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االستثمار يف التنوع بين اجلنسين

يدفــع أصحــاب األصــول ومديــري األصــول إىل تعزيــز التنــوع بيــن اجلنســين علــى
كافــة املســتويات القياديــة يف قطــاع االســتثمار
راخي كومار

الصورة :إهداء من شركة «ستيت ستريت»

علــى مــدار العقــد املاضــي ،كانــت هنــاك أدلــة متزايــدة
علــى أن املســتويات األكبــر مــن التنــوع بيــن اجلنســين يمكــن
أن تكــون ذات تأثيــر إيجابــي علــى أداء الشــركات والنمــو
االقتصــادي .وفيمــا يشــكل أهميــة أكبــر للمســتثمرين ،توصلــت
مؤسســة «مورغــان ســتانلي كابيتــال إنترناشــيونال» إىل أن
الشــركات ذات التمثيــل القــوي للنســاء يف القيــادة علــى مســتوى
جملــس اإلدارة حققــت عائــدا علــى األســهم أعلــى بنســبة %36.4
مقارنــة بالشــركات التــي ال يوجــد لديهــا العــدد الــكايف مــن
النســاء يف جمالــس إداراتهــا.
وألســباب اقتصاديــة واجتماعيــة ،زاد اهتمــام املســتثمرين
بكيفيــة تشــجيع التنــوع بيــن اجلنســين يف جمالــس إدارات
الشــركات ،وعلــى مســتوى كبــار املســؤولين التنفيذييــن ،وعلــى
مســتويات اإلدارة األخــرى .ولدعــم هــذه اجلهــود ،تقــوم شــركة
ســتيت ســتريت وشــركات إدارة األصــول بكافــة أحجامهــا
بوضــع أدوات جديــدة تمكِّــن املســتثمرين مــن تشــجيع التنــوع
بيــن اجلنســين يف الشــركات التــي يســتثمرون فيهــا.
ففــي مــارس  ،2017وضعنــا تمثــال «الفتــاة الشــجاعة» يف وســط
احلــي املــايل بنيويــورك ليكــون بمثابــة الصــورة املعلَنــة للجهــود التــي
نبذلهــا لزيــادة الوعــي بأهميــة التنــوع بيــن اجلنســين يف املناصــب
القياديــة بالشــركات .غيــر أن هــذه احلملــة تهــدف إىل مــا هــو أكبــر
بكثيــر مــن جمــرد رفــع مســتوى الوعــي.
وباعتبارنــا مســاهمين ،فإننــا نقــوم بالتصويــت علــى املرشــحين
جملالــس إدارات الشــركات ،وعلــى غيــر ذلــك مــن القضايــا املهمــة التــي
تواجــه الشــركات .وعــن طريــق هــذه العمليــة التصويتيــة بالوكالــة،
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صوتنــا ضــد املرشــحين جملالــس اإلدارات املقصــورة علــى الرجــال
التــي ال تتخــذ خطــوات كافيــة إلضافــة مــن يمثــل املــرأة .وإىل جانــب
ذلــك ،نعكــف علــى العمــل بشــكل مباشــر مــع الشــركات يف قضايــا
التنــوع وغيرهــا مــن القضايــا املواضيعيــة البيئيــة واالجتماعيــة
واملعنيــة باحلوكمــة ،كمــا نقــوم بنشــر نمــاذج أفــكار لتثقيــف جمالــس
اإلدارات بشــأن املســارات الفعالة لزيادة التنوع يف كافة مســتويات
الشــركة.
ومنــذ شــهر مــارس  ،2017دعونــا أكثــر مــن  1200شــركة تخلــو
جمالــس إدارتهــا مــن النســاء إىل اتخــاذ إجــراء حيــال ذلــك .ويســعدنا
قيــام أكثــر مــن  300شــركة مــن هــذه الشــركات حتــى اآلن بإضافــة
امــرأة إىل جمالــس إداراتهــا ،والتــزام  28شــركة أخــرى بذلــك.
لكننــا نعلــم أن املزيــد مــن العمــل ال يــزال مطلوبــا .ففــي ســبتمبر
 ،2018أعلنَّــا عــن حتســين املبــادئ التوجيهيــة الصــادرة عــن شــركتنا
للتصويــت علــى التنــوع يف جمالــس اإلدارات .وســنقوم ،بدايــة مــن
عــام  2020يف أســواق أســتراليا واململكــة املتحــدة والواليــات
املتحــدة وبدايــة مــن عــام  2021يف كنــدا واليابــان وأوروبــا القاريــة،
بالتصويــت ضــد قائمــة املرشــحين بالكامــل التــي تختارهــا جلنــة
الترشــيحات إذا مل تقــم الشــركة بإضافــة امــرأة واحــدة علــى األقــل يف
جملــس إدارتهــا ،ومل تكــن قــد شــاركت يف حــوار ناجــح معنــا بشــأن
هــذه املســألة ملــدة ثــاث ســنوات متتاليــة.
ملــاذا نمنــح الشــركات ثــاث ســنوات لتنفيــذ التغييــرات التــي
نعتقــد أنــه ســيكون لهــا أثــر إيجابــي فــوري علــى املســتثمرين قبــل
أن نتخــذ إجــراءات تصعيديــة بشــأن التصويــت؟ هدفنــا هــو ضمــان
وجــود قيــادات مســتقلة وفعالــة جملالــس اإلدارات تضــم جمموعــات
املهــارات املناســبة إىل جانــب التنــوع يف اآلراء .ونــدرك أن حتقيــق
ذلــك ال يمكــن أن يحــدث بيــن عشــية وضحاهــا ،وأن عمليــة إضافــة
املرشــحين املؤهليــن ينبغــي أن تكــون مدروســة وهــو مــا يمكــن أن
يســتغرق أكثــر مــن ســنة.
ورغــم أن وجــود امــرأة واحــدة فقــط ضمــن أعضــاء جملــس
اإلدارة ال ينبغــي أن يكــون بمثابــة نهايــة املطــاف للشــركة يف
مســألة التنــوع ،فنحــن نعتقــد أن إضافــة املنظــور النســائي إىل غرفــة
اجتماعــات جملــس اإلدارة هــي خطــوة أوىل مهمــة .وتهــدف حملــة
«فتــاة شــجاعة» إىل تغييــر نظــرة جمالــس اإلدارات جتــاه التنــوع
— مــن خــال حتويــل النقــاش مــن «ملــاذا نحتــاج إىل التنــوع بيــن
اجلنســين» إىل «ملــاذا ال يكــون لدينــا تنــوع يف جملــس اإلدارة؟» —
ونعتقــد أن إضافــة جمــرد امــرأة واحــدة يف جملــس اإلدارة يســاعد
علــى تغييــر هــذه النظــرة.
والتنــوع قضيــة مهمــة جلميــع الشــركات بغــض النظــر عــن
القطــاع أو الســوق أو احلجــم .وقــد وجدنــا أن العديــد مــن الشــركات
الكبــرى تبــذل جهــودا ملموســة يف الوقــت احلاضــر إلدخــال
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النســاء يف جمالــس إداراتهــا ،لكــن ال يــزال هنــاك نقــص كبيــر يف
تمثيــل املــرأة يف جمالــس إدارات الشــركات األصغــر حجمــا.
وتشــير معظــم جمالــس اإلدارات التــي تفتقــر إىل التنــوع بيــن
اجلنســين إىل أن هنــاك عقبــة رئيســية تتمثــل يف أن جمموعــة
املرشــحات املؤهــات جمللــس اإلدارة حمــدودة .غيــر أننــا نعتقــد
أن العقبــات الرئيســية تشــمل املمارســات احلاليــة لترشــيح أعضــاء
جملس اإلدارة إىل جانب التحيزات السلوكية التي ال تزال تبخس
قيمــة مســاهمات النســاء يف مــكان العمــل .فعلــى ســبيل املثــال،
تشــترط بعــض جمالــس اإلدارات أن يكــون لــدى جميــع املرشــحين
لعضويتهــا خبــرة يف منصــب كبيــر املســؤولين التنفيذييــن.
وحلســن احلــظ أنــه يمكــن التغلــب علــى هــذه العقبــات
والتحيــزات .فضمــان التنــوع يف كافــة اجملموعــات املرشــحة
جمللــس اإلدارة يعــد مــن أفضــل املمارســات شــائعة االســتخدام
مــن جانــب الشــركات ذات املســتويات األعلــى مــن التنــوع يف
جمالــس إداراتهــا .وإىل جانــب ذلــك ،فإننــا ندعــو الشــركات إىل
مراقبــة مســتوى التنــوع بيــن اجلنســين واإلفصــاح عنــه ليــس
فقــط يف جمالــس إدارتهــا بــل أيضــا يف كافــة مســتويات اإلدارة.
ونعتقــد أن هــذا املســتوى األعلــى مــن الشــفافية سيســاعد علــى
توفيــر مصــدر أقــوى للمرشــحات املؤهــات جملالــس اإلدارت.
ومــن وحــي حمادثــة أجريناهــا منــذ عــدة ســنوات مــع عميــل
عــن كيفيــة دفــع النقــاش املعنــي باملســاواة بيــن اجلنســين
ورصــد إمكانيــة زيــادة عوائــد الشــركات ذات املناصــب القياديــة
املتنوعــة ،أنشــأت شــركة «ســتيت ســتريت» مؤشــرا يتيــح
للمســتثمرين حتقيــق الغــرض املــزدوج املتمثــل يف األثــر والعائــد.
ويهــدف مؤشــر التنــوع بيــن اجلنســين (SSGA Gender
) Diversity Indexالــذي تــم إنشــاؤه يف مــارس  2016إىل
تشــجيع التنــوع بيــن اجلنســين واالســتفادة مــن إمكانيــة زيــادة
عوائــد الشــركات ذات املناصــب القياديــة األكثــر تنوعــا .ويمكــن
اجلمــع بيــن املؤشــر واملســاهمات اخليريــة التــي يمكــن تقديمهــا
مــن إيــرادات شــركة ا SSGAالستشــارية لدعــم املؤسســات
اخليريــة التــي تركــز علــى برامــج العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة
والرياضيــات للنســاء الشــابات.
وعلــى مــدار عقــود ،ســعى أصحــاب األصــول إىل إحــداث تغييــر
باســتخدام الفحــص الســلبي ،الــذي يعنــي جتنــب االســتثمار يف
الشــركات التــي ال تتماشــى ممارســاتها مــع القيــم الشــخصية

للمســتثمر أو الشــركات ذات التصنيــف الضعيــف وفقــا للمعاييــر
البيئيــة واالجتماعيــة واملعنيــة باحلوكمــة ) .(ESGويتجــه
العديــد مــن املســتثمرين بشــكل متزايــد إىل مــا هــو أبعــد مــن هــذا
املنهــج اإلقصائــي ويتبنــون منهــج االســتثمار الــذي يركــز علــى
القضايــا البيئيــة واالجتماعيــة واملعنيــة باحلوكمــة كأداة
إلمكانيــة حتســين عوائــد احملفظــة املعدلــة حســب اخملاطــر.
ويعــد عــدم وجــود بيانــات موثوقــة وموحــدة عــن ممارســات
الشــركات وأثرهــا علــى األداء املــايل مــن أكبــر العقبــات التــي
حتــول دون دمــج القضايــا البيئيــة واالجتماعيــة واملعنيــة
باحلوكمــة .ونعتقــد أن مبــادرات اإلدارة التــي أطلقناهــا والتــي
تدعــو الشــركات إىل زيــادة اإلفصــاح عــن مســتوى التنــوع بيــن
اجلنســين يف كافــة مســتويات اإلدارة ينبغــي أن تســهم بــدور مهــم
يف تزويــد املســتثمرين باملعلومــات التــي يحتاجونهــا لدمــج
اعتبــارات نــوع اجلنــس يف حتليالتهــم للشــركات.
ويســعدنا مــا نالحظــه مــن وعــي متزايــد باملنافــع الناجتــة
عــن تنــوع القيــادة بيــن اجلنســين عبــر قطــاع االســتثمار— مــن
أصحــاب األصــول ومديــري األصــول إىل الشــركات نفســها .وقــد
ذكــرت صحيفــة وول ســتريت جورنــال أنــه اعتبــارا مــن مــارس
 — 2018الذكــرى الســنوية األوىل إلطــاق حملــة «فتــاة
شــجاعة» —أعلنــت جمموعــة مــن مديــري وأصحــاب األصــول
الذيــن يديــرون أكثــر مــن  13تريليــون دوالر عــن انضمامهــم
لدعوتنــا إىل جعــل التنــوع بيــن اجلنســين مــن أولويــات اإلدارة.
لكــن ذلــك جمــرد بدايــة .ففــي شــركة «ســتيت ســتريت» ،نعتقــد
أن الشــركات العاملــة يف قطــاع إدارة األصــول ينبغــي أن تبحــث
باســتمرار عــن ســبل جديــدة لالســتفادة ممــا لديهــا مــن خبــرات
لزيــادة تمكيــن املســتثمرين مــن تشــجيع التنــوع بيــن اجلنســين
يف جميــع مســتويات اإلدارة حــول العــامل.

تمثال «الفتاة الشجاعة»
الذي وضعته شركة «ستيت
ستريت» يف وسط احلي
املايل بنيويورك.

راخــي كومــار هــو مديــر عــام أول ومديــر االســتثمارات
البيئيــة واالجتماعيــة واحلوكمــة وإدارة األصــول يف شــركة
ســتيت ســتريت غلوبــال أدفايــزورز.
تعبــر اآلراء الــواردة يف هــذه املــادة التحريريــة وجهــة نظــر
راخــي كومــار وال تمثــل مشــورة يف االســتثمار وال ينبغــي
االعتمــاد عليهــا باعتبارهــا مــن هــذا القبيــل.
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