املرأة بين األسرة وسوق العمل
تقديم /آمال بنت عبداللطيف املناعي
الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل االجتماعي
 31مايو 2016

عندما كلفت بكتابة هذه الورقة عن التوفيق بين األسرة والعمل :منظور مجتمعي
توارد إلى ذهني هذه األسئلة ..

االستهالل

أوال”وض ع امل عرأة فااالتوفيق بااين األساارة والعماال لاام كاان ومااا ا ا" ذكااورف فهاال نعنااي
ذلك أن مسئولية األسرة تقع على النساء فقط  .....وملاذا؟
أ ارت مارث ا ااا بيرك " ب ن غالبية النساء تقض ي  17عاما” في تربية األطفال 18 ،عاما” في مساعدة الوالد ن
املسنين %89 ،من كافة النساء فوق سن ال ا  18عاما” قدمون الرعا ة لألطفال أو الوالد ن أو كالهما
"مارثا بيرك "98

بوج ااود منظ ااور مجتمع ااي أم اار ااا ك ،ألن املنظ ااور
ثاني ععا املن ععور املجتمع ععي ف ااا
ليس فقط متعدد لدى امل تمع ،بل حتى لدى األكاد ميين والباحثين وعلماء االجتماع ...

وإذا ّسععلمنا ج ععدال ب ع ن ّ
املعن ع ه ععو من م ععام املجتم ع املععد
ّ
تسلم من هذا الخالف.
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ع أيض ععا ل ععم

 منظمات امل تمع املدني في دولة قطر كغيرها  ..لم تصل إلى مرحلة تناول مسالة
التوفيق بين األسرة والعمل كش ن ذكورف أو مشترك .هل تستمر األدوار على ذات
املنوال  ..أدوار مطية لألبوة/الرجل واخرى لألمومة /املرأة ..

االستهالل
صورة للواق

 أعباء إضافية وحمل ثقيل قع على النساء وهن نشاركن في تنمية الوطن مثلما
ضطلعن دوما بمهمة األسرة والتنشئة والرعا ة املنزلية لألطفال وكبار السن
واملعاقين.

 وما هو موقع الكم الكبير من النساء اللواتي ندمجن في مجال القطاعات غير
الرسمية كاملشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ،العمل املؤقت .هذا القطاع الكبير من
العمل واإل تاج قابل أ ضا بتجاهل كبير ..
معالجة مسائل التو يق بين األسرة والعمل يجب أن تنطلق من هذه املقاربة أي
أهمية تضمين هذه الجهود ضمن السياسام واإلجراءام والخطط الوطنية.
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هنالك إجماع حول مؤسست األسرة والعمل كمؤسستين حيويتين للحياة ،ما املؤثرام

التو يق بين العمل واألسرة
(املن ور املجتمعي)

املتبادلة بين العمل واألسرة ....
• ت ثير التنشيط االقتصادف لكل من املرأة والرجل على دورهم األسرف "اإل جاب وتوفير
متطلبات الرعا ة والتنشئة والتربية".
• ت ثير الرعا ة األسرية على الدور اإل تاجي لكل من الرجل واملرأة.
• ت ثير التنشيط االقتصادف لكل من املرأة والرجل على دورهم في ا حياة االجتماعية واملشاركة
العامة.
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التو يق بين العمل واألسرة
(املن ور املجتمعي)

 ا حاجة لتحقيق التكافؤ بين الرجل واملرأة حاجة مجتمعية تساهم في
وتيرة تنمية امل تمع و موه االقتصادف واالجتماعي والثقافي واستدامة
النماء لألجيال املقبلة،
حن كمنظمة للعمل االجتماعي رى أهمية عمل املرأة كقيمة لتحقيق

الذات والرضا ،وكسب الثقة ،وكقيمة مضافة للمشاركة في تنمية امل تمع
واملردود اإل جابي ملشاركتها االقتصاد ة على األسرة -ليس فقط فيما تصل
ب يادة دخل األسرة وتحسين املستوى املعيش ي -بل الت ثير االجتماعي
والنفس ي على أفراد األسرة وحف هم على العمل واالبداع.
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 أوال :الفجوة بين وتيرة تطور املرأة في سوق العمل وفي ا حياة العامة ،وبين
البنية النفسية والثقافية للمجتمع( .النظرة النمطية)

 ثا يا :ا حاجة ا حيوية لتع ي الشراكة الوالد ة في املسئوليات األسرية.

اإلشكاليام

 ثالثا :أهمية التفهم الكامل للقيمة املاد ة واالقتصاد ة واالستراتيجية
واالجتماعية لهذا العبء على املستوى الوطني.
 رابعا :السياسات وبرامج العمل التي تلبي احتياجات األسرة ،وتع ي الدور
االجتماعي لكل أفرادها.
 خامسا:مقاربة املفاهيم السا دة ،ومقتضيات التنمية البشرية ومتطلبات
تقد الدول ،ومقررات ا حقوق اإلنسا ية واملد ية ،وأفضل التجارب
العاملية.
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التخطيط للنوع االجتماعي

هوالحل

 ال تسق ا حد ث عن تنمية دون التطرق إلى التخطيط النوعي ،بهدف إ جاد اإلنسان
الواعي القادر على املساهمة الفاعلة في تنمية امل تمع ،مع تحرف االختالفات النوعية
للمستهدفين بالتنمية وغا اتها .
 النوع االجتماعي هو إحدى هذه االختالفات ،ويعني الكيان والوجود الذف تشكل تبعا
الختالف األدوار االجتماعية لكل منهما.

 وإذ نستهدف من مداخلتنا هذه التوفيق بين العمل واألسرة ،فإن التخطيط للنوع
االجتماعي ،بقى الزمة ضرورية  .....إن تحقيق أهداف التنمية املستدامة ،2030
تطلب دمج منظور النوع االجتماعي في جميع أهداف التنمية املستدامة ك ساس
للعمل ،بما فيها تع ي الوعي ب همية الدمج مجتمعيا" ووسط املعنيين وصناع القرار
ومنظمات امل تمع املدني ،وتطوير وصوغ السياسات واالستراتيجيات وا خطط
والتشريعات والتدابير واإلجراءات والتطبيق املتوازن ا ضا".
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التخطيط للنوع االجتماعي
هوالحل

 الدستور القطرف كفل مبدأ املساواة في الفرص واملساواة أما القا ون وتكافؤ
الفرص بين املرأة والرجل .وجاء األمر الوزارف رقم ( )13باملساواة بين العاملين،
الرجال والنساء في ا حقوق والواجبات تشمل األجر وفرص التدريب والترقي.

 القوا ين القطرية حققت بعض املكاسب للمرأة ،تمثلت في عد تشغيل املرأة في
األ غال ا خطرة ،واستحقاق إجازة أمومة مدفوعة األجر مدتها ستون وما
وساعة رضاعة ملدة عا  ،وإجازة رعا ة مدفوعة االجر للنساء العامالت الالتي
لديهن طفل معاق دون السادسة من عمره ..كما مكن للمرأة أ ضا أن تقد طلبا"
للحصول على إجازة مفتوحة لرعا ة طفلها املعاق رط موافقة مجلس الوزراء.
وفي حال موافقة مجلس الوزراء تحصل األ العاملة على إجازة بمرتب كامل ألول
ثالث سنوات وعلى إجازة بنصف مرتب بعد ذلك.
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لكن هل يكف ذلك
لتحقيق التكا ؤ؟؟؟؟

 واقع ا حال نشير إلى أ ه و ظرا لعد دمج النوع االجتماعي في التخطيط التنموف،
وقلة أو انعدا البيا ات اإلحصا ية للنوع االجتماعي ،فإن اإلجراءات املتخذة في كثير
منها تقودها ا هود الرسمية ،وال تالمس امل تمع من احية وأصحاب املصلحة من
احية أخرى.
 تبرز الفجوة بشكل واضح في مسا ل االجراءات والتدابير املتخذة ،وفي التطبيق وهو
أ ضا أمر حتاج للدراسة والتحليل لتناول جانبين هامين :
الجانب األول
هل تتم هذه اإلجراءات والتدابير بعد تحرف
أراء أصحاب املصلحة..
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الجانب الثا
ما هي مسببات اتخاذ إجراءات وتدابير صعب
تطبيقها أو تهاون املنفذون في تطبيقها.

واق املرأة القطرية في
النشاط االقتصادي

 على الرغم من ال يادة املستمرة ملساهمة املرأة القطرية في النشاط االقتصادف،
وارتفاع مساهمتها من  %27.4عا  2001إلى  %34.7عا  ،2013إال ان ح م النمو في
قوة العمل النسا ية بطيئا
 ا ار تقرير التنمية البشرية الثالث الصادر عن االحصاء ،الى أن البطالة أعلى لدى
اإل اث ،حيث بلغت  %72من إجمالي العاطلين .وعلى الرغم من التحسن في لفجوة
النوعية املتعلقة باألجور بين الذكور واال اث ،إال انها ال زالت أقل ،فقد ارتفعت نسبة
أجور اإل اث القطريات إلى أجور الذكور من  0.66عا  2006إلى  0.75عا .2013

معدل املشاركة االقتصادية للمرأة القطرية

املصدر :جهاز اإلحصاء تعداد  2010الربع األول من مسح القوى العاملة 2015

2001
27.4
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2007

2010

34.6

36.3

الربع األول من عام
2015
36.3

 بقااى السااؤال قا مااا” ..ملاااذا ال زالاات نساابة مشاااركة امل ارأة القطريااة فااي النشاااط االقتصااادف تتااراوح علااى
مدى  15عاما بين  27.4إلى  ... 36.3؟

واق املرأة القطرية في
النشاط االقتصادي

 كااذلك الفجااوة فااي املناصااب القياد ااة وا حيويااة أكثاار وضااوحا” ،وهنالااك عواماال اخاارى تشاامل االنسااحاب
من سوق العمل أو التقاعد املبكر !...
ب ن املسئوليات األسرية هي العا ق ،لكنها بال ك إحدى العوا ق ،إذ أن اختيار املارأة
 ال نستطيع ا
لعد ا خروج للعمل رتبط في كثير منه -بعد توفر العوامل املسااعدة للمارأة لضامان عاد األخاالل فاي
أف من وظا ف األسرة -ويمكن االستدالل بدراساة قاا بهاا مركا اإل مااء اإلجتمااعي ،حياث أن  % 25مان
النساء غير العامالت رغبن في العمل إذا تغيرت الظروف املحيطة بهن "دراسة سوق العمل . "2000
 تفض اال بع ااض النس اااء البق اااء م ااع األس اارة عل ااى االرتب اااط بعم اال ،بينم ااا تفض اال بعض ااهن التف ارغ لألس اارة ف ااي
مراحل أو أوقات محددة فقط.
املناداة باتخاذ سياسام وإجراءام للتو يق بين حقوق املرأة كا سان وكعاملة وكربعة م عزل ،ضععيفة أو
منعدمععة فععي كثيععرمععن األحععوال ،وهععذا التجاهععل يحععرق سععوق العمععل مععن قععوة إنتاجيععة هائلععة ويععؤثرفعي ذام
الوقت على التركيبة السكانية.
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الواق والرؤية

 توقعت استراتيجية التنمية الوطنية  16-11ارتفاع مساهمة املرأة في سوق العمل
بحلول عا  2016إلى .... %42
 ا حلول املطروحة والداعمة لألسرة كالدوا املرن والدوا ا ئي واإلجازات ا خاصة
والعمل من املنزل وإجازات األمومة ،تساهم في تع ي املواز ة بين االسرة والعمل ،إال
انها تتضمن جوا ب سلبية ،كتعطيل أو تجميد املسار املعرفي والوظيفي للمرأة
وإنعدا األمن الوظيفي .
 هذا بدوره نعكس سلبا”على إحصاءات النوع االجتماعي والدور املرتقب للدولة في
تحقيق التكافؤ وتمكين املرأة.
 أما ا حلول الذاتية ،أف االعتماد على العمالة املنزلية ،على الرغم من أ ه نساعد املرأة
كثيرا” ،إال أ ه خل خلال” بليغا” بمسا ل التنشئة للطفل.
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رؤية املؤسسة القطرية
للعمل االجتماعي

الحلول واإلجراءام الداعمة

 (1تعزيز مقومام الشراكة والدور التكاملي بين من مام املجتم
املد واألجهزة الحكومية
 املناصرة والدفاع عن ا حقوق ومحاولة لفت النظر أو معا ة ما قع تحت دا رة
اهتما املراك التي تعمل تحت مظلة املؤسسة ،نطلق من مبدأ الشراكة مع كافة
الفعاليات في امل تمع وعلى رأسها األجه ة ا حكومية.
 املناصرة والبحث عن حلول مع صناع القرار ،إ طالقا من رؤية الدولة وجهودها
املبذولة ،لتكريس العدالة.
 متابعة التقد املحرز في تحسين األوضاع االقتصاد ة واالجتماعية للمرأة ،كما قو
بعمل كل ما ل من رصد ودراسات.
 عبء التنوير واإلر اد لتغيير التوجهات قع بشكل أساس ي على منظمات امل تمع
املدني.
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رؤية املؤسسة القطرية
للعمل االجتماعي

الحلول واإلجراءام الداعمة

 (2إدماج قضايا النوع االجتماعي في االستراتيجيام والسياسام
الوطنية والخطط
 هنالك امللفات االستراتيجية الشا كة واملتمثلة في قياس أعمال الرعا ة دون أجر
لألطفال وكبار السن واملعاقين ،في تدفقات االقتصاد الكلي وا حسابات العامة،
باعتبارها مكو ا” هاما” في توزيع الوقت واملوارد في النشاط االقتصادف.
 هذا تطلب العمل ا اد على بناء قدرات املؤسسات املعنية وتطوير مهارات العاملين
بها في مجال إدماج احتياجات النوع االجتماعي في التخطيط التنموف وتطوير األدلة
واملؤ رات القياسية املتغيرات والفوارق
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 )3تو ير مرا ق الرعاية املتكاملة

رؤية املؤسسة القطرية
للعمل االجتماعي

الحلول واإلجراءام الداعمة

العمل ا اد مع ا هات املعنية لتعد ل التشريعات والسياسات واإلجراءات والتدابير
بهدف ال امية تطبيق أفضل املمارسات في مجال رعا ة الطفولة املبكرة " 4 -0سنوات"
ب ماكن العمل  ...حيث

 تفتقر أماكن العمل ملقار ا حضا ة ،حيث وجد  120حضا ة خاصة ،ال تتناسب مع
الطلب كما” و وعا” ...
 بينما وجد عدد  12روضة ملحقة باملدارس املستقلة ،و 137روضة خاصة فقط ،في
حين ال توجد قوا ين حازمة إلل ا املؤسسات بذلك ...
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 )4زيادة الوعي بالشراكة داخل األسرة

رؤية املؤسسة القطرية
للعمل االجتماعي

الحلول واإلجراءام الداعمة

أبان املسح الذي أجرته وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء حول "استخداق الوقت« أن الرجل
القطري يمض خالل اليوق ساعة و 50دقيقة أي  % 8من اليوق في األعمال امل زلية والتسوق ،مقابل
 3ساعام و 19دقيقة بنسبة  %14من اليوق للنساء القطريام .

 مطلااوب تع ي ا مساااهمة منظمااات امل تمااع فااي تصااميم منظومااة ماان الب ارامج التوعويااة
املوجهة والتي تساهم في تشكيل وتغيير اال مااط الساا دة للعالقاات األسارية ،والتنشائة

عل ااى الش اراكة وق اايم املس اااواة وا حق ااوق املتكافئ ااة ،وتقوي ااة أواص اار الش اراكة ال وجي ااة،
وتع يا املساائولية التضااامنية للرجاال واملارأة فااي إدارة اائون األساارة ،وتر ايد اسااتخدا
العمالة املنزلية.
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رؤية املؤسسة القطرية
للعمل االجتماعي

الحلول واإلجراءام الداعمة

 (5مراجعة وتنقيح املناهج التعليمية الداعمة لنمطية األدوار .والعمل
على تجديدها وإزالة كل ما يمكن ان يؤدي إلى تكريس املفاهيم الت
تفرق بين املرأة والرجل.
 أهمية الدراسة التحليلية املتعمقة ملكو ات الصورة الذهنية للمرأة في العقل
امل تمعي ،بهدف تصميم البرامج التوعوية واإلعالمية ،التي تساهم في تغيير التوجهات
السالبة ...
 وهنا تعاظم دور منظمات امل تمع املدني في التوعية (باعتبارها أداة التغير) بشكل
عا  ،ومقاومة األ ماط التي تبثها أجه ة اإلعال املختلفة ،والصورة السلبية للمرأة.
 تع ي دور املرأة في صنع القرار في امل االت السياسية واالقتصاد ة ،مما نساهم في
مقاربة متطلبات النساء في القوا ين والتشريعات والتدابير املختلفة.
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العوامل املهنية املساندة ...
ما نتوقعه من األجهزة
الرسمية املعنية والشريكة

التوص ع ع ع ع عيام

 تدعيم مبدأ اإل صاف واملسااواة عبار تاوفير البيئاة التشاريعية واالجتماعياة
واالقتصاد ة الداعمة وا حما ة القا و ية لهذه البيئة.
 تنقاايإ وإعااادة تصااميم مخرجااات كاال ماان األجه ا ة اإلعالميااة ووزارة التربيااة
والتعليم في مجال املناهج التعليمية واألنشطة الالصفية.
 دعاام دور منظمااات امل تمااع املاادني فااي الب ارامج املوجهااة للتوعيااة والتنااوير و
تغيير التوجهات.
 إنش اااء وح اادة ف ااي التخط اايط التنم ااوف إلدم اااج قض ااا ا الن ااوع االجتم اااع ف ااي
التخطيط التنموف.

 تطبيا ااق مبا اادأ التمييا ااز اإل جا ااابي فا ااي األجه ا ا ة التشا ااريعية وفا ااي مجا ااال صا اانع
القرار.
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كرا حسن استماعكم ...
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