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استراتٌجٌة النوع اإلجتماعى من أجل مجتمع متوازن

 .1التقديم
تحدد مجموعة شركات سٌكم إطار القٌم الذي ٌوجه كافة العملٌات المتعلقة بالتزاماتها فً مجال االمتثال والتقٌد بالنظم واللوائح
القانونٌة ،وأخالقٌات العمل ،وإجراءات مكافحة الفساد ،ومعاٌٌر العمل ،وحقوق اإلنسان باإلضافة إلى المسإولٌة البٌئٌة
المنصوص علٌها فً مدونة قواعد السلوك الخاصة بالشركة ،كما تعمل المجموعة من أجل تحقٌق التنمٌة المستدامة التً تخول
لكل إنسان اكتشاف قدراته/قدراتهاالفردٌة كما تطبق هذه المبادئ فً المإسسات التعلٌمٌة بسٌكم تحت مظلة مإسسة سٌكم
للتنمٌة وأٌضا فً جامعة هلٌوبولٌس  ،حٌث ٌتم تعلٌم الطالب كٌفٌة فهم التنمٌة المستدامة و تنمٌة القٌم األخالقٌة
وباعتبار مجموعة شركات سٌكم مجتمعاً ،فهً تدرك جٌدا حقٌقة أن النساء والرجال فً مصر ٌواجهون تحدٌات مختلفة على
ضوئها تكافح النساء ،على وجه الخصوص،من أجل تحقٌقالتوازن بٌن العمل والحٌاة األسرٌة بسبب األدوار التقلٌدٌة ألفراد
األسرة وخاصة التبعٌة االقتصادٌة .ولذلك ،تقوم مجموعة شركات سٌكم بدعم النساء من أجل التوصل لمجتمع متوازن ٌوفر
للرجال والنساء نفس الفرص للقٌام بخٌاراتهم الفردٌة المتعلقة بالتعلٌم ،والعمل ونمط وأسلوب معٌشتهم.
 .2رؤيتنا:
ٌرتكز أساس التنمٌة المستدامة الهادفة لخلق مجتمع متوازن على المساواة بٌن المواطنٌن والمساواة بٌن المرأة والرجل فً
المقام األول وقبل كل شًء .فتظهر الدراسات الدولٌةأن تضمٌن المرأة فً القوة العاملة للبالد لٌسبؤمر ضروري لتنمٌة مجتمع
متوازن فقط ،وإنما أٌضا من أجل النمو االقتصادي .وبما أن النساء فً مصر ال ٌتلقٌن الدعم لتحقٌق االستقالل االقتصادي
واالجتماعً  -خاصة فً المناطق الرٌفٌة التً ٌؤتً منها العدٌد من موظفٌنا –فقد وضعنا إستراتٌجٌةالمساواة بٌن الرجل و
المرأةتشتمل علىمبادئ توجٌهٌةحول كٌفٌة دعم النساء فً التعلٌم والعمل ،ومن ثم ضمان حقوقهن اإلنسانٌة وتعزٌز دورهن
المجتمعً فً سبٌل تحقٌق التوازن بٌن الجنسٌن فً المجتمع المصري .وٌحوز أمر اكتسابهن الخبرات فً مجالً العمل
والحٌاة العامة على أهمٌة قصوى حتى ٌتسنى لهن تربٌة أطفالهن لٌصبحوا أفراد مستقلٌن ومواطنٌن مسئولٌن ،خاصة فً
ضوء حقٌقة أنهنالزلن ٌتحملن المسإولٌة الرئٌسٌةفً تربٌة األطفال وتنشئتهم فً مصر.
 .3قيمنا:
ٌحتاج كل شخص ،على المستوى الفردي ،إلقامةشراكات مع اآلخرٌن وتلقى الدعم من خاللهم،ومن خالالألسرةوالمجتمع ،كما
ٌحتاج الكثٌرونوخاصة النساء الالتً ٌحتجن للسٌطرة على حٌاتهن وممارسة الحق فً القٌام بخٌاراتهن الفردٌة( .الشراكة -
السٌادة).
وتلعب النساء دوراً تكاملٌا ً فً مجتمعاتهن فً المحافظة على التقالٌد والقٌم المصرٌة ،وخصوصا عندما ٌتعلق األمر بالدعم
والرعاٌة المتبادلةبٌن األسر والجٌران .غٌرأننا ندعم النساء لتوسٌع نطاق جهودهن لتمتد خارج منازلهن ومجتمعاتهن المحلٌة
إلى الحٌاة العامة والعملٌة (توسٌع النطاق -المحافظة).
أما فً الحٌاة االجتماعٌةٌُ ،عددور المرأة متكامالً بصورة جٌدةعن طرٌق الوفاء بواجباتهنكربات بٌوت وأمهات فً المقام
األول .وتحوز تلك األدوار على تقدٌر أسرهن ومجتمعاتهن ككل ،ولكن عادة ما تكون هذه النساء معتمدة مالٌا على مساعدات
اآلخرٌن وما ٌقدمونه لها .وعلى الرغم من زٌادة التقدٌر واإلعجابباألدوار التقلٌدٌة االجتماعٌة التً تقوم بها ،الزالتالمرأة تفتقر
إلى االندماج فً الحٌاة العامة والعملٌة ( ٪32-32فقط من النساء فً مصر ناشطات اقتصادٌا) .وبالتالً ،فإننا ندعم المرأة
لكسب المزٌد من الثقة بالنفس من أجل الوصول لوضع متساوٌمع الرجل فً الحٌاة العامة( .تؤكٌد الذات  -االندماج)
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ٌستند أي مجتمع ناجح على أفراد ٌتعاونون مع بعضهم البعض.
وعلٌهٌ ،جب على النساء والرجال ،بدءاً من أصغر الكٌانات المجتمعٌة ،وهً األسرة ،أن ٌتعاونوافً إطار من االحترام
والرعاٌة المتبادلةلبعضهم البعض وألسرهم .أما فً الحٌاة العملٌة ،فٌجب على الرجال والنساء أن ٌتعاونوا كشركاء متساوٌٌن
من أجل زٌادة القدرة التنافسٌة لالقتصاد الوطنً ،وهو األمر الذي ٌحتاج للطرفٌن ،على حد سواء ،كقوة عاملة مكونة من
الذكور واإلناث (التعاون -المنافسة).
 .4رسالتنا:
المساواة فً التعلٌم:
فً مدرسة سٌكم
نحن ندعم الفتٌان والفتٌات ،على حد سواء ،لتطوٌر مهاراتهم الفردٌة وشخصٌاتهم فً مدرسة سٌكم .ففً حٌن ٌؤخذ
الفتٌان دوراتفً الحرف الٌدوٌة ،تتعلم الفتٌات األعمال الخشبٌة على سبٌل المثال .وال ٌوجد أي تمٌٌز بٌن أنشطة
الفتٌان والفتٌات – ٌقوم الجمٌع بممارسة كافة األنشطة.
ونحن نشجع –كفكرة مستوحاة من المفهوم األلمانً لٌوم الفتٌات– الفتٌات ،بشكل خاص،لالشتغال بالمهن التً
ٌمتهنها الرجال تقلٌدٌا ً (النجارة ،والهندسة الكهربائٌة ،وتركٌب وصالت الغاز والمٌاه ،الخ) من خالل تدرٌبهن فً
مركز التدرٌب المهنً الخاص بالمجموعة .خاصة أن وجود سباكٌن وعمال الكهرباء من اإلناث ٌمكن أن ٌحل مشكلة
عدم السماحللرجال بدخول المنازل نهاراً ،عندما تكون معظم ربات البٌوت وحدهن.
نحن نقدم مفهوم المساواة بٌن الرجل و المرأةفً المدارس الثانوٌة لجمٌع الطلبة فً مدرسة سٌكم من خالل تنظٌم جلسة
تفاعلٌة /ثرٌة بالمعلومات إلى جانب تطوٌر مشروعات مختلفة لحثهم على التفكر حول أدوار النوع االجتماعً فً
إطار عملٌة جماعٌة.
فً جامعة التنمٌة المستدامة:
نحن نشجع جمٌع الطلبة فً جامعة هلٌوبولٌس للتنمٌة المستدامة على التفكٌرومناقشة دور المرأة والرجل فً المجتمع
بٌنما ٌحضر جمٌعهم جلسة حول المساواة بٌن الرجل و المرأةفً إطار منهج إجباري للتنمٌة المستدامة ٌدرسونه خالل
العام األول لهم فً الجامعة.وتقوم هذه الجلسة بتعزٌز مفهوم المساواة بٌن الرجل و المرأةباعتباره قٌمة أساسٌة للوصول
لمجتمع متوازن.
كما ندعم أنشطة نادي الطلبة (نادي التوازن) الموجود فً الحرم الجامعً ،والذي ٌقومبرفع الوعً حول أهمٌة
المساواة بٌن الرجل و المرأةودعم الطالبات خاصة فٌما ٌتعلق بتؤكٌد الذات ،والتطور الوظٌفً ،ومهارات التواصل،
الخ.
كماندعو النساء الناجحات أو منظمات حقوق المرأة بشكل منتظم لحضور منتدى الجامعة إللقاء المزٌد من الضوء
على الدورالهام الذي تلعبه النساء الناشطات اجتماعٌا واقتصادٌا فً المجتمع المصري ،وذلك ألننا ندرك أن المرأة
المصرٌة الشابة تفتقر إلىالنموذج الرائد والقدوة التً تحفزهاعلى تحقٌق اإلنجازات فً حٌاتها المهنٌة.
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المساواة فً العمل:
باإلضافة إلى اإلجازة السنوٌة ،نحن نسمح لجمٌع موظفٌنا من اإلناث والذكور بالحصول على إجازة غٌر مدفوعة
األجر ،تصل مدتها إلى شهر متتابع،من أجل االستعداد للزواج  /شهر العسل.
وتج ُدر اإلشارة إلى إننا نحرص على االمتثال لقانون العمل المصري من خالل السماح لكل موظفة عملت لدٌنا لمدة
عشر أشهر على األقل بؤن تحصل على إجازة وضع مدفوعة األجر لمدة ثالثة أشهر ،كما نضمن حصولها على
فترتً الراحة الٌومٌةالتً تبلغ كل منهما ساعة (الساعة األولى من حق كل موظفى سٌكم و الساعة الثاتٌة تخصص
لرعاٌة الطفل فً أول عامٌن بعد الوالدة)وٌحق للموظفة الساعة الثانٌة إما فى الصباح الباكر أو فى آخر الٌوم كما
ٌمكن المطالبة بهذا الحق مرتٌن إذا كانت األم موظفة دائمة لدى سٌكم.
نحن أٌضا ًندعم موظفٌنا من خالل دفع جزء من الرسوم المدرسٌة لؤلطفال الذٌن ٌلتحقون بمدارس سٌكم كما توجد
حضانة للرضع من أجل أطفال األمهات العامالت.
نحن نعتقد أن رعاٌة اآلباء واهتمامهمهو أمر فً غاٌة األهمٌة بالنسبة للطفل ،وبالتالً فإننا نسمح لآلباء بالحصول
على إجازة أبوة غٌر مدفوعة األجر تصل مدتها إلى شهر واحد خالل السنة األولى بعد والدة الطفل ،وذلك لدعم
زوجاتهم وقضاء وقت ممتع مع طفلهم  /أطفالهم .وٌمكن المطالبة بهذا الحق مرتٌن .كما نقدم ترتٌبات عمل مختلفة
ومتعددة للنساء ،حٌثما أمكن ذلك .فعلى سبٌل المثالٌ ،مكن تسهٌل العمل ساعاتؤقل /ساعات العمل المرنة ،العمل من
المنزل ،والعمل بدوام جزئً ،وتقاسم الوظائف من أجل تشجٌعهن لالستمرار فً عملهنوفً الوقت ذاته تمكٌنهن من
الوفاء بمسإولٌاتهن تجاهاألسرة.
إضافة إلى ذلك ،نحن نسعى للوصول إلى تعٌٌن نسبة  ٪00من قوة العمل من اإلناث فً جمٌع شركات سٌكم على
المدى الطوٌل من خالل تدابٌر وإجراءاتتشمل التزام المدٌرٌن بتوظٌف نسبة معٌنة من النساء كشرط لحصولهم على
المكافآت السنوٌة.
المساواة فً الحٌاة الشخصٌة:
نحن ندعم بوضوح االختٌار الحرللمرأة فٌما ٌتعلقبعملها بعد الزواج عن طرٌق تشجٌعها على البقاء فً الشركة.
كما نحن نقدم النماذج النسائٌة الرائدة داخل مجموعة شركات سٌكم من خالل نشر وتشجٌع قصص نجاح اإلناث
بواسطة وسائل االتصال المإسسٌة واألحداث التً تنظمها الشركة.
ومن ناحٌة أخرى ،نحن نرفع وعً العاملٌن من الذكور ونبدأالحوار بشؤن قضٌة المرأة والعمل بٌنهم إلقناعهم
تدرٌجٌا أن الخبرات والتجارب فً العمل والحٌاة العامة هو أمرمهم من أجل التنمٌة الشخصٌة لكل إنسان  -وللنساء
بقدر ما هو للرجال.
إن غالبٌة المجتمعات البشرٌة فً جمٌع أنحاء العالم ٌهٌمن علٌها الذكور إلى درجة معٌنة ولذا تكون مفتقرةللتوازن.
وهذا هو السبب وراءإٌمانسٌكم بالمساواة بٌن الرجل و المرأةواعتقادها الراسخ أن هذا المفهومضرورة لتحقٌق التنمٌة
المستدامة من أجل مجتمع متوازن ،وتحاول سٌكم جاهدة دعم المرأة بكل قوة وفاعلٌة فً جمٌع مكوناتهامن خالل تطبٌق
المبادئ والتدابٌر واإلجراءات المذكورة أعاله.
بعد أن أصبحت استراتٌجٌة المساواة بٌن الرجل و المرأة فى حٌز التنفٌذ ،سوف تقوم سٌكم بجمٌع شركاتها باالضافة الى
مإسساتها التعلٌمٌة بوضع خطط مناسبة لتنفٌذ هذه االستراتٌجٌة
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