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متهيد
ســعت جمعيــة النهضــة لتصميــم مبــادرة تكافــؤ وتطويرها،
يف إطــار التزامهــا التاريخــي بتمكــن الفئــات املهمشــة،
والســيما املــرأة ،وتفعيــل دورهــا يف اجملتمــع الســعودي.
تعمــل جمعيــة النهضــة منــذ تأسيســها عــام  1963علــى
تعزيــز املشــاركة االجتماعيــة واالقتصاديــة للمــرأة من خالل
براجمهــا اخملتلفــة .علــى ســبيل املثــال ،يف عــام 1995
طــورت اجلمعيــة برناجمــً لدعــم توظيــف للمــرأة اســتمر
عامــا ،كمــا قــادت النهضــة حملــة تشــجيع
ملــدة ً 22
املشــاركة يف االنتخابــات البلديــة يف عــام  .2015واليــوم
تواصــل اجلمعيــة تقــدمي برامــج اإلرشــاد املهنــي واملنــح
لطالبــات املرحلــة الثانويــة واجلامعيــة (مثــل برناجمــي
مســتقبلي وفرصــة) بهــدف إعــداد الفتيــات ملســراتهن
الدراســية واملهنيــة .ويف عــام  2017أسســت جمعيــة
النهضــة برنامــج األبحــاث والــذي يهــدف إىل تطويــر قــدرات
مؤسســية تقــوم علــى حتديــد العوائــق التــي حتــول دون
متكــن املــرأة وقيــاس هــذه العوائــق ،باإلضافــة إىل تقــدمي
أدلــة مــن شــأنها دعــم النهضــة يف حتقيــق رســالتها.

 .2018ويشــكل نشــر هــذا التقريــر ختــام النســخة الثانيــة
مــن مبــادرة تكافــؤ التــي تضمنــت جمــع وحتليــل بيانــات
التوظيــف والعمــل لعــام  ،2020باإلضافــة إىل قيــادة حملــة
مســتمرة لتحســن دمــج املــرأة الســعودية يف ســوق
العمــل .ويف الســنوات القادمــة ،تهــدف جمعيــة النهضــة
إىل نشــر التقريــر بشــكل دوري مــن أجــل متابعــة التقــدم
احملــرز يف حتقيــق تكافــؤ الفــرص قــي القطــاع اخلــاص.
تســعى مبــادرة تكافــؤ ً
أيضــا إىل توســيع نطــاق الدراســة
االســتقصائية لتشــمل عينــة أكــر ،وكذلــك إضافــة
القطــاع العــام إىل التقييــم ،عــاوة تهــدف مبــادرة تكافــؤ
إىل إنشــاء جائــزة مت ّيــز لإلشــادة بجهــود الشــركات التــي
تتفــوق يف تشــجيع ثقافــة تكافــؤ الفــرص ملوظفيهــا.

تولــت شــركة الوثبــة لالستشــارة مهمــة تنفيــذ مبــادرة
تكافــؤ بتكليــف مــن جمعيــة النهضــة وشــركة الوثبــة
هــي شــركة استشــارية متخصصــة يف جمــع الرباهــن
لدعــم املؤسســات يف عمليــات صنــع القــرار وخلــق
أثــر اجتماعــي واقتصــادي شــامل ومســتدام .ويضــم
تكافــؤ هــو مبــادرة رائــدة أطلقهــا برنامــج األبحــاث يف عــام فريــق املشــروع حتــت إشــراف شــركة الوثبــة ك ًال مــن
 ، 2019وقــد نشــرت اجلمعيــة التقريــر األول للمبــادرة ،جواهــر الســديري ،وشــذا أبــو ضاهــر ،ونــور شــاذيل،
واســتعرضت فيــه نتائــج قيــاس تكافــؤ الفــرص لعــام وياســر احلســيني ،ولــن احلجــار ،ومنــرة الشــريف.
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شكر وتقدير
تــود جمعيــة النهضــة التقــدم بالشــكر للمؤسســات الشــريكة ملســاهمتها يف دراســة تكافــؤ االســتقصائية
واملشــاركة يف هــذا التقريــر الــذي يتنــاول تكافــؤ الفــرص للموظفــن داخــل هــذه املؤسســات .وبلــغ إجمــايل عــدد
املؤسســات التــي شــاركت يف دراســة تكافــؤ االســتقصائية  57مؤسســة ،مبــا يف ذلــك شــركات قابضــة وفروعهــا،
يف كل مــن منطقــة الريــاض ومكــة املكرمــة واملنطقــة الشــرقية .تضمنــت قائمــة الشــركات املشــاركة يف تكافــؤ:1

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

االتصاالت ديجيتال
البنك السعودي الفرنسي
الرتكي القابضة
الرتكي القابضة  -السعودية للخرسانة اجلاهزة
الرتكي القابضة  -شركة مشيد للتجارة والنقل
الراشد للتجارة واملقاوالت
الشركة السعودية للمأكوالت اخلفيفة احملدودة (بيبسيكو)
الوفاق لصيانة السيارات
إمكان التعليمية
إنديفور
بيم لالستشارة واألبحاث
تسامي لصناعة األثر
جامعة الفيصل
جمعية املكفوفني األهلية
جمعية ماجد للتنمية اجملتمعية
ذي هلثي هوم
روابي القابضة
سيسكو سيستمز
شركة أيون اسرتاتيجي
شركات إستي لودر
شركة عبد اللطيف جميل
شركة حممد عبد احملسن العبد الكرمي
شركة نسر للطاقة والبرتول
جمموعة العليان  -الشركة العربية الطبية
جمموعة العليان  -شركة وير العربية للمعادن
جمموعة العليان  -شركة احتاد اخلليج لألغذية
جمموعة العليان  -شركة العليان السعودية القابضة
جمموعة العليان  -شركة كوكا كوال السعودية لتعبئة املرطبات
جمموعة العليان  -شركة العليان للمقاوالت العامة
جمموعة العليان  -شركة العليان للخدمات الغذائية
جمموعة بالديوم

 1تتضمن الالئحة أسماء الشركات التي وافقت على ذكرها يف التقرير.
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مبادرة تكافؤ
تكافــؤ هــي مبــادرة ينفذهــا برنامــج النهضــة لألبحــاث
تهــدف إىل تأســيس أول مؤشــر لتكافــؤ الفــرص بــن
اجلنســن يف اململكــة العربيــة الســعودية .أطلــق
الربنامــج النســخة التجريبيــة لهــذه املبــادرة يف عــام
 ،2018وميثــل نشــر هــذا التقريــر النســخة الثانيــة مــن
املبــادرة ،والتــي تســتعرض مؤشــرات قيــاس التكافــؤ لعــام
 2020والتغيــر املتحقــق يف األداء منــذ نشــر التقريــر األول.
متاشــيًا مــع رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية

 2030التــي متثــل مقياســً لنمــو ورخــاء اململكــة يف
املســتقبل وتعــزز حصــول النســاء والرجــال علــى
فــرص اقتصاديــة متكافئــة (رؤيــة  ،)2030تهــدف
مبــادرة تكافــؤ إىل دعــم الرؤيــة وحتديــد اجملــاالت التــي
ميكــن أن يتدخــل فيهــا ُصنــاع السياســات يف ظــروف
العمــل وحتســينها للرجــال والنســاء .كمــا تســتجيب
مبــادرة تكافــؤ للهدفــن اخلامــس والثامــن مــن أهــداف
األمم املتحــدة للتنميــة املســتدامة (األمم املتحــدة).

رؤية اململكة 2030
ُنن ِّمي فرصنا
ونساء ،صغارًا وكبارًا ،لكي يسهموا بأفضل ما لديهم من قدرات،
سيمنح اقتصادنا الفرص للجميع ،رجا ًال
ً
يزود أبناءنا باملهارات التي يحتاجونها ،وسنسعى إىل حتقيق أقصى
وسرنكّ ز على التدريب املستمر الذي ّ
استفادة من قدراتهم عرب تشجيع ثقافة األداء .ولتنسيق اجلهود يف حتقيق ذلك ،قمنا بتأسيس هيئة توليد
الوظائف ومكافحة البطالة.
إن مــن أهــم عوامــل قوتنــا هــو شــبابنا املفعــم باحليويــة والنشــاط ،وبخاصــة إذا مــا أحس ـنّا تنميــة مهاراتهــم
واالســتفادة منهــا .وعلــى عكــس الــدول األخــرى التــي يســاورها القلــق مــن تقــدم ســكانها يف الســن،
إن أكــر مــن نصــف الســعوديني تقــل أعمارهــم عــن ( )25عامــً ،ويشــكل ذلــك ميــزة يجــب أن نحســن
اســتثمارها مــن خــال توجيــه طاقــات شــبابنا نحــو ريــادة األعمــال واملنشــآت الصغــرة واملتوســطة.
كما أن املرأة السعودية تعد عنصرًا
مهمًا من عناصر قوتنا ،إذ تشكل ما يزيد على ( )50%من إجمايل عدد
ّ
اخلريجني اجلامعيني .وسنستمر يف تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها ومتكينها من احلصول على الفرص
املناسبة لبناء مستقبلها واإلسهام يف تنمية جمتمعنا واقتصادنا.
وسنمكّ ن أبناءنا من ذوي اإلعاقة من احلصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقالليتهم
واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة يف اجملتمع ،كما سنمدهم بكل التسهيالت واألدوات التي تساعدهم
على حتقيق النجاح.
أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة
الهدف  5املساواة بني اجلنسني :حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني جميع النساء والفتيات.
 5.1القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات يف كل مكان.
 5.5كفالة مشاركة املرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص املتاحة لها للقيادة على
قدم املساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار يف احلياة السياسية
واالقتصادية والعامة.
 5.cاعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للتنفيذ وتعزيز هذه السياسات والتشريعات
للنهوض باملساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات يف جميع املستويات.
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الهدف  8العمل الالئق ومنو االقتصاد :تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل واملستدام للجميع ،والعمالة
الكاملة واملنتجة ،وتوفري العمل الالئق للجميع.
		
 8.5حتقيق العمالة الكاملة واملنتجة وتوفري العمل الالئق جلميع النساء والرجال ،مبا يف
ذلك الشباب واألشخاص ذوو اإلعاقة ،وتكافؤ األجر لقاء العمل املتكافئ القيمة ،بحلول
عام .2030
 8.6احلد بدرجة كبري من نسبة الشباب غري امللتحقني بالعمالة أو التعليم أو التدريب ،بحلول
عام .2030
يشــمل نطــاق مؤشــر تكافــؤ بالوقــت احلــايل قيــاس
الفجــوات بــن اجلنســن يف القطــاع اخلــاص ،ويركــز
علــى العمــل الرســمي مدفــوع األجــر للســعوديني وغــر
الســعوديني .وال يتضمــن املؤشــر القــوى العاملــة يف
القطاعــن العــام أو غــر الرســمي ،وال يشــمل كذلــك

العمالــة الذاتيــة والعمــل احلــر والعمالــة املنزليــة حيــث
أن اإلحصــاءات املســتخدمة ال تشــمل هــذه القطاعــات.
ويأمــل مؤشــر تكافــؤ إىل أن يوســع نطاقــه يف املســتقبل
ليشــمل القطاعــن العــام وغــر الرســمي ،الســيما وأن
نســبة كبــرة مــن النســاء يعملــن يف هذيــن القطاعــن.

مكونات مؤشر التكافؤ
يتكون مؤشر تكافؤ من ثالثة عناصر ،وهي املشاركة والتطور الوظيفي واألجور

01
املشاركة
يقيــس الفجــوة بــن اجلنســن يف
القــوى العاملــة .ويتكـ ّـون هــذا العنصــر
مــن عنصرين فرعيني ،وهمــا الوصول
والتمثيــل .يقيــس الوصــول احتماليــة
حصــول النســاء والرجــال علــى
عمــل ،بينمــا يقيــس التمثيــل نســبة
النســاء إىل الرجــال يف ســوق العمــل.

02

03

التطور الوظيفي

األجور

ويركــز علــى الفجــوة بــن اجلنســن
ســلطة صناعــة القــرار.
يف
ُ
وتُحســب الفجــوة عــن طريــق
حســاب نســبة النســاء إىل الرجــال
يف شــغل املناصــب اإلداريــة.

يتنــاول عــدم املســاواة بــن
اجلنســن فيمــا يجنيانــه مــن دخــل
يف ســوق العمــل عــن طريــق
قيــاس نســبة الفجــوة يف الدخــل،
وهــي النســبة بــن النســاء والرجــال
يف متوســط الراتــب الشــهري.

تتوافــق هــذه العناصــر مــع مؤشــرات العمــل الالئــق ملنظمــة العمــل الدوليــة التــي ُعرضــت يف املؤمتــر الــدويل
الثامــن عشــر خلــراء اإلحصــاءات العماليــة يف ديســمرب ( 2008منظمــة العمــل الدوليــة .)2013 ،علــى وجــه
التحديــد يتماشــى مؤشــر تكافــؤ مــع املؤشــرات اإلحصائيــة لتكافــؤ الفــرص واملســاواة يف املعاملــة ،وهــي:
 )1التمييــز املهنــي علــى أســاس النــوع ،و )2نســبة املــرأة يف وظائــف اإلدارة العليــا والوســطى ،و )3الفجــوة
يف األجــور بــن اجلنســن .ويقيــس مؤشــر تكافــؤ الفجــوات علــى مســتوى األنشــطة االقتصاديــة وحجــم الشــركة.
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مؤشرات العمل الالئق الصادرة عن منظمة العمل الدولية
ارتباطا ً
ً
وثيقا بالركائز
يتناول إطار قياس العمل الالئق عشرة عناصر موضوعية ترتبط
اإلسرتاتيجية األربعة لربنامج العمل الالئق ،أي ( )1املعايري الدولية واملبادئ األساسية
واحلقوق املرتبطة بالعمل والعمالة و( )2إيجاد فرص العمل و( )3احلماية االجتماعية
و( )4احلوار االجتماعي والهيكل الثالثي.
 -1فرص العمل
 -2الدخل املالئم والعمل املنتج
 -3ساعات العمل املناسبة
 -4التوازن بني العمل والعائلة واحلياة الشخصية؛ العمل غري املقبول
 -5االستقرار يف العمل وظروف العمل اآلمنة
 -6املساواة يف الفرص واملعاملة يف العمل؛ بيئة عمل آمنة
 -7احلماية االجتماعية
 -8احلوار االجتماعي مع متثيل أصحاب العمل والعمال.
متثل هذه العناصر اجلوهرية العشرة األبعاد الهيكلية إلطار قياس العمل الالئق الذي يتم
من خالله تنظيم مؤشرات اإلطار القانوين واإلحصائي للعمل الالئق وتصنيفها.

مصادر البيانات
تســتند البيانــات املســتخدمة يف هــذا التقريــر إىل ثالثــة
مصــادر أساســية :وهــي البيانــات اإلداريــة وبيانــات
الدراســة االســتقصائية ومراجعــة سياســات ســوق
العمــل .واملصــدر الرئيســي للبيانــات اإلداريــة هــو
املؤسســة العامــة للتأمينات االجتماعية ،وهي مؤسســة
حكوميــة مســؤولة عــن التأمينــات االجتماعيــة ملوظفــي
القطــاع اخلــاص .وجتمــع املؤسســة بيانــات عــن القــوى
العاملــة مــن خــال مــا تقدمــة جهــات العمــل اخلاصــة
مــن تقاريــر منتظمــة ،وتغطــي إجمــايل 7,806,040
ً
موظفــا ،وتُســتخدم هــذه البيانــات حلســاب الفجــوات واملصــدر الثالــث يشــمل جميــع القوانــن واللوائــح
يف القطــاع اخلــاص عــر العناصــر الثــاث ملؤشــر تكافــؤ .واملعلومــات التــي تنشــرها اجلهــات احلكوميــة
فيمــا يتعلــق بسياســات وبرامــج العمــل .وتهــدف
أمــا املصــدر الثــاين للبيانــات ،وهــو بيانــات الدراســة هــذه املراجعــة إىل حتديــد املعوقــات التنظيميــة
االســتقصائية ،فيجمعــه فريــق تكافــؤ باســتخدام أداتــن التــي قــد تســبب ظهــور الفجــوات يف ســوق العمــل.
اســتقصائيتني ،إحداهمــا موجهــة ملديــري املــوارد

البشــرية يف شــركات القطــاع اخلــاص .واألخــرى للموظفــات
واملوظفــن العاملــن داخــل القطــاع اخلــاص .وقــد شــارك
يف الدراســة االســتقصائية يف هذا اإلصدار  57شركة و985
ً
موظفــا ســعود ًيا مــن كال اجلنســن .تُســتخدم بيانــات
الدراســة االســتقصائية لدعــم املؤشــر برباهــن
تســاعد علــى فهــم املمارســات والتصــورات
والســلوكيات الشــائعة بــن أصحــاب العمــل واملوظفــن
مــن أجــل تفســر الفجــوات يف ســوق العمــل.
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مراجعة السياق احمللي
عنــد دراســة املؤشــرات العامليــة التــي تتنــاول مشــاركة املــرأة الســعودية ومتكينهــا اقتصاد ًيــا ،نالحــظ للوهلــة األوىل
ً
مقارنة بالســنوات الســابقة .ويف تقرير صدر عن جمموعة البنك الدويل حتت عنوان "املرأة وأنشــطة
حتسـ ًنا يف األداء
را يف الفــرة الواقعــة بــن عامــي
األعمــال والقانــون لعــام  ،“2020أظهــرت اململكــة العربيــة الســعودية حتس ـ ًنا كب ـ ً
 2017و ،2019ممــا وضــع اململكــة يف مقدمــة االقتصــادات التــي أحرزت التقدم األكرب على مســتوى العامل .وســاهمت
اإلصالحــات التــي أقرتهــا اململكــة يف اآلونــة األخــرة علــى حتصيــل جممــوع نقــاط قــدره  70.6مــن أصــل  100نقطــة
يف عــام  ،2019مســجلة بذلــك حتســن ملحــوظ عــن اجملمــوع التــي حصلــت عليــه عــام  2017والبالــغ  31.9نقطــة.

وخالل الفرتة الزمنية املمتدة بني نشر التقريرين ،قام جملس الوزراء
بالتعديل والتصديق على العديد من القوانني املدنية وقوانني العمل
التي توفر احلماية حلقوق املرأة وحتد من املعوقات التي حتول دون
املشاركة االقتصادية للمرأة السعودية.
وعلــى وجــه اخلصــوص ،إلغــاء القوانــن التمييزيــة
التــي حتــد مــن حريــة املــرأة يف التنقــل .ففــي عــام
ُ ،2017منحــت املــرأة الســعودية احلــق يف قيــادة
الســيارة ،وتبــع ذلــك يف عــام  2019منحهــا احلــق يف
احلصــول علــى جــواز ســفر والســفر إىل اخلــارج دون
احلاجــة إىل موافقــة الــويل ،ممــا أتــاح لهــا حريــة غــر
مســبوقة للتنقــل .كمــا مكنــت اإلصالحــات التشــريعية

املســتجدة الســعوديات مــن التســجيل يف ســجل األســرة
بصفتهــن "ربــة أســرة “ وحــق االســتقالل يف ســكن خــاص
بــد ًال مــن اعتبــار منــزل الــزوج أو الوصــي القانــوين مــكان
اإلقامــة اإللزامــي .عــاوة علــى ذلــك ،رفعــت اململكــة
األحــكام التــي تفــرض علــى الزوجــة العــودة قسـ ًـرا إىل منــزل
زوجهــا .ويف عــام  ،2019أدخلــت اململكــة تعديــات
نظاميــة تعــزز فــرص املــرأة يف مــكان العمــل عــن طريــق

 01إلغاء القوانني التمييزية يف التوظيف
 02جترمي التحرش اجلنسي
 03رفع القيود املفروضة على عمل املرأة يف وظائف معينة ومشاركتها يف مناوبات العمل املسائية
 04منع فصل املرأة من العمل أثناء احلمل وبعد الوالدة
ووحدت اللوائح اجلديدة ً
أيضا سن التقاعد بني اجلنسني ،مما أدى إىل إطالة حياة املرأة الوظيفية وزيادة دخلها
املكتسب واسهاماتها (البنك الدويل.)2020 ،

جمموع الدرجات واملرتبة التي حققتها اململكة العربية السعودية

تقرير البنك الدويل حول املرأة وأنشطة األعمال والقانون لعام 2020
التقرير العاملي حول الفجوة بني اجلنسني لعام  2021الصادر عن
املنتدى االقتصادي العاملي
اجلدول ( - )1ترتيب اململكة العربية السعودية يف املؤشرات الدولية لعام 2020
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التصنيف

الدرجة
العامل

الشرق األوسط
وشمال أفريقيا

70.6/100

131/190

ال ينطبق

0.599/1

146/153

15/19

يف تقريــر الفجــوة بــن اجلنســن لعــام  2020الصــادر عــن املنتــدى االقتصــادي العاملــي ،ســجلت
الســعودية درجــة  0.599مــن أصــل “ ”1التــي متثــل الدرجــة الكاملــة (تعنــي الدرجــة التكافــؤ التــام
ً
مقارنــة بدرجــة  0.590يف عــام  .2018يشــمل اجملمــوع مؤشــرات متعــددة مثــل:
بــن اجلنســن)
املشاركة والوصول اىل الفرص االقتصادية ( ،)0.375والتحصيل العلمي ( )0.983والصحة ،والبقاء على قيد احلياة
( )0.963واملشاركة السياسية (.)0.077

ومن بني املؤشرات األربعة املذكورة ،شكلت املشاركة والوصول
إىل الفرص االقتصادية العامل األكرب وراء هذه الزيادة ،يف حني بقيت
وخصوصا فيما يخص مؤشر
املؤشرات األخرى على حالها دون تغيري،
ً
التمكني السياسي ،وهو املكون الرئيسي الذي ساهم يف تدين
تصنيف اململكة.
ومــع هــذه الزيــادة الطفيفــة ،بقــي ترتيــب اململكــة كمــا
هــو إىل حــد مــا ،حيــث احتلــت املرتبــة  147مــن بــن
 156دولــة حــول العــامل ،واملرتبــة  15مــن أصــل 19
دولــة يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
(اجلــدول ( )1املنتــدى االقتصــادي العاملــي.٢)2020 ،
ينعكــس التفــاوت بــن اجلنســن الــذي يتــم قياســه
يف هــذه املؤشــرات الدوليــة ً
أيضــا يف اإلحصــاءات

الوطنيــة واملعلومــات املتاحــة للجمهــور والتــي قمنــا
مبراجعتهــا أثنــاء اإلعــداد لهــذا التقريــر .وينصــب تركيزنــا
علــى املشــاركة االقتصاديــة ،ال ســيما فيمــا يتعلــق
باملشــاركة يف ســوق العمــل ،وفــرص تقلــد املناصــب
العليــا ،واألجــور .ومــن اجلديــر بالذكــر اإلشــارة إىل أنــه مت
حتديــث العديــد مــن اإلحصائيــات منــذ صــدور النســخة األوىل
مــن تقريــر تكافــؤ والعديــد مــن اإلحصائيــات األخــرى بقيــت
دون حتديــث ،وســتتم اإلشــارة إليهــا يف هــذا التقريــر.

 01املشاركة
ً
ووفقــا ألحــدث
فيمــا يتعلــق باملشــاركة يف ســوق العمــل،
اإلحصائيــات الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء ،وبلغــت
نســبة النســاء  36%مــن جممــوع العاملــن الســعوديني
بينمــا بلغــت نســبة النســاء غــر الســعوديات  4%فقــط
مــن جممــوع املوظفــن غــر الســعوديني يف اململكــة.
متثل النساء فقط

15%

من إجمايل القوى العاملة
يف اململكة

وعنــد دراســة بيانــات املشــاركة يف القــوى العاملــة
بحســب القطــاع ،تبــن أن النســاء ميثلــن  38%مــن
إجمــايل القــوى العاملــة يف القطــاع العــام ،و 10%مــن
إجمــايل القــوى العاملــة يف القطــاع اخلــاص (اجلــدول .)2

ووتتضــاءل نســبة
بشــكل
اخلــاص
ٍ
جممــوع العاملــن
والذيــن ميثلــون

علــى الرغــم مــن أن هــذه اإلحصائيــات
تؤكــد أن النســاء مــا زلــن ميثلــن النســبة
األقــل يف ســوق العمــل ،إال أن نســبتهن
ً
ً
مقارنــة بعــام
طفيفــا
منــوا
شــهدت
ً
 ،2018حيــث ارتفــع إجمــايل النســاء
العامــات يف اململكــة بنســبة 9%
نظــرا للتوجــه الكبــر لتوظيــف النســاء
ً
يف القطاعــن العــام واخلــاص (اجلــدول.)2

 2احتلت السعودية يف عام  2018املرتبة  ،141إال أن القائمة ضمت يف ذلك العام  149دولة فقط.
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مشــاركة املــرأة يف القطــاع
ملحــوظ عنــد املقارنــة مــع
الرجــال مــن غــر الســعوديني
الشــريحة األكــر يف الســوق.

وقــد أدى االنكمــاش االقتصــادي الــذي عانــى منــه القطــاع اخلــاص يف عــام  2020إىل تعزيــز نســبة مشــاركة املــرأة يف
ســوق العمــل ،كونــه أدى إىل تراجــع يف توظيــف الرجــال غــر الســعوديني بنســبة ( 9%الهيئــة العامــة لإلحصــاء2020 ،؛
الهيئــة العامــة لإلحصــاء.)2018 ،
2018

2020

الفرق

إجمايل العاملني
إجمايل العاملني

10,085,876

9,654,759

-4%

إجمايل العاملني من الرجال

8,769,838

8,213,782

-6%

إجمايل العاملني من النساء

1,316,038

1,440,977

9%

نسبة توظيف املرأة

13%

15%

14%

إجمايل العاملني من السعوديني

3,111,199

3,252,198

5%

إجمايل العاملني من الرجال السعوديني

2,040,742

2,079,331

2%

إجمايل العاملني من النساء السعوديات

1,070,457

1,172,867

10%

نسبة توظيف املرأة السعودية

34%

36%

5%

6,974,677

6,402,561

-8%

إجمايل العاملني من الرجال غري السعوديني

6,729,096

6,134,451

-9%

إجمايل العاملني من النساء غري السعوديات

245,581

268,110

9%

نسبة توظيف املرأة غري السعودية

4%

4%

19%

إجمايل العاملني من غري السعوديني

العاملني يف القطاع العام
إجمايل العاملني من الرجال

1,486,389

1,627,858

10%

إجمايل العاملني من النساء

927,008

1,008,843

9%

نسبة توظيف املرأة

559,381

619,015

11%

نسبة توظيف املرأة

38%

38%

1%

إجمايل العاملني من السعوديني

1,407226

1,505,442

7%

إجمايل العاملني من الرجال السعوديني

879,168

931,736

6%

إجمايل العاملني من النساء السعوديات

528,058

573,706

9%

نسبة توظيف املرأة السعودية

38%

38%

2%

إجمايل العاملني من غري السعوديني

79,163

122,416

55%

إجمايل العاملني من الرجال غري السعوديني

47,840

77,107

61%

31,323

45,309

45%

40%

37%

-6%

إجمايل العاملني من النساء غري السعوديات
نسبة توظيف املرأة غري السعودية
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العاملني يف القطاع اخلاص
إجمايل العاملني يف القطاع اخلاص

8,599,487

8,026,901

-7%

إجمايل العاملني من الرجال

7,842,830

7,204,939

-8%

إجمايل العاملني من النساء

756,657

821,962

9%

نسبة توظيف املرأة

9%

10%

16%

1703973

1,746,756

3%

1,161,574

1,147,595

-1%

542,399

599,161

10%

32%

34%

8%

6,895,514

6,280,145

-9%

6,864,191

6,057,344

-12%

31,323

222,801

611%

0.5%

4%

681%

إجمايل العاملني من السعوديني
إجمايل العاملني من الرجال السعوديني
إجمايل العاملني من النساء السعوديات
نسبة توظيف املرأة السعودية
إجمايل العاملني من غري السعوديني
إجمايل العاملني من الرجال غري السعوديني
إجمايل العاملني من النساء غري السعوديات
نسبة توظيف املرأة غري السعودية

اجلدول ( )2املشاركة يف سوق العمل حسب اجلنسية والقطاع (ال يشمل العمالة املنزلية)
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 02التطور الوظيفي
مــن حيــث التطــور الوظيفــي ،مل تصــدر الهيئــة العامــة لإلحصــاء ٣بيانــات مفصلــة حســب اجلنــس حــول توزيــع العاملــن
حســب املهــن يف القطاعــن العــام أو اخلــاص يف عــام ( 2020اجلــدول  .)3ولتقييــم وصــول املــرأة إىل املناصــب العليا
والسياســية يف القطاع العام ،أجرينا دراســة مســحية شــملت الهيئتني التشــريعيتني يف احلكومة :جملس الشــورى
وجملــس الــوزراء .وال يــزال متثيــل املــرأة يف كال الهيئتــن متدن ًيــا للغايــة ومل يشــهد أي منــو ملحــوظ منــذ عــام ،2018
متثل النساء

20%

أعضاء
جملس الشورى

0%

عضوية
جملس الوزراء

ولغايــة هــذه اللحظــة ٤فــإن أعلــى منصــب قيــادي يف احلكومــة تتقلــده امــرأة هــي صاحبــة الســمو امللكــي
األمــرة رميــا بنــت بنــدر آل ســعود ،ســفرية اململكــة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة برتبــة وزيــر ،تليهــا الدكتــورة
إميــان املطــري نائــب وزيــر التجــارة ،والدكتــورة إينــاس العيســى ،رئيســة جامعــة األمــرة نــورة ،والدكتــورة حنــان
5
وجميعهــن معينــات مبوجــب أمــر ملكــي باملرتبــة املمتــازة.
األحمــدي مســاعدة رئيــس جملــس الشــورى،
ّ

إىل جانب ذلك ،شكلت النساء يف االنتخابات البلدية لعام  2015نسبة 14٪
من إجمايل املرشحني ،إال أنهن شغلن  2٪فقط من إجمايل املقاعد املتاحة
يف اجملالس البلدية (ما يقدر بحوايل  20مت انتخابهن و 17مت تعيينهن ،من
أصل  2،106مقعد).
ومل يتم إجراء أي انتخابات بلدية منذ ذلك احلني ( 6الهيئة العامة لإلحصاء2020 ،؛ الهيئة العامة لإلحصاء.)2018 ،

2018

2020

217,391

ال ينطبق

172122

ال ينطبق

45,269

ال ينطبق

نسبة النساء

21%

ال ينطبق

املشرعون واملديرون ومديرو األعمال السعوديون اجلدد

155,820

ال ينطبق

112,610

ال ينطبق

43,210

ال ينطبق

إجمايل املشرعني واملديرين ومديري األعمال
إجمايل الرجال
إجمايل النساء

إجمايل الرجال السعوديون
إجمايل النساء السعوديات

 3يجدر تسليط الضوء إىل أن الهيئة العامة لإلحصاء أنشأت وحدة إحصاءات النوع االجتماعي والتنوع يف عام .2021
 4تستند التعيينات املذكورة يف هذا التقرير إىل الدراسة االستقصائية التي تتناول الوظائف القيادية يف القطاع العام اعتبا ًرا من ديسمرب .2021
 5عينت اململكة منذ ذلك احلني سيدتني أخريني ،وهما آمال بنت يحيى املعلمي سفرية اململكة العربية السعودية يف الرنويج ،وإيناس الشهوان سفرية
اململكة يف السويد وأيسلندا ،إال أن كلتاهما ال يشغلن منصب «وزير برتبة ممتازة».
 6اختتمت أعمال الدورة الثالثة اجملالس البلدية واجملالس البلدية يف خمتلف مناطق وحمافظات اململكة يف ديسمرب .2021
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نسبة النساء السعوديات

28%

ال ينطبق

املشرعون واملديرون ومديرو األعمال اجلدد غري السعوديني

61,571

ال ينطبق

إجمايل الرجال غري السعوديني

59,512

ال ينطبق

إجمايل النساء غري السعوديات

2,059

ال ينطبق

نسبة النساء غري السعوديات

3%

ال ينطبق

اجلدول ( )3حجم وتوزيع األفراد العاملني يف املناصب العليا موزعني حسب النوع االجتماعي (يشمل فقط املوظفني اخلاضعني للتأمينات االجتماعية)

فيمــا يتعلــق بالقطــاع اخلــاص ،شــكلت النســاء العامــات
يف القطــاع عــام  2018نســبة  21%مــن كادر املديريــن
ومديــري األعمــال (الهيئــة العامــة لإلحصــاء) .وتشــر
البيانــات املصنفــة حســب اجلنســيات أن نســبة النســاء
الســعوديات اللواتــي يتقلــدن املناصــب اإلداريــة والقياديــة
تبلــغ  ،28%يف حــن بلغــت نســبة النســاء غري الســعوديات
 3%فقــط .ومل يتــم حتديــث هــذه اإلحصائيــات لعــام .2020
مــع ذلــك ،نشــرت الهيئــة العامــة لإلحصــاء بيانــات حــول
حجــم امللتحقــن اجلــدد يف هــذه املناصــب يف عــام
ً
موضحــة أن النســاء يشــكلن  49%مــن املديريــن
،2020

ومديــري األعمــال اجلــدد ،وأن معظمهــن ســعوديات.
علــى صعيــد آخــر ،بلــغ جممــوع الشــركات املدرجــة يف
الســوق املاليــة الســعودية (تــداول)  240شــركة ،ومتثــل
النســاء  2%مــن إجمــايل عضويــة جمالــس اإلدارة ،ممــا
ميثــل قفـ ً
ـزة كبــرة مــن نســبة  0.008%التــي مت حصرهــا
يف عــام  .2018وارتفــع إجمــايل عــدد النســاء مــن  11إىل
 39ســيدة يف غضــون عامــن فقــط ،مــع التنويــه إىل أن
آن واحــد
هنــاك عــدة ســيدات يحملــن عضويتــن اثنتــن يف ٍ
حتديــدا :أســماء طــال حمــدان ،ود.
يف جمالــس اإلدارة،
ً
نــوف الشــريف ،ورانيــا نشــار ،وســارة الســحيمي (تــداول).

 03األجور
فيمــا يتعلــق باألجــور ،تشــر اإلحصائيــات الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء إىل أن متوســط األجــور التــي يتقاضاهــا
الرجــال تقــدر ب  6،651ريــا ًال بينمــا تتقاضــى النســاء  6،065ريــا ًال .ويشــر هذيــن املتوســطني إىل زيــادة بنســبة
 7%يف متوســط أجــور الرجــال ،يقابلــه انخفــاض بنســبة 9%يف متوســط أجــور النســاء .وحتتســب فجــوة األجــور
بــن الرجــال والنســاء باســتخدام متوســط األجــور هــذا وتُحــدد بنســبة  .9%وتشــر البيانــات املصنفــة حســب
اجلنســيات أن متوســط األجــور التــي يتقاضاهــا الســعوديون والســعوديات تقــدر بـــ 10،967ريــا ًال و8،951ريــا ًال ،بينمــا
يبلــغ متوســط أجــور الرجــال والنســاء غــر الســعوديني  4،264ريــال ســعودي و 2،548ريــال ســعودي .وبذلــك
تبلــغ فجــوة األجــور بــن اجلنســن يف القــوى العاملــة الســعودية  ،18%ويف القــوى العاملــة غــر الســعودية .40%
يف القطاع العام .تبلغ فجوة األجور

9%

بني السعوديني
والسعوديات
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22%

القوى العاملة
غري السعودية

فتقــدر فجــوة األجــور بــن
أمــا يف القطــاع اخلــاص
ّ
اجلنســن يف القــوى العاملة الســعودية بحــوايل  ،٪42ويف
القــوى العاملــة غــر الســعودية يف نفــس القطــاع بحــوايل
 .-26%يعــود ســبب حصــول املوظفــات غــر الســعوديات
علــى رواتــب أعلــى إىل تركزهــن يف الوظائــف األعلــى أجــرًا،
مثــل التمريــض ،ويف املقابــل يرتكــز املوظفــن غــر
الســعوديني يف الوظائــف منخفضــة األجــر يف القطــاع
اخلــاص ،مثــل البنــاء والتشــييد .ويتــم تأكيد عــدم التكافؤ يف

01
العامل 1

حتيز صاحب العمل

األجــور عنــد دراســة متوســط ســاعات العمــل للجنســن،
حيــث متيــل النســاء والرجــال إىل العمــل لســاعات مماثلــة
حيــث يبلــغ متوســط ســاعات العمــل األســبوعية لــدى
ً
مقارنــة بـــ 43ســاعة لــدى النســاء.
الرجــال  46ســاعة،
تشــر هذه الفجوة الطفيفة يف ســاعات العمل والبالغة
 5%إىل أن أسباب التفاوت يف األجور تعود إىل عوامل أخرى،

02

العامل 2

تردد النساء عن التفاوض
بشأن رواتبهن

03
العامل 3

ترتكز النساء يف النشاطات
االقتصادية منخفضة األجر
ً
مقارنة بالرجال.

2020

املشرعون واملديرون ومديرو األعمال اجلدد
إجمايل الرجال
إجمايل النساء

5,727
2,945
2,782

نسبة النساء

49%

املشرعون واملديرون ومديرو األعمال السعوديون اجلدد

5,227

إجمايل الرجال السعوديون
إجمايل النساء السعوديات

2,494
2,733

نسبة النساء السعوديات

52%

املشرعون واملديرون ومديرو األعمال اجلدد غري السعوديني

500

إجمايل الرجال غري السعوديني

451

إجمايل النساء غري السعوديات

49

نسبة النساء غري السعوديات

10%

اجلدول ( )4حجم وتوزيع األفراد اجلدد العاملني يف املناصب العليا موزعني حسب النوع االجتماعي (يشمل فقط املوظفني اخلاضعني للتأمني االجتماعي)

 7يتم تقدير متوسط األجور وفجوة األجور باستخدام البيانات من املشاركني يف الدراسة االستقصائية حول الرواتب التي يتقاضونها.
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تُظهــر اإلحصــاءات املنشــورة والتوجهــات احملليــة درجــة
التفــاوت بــن الرجــال والنســاء يف املشــاركة يف ســوق
العمــل وتقلــد املناصــب العليــا واألجــور .فــان حتقيــق
أكــر قــدر ممكــن مــن التكافــؤ بــن اجلنســن يف ســوق
العمــل يســاهم يف زيــادة الكفــاءة االقتصاديــة وذلــك
مــن خــال حتقيــق عوائــد أكــر علــى االســتثمارات يف
تعليــم كل مــن الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء ،ويســاعد
يف الوقــت ذاتــه علــى خفــض املعــدل العــام للفقــر
املعيشــي لألســر ،خاصــة إذا أخذنــا باالعتبــار أن زيــادة
مشــاركة املــرأة يف إدارة مــوارد األســرة املعيشــية
يــؤدي إىل إنفــاق نســبة أكــر مــن مــوارد األســرة مــن أجــل
تعزيــز رفاهيــة األطفــال مــن خــال الرتكيــز علــى الغــذاء

والتعليــم علــى ســبيل املثــال (البنــك الــدويل.)2012 ،
ـتنادا
يف ضــوء مــا ســبق ومتاشــيا مــع رؤيــة اململكــة ،واسـ ً
إىل مراجعــة اإلحصــاءات الوطنيــة كمــا هــو مبــن أعــاه،
يهــدف مؤشــر تكافــؤ لتطويــر مقيــاس أكــر دقــة وتفصيـ ًا
لتكافــؤ الفــرص بــن النســاء والرجــال يف املشــاركة
والتطــور الوظيفــي واألجــور ،مــع الرتكيــز علــى القطــاع
اخلــاص .كمــا يهــدف املؤشــر إىل اســتعراض أوجــه النجــاح
والفــرص بغــرض دعــم أهــداف الرؤيــة الراميــة إىل حتســن
مشــاركة النســاء يف القــوى العاملــة الســعودية ،وتعزيــز
الفــرص املتاحــة لــكال اجلنســن لتحقيــق التكافــؤ يف جميــع
القطاعــات حتــت مظلــة القطــاع اخلــاص يف اململكــة.
2018

2020

الفرق

متوسط األجور
متوسط األجور

6,277

6,564

5%

متوسط أجور الرجال

6,223

6,651

7%

متوسط أجور النساء

6634

6,065

-9%

الفجوة يف األجور

-7%

9%

10,292

10,540

2%

10,493

10,967

5%

9425

8,951

-5%

10%

18%

متوسط األجور (غري السعوديني)

3,741

4,078

9%

متوسط أجور الرجال (غري السعوديني)

3,805

4,264

12%

متوسط أجور النساء (غري السعوديات)

3,134

2,548

-19%

الفجوة يف األجور (غري السعوديني)

18%

40%

متوسط األجور (السعوديون)
متوسط أجور الرجال (السعوديني)
متوسط أجور النساء (السعوديات)
الفجوة يف األجور (السعوديون)

-233%

81%

128%

متوسط األجور يف القطاع العام
متوسط األجور يف القطاع العام

11,193

11,589

4%

متوسط أجور الرجال

11,389

11,837

4%

متوسط أجور النساء

10,398

10,628

2%

الفجوة يف األجور

9%

10%

متوسط األجور (السعوديون)

11,383

11,668

3%

متوسط أجور الرجال (السعوديني)

11,524

11,891

3%

متوسط أجور النساء (السعوديات)

10,768

10,807

0%
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17%

الفجوة يف األجور (السعوديون)

7%

9%

39%

متوسط األجور (غري السعوديني)

8,990

10,810

20%

متوسط أجور الرجال (غري السعوديني)

9,507

11,309

19%

متوسط أجور النساء (غري السعوديات)

7,899

8,792

11%

الفجوة يف األجور (غري السعوديني)

17%

22%

32%

متوسط األجور يف القطاع اخلاص
متوسط األجور يف القطاع اخلاص

4,449

5,404

21%

متوسط أجور الرجال

4,382

5,409

23%

متوسط أجور النساء

5,786

5,332

-8%

الفجوة يف األجور

-32%

1%

-104%

متوسط األجور (السعوديون)

7,202

8,031

12%

متوسط أجور الرجال (السعوديني)

7,549

8,865

17%

متوسط أجور النساء (السعوديات)

5,702

5,174

-9%

الفجوة يف األجور (السعوديون)

24%

42%

70%

متوسط األجور (غري السعوديني)

3,884

4,658

20%

متوسط أجور الرجال (غري السعوديني)

3,844

4,634

21%

متوسط أجور النساء (غري السعوديات)

5,955

5,853

-2%

الفجوة يف األجور (غري السعوديني)

-55%

-26%

-52%

اجلدول ( )5متوسط األجور حسب اجلنسية والقطاع (ال يشمل العمالة املنزلية)
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ملخص النتائج
يقــوم هــذا التقريــر علــى ثالثــة أنــواع مــن التحليــات :التحليل
يقــدر الفجــوة يف
األول هــو حســاب مؤشــر تكافــؤ الــذي
ّ
بنــاء علــى بيانــات
تكافــؤ الفــرص يف القطــاع اخلــاص
ً
املؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة لعــام .2020
وتُظهــر املقارنــة بــن أعــداد موظفــي القطــاع اخلــاص
والتفاصيــل اخلاصــة بهــم وجــود تفــاوت طفيــف بــن
جمموعــة البيانــات املأخــوذة مــن املؤسســة العامــة
للتأمينــات االجتماعيــة والبيانــات املنشــورة والصــادرة
عــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء (مقــدار التفــاوت 3%
فقــط) ٨،يف حــن أن التوزيــع حســب النــوع االجتماعــي
واجلنســية يف القطــاع اخلــاص لعــام  2020متشــابه
متامــا عــر خمتلــف مصــادر البيانــات (اجلــدول .)6
ً
يقيــس املؤشــر الفجــوات عــر ثــاث عناصــر وهــي:
املشــاركة والتطــور الوظيفــي واألجــور .ويقيــس مؤشــر
تكافــؤ الفجــوات علــى ثالثــة مســتويات :املســتوى الوطنــي،

واألنشــطة االقتصاديــة ،وحجــم الشــركات .وباإلضافــة إىل
صــل التحليــل حســب اجلنســية (ســعودي مقابــل
ذلــك ،يفُ ّ
نظرا الختالف اللوائــح القانونية والديناميكيات
غري ســعودي) ً
االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي حتكــم اجملموعتــن والتــي
تنتــج عنهــا خمرجــات متفاوتــة .ويقــدم هــذا القســم ً
أيضــا
مقارنــة بــن النتائــج املنشــورة يف عامــي  2018و.2020
والتحليــل الثــاين هــو حتليــل بيانــات دراســة تكافــؤ
االســتقصائية التــي مت جمعهــا مــن عينــة مــن شــركات
القطــاع اخلــاص .وجتمع الدراســة االســتقصائية ردودًا من
مديــري املــوارد البشــرية وموظفــن يف كل مــن الشــركات
املشــاركة .أمــا النــوع الثالــث فهــو مراجعــة للسياســات
املتعلقــة بتكافــؤ الفــرص بــن النســاء والرجــال يف القطاع
اخلــاص .وتعــرض فيمــا يلــي النتائــج األساســية لــكل حتليل.
مت تنــاول املنهجيــة املتبعــة يف تطبيــق مؤشــر تكافــؤ
والتوصيــات التــي نتجت عــن التحليل يف نهاية هــذا التقرير.

املؤشر

بيانات املؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

بيانات الهيئة
العامة لإلحصاء

إجمايل القوى العاملة (القطاع اخلاص)

7,801,277

8,026,901

7%

7%

نسبة الرجال السعوديني يف القوى العاملة

14%

14%

نسبة النساء غري السعوديات يف القوى العاملة

3%

3%

نسبة الرجال غري السعوديني يف القوى العاملة

75%

75%

نسبة النساء السعوديات يف القوى العاملة

استنادا إىل البيانات الصادرة عن املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والهيئة العامة لإلحصاء
اجلدول ( )6التقسيم
ً

مؤشر تكافؤ

األداء يف القطاع اخلاص
را فيمــا يتعلــق بالقــوى العاملــة الســعودية منــذ
بصــورة عامــة ،شــهد مؤشــر تكافــؤ يف عــام  2020حتســ ًنا كبــ ً
نشــر نســخة  ،2018بينمــا بقيــت النتائــج اخلاصــة بالقــوى العاملــة غــر الســعودية تقري ًبــا كمــا هــي دون تغيــر .وقــد
حقــق املؤشــر نســبة  54%فيمــا يتعلــق بإجمــايل القــوى العاملــة الســعودية يف القطــاع اخلــاص ،ممــا يعنــي أن
الفجــوة يف الفــرص االقتصاديــة بــن الرجــال والنســاء تبلــغ  -46%ويشــر ذلــك إىل حتســن بنســبة  15%منــذ عــام
( )2018اجلــدول  .)6يعــود االرتفــاع الكبــر يف مؤشــر تكافــؤ للســعوديني بصــورة أساســية إىل عاملــن )1 :تضييــق
الفجــوة يف عنصــر املشــاركة ،و )2حتســن التكافــؤ يف األجــور بــن الرجــال والنســاء (اجلــدول  .)7وتصبــح الفجــوة
أعلــى عنــد العمالــة غــر الســعودية لتبلــغ  ،64%وقــد بقيــت النســبة كمــا هــي دون تغيــر تقري ًبــا منــذ .2018

أفرادا يعملون يف القطاع العام.
 ٨قد تشمل جمموعة البيانات التي حصلت عليها جمعية النهضة من املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
ً
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املؤشر

الفجوة يف 2018

الفجوة يف  2020الفرق

املشاركة (السعوديني)

52%

48%

-7%

املشاركة (غري السعوديني)

97%

96%

-1%

التطور الوظيفي (السعوديني)

58%

59%

2%

التطور الوظيفي (غري السعوديني)

97%

96%

-1%

الفجوة يف األجور (السعوديون)

49%

31%

-37%

الفجوة يف األجور (غري السعوديني)

0%

0%8

-

اجلدول ( :)7الفجوات ين اجلنسني ً
استنادا إىل البيانات الصادرة عن املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
وفقا ملؤشر تكافؤ،
ً

األداء حسب النشاط االقتصادي
إن أفضــل األنشــطة مــن حيــث تكافــؤ الفــرص بــن الرجــال
والنســاء الســعوديني هــي التعليــم والصحــة والضيافــة،
بعيــدا عــن نشــاط التعليــم ،فقــد
يجــدر التنويــه إىل أنــه،
ً
شــهد تكافــؤ الفــرص بــن النســاء والرجــال حتســ ًنا
علــى مســتوى جميــع الصناعــات مقارنـ ًـة بعــام  .2018إن
التقــدم احملــرز يف مؤشــر تكافؤ على مســتوى األنشــطة
وخصوصــا عنــد احلديــث عــن القــوى العاملــة
االقتصاديــة،
ً
الســعودية ،يعــود إىل حــد كبــر إىل التحســينات التــي
طــرأت علــى عنصريــن مــن العناصــر املكونــة للمؤشــر،
وهمــا املشــاركة واألجــور .وكمــا هــو احلــال يف عــام
 ،2018كانــت أنشــطة الربيــد واالتصــاالت الســلكية

أداء،
والالســلكية واملرافــق هــي األنشــطة األضعــف
ً
حيــث كانــت ظــروف العمــل بالنســبة للنســاء الســعوديات
ً
مالءمــة ،علــى الرغــم مــن أن كال النشــاطني كانــا
األقــل
قــد ســجال حتســنًا ملحوظــً خــال العامــن املاضيــن.
أمــا فيمــا يخــص القــوى العاملــة غــر الســعودية،
فــإن أفضــل األنشــطة مــن حيــث األداء هــي الصحــة
والتعليــم واخلدمــات االجتماعيــة ،وأقلهــا هــي
املرافــق واالتصــاالت والربيــد .وقــد كانــت هــذه النتائــج
متســقة مــع النتائــج املتحققــة يف عــام .2018

األداء حسب حجم الشركات
ال تــزال الشــركات الصغــرة ومتناهيــة الصغــر 9تشــكل غالبيــة املؤسســات املســجلة يف القطــاع اخلــاص،
بينمــا تشــكل نســبة الشــركات الضخمــة والكبــرة أقــل مــن  1%مــن إجمــايل عــدد املؤسســات املســجلة.

عموما إىل أن هنالك تكافؤ أكرث بني الرجال والنساء
وتشري البيانات
ً
ً
مقارنة بعام
يف القوى العاملة لدى الشركات مبختلف أحجامها
 ،2018إال أن مستوى األداء األفضل من حيث التكافؤ بني اجلنسني كان
من نصيب املؤسسات الصغرية ومتناهية الصغر ،ويتضاءل مستوى
األداء بزيادة حجم املؤسسات.

 9تضم الشركات متناهية الصغر ( )0-9عاملني ،وتضم الشركات الصغرية ( )10-49عامل ،وتضم الشركات املتوسطة احلجم ( )50-499عامل ،وتضم
الشركات الكبرية ( )500-2,999عامل بينما تضم الشركات الضخمة  ,3000وأكرث.
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كان التقــدم عائــدًا إىل حــدٍ كبــر إىل التحســينات التــي طــرأت علــى عنصريــن مــن العناصــر املكونــة ملؤشــر تكافــؤ ،وهمــا
املشــاركة واألجــور .وفيمــا يتعلــق بالقــوى العاملــة غــر الســعودية ،حققــت املؤسســات متناهيــة الصغــر أدنــى مســتوى
مــن تكافــؤ الفــرص بــن الرجــال والنســاء ،بينمــا كان أداء املؤسســات الكبــرة هــو األفضــل يف هــذا اجملــال ،دون تســجيل
فروقــات كبــرة عــر خمتلــف أحجــام الشــركات .علــى الرغــم مــن ذلــك ،شــهد مؤشــر تكافــؤ للشــركات متناهيــة الصغــر
ً
انخفاضــا بنســبة ،6%مقارنـ ً
ـة بعــام  .2018ويعــود ذلــك إىل حــدٍ كبــر إىل االنخفــاض الشــديد يف القــدرة علــى الوصــول إىل
الوظائــف مــن هــذه الفئــة ،والــذي قــد ُيعــزى إىل مغــادرة عــدد كبــر مــن العمالــة الوافــدة يف أعقــاب جائحــة كوفيــد.19-

دراسة تكافؤ االستقصائية
تضمنــت مبــادرة تكافــؤ اســتبيانني ،اســتهدف إحداهمــا
ممثلي املوارد البشــرية داخل الشــركات املشــاركة يف
تكافــؤ ،بينمــا اســتهدف اآلخــر عينــة مــن موظفــي هــذه
الشــركات (ضمــت العينــة الرجــال والنســاء الســعوديني
وغــر الســعوديني واملديريــن وغــر املديريــن).
واشــتملت الدراســة االســتقصائية علــى أســئلة
تســتهدف فهــم أســباب الفجــوة بــن اجلنســن يف

عناصــر تكافــؤ الثالثــة (املشــاركة والتطــور الوظيفــي واألجور)
عنصــر منهــا.
باإلضافــة إىل تصــورات املوظفــن عــن كل
ٍ
كمــا استفســرت الدراســة االســتقصائية عــن السياســات
واآلليــات الداخليــة التــي قــد تؤثــر علــى تكافــؤ الفــرص
والثقافــة املؤسســية يف الشــركة .ويقتصــر حتليــل بيانــات
دراســة تكافــؤ االســتقصائية علــى املوظفــن الســعوديني
ملخصــا لنتائــج الدراســة:
فقــط .يقــدم القســم التــايل
ً

العنصر األول :املشاركة

على غرار الدراسة املنفذة يف عام  ،2018أشارت عينة الشركات
املشاركة يف الدراسة االستقصائية إىل معدل منخفض لتمثيل
املرأة يف إجمايل القوى العاملة ،والذي ُق ّدر بحوايل  .15%وكانت
نسبة املشاركة املستندة إىل عينة دراستنا االستقصائية أقل من
تلك املذكورة يف بيانات املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
واملقدرة بحوايل .34%
كمــا تنــاول التحليــل حتديــد العوامــل املمثلــة يف جانبــي
العــرض والطلــب للمســاعدة يف تفســر الفجــوة
الظاهــرة يف التكافــؤ بــن اجلنســن .إال أنــه بالنظــر إىل
اقتصــار العينة املســتخدمة يف دراســتنا االســتقصائية
علــى أصحــاب العمــل واملوظفــن ،واســتثنائها لفئــة
الباحثــن عــن عمــل ،فمن الصعــب وضع منــوذج لعوامل
جانــب العــرض التــي مــن شــأنها أن تؤثــر علــى قــرارات
الرجــال والنســاء بشــأن االنضمــام إىل ســوق العمــل
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ومســاراتهم فيــه .لهــذا الســبب ،انصــب تركيزنــا علــى قصــر
العوامــل مــن جانــب الطلــب التــي تؤثــر علــى نســبة املوظفات
يف الشــركات املشــاركة يف دراســة تكافــؤ االســتقصائية.
بحســب النمــوذج التحليلــي اإلحصائــي ،يســاهم وجــود
النســاء يف املناصــب اإلداريــة يف الشــركات ضمــن العينــة
يف شــرح نســبة املوظفــات يف الشــركات وذلــك مــع
داللــة إحصائيــة ،وذلــك بعــد التحكــم بالنشــاط االقتصــادي.

عوامل جانب العرض

كمــا هــو احلــال يف اجتاهــات الســوق العامــة التــي
أظهرتهــا البيانــات املأخــوذة مــن املؤسســة العامــة
للتأمينــات االجتماعيــة ،ترتكــز النســاء يف عينــة دراســة
تكافــؤ االســتقصائية بصــورة كبــرة يف قطاعــات
حمــددة ،مثــل التعليــم واخلدمــات االجتماعيــة ،حيــث
ً
تكافــؤا بــن اجلنســن
تشــهد تلــك القطاعــات
ً
وفقــا إلجابــات مديــري املــوارد
بنســبة 100%
ً
إضافة ملا سبق ،من املرجح أن تشكل
مهما للنساء
دافعا
ساعات العمل املرنة
ً
ً

البشــرية يف الدراســة االســتقصائية املوجهــة ألصحــاب
العمــل .ولتوضيــح اجنــذاب النســاء إىل تلــك القطاعــات
حتديــدا ،طلبنــا مــن املوظفــن حتديــد أســباب تفضيلهــم
ً
قطاعــا مــا دون اآلخــر .أفــاد املشــاركون يف الدراســة
ً
بــأن التقــدم الوظيفــي وإجمــايل األجــور همــا الســببان
الرئيســان لتفضيــل العمــل يف قطــاع معــن دون اآلخــر،
حيــث يــويل كل مــن اجلنســن أهميــة كــرى لــكال الســببني.

12%

من النساء

إىل جانب التوازن السليم بني العمل واحلياة
ً
مقارنة بالرجال

كما تويل النساء أهمية أكرب جململ املزايا
املرتبطة بالوظيفة ،مثل التأمني الصحي
وتوفر أماكن لرعاية األطفال

وعنــد دراســة أثــر حتمــل املســؤوليات األســرية علــى
املشــاركة ،أظهــرت بياناتنــا أن أرجحيــة الــزواج وبنــاء
األســرة تتضاعــف مبرتني لــدى الرجال مقارنـ ًـة بنظرائهم
مــن النســاء .يــدل ذلــك إىل أن الوضــع العائلــي يختلــف
ً
خاصــا بــن الرجــال والنســاء بطريقــة تنعكــس
اختالفــا ً

كانت املوظفات النساء األكرث أرجحية
للجوء إىل خيار االعتماد على عاملة منزلية

أو خدمات رعاية األطفال

من الرجال

25%

17%

36%

22%

من النساء

من النساء

من الرجال

من الرجال

انعكاســا مباشـ ًـرا علــى متثيلهــم النســبي داخــل الشــركات.
ً
يتبــن مــن هــذا التفــاوت تــدين احتمــاالت البحــث عــن عمــل مــن
قبــل النســاء املتزوجــات واللواتــي يتحملــن مســؤولية رعايــة
األســرة مقارنـ ًـة بالرجــال بســبب األعــراف االجتماعيــة والتوزيع
غــر املتكافــئ للمســؤوليات األســرية بــن اجلنســن.

32%

15%

12%

6%

من النساء

من النساء
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8%

من الرجال

من الرجال

بينما مييل املوظفون الرجال إىل االعتماد
بشكل أساسي على أفراد األسرة
اآلخرين لرعاية األطفال

يشــر ذلــك إىل أنــه مــن املرجــح أن يكــون لــدى الرجــال
أفــراد أســرة يف املنــزل يرعــون أطفالهــم ،بينمــا حتتــاج
الســيدات إىل اســتخدام مــزودي خدمــات رعايــة خارجيــن
(وهــو اخليــار األكــر تكلفــة) .تكشــف اإلجابــات يف الدراســة
االســتقصائية املوجهــة للمــوارد البشــرية أن 23%
فقــط مــن الشــركات تقــدم ملوظفيهــا مرافــق لرعايــة
األطفــال يف موقــع العمــل أو إعانــة ماليــة لرعايــة األطفــال.
وللتحقــق أكــر يف االختالفــات بــن الرجــال يف النســاء
ســئل املوظفــون
فيمــا يخــص قــرارات تخصيــص الوقــتُ ،
عمــا إذا كانــوا مســتعدين لتقليــص أيــام العمــل مبقــدار

40%

من النساء

64%

من الرجال

يــوم واحــد يف األســبوع والتنــازل عــن  20%مــن دخلهــم
(العمالــة الفائضــة) ،أو مــا إذا كانــوا علــى اســتعداد للعمــل
ليــوم واحــد إضــايف يف األســبوع واحلصــول علــى زيــادة
بنســبة ( 20%العمالــة الناقصــة) .تظهــر الــردود أن
املوظفــات كــن أكــر رغبــة يف تقليــص عــدد أيــام العمــل
مبقــدار يــوم واحــد وأقــل رغبــة يف العمــل ليــوم إضــايف
ً
مقارنــة بنظرائهــن مــن الرجــال .تأثــرت
يف األســبوع
الــردود بصــورة جليلــة باحلالــة الزوجيــة للمجيبــن ومبــدى
قدرتهــم علــى الوصــول إىل آليــات داعمــة لرعايــة الطفــل.

تؤكد هذه البيانات أن توزيع املسؤوليات األسرية واألعراف
االجتماعية تشكل اخليارات التي يتخذها املوظفون يف
عملهم.
عوامل جانب الطلب

نظــر حتليلنــا إىل مــدى توفــر السياســات التــي تدعــم
تكافــؤ الفــرص بــن الرجــال والنســاء يف مــكان العمــل،
مثــل املســاواة يف األجــور ومرونــة العمــل وتطبيــق
آليــات منــع التحــرش .وقــد أفــاد معظــم أصحــاب العمــل
أن لديهــم سياســات مطبقــة بالفعــل تدعــم تكافــؤ
الفــرص بــن اجلنســن ،إال أنهــم مل يتمكنــوا يف الغالــب
مــن تقــدمي أمثلــة حمــددة علــى هــذه السياســات.
وقــد يشــر ذلــك إمــا إىل نقــص الوعــي حــول هــذه القضايــا
أو عــدم تقديــر القيمــة املرتبطــة بتصميــم سياســات
متســقة وقابلــة للتنفيــذ .أظهــر النمــوذج التحليلــي
اإلحصائــي املســتخدم يف دراســتنا بــأن وجــود سياســة
رســمية تدعــم تكافــؤ الفــرص بــن اجلنســن يف توظيــف
ً
ارتباطــا إيجاب ًيــا
املوظفــن واالحتفــاظ بهــم يرتبــط
بنســبة النســاء العامــات يف الشــركات التــي شــملتها
عينــة الدراســة ،دون أن يحمــل ذلــك داللــة إحصائيــة.
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مــن بــن السياســات التــي تناولناهــا يف االســتقصاء،
حتققنــا عــن كثــب مــن مــدى توفــر اخليــارات التــي تدعــم
التوفيــق بــن املطالــب املهنيــة والشــخصية .وشــملت
اخليــارات األكــر احتمــا ًال أن يقدمهــا أصحــاب العمــل
ملوظفيهــم هــي إمكانيــة العمــل مــن املنــزل عنــد
احلاجــة ومرونــة ســاعات العمــل ،حيــث إن إمكانيــة العمــل
اعتمــادا لــدى أصحــاب
مــن املنــزل هــي اخليــار األكــر
ً
العمــل .عنــد مقارنــة مــدى الوصــول إىل هــذه اخليــارات
حســب النــوع االجتماعــي ،كان الرجــال أكــر احتماليــة إىل
حــدٍ مــا لإلبــاغ عــن متكنهــم مــن تلقــي خيــارات التوفيــق
بــن احليــاة املهنيــة والشــخصية باملقارنــة مــع النســاء.
يف النمــوذج التحليلــي اإلحصائــي اخلــاص بدراســتنا
االســتقصائية ،يرتبــط وجــود خيــار واحــد علــى األقــل مــن
اخليــارات الثالثــة األفضــل للتوفيــق بــن حيــاة املوظفــن
املهنيــة والشــخصية (العمــل مــن املنــزل ،ومرونــة
ً
ارتباطــا إيجاب ًيــا
ســاعات العمــل ،والعمــل عــن ُبعــد)

بنســبة املوظفــن يف الشــركات املشــاركة يف
العينــة ،إال أن هــذا االرتبــاط ال يحمــل داللــة إحصائيــة.
كمــا طلبنــا مــن مديــري املــوارد البشــرية حتديــد آليــات
الدعــم التــي يقدمونهــا ملوظفيهــم الذيــن يتحملــون
وصــرح معظــم مديــرو
مســؤوليات رعايــة أســرهم
ّ
املــوارد البشــرية بعــدم توفــر مثــل هــذه اآلليــات ،ممــا

يفاقــم مــن حــدة األثــر غــر املتناســب علــى النســاء اللواتــي
يتحملــن مســؤوليات عائليــة .يف النمــوذج التحليلــي
اإلحصائــي اخلــاص بدراســتنا ،يرتبــط وجــود آلية دعــم واحدة
ً
ارتباطــا
علــى األقــل للموظفــن ذوي املســؤوليات العائليــة
إيجاب ًيــا بنســبة املوظفــات يف املؤسســات املشــاركة
يف عينــة الدراســة ،دون أن يحمــل ذلــك داللــة إحصائيــة.

ريا ،قمنا بتحليل العالقة بني وجود املديرات وتوظيف
أخ ً
النساء داخل املؤسسات ،وقد تبني أن االرتباط يحمل داللة
إحصائية ومرتبطًا بزيادة قدرها  59نقطة مئوية يف نسبة
مشاركة النساء يف الشركات املشاركة يف العينة.
العنصر الثاين :التطور الوظيفي
كشــفت نتائــج الدراســة االســتقصائية املوجهــة
للموظفــن علــى وجــود تفــاوت يف خمرجــات التطــور
الوظيفــي بــن الرجــال والنســاء .يف عينــة املوظفــن
لدينــا تبلــغ نســبة املديــرات النســاء  34.5%مــن إجمــايل
املديريــن ،حيــث تنخفــض مشــاركة النســاء بصــورة
ملحوظــة مقارنـ ً
ـة بالرجــال مع زيــادة األقدميــة ،وقد بينت
النتائــج أن  9%فقــط مــن النســاء يتقلــدن مناصــب يف
اإلدارة العليــا واملتوســطة ،مقابــل  23%مــن الرجــال.
إىل جانــب ذلــك ،ب ّيــن حتليــل مســار التقــدم ،كمــا ورد يف
تقريــر مديــر املــوارد البشــرية ،أن الرجــال أكــر احتماليــة
للحصــول علــى ترقيــة إىل املناصــب اإلداريــة أو ترقيــة مــن
منصــب إداري إىل آخــر مبقــدار  1.7مــرة ،وأكــر احتماليــة
مبقــدار ثــاث مــرات للحصــول علــى ترقيــة ضمــن
املناصــب غــر اإلداريــة ،مقارنــة بنظرائهــم مــن النســاء.
ولــدى دراســة التفضيــات والســلوكيات بــن املوظفــن،
أشــارت الدالئــل إىل أن املوظفــن من كال اجلنســن يرغبون
ـاو يف احلصــول علــى منصــب أعلــى داخــل
علــى نحـ ٍـو متسـ ٍ
مؤسســاتهم ،ومــع ذلــك فالنســاء أقــل احتماليــة أن

يتلقــن تشــجيع علــى التقــدم علــى هــذه املناصــب العليــا
مــن قبــل املســؤول عنهــن باملقارنــة مــع الرجــال ،ويف
النهايــة فإنهــن يتقدمــن بهــذه الطلبــات مبعــدل أدنــى
بكثــر مقارنـ َـة بالرجــال ( 36%نســاء مقابــل  53%الرجــال).
كمــا تنــاول حتليلنــا حمــددات جانبــي العــرض والطلــب يف
التطــور الوظيفي للمســاعدة يف تفســر الفجوة الواضحة
يف التكافــؤ بــن اجلنســن .تشــمل عوامــل جانــب العــرض
التــي كانــت ذات داللــة إحصائيــة يف شــرح احملــددات التــي
حتكــم شــغل منصــب يف اإلدارة العليــا يف عينــة الدراســة
مــا يلــي :التحصيــل العلمــي وجممــوع ســنوات اخلــرة
والنشــاط االقتصــادي واملســؤولية األســرية .ومــن ضمــن
عوامــل جانــب الطلــب ،أثبتــت العوامــل التاليــة وأهمهــا )1
احلصــول علــى فــرص التدريــب املهنــي و )2احلصــول
علــى الفــرص واخلــرة التــي تســاعد علــى الــروز داخــل
املؤسســة (مثــل الســفر للعمــل ،والعمــل اإلضــايف،
واملناوبــات الليلــة) باإلضافــة إىل  )3نســبة النســاء يف
الشــركة أهميتهــا يف تفســر نســبة املديــرات يف العينة.

عوامل جانب العرض

ً
مقارنة بالرجال .أما
تشري الدراسة االستقصائية املوجهة للموظفني إىل أن النساء حققن مستوى تعليمي أعلى
بخصوص مدى مالئمة التخصص التعليمي للوظيفة التي يشغلها املوظفُ ،تظهر البيانات أن النساء والرجال يكادون
يتساوون يف تطابق تخصصهم التعليمي مع الوظيفة التي يشغلونها:

55%

من النساء
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59%

من الرجال

يف النمــوذج التحليلــي اإلحصائــي اخلــاص بالدراســة،
ً
ارتباطــا إيجاب ًيــا ذا داللــة
يرتبــط التحصيــل التعليمــي
إحصائيــة باحتماليــة شــغل منصــب يف اإلدارة،
بغــض النظــر عــن النــوع االجتماعــي .بالنســبة للخــرة
العمليــة ،تظهــر بياناتنــا تــدين مســتوى خــرة النســاء
ً
مقارنــة بالرجــال .مــرة أخــرى ،ترتبــط اخلــرة العمليــة
ً
ارتباطــا إيجاب ًيــا ذا داللــة إحصائيــة باحتماليــة شــغل
منصبــً يف اإلدارة ،بغــض النظــر عــن النــوع االجتماعــي.
وإىل جانــب جاهزيــة املرشــحني للتقــدم الوظيفــي ،حتققنا
مــا إذا كان نــوع املهنــة يؤثــر علــى احتماليــة الوصــول إىل

املناصــب اإلداريــة .وبالنظــر إىل تركــز املوظفــات يف قطاعات
معينــة ،فإنهــن يتنافســن علــى جمموعــة فرعيــة أصغــر مــن
ً
مقارنــة بالرجــال الذيــن يتوزعــون علــى
املناصــب اإلداريــة
نحـ ٍـو أوســع ويتنافســون علــى جمموعــة أكــر مــن املناصــب
اإلداريــة .ويف النمــوذج التحليلــي اإلحصائــي بالدراســة
يتــم اســتخدام نشــاط التوظيــف بديــ ًا عــن نــوع املهنــة.
وتشــر النتائــج إىل ارتبــاط ســلبي وكبــر لــكل مــن خدمــات
التعليــم واألعمــال والتمويــل والتأمــن باحتماليــة شــغل
منصــب يف اإلدارة ،بغــض النظــر عــن النــوع االجتماعــي.

بالنسبة للمسؤوليات األسرية ،ال ترى النساء املشاركات يف عينة الدراسة أن مسؤولياتهن خارج العمل حتد من
فرصهن يف الرتقية.

6%

من النساء يعتقدن أن فرصهن
مقيدة بسبب املسؤوليات األسرية،

13%

من الرجال.

ً
ارتباطــا ســلب ًيا ذا داللــة
ومــع ذلــك ،يرتبــط مؤشــر املســؤولية األســرية يف النمــوذج التحليلــي اإلحصائــي بالدراســة
إحصائيــة باحتماليــة شــغل منصبــً يف اإلدارة ،بغــض النظــر عــن النــوع االجتماعــي .مــن اجلديــر بالذكــر أن منــوذج الدراســة
يأخــذ باالعتبــار اســتعانة املوظفــن بالعمالــة املنزليــة.
عوامل جانب الطلب

تُظهــر البيانــات التــي مت اســتنباطها مــن الدراســة
االســتقصائية املوجهــة للموظفــن أن النســاء ال
يحصلــن علــى قــد ٍر كافــئ مــن الدعــم للوصــول إىل
الفــرص التــي ميكــن أن يعــزز حياتهــن املهنيــة ،ال
ســيما تلــك املتاحــة خــارج اململكــة .يف النمــوذج
التحليلــي اإلحصائــي اخلــاص بالدراســة ،يرتبــط وصــول
ً
ارتباطــا إيجاب ًيــا ذا داللــة
املوظفــن إىل برامــج التدريــب
إحصائيــة باحتماليــة شــغل منصبــً يف اإلدارة ،بغــض
النظــر عــن النــوع االجتماعــي .إىل جانــب ذلــك فــإن وجــود
سياســة رســمية تدعــم تكافــؤ الفــرص بــن اجلنســن
ً
ارتباطــا
يف تعيــن املوظفــن واالحتفــاظ بهــم يرتبــط
إيجاب ًيــا بنســبة املديــرات يف الشــركات التــي شــملتها
ً
داللــة إحصائيــة.
عينــة الدراســة ،دون أن يحمــل ذلــك
وباملثــل ،فــإن وجــود توقعــات خمتلفــة لــكل نــوع مــن
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قبــل اإلدارة قــد ينتــج عنــه التحيــزات يف التطــور الوظيفــي
والوصــول إىل املناصــب اإلداريــة .وقــد يكــون التبايــن يف
التوقعــات ً
ناجتــا عــن تصــورات متييزيــة حــول دور املــرأة
يف مــكان العمــل .تشــر بيانــات الدراســة االســتقصائية
املوجهــة للمــوارد البشــرية إىل وجــود تفــاوت يف توقعــات
مديــري املــوارد البشــرية جتــاه دور ومســؤوليات املوظفــن
مــن الرجــال والنســاء ،حيــث يتوقــع غالبيــة مديــري املــوارد
البشــرية أن يعمــل الرجــال يف نوبات ليليــة ،ويتحملون العمل
خــارج املكتــب وســاعات العمــل اإلضــايف ،بينما تتوقع نســبة
أقــل مــن مديــري املــوارد البشــرية ذات الشــيء مــن النســاء.
كمــا أن تقــدمي إحــدى املهــام التاليــة (مثــل الســفر للعمــل،
والعمــل اإلضــايف ،واملناوبــات الليلــة) يرتبــط بشــكل إيجابيــً
وبداللــة إحصائيــة يف تعيــن النســاء يف منصــب إداري.

العنصر الثالث :األجور
تبلــغ الفجــوة غــر املعدلــة يف أجــور املوظفــن ً
وفقــا
لدراســة تكافــؤ االســتقصائية لعــام  2020نســبة ،22%
مقارنــة بنســبة  31%الــواردة يف بيانــات املؤسســة
العامــة للتأمينــات االجتماعيــة .كمــا تنــاول حتليلنــا
حمــددات جانبــي العــرض والطلــب يف األجــور للمســاعدة
يف تفســر الفجــوة الواضحــة يف التكافــؤ بني اجلنســن.
اســتخدمنا يف النمــوذج التحليلــي اإلحصائــي اخلــاص
بالدراســة االســتقصائية منهجيــة أواكســاكا-باليندر
(  ) OaxacaBlinder decompositionsلتســليط
الضــوء علــى عوامــل معينــة تســاهم يف فجــوة األجــور

بــن اجلنســن .يتيــح لنــا ذلــك فهــم حجــم فجــوة األجــور بــن
الرجــال والنســاء التــي ينجــم عــن االختالفــات يف املؤهــات
بــن اجلنســن (التعليــم واخلــرة العمليــة) ،ورتبــة املنصــب
اإلداري والنشــاط االقتصــادي ،واملســؤوليات األســرية،
وكذلــك فهــم حجــم فجــوة األجــور بــن الرجــال والنســاء التــي
ال تــزال غــر مفســرة .شــمل النمــوذج العوامــل الرئيســية
التاليــة :التحصيــل العلمــي ،وإجمــايل ســنوات اخلــرة،
ومنصــب املوظــف ،والنشــاط االقتصــادي للشــركة ،ومؤشــر
املســؤولية األســرية ومؤشــر سياســات املــوارد البشــرية.
تســاعد جميــع العوامــل املذكــورة أعــاه يف تفســر مــا
يقــرب مــن نصــف فجــوة األجــور بــن الرجــال والنســاء يف
عينــة الدراســة بينمــا اليــزال الباقــي غــر مفســر.

عوامل جانب العرض

ً
وفقــا للنمــوذج التحليلــي اإلحصائــي اخلــاص بالدراســة،
تتفــوق املوظفــات يف املتوســط علــى نظرائهــن
مــن الرجــال مــن حيــث التحصيــل العلمــي ،وهــو مــا
عمومــا يف تقليــل فجــوة األجــور بــن اجلنســن.
يســهم
ً
باملثــل ،تُظهــر نتائــج الدراســة أن الرجــال لديهــم خــرة
ً
مقارنــة بالنســاء ،ممــا يســهم يف
أكــر يف املتوســط
تعزيــز الفجــوة يف األجــور .وال يــزال حجــم الفجــوة ثاب ًتــا
عنــد  ،6%بغــض النظــر عــن جممــوع ســنوات اخلــرة
لــدى املوظــف أو املوظفــة .ويف النمــوذج التحليلــي
اإلحصائــي اخلــاص بالدراســة ،تســهم اخلــرة العمليــة
الطويلــة لــدى الرجــال يف زيــادة الفجــوة يف األجــور
بــن اجلنســن .إىل جانــب ذلــك ،وعنــد تســاوي جممــوع
ً
أجــرا أقــل مــن
ســنوات اخلــرة ،تتقاضــى املــرأة
عــادة ً
الــذي يتقاضــاه الرجــل ،ممــا يســهم يف تفاقــم الفجــوة.
يعتــر املنصــب الوظيفــي ،أو مــا يســمى باملرتبــة
مهمــا يف حتديــد فجــوة األجــور
الوظيفيــة ،عامــ ًا
ً

بــن الرجــال والنســاء يف ســوق العمــل .تشــر البيانــات
املســتنبطة مــن عينــة الدراســة أنــه بينمــا النســاء هــن
10
األكــر احتماليــة أن يرتكــزن يف جمموعــة الدخــل العــايل
حــن يعملــن يف املناصــب غــر اإلداريــة (يبلــغ التفــاوت 3
نقطــة مئويــة لصالــح النســاء ( ،الرجــال هــم األكــر احتماليــة
أن يتقاضــوا أجــور أعلــى يف املراكــز اإلداريــة (يبلــغ التفــاوت
 8نقطــة مئويــة لصالــح الرجــال) .يف النمــوذج التحليلــي
اإلحصائــي اخلــاص بالدراســة ،تســهم االحتماليــة األكــر لتقلد
الرجــال ملناصــب إداريــة يف زيــادة فجــوة يف األجــور بــن
اجلنســن .إىل جانــب ذلــك ،تتقاضــى املــرأة عـ ً
ـادة أجـ ًـرا أقــل
مــن الــذي يتقاضــاه الرجــل بالرغــم مــن تقلــد كليهمــا نفــس
املنصب من مســتوى اإلدارة ،مما يسهم يف تفاقم الفجوة.
بالنســبة للمســؤوليات األســرية ،يشــر النمــوذج
التحليلــي اإلحصائــي اخلــاص بالدراســة إىل تقاضــي
أجــرا أقــل مــن الرجــل ،حتــى لــو حتمــل الرجــل
املــرأة
ً
واملــرأة نفــس عبــئ املســؤوليات األســرية ،ويــؤدي
ذلــك بــدوره إىل زيــادة الفجــوة يف األجــور بــن اجلنســن.

عوامل جانب الطلب

ترتبط الفجوة بني اجلنسني يف األجور ارتباطًا وثيقًا مبمارسات وعمليات مديري املوارد البشرية وأصحاب العمل بشكل
عامُ .طلب من مديري املوارد البشرية يف استبيان صاحب العمل حتديد السياسات املعمول بها والتي تدعم املواساة
بني اجلنسني يف التوظيف والرتقية واالستمرارية والتدريب واملساواة يف األجور والعمل املرن والرعاية األسرية
وقوانني التحرش اجلنسي .باإلضافة إىل ذلك ُطلب من مديري املوارد البشرية تقدمي أمثلة على السياسات التي
يزعمون أنها لديهم وذلك للتحقق من األجوبة.
حتديدا بني تلك التي يدعي مديرو املوارد
وتشري النتائج إىل وجود فجوة صغرية نسب ًيا يف سياسات العمل املرن،
ً
البشرية امتالكها والتي مت التحقق منها .يشري ذلك إىل دراية مديري املوارد البشرية ومعرفتهم الفعلية بسياسات
العمل املرن ،وإىل دجمهم لتلك السياسات يف مؤسساتهم.
 10تضم جمموعة الدخل املنخفض الرواتب أقل من  11,000ريال سعودي بينما تضم جمموعة الدخل العايل األجور التي تعادل أو تزيد عن 11,000ريال سعودي.
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ومع ذلك ،كانت فرص حصول النساء على عمل مرن أقل بشكل بسيط مقارنة بالرجال

36%

من النساء

39%

من الرجال

ـيوعا بيــم مديــري املــوارد
وكانــت السياســات لدعــم املوظفــن الذيــن يتحملــون مســؤوليات رعايــة األســرة هــي األقــل شـ ً
ـيوعا عنــد حتقــق فريــق البحــث
البشــرية ومت حتديدهــا عنــد  51%مــن املؤسســات ،كمــا أنهــا كانــت السياســة األقــل شـ ً
مــن اإلجابــات وتنخفــض بذلــك نســبة تطبيقهــا بــن املؤسســات ل .12%
ً
إضافــة ملــا ســبق ،ميكــن أن يســاعد جمــع البيانــات اخلاصــة بالنــوع االجتماعــي داخــل املؤسســة يف الكشــف عــن
حتديــات وفروقــات ممكــن أن تواجههــا النســاء يف خمتلــف أقســام الشــركة .وقــد تشــكل عمليــة جمــع البيانــات اخلطــوة
األوىل جتــاه معاجلــة الفجــوات يف األجــور بــن اجلنســن ،حيــث يزيــد الوعــي لــدى مديــري املــوارد البشــرية حــول الفروقــات
والتفاوتــات بــن موظفيهــم .ويف دراســة تكافــؤ االســتقصائية املوجهــة ملديــري املــوارد البشــريةُ ،طلــب مــن اجمليبــن
حتديــد بيانــات النــوع االجتماعــي التــي يقومــون بجمعهــا ضمــن مؤسســاتهمً .
وفقــا للبيانــات التــي مت جمعهــا ،أفــاد أقــل
مــن نصــف مديــري املــوارد البشــرية بأنهــم جمعــوا بالفعــل بيانــات النــوع االجتماعــي حــول طلبــات التوظيــف والرتقيــات
ومتوســط األجــور ،ممــا يشــر علــى األغلــب إىل افتقــار مديــري املــوارد البشــرية إىل املعرفــة الالزمــة عنــد تقييــم حالــة
التكافــؤ بــن اجلنســن يف مــكان العمــل والتقــدم احملــرز يف هــذا اجملــال ،ويشــمل ذلــك فــرص التطــور الوظيفــي.

مراجعة السياسات
ُي َعد تكافؤ الفرص ومشاركة املرأة يف القوى العاملة
من املوضوعات الرئيسة التي تظهر يف جميع
األهداف االقتصادية للمملكة ،ال سيما تلك التي تتعلق
بسياسات العمل .وتشمل االسرتاتيجيات االقتصادية
الرئيسة املرتبطة بتكافؤ الفرص ك ً
ال من رؤية 2030
التحول الوطني واالسرتاتيجية الوطنية
وبرنامج ّ
للمرأة ومتكينها حتت مظلة جملس شؤون األسرة
وسياسات وبرامج العمل التي تضعها وزارة املوارد

البشرية والتنمية االجتماعية وصندوق تنمية املوارد
البشرية واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وجملس
الضمان الصحي .وتشري مراجعة اجلهود الوطنية إىل التزام
جاد من جانب احلكومة لتعزيز تكافؤ الفرص وحتسني
مشاركة املرأة يف سوق العمل .وحتدد املراجعة كذلك
طابعا مؤسس ًيا رمبا يؤثر
اجملاالت التي يتخذ فيها التحيز
ً
على تكافؤ الفرص.

العنصر األول :املشاركة
تنص رؤية  2030يف حمورها الثاين "اقتصاد مزدهر" على "منح الفرص للجميع" واستقطاب الكفاءات واملواهب
العاملية املميزة" .ولتحقيق هذه األهداف ،يطور برنامج التحول الوطني الربامج ومؤشرات األداء الرئيسة الالزمة
س ُبل الوصول إىل سوق العمل وتعزيز جاذبيته ،ويشمل ذلك الرتكيز على األهداف اإلسرتاتيجية التالية:
لتيسري ُ
 4.2.2رفع نسبة مشاركة املرأة يف سوق العمل
 4.2.3متكني اندماج ذوي اإلعاقة يف سوق العمل
 4.4.2حتسني ظروف العمل للوافدين
 4.4.3استقطاب املواهب العاملية املناسبة بفاعلية
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را مــن
ـددا كب ـ ً
ونتــج عــن هــذه األهــداف اإلســراتيجية عـ ً
املبــادرات والربامــج داخــل الــوزارات والهيئــات ذات
الصلــة (علــى ســبيل املثــال :دعــم التوظيــف وخدمــات
التعيــن وتوطــن القــوى العاملــة وخمصصــات التنقــل
ورعايــة الطفــل وتشــجيع ســاعات العمــل املرنــة
والعمــل عــن بعــد) .طبقــت املرحلــة األوىل مــن برنامــج
التحــول الوطنــي يف فــرة  ،2020-2016ومــع نشــر
خطــة برنامــج التحــول الوطنــي للمرحلــة الثانيــة يف
فــرة  2025-2021مت إصــدار جمموعــة جديــدة مــن
املؤشــرات لقيــاس التقــدم يف كل هــدف مــن األهــداف
اإلســراتيجية .ففيمــا يتعلــق بالهــدف االســراتيجي
" 4.2.2زيــادة مشــاركة املــرأة" ،يهــدف برنامــج التحــول

الوطنــي بنســخته الثانيــة إىل زيــادة نســبة مشــاركة املــرأة
يف ســوق العمــل (مــن إجمــايل القــوى العاملــة الســعودية)
إىل  30%يف عــام  ،2025مقارنــة بالهــدف الســابق والبالــغ
 24%يف عــام  .2020كمــا يهــدف الربنامــج إىل رفــع معــدل
املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة الســعودية (فــوق ســن 15
ً
مقارنــة مبســتهدف عــام
ســنة) إىل  31%يف عــام ،2025
 2020والــذي بلــغ  .٪25باإلضافــة اىل ذلــك ،يقــدم برنامــج
التحــول الوطنــي مؤشـ ًـرا أساسـ ًيا جديـ ًـدا لقيــاس األداء للهدف
" 4.4.2حتســن ظــروف العمــل للوافديــن"ُ ،يعنــى بتحســن
ظــروف وبيئــة العمــل للعمالــة الوافــدة .ويف نفــس الســياق،
أطلــق برنامــج التحــول الوطنــي ً
أيضــا الربنامــج االســراتيجي
الوطنــي للســامة والصحــة املهنيــة ،وهــو برنامــج جديــد مل
يكــن يف خطــة الربنامــج للمرحلــة األوىل.

إضافـ ًـة إىل مــا ســبق ،منــذ ذلــك احلــن مت حــل العديــد مــن القوانــن واألحــكام التــي مت وضعهــا يف عــام  2018باعتبارهــا
مصــد ًرا للتمييــز املؤسســي الــذي يعيــق مشــاركة املــرأة.
تشمل اإلصالحات التي مت إجراؤها يف العامني املاضيني
 01املساواة يف سن التقاعد بني الرجال والنساء

 02إلغاء متطلبات تخصيص مساحات منفصلة للنساء يف مكان العمل للمهن املكتبية
 03رفع القيود املفروضة على توظيف النساء يف بعض املهن والقطاعات

ويســهم إلغــاء هــذه القوانــن يف خفــض تكلفــة توظيــف
النســاء وحتقيــق التكافــؤ يف الفــرص .ويتمثــل اجملــال
الرئيــس الــذي مل يشــهد بعــد أي تغيــر بتخصيــص مزايــا
للموظفــن واملوظفــات يف حــاالت رعايــة األطفــال.
حتصــل األمهــات علــى  10أســابيع إجــازة أمومــة
مدفوعــة األجــر .يف املقابــل ،يبلــغ املتوســط العاملــي
أســبوعا ،بينمــا توصــي منظمــة
إلجــازة األمومــة 17.6
ً
أســبوعا (منظمــة
العمــل الدوليــة مبنــح املــرأة 14
ً
العمــل الدوليــة .)2022 ،عـ ً
ـاوة علــى مــا ســبق ،تشــرط

القوانــن أن توفــر املؤسســات التــي توظــف  50امــرأة أو أكــر
تقــدمي خدمــات الرعايــة النهاريــة .ومــن ناحيــة أخــرى ،يحصــل
اآلبــاء علــى إجــازة األبــوة قدرهــا ثالثــة أيــام فقــط ،وال تشــرط
القوانــن توفــر الرعايــة النهاريــة للرجــال .يتســبب التفــاوت
بــن املزايــا اخملصصــة للنســاء والرجــال فيمــا يتعلــق برعايــة
ً
مقارنــة بتكلفــة
األطفــال بارتفــاع تكلفــة توظيــف النســاء
توظيــف الرجــال .برنامــج "نطاقــات" هــو إحــدى السياســات
الرئيســية املصممــة لســعودة القــوى العاملــة التــي تتبعهــا
وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة.

ويأمل التعديل األخري ملستهدفات برنامج نطاقات الذي ُأعلن
عنه يف عام  2021توفري  340ألف وظيفة للسعوديني بحلول
عام  2024وتبسيط قواعد االمتثال للمنظمات.
يف حــن أن التصميــم احلــايل لربنامــج "نطاقــات" يقيــس توظيــف الرجــال والنســاء بشــكل متســاوي (نقطــة واحــدة لــكل
موظــف بــدوام كامــل) ،فإنــه يفضل النســاء يف حالتــن :األوىل تتعلق بربنامج العمــل عن بعد حيث يتم احتســاب املوظفني
الذيــن يعملــون عــن بعــد فقــط يف نطاقــات إذا كانــوا مــن النســاء أو مــن ذوي اإلعاقــة اجلســدية .ثانيــً ،ضمــن قائمــة
فئــات الوظائــف املقتصــرة علــى الســعوديني ،يقتصــر بيــع املنتجــات النســائية بشــكل خــاص علــى الســعوديات فقــط.
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العنصر الثاين :التطور الوظيفي
كمــا هــو احلــال يف عنصــر املشــاركة ،تؤكــد رؤيــة اململكــة
لعــام  2030والهــدف االســراتيجي " 4.2.2رفــع نســبة
مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل" املنــدرج يف جــدول
التحــول الوطنــي علــى ضــرورة توفــر
أعمــال برنامــج ّ
فــرص التدريــب والتطويــر للنســاء وزيــادة مشــاركتهن
يف املناصــب القياديــة واملناصــب اإلداريــة العليــا .وجتــدر
اإلشــارة إىل ضــرورة إضافــة مؤشــر أداء رئيــس يقيــس
نســبة النســاء يف املناصــب اإلداريــة (املتوســطة
والعليــا) ،حيــث إن هــذا املؤشــر مل يكــن يف خطــة
النســخة األوىل لربنامــج التحــول الوطنــي .ويتمثــل الهــدف

يف زيــادة نســبة النســاء إىل  31%بحلــول عــام .2025
وبخــاف توفــر برامــج التدريــب والتطويــر ،ال يحــدد برنامــج
التحــول الوطنــي أي سياســات وبرامــج أخــرى تشــجع علــى
دمــج النســاء يف املناصــب اإلداريــة والقياديــة .ويفــرض
ً
موظفــا أو
نظــام العمــل علــى الشــركات التــي تضــم 50
أكــر تدريــب مــا ال يقــل عــن  12%مــن جميــع املوظفــن
الســعوديني ليكتســبوا القــدرات التــي تؤهلهــم لتلبيــة
حاجــة الشــركة وإحــال املواهــب األجنبيــة .اجلديــر بالذكــر
نوعــا اجتماع ًيــا
حمددا.
أن هــذا النــص مــن النظــام ال يخاطــب ً
ً

العنصر الثالث :األجور
التحــول الوطنــي أو نظــام العمــل إىل
علــى خــاف جانبــي املشــاركة والتطــور الوظيفــي ،مل تتطــرق رؤيــة  2030أو برنامــج ّ
األجــور ،بــل ومل تتناولــه كذلــك مؤشــرات األداء الوطنيــة الرئيســية .واملــرة الوحيــدة التــي ذُ كِ ــرت فيهــا املســاواة يف األجــور
كانــت يف التعديــل األخــر لوثيقــة اللوائــح املنظمــة لنظــام العمــل ،حيــث اشــرط التعديــل اإلنصــاف يف األجــور وتقــدمي أجــر
ـاو مقابــل عمــل متســاوي.
متسـ ٍ
إال أن اآلليــات املســتخدمة يف أعمــال الرقابــة علــى هــذه
السياســة وإنفاذهــا ال تــزال قيــد التطويــر .وإىل جانــب
اللوائــح املنظمــة لنظــام العمــل ،يحفــز برنامــج نطاقــات
أصحــاب العمــل علــى حتســن متوســط األجــور املدفوعــة
للســعوديني والســعوديات العاملــن يف القطــاع اخلــاص.
كمــا رفــع برنامــج نطاقــات بنســخته احملدثــة لعــام 2021
احلــد األدنــى ألجــور الســعوديني مــن  3,000ريــال ســعودي
إىل  4,000ريــال ســعودي .عــاوة علــى ذلــك ،يهــدف نظــام
حمايــة األجــور الــذي ُأطلــق حتــت رعايــة املؤسســة العامــة
للتأمينــات االجتماعيــة يف عــام  2013إىل ضمــان تقــدمي
تقاريــر دقيقــة عــن رواتــب النســاء والرجــال يف القطــاع
اخلــاص .وعلــى الرغــم مــن أن نظــام حمايــة األجــور اليــزال
قيــد التطويــر ،ومل يتــم تطبيقــه بشــكل كامــل لغايــة اآلن ،إال
أنــه ال يحــدد شـ ً
ـروطا للمســاواة يف األجــور بــن اجلنســن
ولكــن مــن شــأنه أن يحســن مــن عمليــة جمــع البيانــات
والقــدرة علــى حتديــد فجــوة األجــور يف ســوق العمــل.
هنــاك العديــد مــن الربامــج التــي تعمــل حتــت مظلــة وزارة
املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة وصنــدوق تنميــة
املــوارد البشــرية بوصفهــا برامــج مكملــة إلجمــايل األجــور
املدفوعــة للموظفــات ،مثــل برنامــج ضيافــات األطفــال
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دعمــا مال ًيــا لتغطيــة
لألمهــات العامــات "قــرة" الــذي يوفــر ً
تكلفــة الرعايــة النهاريــة ،وبرنامــج دعــم نقــل املــرأة
ً
حديثــا إىل ســوق العمــل،
العاملــة "وصــول" للمنضمــات
إىل جانــب اإلعانــات األخــرى التــي تكمــل الرواتــب املدفوعــة
يف مهــن معينــة .كمــا أطلقــت اململكــة العديــد مــن
اإلعانــات احلكوميــة خــال إجــراءات اإلغــاق وحظــر التجــول
يف أعقــاب انتشــار جائحــة كوفيــد 19-لدعــم القطــاع
ً
صلــة هــو برنامــج
اخلــاص ،ولعــل أكــر هــذه الربامــج
"ســاند" الــذي يهــدف إىل احلفــاظ علــى مســتويات توظيــف
الســعوديني عــن طريــق تغطيــة رواتبهــم أثنــاء اجلائحــة.
التحيــز يف األجــور يف جملــس
وتظهــر أحــد جوانــب
ّ
الضمــان الصحــي التعــاوين ،حيــث تنــص السياســة علــى
أنــه "عندمــا يكــون كل مــن الــزوج أو الزوجــة مقيمــن معــً
إقامــة دائمــة ويتمتعــان بالتغطيــة التأمينيــة بوصفهمــا
عاملــن ،فــإن األوالد ســوف يصبحــون مؤهلــن فقــط
باعتبارهــم معالــن مــن قبــل الــزوج ".وقــد تؤثــر هــذه
السياســة علــى إمكانيــة حصــول املــرأة علــى تعويــض
ومســتحقات ،فــإذا احتســبهن أصحــاب العمــل
ســتبعدن مــن املســتحقات الصحيــة،
عامــات ،فقــد ُي
َ
أو مــن التوســع يف التغطيــة لتشــمل أطفالهــن.

التوصيات
باهتمام كبري من جانب صناع
مستمرا ،وحتظى
منوا
ٍ
تشهد مشاركة املرأة يف سوق العمل يف اململكة السعودية ً
ً
السياسات يف خمتلف مستويات احلكومة .لكن بالرغم من النطاق الواسع من السياسات التي ُط ِرحت على مدار
السنوات ،ظلت هناك فجوات كبرية بني اجلنسني،
وتقليل هذه الفجوات أمر مهم يف التنمية االقتصادية العامة ،فيحسن ذلك من الكفاءة االقتصادية ويقلل من فقر
األسر.

وتقليل الفجوة بني اجلنسني يتطلب تغيري الطريقة التي تعمل
بها املؤسسات واألسواق والتعامل مع العوائق القائمة يف
الدوائر االجتماعية والتعليمية واالقتصادية والسياسية
ويف هذا التقرير نركز على معاجلة العوائق التي حتول دون التكافؤ يف احلصول على الفرص االقتصادية ،وهي
بناء على ما توصلنا إليه من نتائج لعام  2020قمنا بتحديث بعض التوصيات التي
املشاركة والتطور الوظيفي واألجورً .
عددا من التوصيات اجلديدة حسب احلاجة .ويف
أضفنا
كما
تكافؤ،
مؤشر
من
سبق وأن مت طرحها يف النسخة األوىل
ً
ري على مدى العامني املاضيني ،فقد احتفظنا بالتوصية كما هي دون تغيري.
احلاالت التي مل نشهد فيها حدوث أي تغي ٍ
ً
وصفا حلالة كل توصية تب ّين ما طرأ عليها من مستجدات ،مستخدمني العبارات التالية:
وملزيد من التوضيح ،أضفنا
"توصية حمدثة" أو "توصية جديدة" أو "توصية مكررة دون تغيري".

توصيات لصناع السياسات
اعتمــاد مؤشــر تكافــؤ وإعــادة تصميــم الهــدف
االســراتيجي  4.2.2يف برنامــج التحــول الوطنــي
ألجــل تشــجيع تكافــؤ الفــرص يف ســوق العمــل ،هنــاك
حاجــة إلعــادة النظــر يف املبــادرات ومؤشــرات األداء
الرئيســة املدرجــة ضمــن الهــدف اإلســراتيجي 4.2.2
يف برنامــج التحــول الوطنــي .وتوســيع نطاقهــا لتشــمل
أهــداف تقليــص الفجــوات يف األجــور .إضافـ ًـة ملــا ســبق،
ينبغــي أن تركــز الربامــج التــي تعمــل حتــت مظلــة وزارة
املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة وصنــدوق تنميــة
املــوارد البشــرية علــى حتســن فــرص التقــدم املتاحــة
للمــرأة بصــورة اســتباقية ،وضمــان التكافــؤ يف األجــور
املدفوعــة للرجــال والنســاء يف ســوق العمــل ،حيــث
تقتصــر الربامــج احلاليــة يف كال اجملالــن علــى توفــر
التدريــب فقــط.
مراجعــة السياســات املتعلقــة بإجــازات األمومــة واألبــوة
مدفوعــة األجــر وخدمــات رعايــة األطفــال
زيــادة مــدة إجــازة األمومــة مدفوعــة األجــر مــن 10إىل
17.6أســبوعا لتكــون مســاوية للمتوســط العاملــي
ً
ـبوعا علــى األقــل،
ـ
أس
14
إىل
ـا
ـ
متديده
أو
ـة،
ـ
األموم
إلجــازات
ً
مبــا يتماشــى مــع اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم
 183بشــأن حمايــة األمومــة ،وذلــك ملســاعدة األمهــات
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العامــات بطريقــة أفضــل وخفــض احتمــاالت خروجهــن
مــن ســوق العمــل .وينبغــي أن تســتهدف وزارة املــوارد
البشــرية والتنميــة االجتماعيــة تعزيــز التكافــؤ يف تقاســم
املســؤوليات األســرية واملنزليــة بــن النســاء والرجــال،
ويشــمل ذلــك
 01زيــادة إجــازة األبــوة أو تقــدمي إجــازة مشــركة للوالديــن
بعــد مــا يرزقــون بطفــل جديــد،
 02ضمان توفري مرافق رعاية األطفال وتيسري
الوصول إليها.
 03يتعــن علــى وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة
االجتماعيــة ً
أيضــا إقصــاء ال ُبعــد املتعلق بالنــوع االجتماعي
مــن االلتزامــات التشــريعية ذات الصلــة بخدمــات رعايــة
األطفــال ،والتــي تشــرط علــى املؤسســات التــي توظــف
 50امــرأة أو أكــر أن تقــدم خدمــات احلضانــة أو الرعايــة
لألطفــال.
سيســهم إقصــاء ال ُبعــد املتعلــق بالنــوع االجتماعــي
إىل توفــر فــرص عادلــة للوصــول إىل خدمــات الرعايــة،
واملســاعدة علــى تبديــد حافــز الســوق يف عــدم جتــاوز
توظيــف ( )50موظفــة وذلــك لتجنــب عــبء تقــدمي خدمــات
رعايــة األطفــال.

يجب أن تنظر وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
يف وضع برنامج لتغطية كلفة إجازة األمومة من
التأمينات االجتماعية للحد من أوجه التحيز ضد توظيف
ً
تكافؤا
النساء بجعل تكلفة توظيف النساء والرجال أكرث
ريا ،هناك حاجة إىل جمع البيانات حول إجازة
ومساواة .أخ ً
األمومة أو األبوة وخدمات الرعاية النهارية التي يقدمها
أصحاب العمل أو اجلهات اخلارجية.
إنشاء مسح وطني لتكافؤ الفرص
بالتــوازي مــع تطويــر منهجيــة جمــع البيانــات ،هنــاك حاجــة
إىل رصــد وقيــاس املمارســات والتصــورات يف ســوق
العمــل .وبالتــايل ،نوصــي
بإنشــاء مســح وطنــي لتكافــؤ الفــرص يف القطاعــن
العــام واخلــاص ،ليتــم تنفيــذه عــن طريــق أحــد الربامــج
التابعــة لــوزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة،
علــى ســبيل منصــة "قــوى" التــي ُتعــد حال ًيــا تقريـ ًـرا حــول
أداء مؤسســات القطــاع اخلــاص ،أو بقيــادة الهيئــة
العامــة لإلحصــاء وبالتعــاون مــع جهــات أخــرى ذات
الصلــة ،حيــث إن الهيئــة العامــة لإلحصــاء هــي املرجــع
الرســمي للبيانــات واملعلومــات اإلحصائيــة يف اململكــة
العربيــة الســعودية.
وتكــون فائــدة بيانــات املســح هــذه يف توضيــح النتائــج
املســتخلصة مــن البيانــات اإلداريــة حــول القــوى العاملــة
(مثــل بيانــات املؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة،
وبيانــات وزارة العمــل والتأمينــات االجتماعيــة) وكذلــك
حتديــد اجلوانــب التــي تشــهد أقصــى احتيــاج لتدخــات
السياســات .إضافـ ًـة إىل ذلــك ،ســيعمل هــذا املســح علــى
تعزيــز ثقافــة الشــفافية وقيــاس األداء االســتباقي يف
ســوق العمــل.
منوذجــا لتصميــم وحتليــل هــذا
ويوفــر اســتبيان تكافــؤ
ً
ً
املســح الوطنــي .نوصــي أيضــا بجعــل املشــاركة يف
املســح إجبــاري وشــامل لــكل املؤسســات العامــة
واخلاصــة مــن أجــل القضــاء علــى أوجــه التحيــز ،باعتبــار أن
املشــاركة التطوعيــة قــد تدفــع القطاعــات والشــركات
منخفضــة األداء إىل عــدم املشــاركة يف الدراســة.
إنشــاء جائــزة تكــرمي وطنيــة لتكافــؤ الفــرص بــن الرجــال
والنســاء يف ســوق العمــل
ينبغــي علــى وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة
تكــرمي أصحــاب العمــل ذوي األداء العــايل الذيــن يشــاركون
يف املســح الوطنــي لتكافــؤ الفــرص .وعــن طريــق مــا
يتــم جمعــه مــن بيانــات ،ســتتمكن وزارة املــوارد البشــرية
والتنميــة االجتماعيــة مــن حتديــد أصحــاب العمــل الذيــن
يتفوقــون يف تعزيــز ثقافــة تكافــؤ الفــرص بــن موظفيهــم
ـاء .وميكــن توزيــع اجلائــزة حســب القطــاع وحجم
رجــا ًال ونسـ ً
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الشــركات ،حيــث سيســمح ذلــك بإجــراء مقارنــات أكــر
ً
إنصافــا حــول قــدرات الشــركات واملؤسســات علــى
جــذب املوظفــن وترقيتهــم ودفــع أجورهــم .وقــد
تكتفــي الــوزارة ً
أيضــا باإلعــان عــن أســماء أصحــاب
أداء عال ًيــا حتــى ال
الشــركات واملؤسســات التــي حتقــق ً
تثبــط أصحــاب األداء املنخفــض عــن املشــاركة.
تطويــر منهجيــة جمــع البيانــات لــدى املؤسســة
العامــة للتأمينــات االجتماعيــة
املؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة تشــرف علــى
أكــر مــوارد البيانــات شــمو ًال ومركزيــة فيما يتعلــق بالقوى
العاملــة بالقطــاع اخلــاص ،ممــا يوفــر قاعــدة معرفيــة
لتصميــم السياســات ومراقبــة التقــدم احملــرز .وعلــى
الرغــم مــن تضمــن هــذا املــورد ملعلومــات مهمــة حــول
املشــاركة والتطــور الوظيفــي واألجــور ،فثمــة جوانــب
عديــدة حتتــاج إىل تطويــر ،مثــل اإلبــاغ بصــورة مفصلــة
أكــر عــن الرواتــب مبــا يف ذلــك الكشــف الكامــل عــن
جمموعــة املزايــا املصاحبــة لألجــر ،واجلمــع االســتباقي
للمحــددات ذات الصلــة (مثــل عــدد ســاعات العمــل
التعاقديــة ومســتوى التعليــم) ،وربــط قاعــدة البيانــات
بقواعــد أخــرى (مثــل وزارة اخلدمــة املدنيــة ووزارة
التعليــم) مــن أجــل تتبــع حركــة املوظفــن بــن القطــاع
العــام والقطــاع اخلــاص والتعليــم.

توصيات ألصحاب العمل
حتديد األهداف لتحسني تكافؤ الفرص يف
املؤسسات
إن بنــاء ثقافــة مؤسســية حــول حتســن بيئــة العمــل
للرجــال والنســاء يتطلــب مــن أصحــاب العمــل وضــع
أهــداف اســتباقية لتحقيــق تكافــؤ الفــرص تشــمل
احملــاور الثالثــة :املشــاركة ،والتطــور الوظيفــي
واألجــور.
ومــن خــال دراســة تكافــؤ االســتقصائيةّ ،طــور الفريــق
أداة "ســجل أداء الشــركات" التــي تشــارك حتليــل
نتائــج الدراســة االســتقصائية مــع كل شــركة مشــاركة
فيهــا .ويقيــس ســجل أداء الشــركات أداء كل شــركة
مشــاركة مــن حيــث تكافــؤ الفــرص يف املشــاركة
والتطــور الوظيفــي واألجــور ،باملقارنــة مبتوســط األداء
يف عينــة تكافــؤ .ويعــرض الســجل كذلــك التصــورات
العامــة الســائدة بــن املوظفــن .وهــذه األداة
مصممــة لتعمــل كخارطــة طريــق لشــركات القطــاع
اخلــاص مــن أجــل حتســن أدائهــا واســتخدام ســجل
األداء كخــط أســاس ميكــن مــن خاللــه قيــاس تقدمهــا
ووضــع األهــداف للســنوات القادمــة.

تبني أفضل املمارسات يف شركات القطاع اخلاص
باإلضافــة إىل حتديــد أهــداف ألداء الشــركات ،ينبغــي علــى
أصحــاب العمــل ترجمــة هذه األهــداف ضمن سياســتهم
الداخليــة .فيمــا يلــي جمموعــة مــن السياســات الرئيســة
بنــاء
حددتهــا دراســة تكافــؤ والتــي نوصــي باعتمادهــا،
ً
علــى مراجعــة أفضــل املمارســات الدوليــة مــن أجــل
حتســن ثقافــة الشــركات وتنفيــذ تكافــؤ الفــرص يف
مــكان العمــل .وهــذه السياســات هــي:
 01سياسة لتكافؤ الفرص يف التوظيف.
 02سياسة لتكافؤ الفرص يف الرتقية.
 03آليات دعم لتحسني اإلبقاء على املوظفني.
 04سياسة لتكافؤ الفرص يف التدريب والتطوير.
 05سياسة لتكافؤ األجور مقابل العمل املتساوي.
 06ترتيبات العمل املرنة.
 07سياسة للتحرش القائم على النوع االجتماعي.
 08سياسة لدعم املوظف فيما يتعلق مبسؤوليات
رعاية األسرة.
 09سياسة جلمع ونشر البيانات حمددة النوع
كميًا للموظفني
االجتماعي التي تشري إىل ّقيم مقدرة ّ
الرجال والنساء.
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زيــادة شــفافية العمليــات املتعلقــة بالرتقيــة والزيــادة
علــى الراتــب
يفتقــر غالبيــة املوظفــون إىل معلومــات واضحــة حــول
املعايــر والعمليــات التــي حتكــم اتخــاذ القــرار يف مواضيــع
مثــل الرتقيــة وزيــادة الرواتــب .وتكــون املوظفــات أكــر
ً
تهميشــا يف هــذا اجلانــب ،حيــث يقــل احتمــال جلوئهــن
للتفــاوض بشــأن الرتقيــة وزيــادة الراتــب مقارنـ ًـة بالرجــال،
ألســباب تتعلــق باخلــوف مــن رد الفعــل العكســي .وقــد
يــؤدي االفتقــار إىل الشــفافية واملراقبــة ً
أيضــا إىل تشــجيع
نشــر املمارســات املتحيــزة داخــل املؤسســات.
يجــب علــى أصحــاب العمــل التفكــر يف تصميــم عمليــات
واضحــة وشــفافة تنظــم منــح الرتقيــات ومراجعــة الرواتــب
والزيــادات ،إىل جانــب إتاحــة هــذه املعلومــات ملوظفيهــم.
ميكــن ألصحــاب العمــل البــدء مبراجعــة العمليــة القائمــة
لديهــم وحتديــد الفجــوات احملتملــة مــن حيــث توحيــد
العمليــات والوضــوح والتأكــد مــن ذكــر معايــر األهليــة
للرتقيــات وزيــادة الرواتــب يف السياســات الداخليــة .كمــا أن
املراقبــة املســتمرة عــن طريــق جمــع البيانــات واملرئيــات
تعــزز املســاءلة ،وقــد تســهم يف إقنــاع املديريــن باالبتعاد
عــن الســلوكيات املتحيــزة.
تشجيع التنوع ومتثيل النساء يف جمالس اإلدارة
نظــرًا إىل انخفــاض معــدل مشــاركة النســاء يف جمالــس
اإلدارة ،املقــدر بنســبة  ،2%نوصــي شــركات القطــاع
اخلــاص بوضــع أهــداف لتحســن متثيــل النســاء وتشــجيع
التنــوع يف جمالــس اإلدارة لديهــا .وبالتــايل ،عنــد اختيــار
األعضــاء قــد تســتفيد الشــركات مــن مراجعــة معايــر
العضويــة والنظــر يف اســتقطاب مرشــحني لديهــم خــرة
ذات صلــة وإن مل يكونــوا مديريــن تنفيذيــن حاليــن ،أو مل
يكــن لديهــم خــرة يف جمــال اإلدارة ،حيــث نــرى أن الســعي
لتحقيــق تنــوع أكــر ،ليــس يف النــوع االجتماعــي فحســب،
ولكــن ً
أيضــا يف املهــارات واخلــرات واخللفيــات يعــزز
املناقشــات والقــدرة علــى صنــع القــرار.

9200 10812
info@alnahda.org
alnahda_ksa
alnahda_ksa
www.alnahda.org
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