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المرأة في سلسلة االمداد بدول مجلس التعاون الخليجي 

في حين ازدادت خالل العقد الماضي أعداد النساء في 
وظائف سلسلة اإلمداد في شركات البتروكيماويات 
والكيماويات  بدول مجلس التعاون الخليجي، تبقى 

الجهود الرامية لتعزيز الحضور النسائي في هذا القطاع 
في بدايتها.

بالرغم من أن النساء يمثلن اآلن ما نسبته ثلث الموظفين في 
وظائف سلسلة اإلمداد في بعض شركات البتروكيماويات 

والكيماويات بدول مجلس التعاون الخليجي، إال أن معظم 
الشركات في هذا القطاع يعمل بها عدد محدود من النساء 

في هذه الوظائف، وال سيما في المناصب العليا والقيادية.

كما تشير عدد من االبحاث في هذا المجال الى أن الشركات 
التي تنخفض فيها مستويات حضور المرأة في وظائف سلسلة 

اإلمداد، قد تفتقد لكثير من المنافع المهمة.

ووفقًا لتقرير صدر حديثًا، هناك عدد من المنافع الواضحة التي 
تجنيها الشركات من خالل توظيفها لعدد أكبر من النساء في 

كوادرها. وعلى سبيل المثال، الشركات التي تضم عددًا أكبر من 
النساء في المستويات القيادية العليا تستطيع أن تتفوق على 

غيرها التي لديها أعداد أقل.

وباإلضافة إلى ذلك، سلط بحثنا الضوء على منافع أخرى متأتية 
من توظيف النساء في وظائف سلسلة اإلمداد. إذ ُينظر إليهن 

غالبًا على أنهن يؤدين عملهن بشكل أفضل من الرجال في 
الوظائف التي تحتاج الى تواصل شخصي مباشر مع العمالء 

)مثل خدمة العمالء(. وُينظر إلى النساء العامالت في وظائف 
سلسلة اإلمداد في دول مجلس التعاون الخليجي كذلك على 
أنهن أكثر والءا  لشركاتهن  ويتميزن بمعدالت استقالة أقل من 

الرجال، كما أنهن أكثر التزامًا بالمواعيد المجدولة، وأعلى كفاءة 
في أنواع معينة من األنشطة التي تتطلب الكثير من االهتمام 

بالتفاصيل.

وأخيرا تمثل النساء موردًا مهمًا من القوى العاملة لم يتم 
استغالله بشكل كامل في وظائف سلسلة اإلمداد لدى 

شركات البتروكيماويات والكيماويات بدول مجلس التعاون 
الخليجي، إذ إن هذا المورد يمكن أن يخفف من تحديات 
التوظيف التي تواجهها الشركات في جذب الموظفين 

المؤهلين واستبقائهم.

وفي هذا االطار، فإن هناك عدد من التحديات التي يجب أن 
تعالجها شركات البتروكيماويات والكيماويات بدول مجلس 

التعاون الخليجي إن أرادت أن تنجح في زيادة مستوى العنصر 
النسائي في وظائف سلسلة اإلمداد، ويشمل ذلك ما يلي:

•   الحاجة إلى التركيز على مهام وأدوار محددة ضمن سلسلة    
       اإلمداد الخاصة بها )وليس جميع مجاالت سلسلة اإلمداد(.

•   إتاحة فرص التدريب لتنمية مهارات العمل في سلسلة     
       اإلمداد للقوى العاملة النسوية في دول مجلس التعاون 

       الخليجي. 

•   إتاحة مزيد من الفرص أمام النساء للحصول على تعليم    
       أعلى مستوى ونيل درجات جامعية بتخصصات مناسبة

       لسلسلة اإلمداد.

•   تشجيع  اإلقبال على  سلسلة اإلمداد كخيار مهني مناسب 
       للنساء.

ويشتمل هذا التقرير على عدد من التوصيات الرامية إلى 
معالجة هذه التحديات.

ملخص تنفيذي .1
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الشكل 1: توزيع المشاركين في استطالع الرأي حسب البلد

المملكة 
العربية 

السعودية 

المصدر: استطالع الرأي االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات وأكسنتشر، فبراير 2015المصدر: استطالع الرأي االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات وأكسنتشر، فبراير 2015

.المصدر: تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين للعام 2014 الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي

سلطنة اإلمارات
عمان

الكويتقطرالبحرين 

الشكل 2: توزيع المشاركين في استطالع الرأي حسب عدد 
الموظفين في سلسلة اإلمداد

تهدف هذه الدراسة المشتركة التي أجريت بالتعاون بين 
كل من االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، 

وأكسنتشر، إلى فهم التحديات التي تواجه زيادة 
مشاركة النساء في وظائف سلسلة اإلمداد في شركات 

البتروكيماويات والكيماويات بدول مجلس التعاون 
الخليجي.

وعلى مدى العقد الماضي تم إعداد الكثير من البحوث التي 
هدفت إلى تقييم أثر سياسات إتاحة الوظائف التي تنفذها 

الحكومات الخليجية، ومنها السياسات التي تهدف إلى زيادة 
مستوى مشاركة النساء في سوق العمل. ويبدو مع ذلك، 

أن هناك عدد قليل جدًا من البحوث حول ما يمكن أن يقوم 
به القطاع الخاص لسّد هذه الفجوة، وتناول القليل جدًا من 

البحوث الوضع الحالي في قطاعات بعينها، وما يتعين على 
هذه القطاعات القيام به لتحسين قدرتها على جذب العنصر 

النسائي وتطوير مواهبهن واستبقائهن.

وتهدف هذه الدراسة، والتي تم وضعها باالشتراك بين االتحاد 
الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات وأكسنتشر، لفهم 
التحديات المتعلقة بمشاركة النساء في وظائف سلسلة 

اإلمداد بشركات البتروكيماويات والكيماويات بدول مجلس 
التعاون الخليجي، وتحديد اإلجراءات الالزمة لزيادة مشاركة 

النساء في القوى العاملة في هذه المنطقة.

اشتمل البحث الخاص بهذه الدراسة على استطالع رأي لشركات 
البتروكيماويات والكيماويات بدول مجلس التعاون الخليجي 

لتقييم الوضع الحالي فيما يتعلق بتوظيف النساء في وظائف 
سلسلة اإلمداد، واإلجراءات التي تتخذها هذه الشركات لزيادة 
نسبة العنصر النسائي في هذا المجال. كما جمع االستطالع 
آراء 27 شركة، تمثل أكثر من %80 من الشركات األعضاء في 

االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات. ويظهر تحليل 
الشركات المساهمة أدناه مصنفًا حسب البلد وحجم عمليات 

سلسلة اإلمداد )في الشكلين 1 و2(.

وتم دعم استطالع الرأي بمقابالت متعمقة أجريت مع ممثلين 
عن ثماني شركات من جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد استخدمنا لنتائج البحث المبينة، إلى جانب بيانات أخرى 
متاحة من مؤسسات دولية، وأبحاثنا الداخلية الخاصة، لوضع 

هذا التقرير.

ويحتوي هذا التقرير على ما يلي:

•   تحليل الحضور الراهن للنساء في مناطق مختلفة من 
       سلسلة اإلمداد بشركات البتروكيماويات والكيماويات بدول

       مجلس التعاون الخليجي.
•   تحديد التحديات الرئيسية التي تواجه زيادة نسبة العنصر   

       النسائي في وظائف سلسلة اإلمداد بشركات 
       البتروكيماويات والكيماويات بدول مجلس التعاون.

•   تقديم مجموعة من التوصيات لإلجراءات المطلوب اتخاذها 
       لزيادة مشاركة النساء في القوى العاملة بهذه الوظائف.

ملخص البحث .2
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.3

شهدت العقود القليلة الماضية زيادة عامة على مستوى 
العالم في مستوى مشاركة النساء في القوى العاملة، 

إذ نجد في البلدان المتقدمة اآلن أن أكثر من نصف النساء 
ممن هن في سن العمل يشغلن وظيفة ما.

وقد كان لهذا أثر إيجابي في تعزيز اقتصادات تلك الدول 
)من خالل زيادة حجم القوى العاملة، وزيادة معدل السكان 

الفاعلين اقتصاديًا( وساعد ذلك على دفع التغييرات االيجابية 
في صورة المرأة ودورها االجتماعي.

وتم توضيح ذلك في الشكل 3 أدناه، الذي يعكس نسبة 
مشاركة القوى العاملة النسائية خالل العقدين الماضيين، 

وتشمل البيانات الدول المتقدمة، ودول مجلس التعاون 
الخليجي، إلى جانب الدول العربية.

هذه الزيادة في مشاركة النساء في القوى العاملة تبدو جلية 
أيضًا في دول مجلس التعاون الخليجي، التي ُتظهر زيادة ثابتة 

خالل العقدين الماضيين.

وخالل الفترة بين العامين 1990 و2013 زاد عدد النساء 
العامالت في دول مجلس التعاون الخليجي، فاستأثرت دولة 

اإلمارات بأعلى زيادة في مشاركة النساء )22 نقطة مئوية( تلتها 
سلطنة عمان )12 نقطة مئوية( فالبحرين )11 نقطة مئوية(، 

أما بقية الدول فشهدت نموًا متدنيًا في هذا الصدد، إذ سجلت 
المملكة العربية السعودية 6 نقاط مئوية خالل هذه الفترة. 

الشكل 3: النسبة المئوية لمشاركة المرأة في القوى العاملة )%( في دول مجلس التعاون الخليجي ودول مختارة أخرى )1990 – 2013(

ملحوظة: معدل المشاركة في القوى العاملة هو نسبة السكان الذي تبلغ أعمارهم  15 عامًا فما فوق ويتسمون بكونهم نشطين اقتصاديًا: جميع األفراد الذين 
يشكلون األيدي العاملة الالزمة إلنتاج السلع والخدمات خالل فترة محددة.

المصدر: منظمة العمل الدولية، المؤشرات الرئيسية لقاعدة بيانات سوق العمل

 مشاركة النساء في القوى العاملة في
العالم

 199019952000200520102013الدولة
(2013/1990)

دول مجلس 
التعاون 

الخليجي

9+424238455151قطر

22+253134374647االمارات

9+354144444344الكويت

11+283235363939البحرين

12+172023262829سلطنة عمان

6+141616181820السعودية

3+535254555656المملكة المتحدةدول متقدمة

5658595858560الواليات المتحدة

11+434849515354المانيا

2-262119202324مصردول عربية

6+171819202223لبنان

1+262829282627المغرب

نقاط الزيادة المئوية
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تشير هذه األرقام عند النظر اليها من الوهلة االولى إلى أن دواًل 
مثل قطر واإلمارات لديها اآلن مستويات من المشاركة النسوية 
في القوى العاملة على قدم المساواة مع دول متقدمة )وهي 
مستويات أعلى بكثير من مثيالتها في الدول العربية األخرى(، إال 

أن التحليل الدقيق للبيانات يظهر أن الحال مختلفة نوعًا ما.

فاألرقام العالية لبلدان مثل قطر و اإلمارات، هي إلى حد كبير 
ناجمة عن استراتيجياتها في جذب قوى عاملة أجنبية كبيرة 

العدد، تشمل النساء، وهذه القوى العاملة تمثل اآلن نسبة 
كبيرة من سكان تلك الدول.

الشكل 4: تصنيف الفجوة بين الجنسين في المساواة في األجور للعمل نفسه الذي يؤديه الطرفان - 2014 

وبمجرد غياب مثل هذه العوامل، تبرز صورة أكثر اتساقًا عن 
مستوى مشاركة المرأة في القوى العاملة، والتي وإن زادت 

على مدى العقدين الماضيين، فانها ال تزال إلى حد كبير دون 
مستويات الدول المتقدمة.

وهناك معيار رئيسي آخر لنجاح أي دولة في الترويج لمشاركة 
النساء في القوى العاملة، يتمثل في سد فجوة األجور بين 
الرجال والنساء الذين يؤدون العمل نفسه، والتي تستهدف 
المساواة في األجور بين الجنسين. ويبين الشكل 4 أدناه أن 

لدول مجلس التعاون الخليجي صورة مختلطة، إذ يتم تصنيف 
بعض دولها )قطر واإلمارات( من بين العشرة األوائل في العالم 
بالمساواة في األجور على أساس الجنس، بينما يتم تصنيف دول 

أخرى مثل المملكة العربية السعودية في مرتبة أقل إلى حد 
ما بالمقارنة مع غيرها من البلدان. لكن مرة أخرى يبدو أن هذه 

الحسابات، تتأثر بشكل كبير بالنسبة العالية للعمالة الوافدة 
)التي تشمل النساء( في هذه البلدان، على الرغم من أن اتجاه 

هذا التأثير ليس واضحًا من البيانات المتاحة.

قطراالماراتسلطنة عمانالبحرينالكويتالسعودية

.المصدر: تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين للعام 2014 الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي
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88% No data13%

Labor force participation rate, female (% of female population ages 15+) - modeled ILO estimate

توضح خارطة العالم في الشكل 5 النسبة المئوية من إجمالي 
عدد النساء ممن هن في سن العمل والنشطات ضمن القوى 

العاملة. وتظهر الخريطة أن معظم العالم العربي، الذي 
يشمل بعض دول مجلس التعاون الخليجي، مثل المملكة 

العربية السعودية  فى مرتبة متراجعة عن بقية العالم فيما 
يتعلق بنسبة النساء النشطات في القوى العاملة.

ويتطلب سّد هذه الفجوة في السنوات القادمة جهدًا مشتركًا 
بين الحكومات والقطاع الخاص. وهذا بدوره يتطلب سالسل من 

التدابير والمبادرات االستباقية لرفع مستويات مشاركة النساء 
في القوى العاملة، كما كان عليه الحال في البلدان المتقدمة.  

حيث وجدت هذه البلدان أن من الضروري تنفيذ برامج عمل 
محددة لدفع مشاركة القوى العاملة النسوية قدمًا، وهي 

عادة ما توظف نهج “العصا والجزرة”، من خالل مزيج من الحوافز 
والتغييرات التشريعية والعقوبات.

الشكل 5: خارطة العالم ونسبة مشاركة القوى العاملة النسائية

وتعتبر الشركات العاملة في سالسل القيمة بقطاع الطاقة، 
مثل شركات البتروكيماويات والكيماويات بدول مجلس التعاون 
الخليجي، والتي هي موضوع هذا التقرير، مهّيأة تمامًا لإلسهام 

في الجهود المبذولة في هذا اإلطار، وذلك بالنظر إلى الدور 
الذي تلعبه كمحركات للنمو في المنطقة، والنظرة الدولية 

إليها، وخطط النمو السريع التي ترتبط بها حاجة ماسة لرفع 
مستويات الموظفين المهرة. ويركز بقية التقرير على الخصائص 
المحددة لمشاركة المرأة في عمليات سلسلة اإلمداد بشركات 

البتروكيماويات والكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي، 
والتحديات التي تواجه هذه المشاركة والمبادرات المطلوبة 

لزيادتها.

ال توجد 
بيانات        

معدل مشاركة القوى العاملة من النساء )النسبة المئوية من السكان النساء الالتي تزيد أعمارهن عن 15 عامًا( - تقدير منظمة العمل الدولية

 ملحوظة: معدل المشاركة في القوى العاملة هو نسبة السكان الذي تبلغ أعمارهم  15 عامًا فما فوق ويتسمون بكونهم نشطين اقتصاديًا: جميع األفراد الذين يشكلون األيدي العاملة
.الالزمة إلنتاج السلع والخدمات خالل فترة محددة

المصدر: البنك الدولي، مؤشرات التنمية في العالم
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المرأة في سلسلة االمداد بدول مجلس التعاون الخليجي 

Source: GPCA-Accenture survey, Feb. 2015

Companies within each country

Supplier relat. mngt.
Purchasing
Supply chain systems

Sourcing
Materials management
Logistics
SC straty & perf. monitoring

N.A. – data not available
Very easy

N.A.
N.A.

N.A.
N.A.N.A.

N.A.

Moderate Very difficult

Warehousing

UAE Kuwait Bahrain Oman KSA Qatar

1 1 12 1 23 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2

Demand planning N.A.

الحضور النسائي في وظائف سلسلة اإلمداد 
بدول مجلس التعاون الخليجي

حددت أبحاثنا وجهات نظر مختلفة حول ماهية 
إشراك النساء في وظائف سلسلة اإلمداد بشركات 
البتروكيماويات والكيماويات بدول مجلس التعاون 

الخليجي، مع وجود تباينات واضحة بين هذه البلدان 
والشركات العاملة فيها.

الخريطة الحرارية أدناه )الشكل 6( تعكس آراء مجموعة مختارة 
من الشركات في كل دولة، ممثلة باألعمدة، التي تشمل )في 

صفوفها( آراء كل قسم من أقسام تلك الشركات، وذلك 
فيما يتعلق بالقدرة على توظيف النساء وسهولة ذلك في كل 

وظيفة من وظائف سلسلة اإلمداد في تلك الشركة. ونظرًا 
لمحدودية عدد من الشركات التي تم استطالع رأيها فإنه 

ينبغي معاملة النتائج النهائية بشيء من الحذر.

وعلى مستوى الدول فإن االمارات والكويت لديهما انفتاح عاٍل 
على توظيف النساء في وظائف سلسلة اإلمداد، وهو ما كان 

متسقًا في الشركات التي خضعت الستطالع الرأي. أما البحرين 
وسلطنة عمان فلديهما منظور ضيق في توظيف النساء 

لشغل وظائف في سلسلة اإلمداد.

وتعكس النتائج الخاصة بالسعودية وقطر تباينًا كبيرًا بين 
الشركات في البلد نفسه، وهذا ينطبق تحديدًا على المملكة 

العربية السعودية، إذ تشير بعض الشركات إلى أنه من السهل 
نسبيًا توظيف النساء في بعض وظائف سلسلة اإلمداد، 

وبشكل معتدل في وظائف أخرى ضمن سلسلة اإلمداد، 
بينما ترى شركات أخرى أن من الصعب توظيف النساء في أي 

من وظائف سلسلة اإلمداد. وُيعتقد أن هذا يعود إلى مزيج 
الثقافة والممارسات التي تتبناها كل شركة، فضاًل عن الموقع 

الجغرافي لوظائف سلسلة اإلمداد )إذا كانت داخل موقع إنتاج 
على سبيل المثال(.

توضح الخريطة الحرارية أيضًا وظائف سلسلة اإلمداد وسهولة 
توظيف النساء في كل واحدة منها. وفيما يلي مزيد من 

التفاصيل.

وظائف عالية المالءمة 

تتألف هذه الفئة من وظائف سلسلة اإلمداد التي تكون للمرأة 
فيها حضور كبير، أو التي يعتقد المستطلعة آراؤهم أنه يسهل 

عليهم زيادة مشاركتهم فيها.

ولم تكن خدمة العمالء جزءًا من القائمة المدرجة في 
استطالع الرأي، ولكن تم ذكرها مرارًا في المقابالت كمجال 
من مجاالت سلسلة اإلمداد الذي يتمتع بإمكانية أكبر لزيادة 

مستويات توظيف النساء على المديين القصير والمتوسط.

وتؤيد هذا األمَر حقيقُة أن هذا المجال يضم أعلى نسبة من 
النساء ضمن وظائف سلسلة اإلمداد، وفقًا لمن شملهم 

االستطالع، كما أنه يشتمل على أكبر عدد من النساء الالتي 
يحتللن مناصب قيادية. وعالوة على ذلك فإن معظم

الشكل 6: الخارطة الحرارية الخاصة بمستوى صعوبة توظيف النساء في وظائف سلسلة اإلمداد

الشركات داخل كل دولة

سهل جدًا متوسط السهولة في منتهى الصعوبة

المصدر: استطالع الرأي االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات وأكسنتشر، فبراير 2015

.4

الكويتالسعودية البحرين االماراتسلطنة عمان قطر

المستودعات

االستراتيجية ومراقبة 
األداء في سلسلة اإلمداد

إدارة عالقة الموردين

المشتريات

أنظمة سلسلة اإلمداد

تخطيط الطلب

تحديد مصادر الشراء

إدارة المواد
الخدمات اللوجستية
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المرأة في سلسلة االمداد بدول مجلس التعاون الخليجي 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Source: GPCA-Accenture survey, Feb. 2015

Assistant/associate

Director/senior management 

Managerial

Specialist/professional 

Administration/support

0-10% 11-25% 26-50% More than 50%

100%

76%

95%

100%

80%

9%

5%

15%

15%

5%

المستطلعة آراؤهم ينظرون إلى هذا المجال كمجال نسوي 
تتمتع فيه المرأة الخليجية بالمهارة الالزمة لشغله واحتالل 
المناصب القيادية فيه )مهارات االتصال، إلخ(، كما أنه مجال 

تعتمد طبيعته على العمل المكتبي، وال يتطلب القدرة على 
التفاعل مع الرجال وجهًا لوجه،مما يتماشى مع العديد من 
القضايا الثقافية واالجتماعية المرتبطة بمشاركة النساء في 

القوى العاملة.

ويظهر بحثنا بشأن هذه الوظيفة أن المرأة تشغل حاليًا 
المناصب التالية في عدد من الشركات:

•   رئيس قسم خدمة العمالء
•   كبير مندوبي خدمة العمالء

•   مساعد مندوب خدمة العمالء

وظائف متوسطة المالءمة

تعتبر وظائف تخطيط الطلب، وإدارة عالقة الموردين، 
والمشتريات، وأنظمة سلسلة اإلمداد، وتحديد  مصادر الشراء، 

وإدارة المواد، والخدمات اللوجستية وظائف من السهل نسبيًا 
توظيف النساء فيها مقارنة مع بعض وظائف سلسلة اإلمداد 

األخرى. وبعبارة أخرى، فإن هذه الوظائف في بعض الحاالت 
يمكن إدارتها بسهولة على الرغم من أن هناك تحديات ينبغي 
مواجهتها والتغلب عليها. وهذه جميعها وظائف يمكن إدارة 

الجزء األكبر منها من المكتب، ما يجعل من السهل اضطالع 
النساء بها.

لكن هذه الوظائف تحتاج إلى مستوى عاٍل من التفاعل مع 
الرجال، وتتطلب المهارات التي يتمتع بها أخصائيو سلسلة 

اإلمداد، ما يمثل تحديًا إجتماعيًا يواجه زيادة مشاركة المرأة 
فيها.

ومن بين هذه الوظائف فإن بعض األدوار يشغلها عدد متواضع 
من النساء، مثل التعهيد والمشتريات وإدارة المواد والتخطيط 

والخدمات اللوجستية. وأظهر بحثنا أن المرأة تشغل حاليًا 
المناصب التالية في بعض الشركات التي شملها استطالع الرأي:

•   مسؤول مشتريات

الشكل 7: حصة مشاركة النساء حسب المستوى في الشركات التي شملها المسح )نسبة اإلفادات(

•   متخصص تحديد مصادر الشراء
•   مهندس عقود

•   أخصائي شراء

وظائف متدنية المالءمة

تعتبر الوظائف في مجاالت المستودعات واالستراتيجيات وإدارة 
األداء في سلسلة اإلمداد، من الوظائف التي تجد النساء صعوبة 

أكبر في شغلها. وهذا ليس مستغربًا، فهو يعكس تطور 
النساء في ممارسة أدوار سلسلة اإلمداد في البلدان المتقدمة.

ُتعزى الصعوبة في ممارسة وظائف االستراتيجيات وإدارة األداء 
في سلسلة اإلمداد، إلى طبيعة المهارات العالية التي تتطلبها 

هذه األدوار؛ فهذه الوظائف تتطلب مهارات متعمقة في 
سلسلة اإلمداد، وأيضًا، كما سيرّد الحقًا في هذا التقرير، هناك 

قضايا تتعلق بحصول المرأة على التعليم العالي المطلوب 
)درجة علمية ذات صلة بسلسلة اإلمداد، وما إلى ذلك(، وبالتالي 

اكتساب الخبرة للقيام بهذه األدوار. وعادة ما يشغل هذه 
األدوار مختصون كبار ذوو خبرة في سلسلة اإلمداد. التحديات 
التي تعيق اكتساب النساء لهذه الخبرة والمؤهل العلمي  تثير 

التساؤل حول مشاركة المرأة في هذه األدوار في شركات 
البتروكيماويات والكيماويات بدول مجلس التعاون الخليجي.

أصبح الحضور النسائي في هذه الوظائف أمرًا راسخًا في 
الدول المتقدمة ألنهن أصبحن يتمتعن بإمكانية الحصول 

على الدرجات العلمية التي ُتعنى بسلسلة اإلمداد، والتدريب 
المطلوب لتطوير المهارات الالزمة لهذه األدوار، فاستطعن 

تطوير الخبرة المطلوبة لها.

أما الصعوبة في وظائف المستودعات والجمارك والموانئ، 
فمرّدها إلى البيئة، إذ إن هذه الوظائف تنطوي في طبيعتها 

على جهد جسماني، وينظر إليها تقليديًا كمجال للرجال يتطلب 
تفاعاًل كبيرًا فيما بينهم، بما في ذلك العمل خارج المكتب في 

مواقع صناعية. وتعتبر هذه الوظائف في البلدان المتقدمة 
من الوظائف األخيرة في سلسلة اإلمداد التي تشغلها النساء، 

ونتوقع أن ينطبق ذلك الوضع على دول مجلس التعاون 
الخليجي، ال سيما في ظل التحفظ االجتماعي حول تفاعل 

النساء بشكل واسع مع الرجال خالل أدائهن لهذه الوظائف.

مساعد/مشارك

وظيفة إدارية/دعم

أخصائي/مهني

مستوى اإلدارة

مدير إدارة/إدارة عليا

أكثر من 50%

المصدر: استطالع الرأي االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات وأكسنتشر، فبراير 2015
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المرأة في سلسلة االمداد بدول مجلس التعاون الخليجي 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Source: GPCA-Accenture survey, Feb. 2015
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Managerial

Specialist/professional 

Administration/support

30%

The same Males higher Females higher

77%

62%

60%

75%

30%

10%

17%

8%

8%

15% 8%

النساء في المراكز القيادية

بما أن مشاركة النساء في وظيفة سلسلة اإلمداد جديدة 
نسبيًا في المنطقة، ال يزال هناك عدد قليل نسبيًا من النساء 

يتمتعن بما يكفي من الخبرة للقيام بأدوار قيادية ضمن 
سلسلة اإلمداد )الشكل 7(. ونجد، جراء ذلك، أن عددًا قلياًل 

من النساء يشغل هذه المناصب في الشركات التي شملها 
استطالع الرأي. االستثناء الوحيد من ذلك هو، كما سبق ذكره، 

قسم خدمة العمالء، إذ يوجد في بعض الشركات التي شملها 
استطالع الرأي نساء يشغلن مناصب  قيادية وإدارية متوسطة، 

وهذا انعكاس لطول الفترة الزمنية التي ظلت النساء تشغل 
فيها هذه الوظيفة، ما يسمح لهن باكتساب الخبرة الالزمة 

التي تؤهلهن للعب أدوار قيادية. ومن المتوقع أن يحدث 
تطور تدريجي مشابه في وظائف أخرى ضمن سلسلة اإلمداد 

كلما زاد انخراط النساء في تلك الوظائف واكتسابهن الخبرة 
المطلوبة بمرور الوقت لالنتقال إلى مناصب قيادية.

أداء النساء

وفقًا لمن شملهم استطالع الرأي، فإن النساء الالتي يعملن 
في وظائف سلسلة اإلمداد داخل شركات البتروكيماويات 

والكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي، يعملن بشكل 
عام بمستوى كفاءة نظرائهن من الرجال في الوظائف نفسها.

وعالوة على ذلك، فإن بعض من شملتهم الدراسة يعتقد 
أن النساء لديهن مهارات أفضل من الرجال في األنشطة 

المتعلقة بخدمة العمالء، بسبب تمتعهن بمهارات تواصل 
أفضل، وقدرتهن على االستجابة للطلبات، واهتمامهن األكبر 

بالتفاصيل.

الشكل 8: تكاليف توظيف الرجال مقابل النساء التي تتحملها الشركات بحسب المستوى )نسبة اإلفادات(

ومرة أخرى، نجد أن هذا األمر يعكس صورة التجربة المتبعة 
في البلدان المتقدمة، إذ تعتقد الشركات أن االنتقال من قوى 

عاملة يهيمن عليها الرجال إلى قوى مختلطة بين الجنسين من 
شأنه أن يسمح للشركة باالستفادة من مهارات كل من الرجال 
والنساء، ما يؤدي إلى قاعدة مهارات واسعة وقوى عاملة أكثر 

مرونة.

تكلفة عمالة الرجال مقابل النساء

أشار معظم من شملتهم الدراسة )%60-77 وفقًا للوظيفة( 
إلى أنه ال يوجد اختالف بين النساء والرجال فيما يختص 

بالمكافآت )الشكل 8(. ووفقًا لهؤالء، فإن كال الجنسين يحصل 
على حزمة المكافآت نفسها )الراتب، والبدالت، والحوافز، 

وغيرها(. لكن الفرق الرئيسي الذي ذكروه هو إن الرجال دون 
النساء يتلقون بدالت أسرية اذا كانوا متزوجين أو لديهم أطفال، 

وفقًا للوائح الحكومية المعمول بها في بعض البلدان.

وأشار عدد قليل من أفراد العينة المستطلعة آراؤها إلى أن 
تكلفة توظيف الرجال في الشركة هي األعلى )%15-30(، بينما 

ذكر بعض أفراد العينة نفسها أن تكلفة توظيف النساء هي 
األعلى )%8-10(. وُيستخلص من ذلك أن حزم بدالت الرجال 

والنساء )أي التكاليف التي تتحملها الشركات( هي في العادة 
متساوية.

مساعد/مشارك

وظيفة إدارية/دعم

أخصائي/مهني

مستوى اإلدارة

المصدر: استطالع الرأي االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات وأكسنتشر، فبراير 2015
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استقطاب القوى النسوية العاملة وتطويرها

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Source: GPCA-Accenture survey, Feb. 2015
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57%
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Other Previous internship Higher education College diploma High school diploma

في حين تجتذب الشركات بنجاح بعض النساء إلى 
سلسلة اإلمداد الخاصة بها فإن بحثنا حدد عددًا من 

التحديات التي تحول دون زيادة مستوى مشاركة النساء 
في القوى العاملة وحجمها ومداها.

مستويات التعليم

المستوى التعليمي المطلوب لكل نوع من الوظائف في 
الشركات األعضاء في االتحاد الخليجي للبتروكيماويات 

والكيماويات، التي شاركت بهذا االستطالع، موضح أدناه في 
)الشكل 9(. ووفقًا ألغلبية المستجيبين لالستطالع )%85(، فإن 

الرجال والنساء الذين يشغلون وظائف مماثلة في سلسلة 
اإلمداد داخل شركاتهم لديهم مستوى تعليمي مماثل. ورغم 

أن هذا يشير إلى أنه ال حاجَز اكاديمي يعيق اتساع مشاركة 
المرأة في وظائف سلسلة اإلمداد في شركات البتروكيماويات 

والكيماويات بدول مجلس التعاون الخليجي، فإن مزيدًا من 
التحليل ُيظهر أن األمر ليس كما يبدو.

دورات وبرامج تدريبية 

تقّدم معظم الشركات المشاركة في الدراسة لموظفيها من 
الرجال والنساء المستوى نفسه من التدريب المهني، وتتيح لهم 
االنضمام للدورات المقدمة من جهات خارجية. وفيما يلي أكبر 

ثالثة مصادر للتدريب:

•  دورات تدريبية خارجية/مقدمة من طرف ثالث )ذكرها 100% 
      من المستطلعة آراؤهم(.

•  دورات داخلية )61%(.
•  دورات تعليم عاٍل )للحصول على درجات علمية، إلخ( )39%(

وباإلضافة إلى ذلك، فإن بعض الشركات تسمح لموظفيها 
العاملين في سلسلة اإلمداد باالنضمام للتدريب في هذا 

المجال في دول أجنبية )على سبيل المثال ترعى إحدى 
الشركات انضمام طلبة من مدارس ثانوية إلى جامعات محلية 

أو أجنبية للحصول على درجة في الهندسة(. ومع ذلك، ليس 
كل هذه البرامج التدريبية متاحًا لكل من الرجال والنساء، إذ إن 

بعضها متاح فقط للرجال.

ولن يشكل هذا مشكلة بالنسبة للنساء الراغبات في العمل في 
سلسلة اإلمداد في شركات البتروكيماويات والكيماويات بدول 
مجلس التعاون الخليجي شريطة أن تتاح لهن فرصة الحصول 

على الدرجات العلمية والدورات األخرى في المجاالت المتعلقة 
بمهارات سلسلة اإلمداد خارج الدوام الرسمي.

الشكل 9: المستوى المطلوب من التعليم وفقًا لنوع الوظيفة )نسبة اإلفادات(

مساعد/مشارك

وظيفة إدارية/دعم

مستوى اإلدارة

مدير إدارة/إدارة عليا

أخصائي/مهني

أخرى تدريب داخلي سابق تعليم عاٍل دبلوم من كلية دبلوم من مدرسة 
ثانوية

.5

المصدر: استطالع الرأي االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات وأكسنتشر، فبراير 2015
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معاهد التدريب

يعتقد من شملهم االستطالع أن عددا قلياًل فقط من 
الجامعات ومعاهد التدريب تقّدم حاليًا دورات مهنية في 
سلسلة اإلمداد في دول مجلس التعاون الخليجي. ولهذا 

ترسل بعض الشركات موظفيها إلى الخارج للحصول على 
درجة علمية في سلسلة اإلمداد أو لحضور دورات تدريبية أخرى 

معترف بها مهنيًا. اال أن التعقيدات االجتماعية تحّد من استفادة 
النساء من هذا الخيار.

وعالوة على ذلك، فإن الحصول على درجة علمية أو هندسية 
ذات صلة بسلسلة اإلمداد تعتبر شرطًا للعمل في بعض وظائف 

سلسلة اإلمداد. ومع ذلك، فإن أكثر من نصف النساء في دول 
مجلس التعاون الخليجي ال يحصلن على دورات في سلسلة 

اإلمداد أو الهندسة في بلدانهن، ما يحد من قدرتهن على 
الحصول على هذه المؤهالت، وبالتالي تضع أمامهن عقبات 

في السعي للحصول على وظائف في سلسلة اإلمداد. وفي 
تناقض حاد مع هذا االتجاه فإن واحدة من الشركات التي تم 
استطالع آرائها ترسل حاليًا نساء لحضور دورات في الهندسة 

الكيميائية في الخارج.

وباإلضافة إلى ذلك، أشار المشاركون في االستطالع إلى أنه ال 
توجد شهادات معترف بها في سلسلة اإلمداد في معظم 

دول مجلس التعاون الخليجي. ونتيجة لذلك، فإن الخيار الوحيد 
المتاح أمام من ترغب من الشركات في حصول موظفيها على 

شهادة معترف بها دوليًا في سلسلة اإلمداد، هو إرسالهم 
للخارج.

هذا النقص في الحصول على دورات التدريب ونيل الشهادات 
العلمية المحلية في سلسلة اإلمداد، في بعض البلدان، وبالتالي 

االضطرار للسفر إلى الخارج للحصول عليها، يجعل النساء في 
وضع غير مؤاٍت مقارنة مع الرجال في القدرة على ممارسة 

وظائف في سلسلة اإلمداد بسبب التحديات االجتماعية التي 
تحول دون مشاركة النساء في دورات تدريبية في بلدان أخرى.

التوظيف

ذكر المشاركون في االستطالع أن شركاتهم تستخدم عدة 
قنوات توظيف الستقطاب الرجال والنساء الراغبين في شغل 

وظائف في سلسلة اإلمداد. وتظهر القنوات الرئيسية في 
الشكل 10، وهي:

•    شركات توظيف خارجية
•    مصادر داخلية )من أقسام أخرى في الشركة(

•    اإلعالنات )عبر الصحف وقنوات التواصل االجتماعي(
 

القناتان “التقليديتان”، وهما وكاالت التوظيف والمصادر الداخلية 
تستطيعان أن تفيا بالمتطلبات المحددة في معظم األحوال، 
مع دعم من جانب اإلعالنات يتم الحصول عليه نصف الوقت 

تقريبًا. أما بقية القنوات فهي ذات أهمية ضئيلة.
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ومع ذلك، فإن الصورة مختلفة بعض الشيء فيما يتعلق 
باستقطاب المرشحات من النساء لشغل وظائف في هذا 

القطاع. فقد ذكرت الشركات أنها لكي تستقطب النساء فإنها 
تستخدم عددًا من القنوات، وأن العديد منها يحقق مستويات 

نجاح مماثلة )كما هو موضح أدناه في الشكل 11(. ومن الواضح 
أن القنوات التقليدية أقل فعالية بكثير في جذب المرشحات 

للوظائف، وهذا مرده على األرجح لألسباب التالية:

•   فيما يتعلق بالمصادر الداخلية، هناك عدد قليل جدًا من    
       النساء داخل الشركة، ما يحّد من فعالية هذه القناة.

•   أما شركات التوظيف، فإن لديها عددًا قلياًل من النساء   
       المسجالت في قوائمها نظرًا ألن كثيرًا من النساء ال يرى 

       سلسلة اإلمداد خيارًا مهنيًا، وال يجدنه جذابًا. 

ونتيجة لذلك، أصبحت قنوات أخرى أكثر فعالية لجذب 
المرشحات من النساء.

•   اإلعالنات لتسليط الضوء على توافر الفرص لعمل النساء في 
       سلسلة اإلمداد، وتشجيعهن على التقديم.

•   اإلعالن للنساء في قنوات التواصل االجتماعي حول توافر 
       هذه الوظائف.

•   تشجيع األصدقاء واألقارب الذين يعملون في الشركة 
       للنساء على التقدم للوظائف المتاحة.

ومن أجل التأكد من استهدافها القوى العاملة النسوية 
المحتملة لشغل الوظائف استهدافًا فعااًل، لجأت إحدى 

الشركات إلى تشكيل لجنة لتكافؤ الفرص، تضمن، في إطار 
مسؤولياتها، المساواة في فرص العمل بين الجنسين من خالل 

التأّكد من أن فرص العمل الجديدة تم “تسويقها” بفعالية 
للقوى العاملة النسوية المحتملة.

معدل التسرب الوظيفي

تشير استطالعات الرأي باستمرار إلى أن احتفاظ الشركات 
بموظفيها الجيدين يعتبر من التحديات، ويصبح هذا األمر 

مشكلة خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي بالنظر إلى 
النمو االقتصادي السريع والطلب المتزايد على الكوادر المهرة.

ونظرًا لهذا، فإن استطالع الرأي يشير إلى أن توظيف المرأة له 
مردود ذو منفعة على الشركات في هذا المجال. ويرى أكثر من 

%55 من المشاركين في االستطالع أن النساء العامالت في 
وظائف بسلسلة اإلمداد في شركاتهن لديهن معدل تبديل 

الموظفين أقل من أقرانهن من الرجال، في حين أن %40 ال 
يرون أي اختالف في معدل الدوران بين الجنسين، و%5 فقط 

يعتقدون أن النساء لديهن معدل تبديل موظفين أعلى.

ونظرًا للتكلفة الكبيرة في تعيين الموظفين، واالرتباك المرتبط 
بترك الموظفين المهرة للشركة، فإن معدل التسرب الوظيفي 

المتدني للموظفات يعود بمنافع مالية واضحة على تلك 
الشركات التي بها عدد أكبر من الموظفات يشغل وظائف في 

سلسلة اإلمداد.

االستعانة بمصادر خارجية )التعهيد(

تعهيد أنشطة تجارية لمركز خدمات مشترك للنساء فقط 
يمكن أن يساعد أيضًا في خلق فرص للنساء المستعدات 

للعمل في سلسلة اإلمداد، ولكن فقط للنساء الالتي ال يحبذن 
العمل في بيئة مختلطة من الرجال والنساء. ويقول ثلث من 
شملهم االستطالع إن شركاتهم ستدرس هذا الخيار، وهم 

يشيرون إلى أن التعهيد لمركز خدمات مشتركة للنساء فقط 
سيكون أكثر احتمااًل للمهام التالية:

•   أنظمة سلسلة اإلمداد
•   تحديد مصادر الشراء

•   خدمة العمالء
 

الشكل 10: قنوات توظيف المرشحين لوظائف في سلسلة اإلمداد )نسبة اإلفادات(

شركة 
توظيف

توظيف 
داخلي

إعالنات إعالم 
اجتماعي

إشارة من 
موظف

من 
موظف

الحضور في 
المؤسسات 

التعليمية

المصدر: استطالع الرأي االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات وأكسنتشر، فبراير 2015

الشكل 11: قنوات توظيف النساء المرشحات لوظائف سلسلة اإلمداد

شركة 
توظيف

توظيف 
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إعالنات إعالم 
اجتماعي

إشارة من 
موظف

من 
موظف
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المؤسسات 

التعليمية
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هناك تباينات واسعة بين مستويات المساواة بين 
الجنسين حاليًا في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن 

شركة إلى أخرى داخل البلد نفسه. ونتيجة لذلك، فإن 
االستراتيجية التي تتبناها كل شركة بتروكيماويات 

وكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي تتأقلم 
مع الظروف الخاصة بالشركة.

شمل تقريرنا2 السابق  عددًا من المبادرات الموصى بها لزيادة 
مشاركة المرأة في القوى العاملة. ومع أن ذلك التقرير ركز 
على المملكة العربية السعودية، وغطى جميع القطاعات 

االقتصادية، يمكن القول إن معظم تلك التوصيات، إن لم تكن 
كلها، تنطبق على الوضع هنا. وقد تم تصنيفها تحت عدد من 

الفئات:

•  التوظيف. مبادرات لمواجهة التحديات االجتماعية والثقافية 
      التي تعيق استقطاب سوق العمل للنساء.

•  مكان العمل. ينبغي أن يكون مكان العمل “ مالئمًا  للنساء”.
•  المضايقات. التشديد على أن مضايقة النساء، سواء عن قصد 

      أو غير قصد، ال يمكن التسامح بشأنها، وذلك في مكان    
      العمل المختلط الذي يجمع الرجال والنساء.

•  التدريب والتدريب الداخلي. تنفيذ تدابير لضمان حصول المرأة 
     على الفرص نفسها المتاحة للرجال في هذا المجال.

     البيئة االجتماعية. ضمان أن تكون بيئة العمل داعمة للنساء     
     ومرحبة بهّن.

•  المواصالت. التعامل مع التحديات التي تواجهها النساء في 
      التنقل بين المنزل ومكان العمل.

•  المزايا ورعاية الطفل. تقديم الدعم للنساء في مجاالت مثل  
      الرعاية الصحية ورعاية األطفال، اعترافًا بدور المرأة في دعم   

      األسرة.

ينبغي عدم النظر إلى هذه المبادرات كمجموعة مبادرات 
تركز على النساء، بل ُينظر إليها كمبادرات تضفي مزيدًا من 

المساواة في مكان العمل من خالل معالجة محاباة الرجال 
غير المقصودة والمتأصلة القائمة حاليًا. وعالوة على ذلك، 

حدد بحثنا لهذا التقرير عددًا من المبادرات الخاصة بشركات 
البتروكيماويات والكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي، 

والتي تحتاج الى التنفيذ من أجل زيادة مشاركة المرأة في 
وظائف سلسلة اإلمداد في هذه الشركات.

الترويج لسلسلة اإلمداد كخيار مهني مناسب للنساء

ال تعتبر كثير من النساء العمل في وظائف سلسلة اإلمداد 
بشركات البتروكيماويات والكيماويات بدول مجلس التعاون 
الخليجي خيارًا مهنيًا مفتوحًا، أو وظيفة من شأنها أن تمّهد 

لهن حياة مهنية طويلة األجل. وهناك دور ينبغي أن تلعبه 
الشركات في هذا الصدد، يتطلب جهدًا على مستوى القطاع، 
وهو الترويج لوظائف سلسلة اإلمداد بشركات البتروكيماويات 

والكيماويات بدول مجلس التعاون الخليجي كخيار مهني 
جذاب للنساء. وينبغي أن يشتمل هذا الترويج المقترح على ما 

يلي:

•  االشارة الى نموذج من نساء ناجحات في وظائف سلسلة 
      اإلمداد في شركات البتروكيماويات والكيماويات بدول 

      مجلس التعاون الخليجي، كأمثلة يجري استعراضها عبر 
      قنوات التواصل االجتماعي.

•  تسليط الضوء على شركات البتروكيماويات والكيماويات 
      بدول مجلس التعاون الخليجي كقطاع ناجح يتمتع 

      بمستقبل طويل األمد، ونمو سريع للقوى العاملة الماهرة 
      المختلطة )من خالل اإلعالن مثاًل(.

•  المشاركة في معارض التوظيف في جامعات البنات لشرح 
      هذا الخيار المهني لهن.

•  تقديم التدريب للنساء لتمكينهم من معرفة المزيد عن 
      الفرص الوظيفية والعمل في وظائف سلسلة اإلمداد 

      بشركات البتروكيماويات والكيماويات بدول مجلس التعاون 
     الخليجي.

االستراتيجيات وأفضل الممارسات لجذب 
المواهب النسائية وتطويرها واالحتفاظ بها

.6

2 نتائج بحث، ادارة المواهب في سلسلة االمداد بمنطقة الخليج العربي، االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات وأكسنتشر 2013
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التركيز على أدوار محددة

كما اتضح سابقًا في تقريرنا، فإن بعض أدوار سلسلة اإلمداد 
تعتبر أكثر جاذبية للنساء من غيرها من الوظائف. يتعين على 

الشركات تناول مسألة توظيف النساء في سلسلة اإلمداد 
الخاصة بها في شكل حملة تمتد لعدة سنوات، وينبغي أن تركز 

على أدوار محددة

•  عندما تبدأ الشركات في عملية إشراك المرأة في سلسلة 
      اإلمداد الخاصة بها، يجب أن تكون نقطة انطالق هذه     

      الوظائف هي وظيفة خدمة العمالء ضمن سلسلة اإلمداد.

•  إذا كان لدى الشركات بعض النساء العامالت بالفعل في  
     سلسلة اإلمداد، ينبغي أن يكون التركيز في هذه الحالة على 

      األدوار المهنية لسلسة االمداد التي يتم تأديتها من المكاتب  
      )تخطيط الطلب، إدارة عالقة الموردين، المشتريات، وما إلى    

      ذلك(.

من المستحسن أن تسعى الشركات لتوظيف عدد من النساء 
في وظائف محددة لكي يتمكن بعضهن من تقديم الدعم 

لبعضهن اآلخر. ومع أن هناك بعض النساء المؤهالت ذوات 
الخبرة في القوى العاملة بسلسلة اإلمداد، فإن عددهّن 

قليل نسبيًا، ولذا من المرجح أن تضطر الشركة لتعيين نساء 
في وظائف متواضعة على أساس خبرتهن، ومن ثم تنمية 

مهاراتهن وتطويرها على مر الزمن لكي يرتقين درجات السلم 
الوظيفي.

التوظيف

التأكد من أن جميع حمالت التوظيف في سلسلة اإلمداد يتم 
تكييفها للتواصل مع القوى العاملة المحتملة من النساء. 

وتشتمل اإلجراءات المحددة على ما يلي:

•  تضمين مبادرات محددة كجزء من جهود التوظيف التي 
      تستهدف النساء، مثل معارض الوظائف في جامعات البنات 

      فقط.

•  تكليف عناصر نسائية من الموظفات للمشاركة في عملية 
      توظيف النساء المرشحات، ومساعدتهم في النظر إلى 

     وظيفة سلسلة اإلمداد كمهنة جذابة للنساء.

•  االستفادة من قنوات التوظيف المتعددة )وليس فقط تلك   
      “التقليدية” مثل وكاالت التوظيف( لكي تستطيع القوى  

       العاملة النسوية المحتملة معرفة فرص التوظيف المتاحة.

التدريب ومنح الشهادات

يشكل االفتقار إلى برنامج دراسي لنيل درجة علمية خاصة 
بسلسلة اإلمداد في بعض دول مجلس التعاون الخليجي عائقًا 

كبيرًا أمام النساء. وينبغي على القطاع أن يفّكر في إنشاء برامج 
لمنح شهادات متخصصة في سلسلة اإلمداد بدول مجلس 

التعاون الخليجي، تكون متاحة لكل من الرجال والنساء. وهذا 
يتطلب مبادرة على مستوى القطاع لتحقيق ما يلي:

•  إقامة شراكة مع هيئة معترف بها دوليًا إلصدار الشهادات    
     في سلسلة اإلمداد، لمنح شهاداتها في دول مجلس التعاون   

     الخليجي.

•  توقيع اتفاقيات مع الجامعات المحلية والدولية، وشركات   
      التدريب لتقديم دعم للدورات التدريبية محليًا، لكل من 

      الرجال والنساء.

إتاحة الدرجات الفنية محليًا

حدد البحث القيود التي تعيق قدرة النساء من الحصول على 
الخلفية التعليمية الفنية المطلوبة، إذ تعتبر هذه القيود عاماًل 

يحد كثيرًا من الفرص المتاحة لهن في وظائف سلسلة اإلمداد 
بشركات البتروكيماويات والكيماويات بدول مجلس التعاون 

الخليجي. ولمعالجة ذلك، ُينصح باتخاذ عدد من المبادرات:

•  الشراكة مع الجامعات ومراكز التدريب لوضع دورات في 
      سلسلة اإلمداد للنساء. ولما كان بإمكان الشركات الفردية أن 

      تضطلع بمثل هذه الجهود، فإن اتباع نهج على مستوى 
      القطاع يصبح أكثر مالءمة، كأن يتولى االتحاد الخليجي 

      للبتروكيماويات والكيماويات هذه المسألة ويقوم بإشراك 
      جميع األعضاء المهتمين في تقديم مثل هذه الدورات 

      لموظفيهم النساء.

•  إتاحة الشركات المجال أمام الموظفات لتحصيل التعليم 
      الجامعي كما هو الحال مع موظفيها الرجال، من أجل 

      الحصول على المؤهالت العلمية المتخصصة والمصممة 
      لوظائف سلسلة اإلمداد، وينبغي االعتراف بالتحديات 

      االجتماعية التي تواجه المرأة في االنضمام لدورة في 
      المؤسسات التعليمية المختلطة في الخارج والتعامل معها.

•  تشجيع الجامعات المحلية على تقديم مثل هذه الدورات، 
     وذلك يشمل الدرجات في مجال الهندسة. وقد يشمل ذلك 

     أيضًا تشجيع جامعات البنات على منح مثل هذه الدرجات.
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المرأة في سلسلة االمداد بدول مجلس التعاون الخليجي 

المواصالت

في حين يشكل النقل من وإلى أماكن العمل  تحديًا في بعض 
البلدان، ال سيما المملكة العربية السعودية، فإن هذه تعتبر 

قضية محددة لشركات البتروكيماويات والكيماويات.

فالمصانع التابعة لهذه الشركات )وبالتالي مكان العمل( تقع 
غالبًا في أماكن بعيدة نسبيًا عن المناطق السكنية. ونتيجة 

لذلك، فإن الخيارات التي تستخدمها عادة النساء للتنقل في 
القطاعات األخرى )سيارات األجرة والنقل بمساعدة األصدقاء أو 
أفراد العائلة، إلخ( ُتعتبر أقل من الناحية العملية في مثل هذه 

الحاالت.

ينبغي على شركات البتروكيماويات والكيماويات بدول مجلس 
التعاون الخليجي، والساعية إلى زيادة عدد موظفاتها النساء 

في سلسلة اإلمداد، اتخاذ إجراءات للتعامل من هذه التحديات 
وذلك يشمل:

•  إتاحة وسائل نقل عن طريق طرف ثالث لموظفيها النساء، أو   
      توفير بدل نقل لتعويض تكاليف النقل اإلضافية التي 

      تتحملها الموظفات النساء.

•  التفكير في استخدام حلول النقل الجماعي المشتركة مع 
     شركات محلية أخرى، للحد مما ينطوي عليه هذا الوضع من 

     تكاليف وإزعاج.

•  التفكير في أداء الموظفات لعملهن عن بعد، في الوظائف 
      التي يمكن إنجازها بهذه الطريقة.

ويتعين على الشركات أيضًا التفكير في نقل بعض العمليات 
التي ترغب في أن تتولى تشغيلها الى مراكز تعهيد مخصصة 

للنساء، مثل خدمة العمالء، وبالتالي لن تكون هناك حاجة 
لتقديم وسائل نقل للموظفات. ويمكن أن تقوم بمثل هذا 

العمل الشركات بمفردها أو باالشتراك مع أعضاء االتحاد 
الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات.
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تعمل النساء بالفعل في وظائف سلسلة اإلمداد في 
عدد من شركات البتروكيماويات والكيماويات بدول 
مجلس التعاون الخليجي، ولكنهن يعانين حتى اآلن 
من مستوى التمثيل المتدنى نسبيًا في هذا المجال 

)وخصوصًا عند مقارنة الوضع بمثله في البلدان 
المتقدمة(، مع وجود اختالفات كبيرة بين الشركات كل 
على حدة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن حضورهن يتركز في 
مجاالت معينة من وظائف سلسلة اإلمداد، مع حضور ال 

يذكر أو غياب كامل في وظائف أخرى.
 

ومع ذلك، فقد أظهر بحثنا أن الشركات التي تشغل فيها نساء 
وظائف في  اإلمداد تستطيع تحقيق عدد من المنافع التجارية 

بما في ذلك االحتفاظ بهن ورفع مستوى األداء في وظائف 
معينة. 

وهناك عدد من العقبات الكبيرة التي تعترض طريق زيادة عدد 
النساء العامالت في سلسلة اإلمداد بشركات البتروكيماويات 

والكيماويات بدول مجلس التعاون الخليجي.

ويمكن التعامل مع بعض هذه العقبات على مستوى الشركة، 
بينما تحتاج عقبات أخرى إلى التعاون والتنسيق على مستوى 

القطاع.

ينبغي أن تشتمل أية استراتيجية فعالة لجذب المواهب 
النسوية وتطويرها على ما يلي:

•  تسويق وظائف سلسلة اإلمداد بشركات البتروكيماويات 
     والكيماويات بدول مجلس التعاون الخليجي كخيار مهني 

     جذاب وحيوي للنساء.

•  التركيز على وظائف محددة ضمن سلسلة اإلمداد لزيادة 
      نسبة النساء في القوى العاملة.

•  تصميم جهود التوظيف لضمان وصولها إلى جميع القوى 
      العاملة النسوية المحتملة.

•  معالجة القضايا المتعلقة بإتاحة التدريب وإصدار الشهادات 
     ودرجات التأهيل الفني للنساء.

•  العمل على حل القضايا التي تؤثر على جاذبية بيئة العمل 
      بشركات البتروكيماويات والكيماويات بدول مجلس التعاون 

      الخليجي، مثل وسائل النقل.
 

الخالصة .7
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المساهمون في إعداد التقرير

صالح الشبنان
نائب الرئيس للجنة سلسلة اإلمداد

االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات )جيبكا(

حسام خميس
مدير سلسلة اإلمداد إلفريقيا والشرق األوسط وشبه القارة 

الهندية
ليوندل باسيل

كينان نويالتي
المدير التنفيذي لسلسلة اإلمداد في الشرق األوسط لدى 

“استراتيجية أكسنتشر”. يتمتع بخبرة تمتد لـ25 عامًا في قطاع 
الطاقة والبتروكيماويات، وعمل مع كثير من شركات الطاقة 

في أوروبا والواليات المتحدة والشرق األوسط وإفريقيا وآسيا.
kenan.nouwailati@accenture.com

بيرند فرونت
مدير أول في مجموعة “استراتيجية أكسنتشر”، وهو متخصص 

في قطاع الطاقة والبتروكيماويات. يتمتع بأكثر من 17 عامًا من 
الخبرة االستشارية.

bernd.freundt@accenture.com

لورانس هاوكروفت
مدير أول في مجموعة تشغيل الموارد التابعة ألكسنتشر. 

يتمتع بخبرة تمتد لـ33 عامًا في العمل مع عمالء مجموعة 
موارد أكسنتشر العالميين، ومن بينهم مشاريع في قطاع 

سلسلة اإلمداد.
laurance.hawcroft@accenture.com

أيمن حامد
مدير في مجموعة تشغيل الموارد التابعة ألكسنتشر، وهو 

متخصص في عمليات سلسلة اإلمداد.
ayman.hamed@accenture.com 

نبذة عن أكسنتشر

أكسنتشر هي شركة عالمية متخّصصة في االستشارات 
اإلدارية والخدمات التقنية والتعهيد، تضّم الشركة ما يزيد على 

323,000 موظف يخدمون عمالءها في أكثر من 120 دولة. 
تجمع أكسنتشر بين خبراتها االستثنائية وقدراتها الشاملة في 

جميع قطاعات األعمال من جهة، واألبحاث الواسعة النطاق 
التي تجريها حول أكثر شركات العالم نجاحًا من جهة أخرى، 

وهي بذلك تتعاون مع عمالئها لدعمهم في التحّول إلى 
شركات وحكومات عالية األداء. بلغ صافي إيرادات الشركة في 

السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2014 ما يساوي 30.0 
مليار دوالر. الموقع اإللكتروني الرسمي للشركة: 

www.accenture.com 

نبذة عن استراتيجية أكسنتشر

تشكل استراتيجية أكسنتشر صلة الوصل بين األعمال والتقنية، 
وهي تتيح قدراتها في األعمال التجارية والتقنية والعمليات 
واالستراتيجيات الوظيفية، من أجل مساعدة عمالئها على 

تصّور استراتيجيات متخصصة بحسب قطاعاتهم وتنفيذها 
ُبغية اإلسهام في إحداثهم التحّول المنشود على المستوى 
المؤسسي. وينصب تركيز استراتيجية أكسنتشر على مسائل 

من قبيل الثورة الرقمية، والتنافسية، ونماذج التشغيل العالمية، 
والمواهب، والقيادة، للمساعدة في دفع كفاءة العمليات 

وتحقيق النمو. لمزيد من المعلومات يمكن االطالع على أحدث 
المستجدات المتعلقة باستراتيجية أكسنتشر عبر صفحتها على 

تويتر: @AccentureStrat، أو بزيارة موقعها
www.accenture.com/strategy 
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تم إطالق “االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات” في عام 2006 كمنظمةممثلة للقطاع في منطقة الخليج العربي 
ًتتبنى االهتمامات المشتركة للشركات األعضاء في االتحاد باإلضافة الى الشركات العاملة في قطاع إنتاج الكيماويات والصناعات 

والخدمات المساندة لها. وتساهم الشركات االعضاء مجتمعًة بأكثر من %95 من مجمل إنتاج الكيماويات في دول الخليج العربي. 
ويعدُّ هذا القطاع في الوقت الحاضر ثاني أكبر القطاعات الصناعية على مستوى المنطقة بمنتجات تصل قيمتها سنويًا إلى 102 

مليار دوالر أمريكي.
 

يحرص االتحاد على االرتقاء بقطاع الكيماويات والبتروكيماويات في المنطقة من خالل تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتفعيل 
التواصل بين المعنيين باإلضافة إلى مبادرات الريادة الفكرية التي تمد جسور التواصل البّناء بين الشركات األعضاء لتبادل المعارف 

والخبرات وتطويرها وتحسينها باستمرار، عالوًة على الحضور الفاعل في المحافل الدولّية المعنّية بشؤون الصناعة، وبالتالي تحقيق 
مساهمة ملموسة في رسم مالمح مستقبل صناعة البتروكيماويات على الصعيد العالمي.

 
ويلتزم “االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات” بتوفير منصة مثالية لجميع المعنيين بالقطاع في المنطقة، ولتحقيق 

هذه الغاية، تتبع له 6 لجان فاعلة ترّكز في عملها على القطاعات الفرعية مثل البالستيك، واألسمدة وأخرى ترّكز على القطاعات 
المساندة مثل: سالسل اإلمداد، والتجارة الدولية، واألبحاث واالبتكار، والرعاية المسؤولة. وينّظم االتحاد سنويا 6 فعاليات على 

المستوى العالمي. ويقوم بإصدار العديد من التقارير والدراسات المتخصصة فضاًل عن النشرات اإلخبارية الدورية.

www.gpca.org.ae :وللمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني
 

االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات 
صندوق بريد: 123055 

فيجين تور، الخليج التجاري 
دبي، اإلمارات العربية المتحدة 

الهاتف :0666 451 4 971 
الفاكس :0777 451 4 971

info@gpca.org.ae :البريد االكتروني

+
+
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