية للمؤسســة والسياســات 
ــات  ــع سياس ــن وض ــين، يمك ــن الجنس ــاواة بي ــاركية للمس ــة التش ــة للمراجع ــة، وكنتيج ــج والميزاني والبرام
وميزانيــات وبرمجــة وممارســات تراعــي منظــور النــوع االجتماعــي مــن خــالل خطــة لتعميــم منظــور النوع 

االجتماعــي.

3. عمليــة مراجعــة ســنوية ســريعة وتوفيــر نظــام المســائلة، مــن خــالل إجــراء تقييــم صــارم للممارســات 
المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي ورصدهــا فــي المنظمــة مع إيــالء اهتمام خاص لســالمة ومنع العنــف والتحرش، 

واســتخدام مؤشــرات أداء محــددة بوضــوح بشــأن المســاواة بيــن الجنســين والســالمة. 

4. تعييــن مراكــز تنســيق شــؤون النــوع االجتماعــي التــي تفتــح قنــوات االتصــال بيــن الموظفيــن واإلدارة 
وتعمــل كمــوارد للمعلومــات واألدوات وأفضــل الممارســات المتعلقــة بالمســاواة بيــن الجنســين، كمــا ســتقوم 
مراكــز التنســيق المعنيــة بالنــوع االجتماعــي بتنســيق تدريبات بشــأن النــوع االجتماعي وتعزيز تعميــم مراعاة 

منظــور النــوع االجتماعــي فــي السياســات والثقافــة المؤسســية.

5. إشــراك المــرأة فــي عمليــات صنــع القــرار التأكــد مــن تمثيــل المــرأة فــي جميــع مســتويات المنظمــة، وال 
ســيما مجالــس اإلدارة واإلدارة ومناصــب صنــع القــرار

6. أجــر عــادل ومتســاوي ينبغــي ألربــاب العمــل أن يكفلــوا المســاواة فــي األجــور عــن العمــل المتســاوي 
لجميــع الموظفيــن بغــض النظــر عــن النــوع االجتماعــي. 

7. إنشاء ألية إبالغ واضحة وسهلة المنال عن التحرش الجنسي والتمييز القائم على النوع االجتماعي.

8.إعداد مدونة قواعد سلوك واضحة وسهلة الفهم وحضور جميع الموظفين لدورات التعريف بها.

إمكانية الوصول إلى العمل:

تعتبــر تكلفــة النقــل وســالمته والمســافة إلــى مــكان العمــل والتزامــات األســرة مــن بعــض العوائــق الرئيســية 
التــي تحــول دون توظيــف المــرأة والشــعور باألمــن واالســتقالل، ويمكــن ألربــاب العمــل وضــع خطــة عمــل 

إلمكانيــة الوصــول يمكــن أن تشــمل بعضــاً أو كالً مــا يلــي: 
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9. توفير نقل آمن وبتكلفة معقولة للموظفين، وخاصة النساء من وإلى العمل في الليل.

10. تطوير ترتيبات العمل البديلة، مثل العمل من المنزل والساعات المرنة

بناء القدرات وتبادل المعرفة:

11. القيــام بتدريــب علــى مســائل النــوع االجتماعــي ورفــع الوعــي بشــكل منتظــم )ســنوياً كحــد أدنــى( لجميع 
الموظفيــن بمــا فــي ذلك جميــع مســتويات اإلدارة.

12. إدراج مسائل النوع االجتماعي كعنصر في دورات التوجيه/ التعريف للموظفين الجدد.

13. تشــجيع المشــاركة فــي االحتفــاالت واألنشــطة العامــة والعالميــة المتعلقــة بالمــرأة والنــوع االجتماعــي، 
مثــل 16 يومــاً مــن النشــاط المناهــض للعنــف علــى أســاس النــوع االجتماعــي، واليــوم الدولــي للمــرأة.

على المستوى الهيكلي:

14. ينبغــي أن تكــون مســاحات العمــل البدنيــة آمنــة لجميــع العمــال مــع األخــذ بعيــن االعتبــار احتياجــات 
ســالمة الموظفــات. ويمكــن للخطــوات أن تشــمل: 

نقاط انتظار وإيصال آمنة للعامالت.• 
مرافق / حمامات صحية وآمنة ويسهل الوصول إليها• 
استخدام اإلشارات والمواد البصرية التي تعزز بيئة العمل اآلمنة ومكافحة التحرش والعنف.• 
تركيب الدوائر التلفزيونية المغلقة )كاميرات المراقبة(، بطريقة ال تضر خصوصية المرأة.• 
تكون أماكن العمل والممرات والساللم والحمامات مضاءة جيداً• 

15. توفير مرافق لرعاية الطفل

16. ضمــان االمتثــال لقوانيــن العمــل الوطنيــة فيمــا يتعلــق بإجــازات األمومــة وإدخــال خطــة مــا بعــد اإلجازة 
إلــى خطــة العمل.

17. االستثمار في بناء قدرات موظفي األمن الخارجي / توظيف شركة األمن الصحيحة.
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السياسة والمراجعة وصنع القرار:
ال يوجد 1.مراجعة مسائل النوع االجتماعي التي أجرتها الشركة / المؤسسة:

      أبداً                منذ أكثر من 5 سنوات                          في السنوات 3-5  األخيرة    

ال يوجد 2. لدى الشركة / المؤسسة خطة تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي

       ال                   نعم، ولكنها غير منفذة                                  نعم، تم تنفذيها
                                                                                       ) أو قيد التنفيذ(

ال يوجد 3. تجري الشركة/ المؤسسة مراجعة سريعة تتعلق بقضايا النوع االجتماعي

ً       ال                 نعــم، لكن ليس سنوياً                            نعم، سنويا

ال يوجد 4. لدى الشركة / المؤسسة أعضاء وحدات تنسيق معنية بشؤون النوع االجتماعي

      ال                 نعم، ولكن ليس على                             نعم، في مجلس اإلدارة
                          جميع مستويات الشركة

ال يوجد 5. تمثل المرأة نسبة من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا.

      ال                 نعم ، أقل من 30٪                              نعم، 30٪  أو أكثر

ال يوجد 6. تقدم الشركة / المؤسسة أجوراً متساوية للنساء والرجال

      ال                 نعم، ولكن ليس على                             نعم، في مجلس اإلدارة
                          جميع مستويات الشركة

ال يوجد 7. لدى الشركة / المؤسسة آلية إبالغ واضحة وسهلة المنال بشأن التحرش الجنسي

      ال                 نعم، ولكن ال توجد آلية للمتابعة                 نعم

ال يوجد 8. لدى الشركة / المؤسسة  اتفاقية لقواعد السلوك

      ال                 نعم، ولكنها ال تراعي النوع االجتماعي        نعم، تراعي النوع االجتماعي

ــى أســاس النــوع  ــع العنــف عل ــة لمن القائمــة المرجعي
االجتماعــي فــي مــكان العمــل
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إمكانية الوصول إلى العمل:
ال يوجد  9. توفير النقل اآلمن وبأسعار معقولة للموظفات

      ال                  نعم، لكن ليس بشكل كاٍف                       نعم

ال يوجد  10. لدى الشركة مبادئ توجيهية للعمل من المنزل 

      ال                 نعم، ولكنها ال تراعي النوع االجتماعي        نعم، تراعي النوع االجتماعي

ال يوجد  11. تسمح الشركة لساعات عمل مرنة تالئم الموظفات 

      ال                 نعم، ولكنها ال تراعي النوع االجتماعي        نعم، تراعي النوع االجتماعي

بناء القدرات وتبادل المعرفة:
ال يوجد  12. تقدم الشركة  تدريباً على التوعية ومسائل النوع االجتماعي

      ال                  نعم، ولكنه ليس منتظماً                         نعم

ال يوجد  13. تدرج الشركة التوعية على قضايا النوع االجتماعي في العملية التوجيهية/ التعريفية للموظفين الجدد

      ال                  نعم، لكن ليس بشكل كاٍف                       نعم

ال يوجد  14. تشارك الشركة في االحتفاالت واألنشطة العامة والعالمية المتعلقة بالمرأة والنوع االجتماعي

      ال                  نعم، لكن ليس بشكل كاٍف                       نعم

على المستوى الهيكلي:
ال يوجد  15. نقاط انتظار وإيصال آمنة للعامالت

      ال                  ليست بالقدر الكافي                              نعم

ال يوجد  16. الحمامات والمرافق الصحية آمنة ويسهل الوصول إليها 

      ال                  إلى حد ما                                        نعم

ال يوجد  17. رسائل ومواد مرئية عن بيئة عمل آمنة للنساء 

      ال                  ليست بالقدر الكافي                              نعم

ال يوجد  18. كاميرات المراقبة مثبتة بطريقة حساسة

      ال                  ليست بالقدر الكافي                              نعم

ال يوجد  19.  تكون أماكن العمل والممرات والساللم والحمامات مضاءة جيداً

      ال                  ليست بالقدر الكافي                              نعم
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ال يوجد  20. لدى الشركة مرافق لرعاية الطفل / الرعاية النهارية

       ال                  نعم، ولكن مقابل رسوم                          نعم

ال يوجد  21. تتبع الشركة القوانين الوطنية المتعلقة بإجازة األمومة

       ال                 نعم                                                 تتجاوز المدة القانونية

ال يوجد  22. لدى الشركة برنامجاً / ممارسة لدعم العودة إلى العمل

      ال                  ليست بالقدر الكافي                              نعم

ال يوجد  23. تضمن الشركة تدريب المقاولين الخارجيين )األمن والسائقين، وما إلى ذلك( على قضايا النوع  
االجتماعي ومكافحة التحرش.

       ال                 ليست بالقدر الكافي                               نعم


