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نظرة على منطقة الخليج

وجود اعتراف حقيقي بحقيقة أن المؤسسات 
يمكنها توفير دعم أكبر للمرأة في مكان 

العمل ولنجاح مسيرتها المهنية.

اعتراف المؤسسات االقليمية بأهمية مبادرات 
التنوع والشمولية مع وجوب تضمين التغذية 

الراجعة من موظفي المؤسسات لتوفير 
تغيير حقيقي وضمان نتائج أفضل.

وجدنا أن النبرة االيجابية من ا�دارة العليا 
حول تعزيز دور المرأة في مكان العمل هو 

العامل المشترك للدعم الفعال للتطور 
المهني للمرأة.  

يؤمنون بدور الثقافة المؤسسية غير 
المتحيزة في استبقاء وتطوير المهارات 

النسوية في مكان العمل.

يؤمنون بدور مرونة ا¦عمال التوازن بين 
العمل والحياة االجتماعية في استبقاء 

المهارات النسوية في مكان العمل.

ثقافة مؤسسية تدعم المرأة

التزام القيادة بالتواصل الفعال 
مع القوى العاملة النسوية

فرص توظيف للمرأة

حدد المشاركون 
العوامل التالية 
على أنها االهم 

لدعم المرأة في 
مكان العمل:

لمعرفة المزيد عن أهمية دعم التنوع في مكان العمل باعتباره أحد أساسات الحوكمة المؤسسية الرشيدة:

بدعم من

لمعرفة المزيد عن مؤسسة نماء لالرتقاء بالمرأة"

5

11

فقط من النساء المشاركات أفدن بأن 
موقع العمل يساعدهن على تحقيق 
التوازن بين العمل والحياة االجتماعية.

من المشاركين افادوا بأن المرأة 
تشغل ١٠٪ أو أقل من المناصب ا®دارية 

العليا في المؤسسة.

من المدراء المباشرين للمشاركين 
في االستبيان هم من الرجال.

أظهرت أبحاثنا...

من المشاركين افادوا بأن القيادة 
المؤسسية تحاول جادة تعزيز مكانة 

المرأة وتمكينها.

من المشاركين أفادوا بأنهم يؤمنون 
بأن المرأة والرجل لهم نفس المنافع 

والتسهيالت.

الوضع الحالي للتنوع في
مكان العمل
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العوامل الثالثة الرئيسية التي أشار اليها 
المشاركون في االستبيان كتحديات تعيق تقدم 

المرأة في مكان العمل هي: 

www.pearlinitiative.org  |  info@pearlinitiative.org  |  @PearlInitiativewww.namawomen.ae  |  @NAMAWomen

بلدان خليجية

قطاع صناعي

ا¦فكار المسبقة حول التحيز غير المقصود
دور ومسؤولية المرأة

ا¦طفال

ا�جراءات الثالثة الرئيسية  في مكان العمل التي 
أشار اليها المشاركون في االستبيان كتحديات 

تعيق تقدم المرأة في مكان العمل هي:

ا¦فكار الخاطئة
والنمطية المرتبطة
 بالنوع االجتماعي  

انعدام السياسات 
الداعمة لتقدم المرأة

ساعات العمل والظروف 
المتطلبة

ا�سباب الثالثة الرئيسية  التي أشارت اليها النسوة 
كأسباب لترك العمل:

انعدام الفرص 
المهنية للتقدم

انعدام التوازن بين العمل 
والحياة االجتماعية

قلة التقدير للعمل 
والجهد

معظم المشاركين في االستبيان 
يؤمنون بشدة بأن االفكار الخاطئة 

وا¡نماط المرتبطة بالنوع االجتماعي  
في مكان العمل تؤثر سلب¾ في تقدم 

المرأة ونجاحها.

من المشاركين يؤمنون بأن 
الرجل سيستمر باتخاذ 

مناصب إدارية أكثر من المرأة 
في ا¦عوام الخمسة 

القادمة.


