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تعهد المؤسسات نحو بيئة عمل احتوائية وشمولية 

أطلقتهــا  التــي  المبــادرات  هــي  مــا   .1
؟ سســتكم مؤ

 )FREE(فــري مبــادرة  ميســونز  بينســنت  مؤسســة  أطلقــت 
المعتقــد  كلمــات  أوائــل  تجمــع  والتــي  حريــة  بمعنــى 

باالنجليزيــة. والمســاواة  واالنتمــاء  والعــرق 

الهــدف الرئيســي لهــذه المبــادرة هــو فســح المجــال 
أمــام الوظائــف القانونيــة ورفــع مســتوى الطمــوح 

تشــجيع  خــال  مــن  الوظائــف  هــذه  فــي 
المتقدميــن للوظائــف علــى التعــاون مــع االفــراد 
ذوي الخلفيــات التــي قــد تكــون مختلفــة عــن 

غيرهــم.

وأقــد أســس مشــروع ســكاي، والــذي أطلقتــه لينــدا 
بينســنت  مؤسســة  فــي  توظيــف  )شــريكة  جونــز 

إلــى: تهــدف  التــي  المبــادرات  مــن  لعــدد  ميســونز( 
- زيادة مستويات الشفافية في التطور المهني

- زيادة إمكانيات توفير سبل العمل المرنة أو المتكيفة
الــدورات  وإقامــة  الــوالدة  إلجــازات  المنظــم  الدعــم  زيــادة   -

معهــا والتعامــل  المتحيــزة  التوجهــات  لتحديــد  التدريبيــة  
- التشــاور حــول هــذه المواضيــع مع الجهــات االستشــارية المتخصصة 

فــي مواضيــع التفرقــة بين الجنســين

2. ما هي دوافعكم إلطالق هذه المبادرات؟

لطالما كانت مواضيع المساواة والتنوع من المواضيع التي تهتم بها المؤسسة نظرًا للمنافسة المستمرة في االحتفاظ بأفضل الموظفين.

ومــن أجــل توفيــر بيئــة عمــل احتوائيــة وشــمولية توفــر للموظفيــن فرصــة تحقيــق أهدافهــم بغــض النظــر عــن الجنــس، والعــرق، والديانــة، ولــون البشــرة، 
والجنســية، واالنتمــاء الوطنــي أو القبلــي، واإلعاقــة، والعمــر، والحالــة الزوجيــة والحمــل. وبالتالــي يصبــح الموظفــون أحــرارًا فــي أن يكونــوا أنفســهم فــي 
ــة  ــم الوظيفي ــاوز أهدافه ــد وتج ــق المزي ــى تحقي ــن عل ــز الموظفي ــل وتحفي ــكان العم ــي م ــعادة ف ــتويات الس ــع مس ــى رف ــؤدي إل ــا ي ــل مم ــكان العم م

والشــخصية فــي مؤسســة بينســنت ميســونز.
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3. مــا هــي الســبل التــي اتبعتهــا المؤسســة لتنفيــذ هــذه 
المبادرات؟

فــي مؤسســة بينســنت ميســونز، كانــت مبــادرة أســبوع التنــوع – والتــي تزامنــت 
أولــى  – واحــدة مــن  التنمــر  مــع أســبوع محاربــة 

علــى  الضــوء  تســليط  مجــال  فــي  الخطــوات 
فــي  ميســونز  بينســنت  مؤسســة  مبــادرات 

مجــال التوعيــة بالتنــوع واالحتفــال بــه فــي 
العمــل. مــكان 

ــة  ــرع مؤسس ــي ف ــادرة ف ــت المب وانطلق
ــة  ــي بفعالي ــي دب ــونز ف ــنت ميس بينس

ــل”  ــى العم ــال إل ــار األطف ــوم إحض “ي
تبعتهــا محاضــرة لجميــع موظفــي 

“العائــات  عنــوان  تحــت  المؤسســة 
العاملــة”.

مــن  عــددًا  الاحقــة  األيــام  وتضمنــت 
التوعيــة  فــي  ســاعدت  التــي  الفعاليــات 

الراهنــة  العالميــة  المواضيــع  بمختلــف 
والمتعلقــة بالتنــوع فــي مــكان العمــل. علــى ســبيل 

المثــال، أقامــت المؤسســة سلســلة مــن فعاليــات 
 Women’s( النســاء  شــبكات  مجموعــة  اســتضافتها  للنســاء  المهنيــة  الشــبكات 

ــا  ــوية وأهميته ــادات النس ــور القي ــل تط ــع مث ــت مواضي ــي ناقش Network Group( والت
. ت سســا للمؤ

ــد  ــااًل بعي ــونز احتف ــنت ميس ــة بينس ــت مؤسس ــد، أقام ــة والمعتق ــي الديان ــوع ف ــااًل بالتن واحتف
الديوالــي حيــث ارتــدى الموظفــون المابــس الهنديــة التقليديــة. باإلضافــة إلــى عــدد مــن القوائــم 

ــونز  ــنت ميس ــة بينس ــي مؤسس ــم موظف ــي مطاع ــات ف ــف الثقاف ــن مختل ــة م ــام المتنوع الطع
حيــث يمكــن للموظفيــن مــن مختلــف الخلفيــات الثقافيــة مشــاركة أطعمتهــم التقليديــة مــع 

ــن. ــات اآلخري ــى ثقاف ــرف عل ــم والتع زمائه

4. مــا هــو تأثيــر هذه المبــادرات 
على المؤسســة؟

مجــال  فــي  كبيــرة  تغييــرات  المؤسســة  شــهدت 
الســلوكيات ووجهــات النظــر المتعلقــة بارتفــاع أعــداد 
ــن  ــى تحس ــة إل ــة باإلضاف ــي المؤسس ــوية ف ــادات النس القي
ــة  ــر التقليدي ــول غي ــي الحل ــرة تبن ــل فك ــي تقب ــوظ ف ملح
ــذه  ــا أدت ه ــات كم ــة والمعنوي ــة واإلنتاجي ــز التنمي لتعزي
ــات  ــي عملي ــوازن ف ــن الت ــة م ــق حال ــى خل ــرات إل التغيي
ــل  ــب تقب ــورات عق ــذه التط ــاءت ه ــرار. وج ــع الق صن
الموظفيــن  مــن  الصريحــة  لــآراء  المؤسســة 
والعمــاء وفتــح بــاب النقاشــات بيــن الموظفيــن 
والدراســات  االســتبيانات  مــن  العديــد  وإجــراء 
المتعلقــة ببيئــة العمــل وتمكيــن الموظفيــن مــن 
ــة  ــلوكيات المتعصب ــة والس ــع التفرق ــد مواض تحدي
وإجــراء عــدد مــن الــدورات التدريبيــة فــي هــذا المجــال.

هــذا  فــي  رائــدة  ميســونز  بينســنت  مؤسســة  وتعتبــر 
ســكاي  مشــروع  مثــل  الشــمولية  بمبادراتهــا  المجــال 
فــي  الجنســين  بيــن  المســاواة  تحقيــق  إلــى  والهــادف 
ــة  ــب القيادي ــال المناص ــي مج ــً ف ــة وخصوص المؤسس
ــذا  ــول ه ــة لط ــع إدراك المؤسس ــة. وم ــي المؤسس ف
ــا  ــل أول أهدافه ــت بالفع ــد حقق ــا ق ــدرب إال أنه ال
القيــادات  بشــغل  وذلــك  المجــال  هــذا  فــي 
 25% نســبة  المؤسســة  فــي  النســوية 
وتهــدف  اإلداريــة  الشــراكة  مناصــب  مــن 
ــى  ــبة إل ــذه النس ــع ه ــى رف ــة إل المؤسس

.2020 ســنة  بحلــول   30%


