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د. كلثم الغانم !
	جامعة قطر / قسم العلوم اGجتماعية   



	املفاهيم   

  • :Family Responsibilities  االلتتيي االلممسسئئووللييةة ههيياملسئولية األسرية 
 تتللكك خخصصووصصاا االلببععضض ببععضضههمم تتججااهه االلأأسسررةة ااففرراادد ييتتووللااههاا
 أأففرراادد ببااققيي تتججااهه ااوو االلصصغغاارر تتججااهه االلككبباارر ببههاا ييققوومم االلتتيي
 ووضضععههمم أأوو ممووققععههمم ببححككمم ععننههمم ممسسئئوولليينن ييككووننوونن االلذذنن االلأأسسررةة
	االلأأببننااء تتججااةة ووااللااممههااتت االلآآببااء ممثثلل االلأأسسررةة ددااخخلل .

  •	  Balancing	  Work	  and	مفهوم التوازن بني العمل واملسؤوليات األسرية   
		Family : حتقيق  	توازن  	فعال  	من  	قبل  	الرجال  	والنساء  	بني  	مطالب  	األسرة  	ومكان    Lfie

	العمل  	مبا  	يقلل  	من  	الصراعات  	والضغوط  	اليومية.



	مظاهر التغير في االسرة اخلليجية   
  •	تقلص حجم االسرة وتراجع تواجد االسرة املمتدة
  •	ال يزال حجم األسرة الزواجية كبيرا حيث يصل الى 6 افراد في معظمها
  •	ارتفاع معالت الطالق
  •	ارتفاع مستوى تعليم املراة 
  •	تزايد خروج املرأة الى العمل منذ سبعينيات القرن العشرين 
  •	تراجع في مستويات تعدد الزوجات
  •	ال تزال معدالت اخلصوبة عالية وتصل الى 3 و 4
  •	ارتفاع مستويات االستهالك 
  •	غالء املعيشة 
	  



	توزيع املسئوليات في االسرة اخلليجية املعاصرة   

  •	لم  	تظهر  	الدراسات  	احلديثة  	رغم ندرتها تغيرا  	في  	توزيع املسئوليات يتالئم مع مظاهر الغير 

  •	اظهرت  	دراسة  	حديثة  	عن  	الشراكة  	في  	األسرة  	القطرية،  	أن  	توزيع  	املسئوليات  	ال  	يزال  	يأخذ  
		نفس  	املضمون  	السابق  	رغم  	أن  	املرأة  	اصبحت  	تشارك  	في  	االنفاق  	على  	األسرة  

  •		حدوث  	تغير  	لدى  	بعض  	األسر  	نحو  	الشراكة  	بالنسبة  	لتوجيه  	وتنشئة  	األطفال  	والشراكة  	في    
	شراء  	االحتياجات  	واصطحاب  	األبناء  	للطبيب

  •	اظهرت  	تغيرا  	في  	مجال  	قرار  	االجناب  	والزيارات  	واختيار  	زوجات  	وأزواج  	األبناء  	و  	البنات،  	مع  
	ذلك  	ال  	تزال  	مهام  	املرأة  	الرئيسية  	تتمثل  	في  	اخلدمة  	والرعاية  	في  	املنزل  



	سؤال يجب ان يطرح   

  مبا أن معظم الدول اخلليجية تتبنى اهداف استراتيجية فيما يتعلق بتمكني املرأة  ورفع •

مساهمتها في سوق العمل ، فهل نستطيع القول بانه في مقابل هذا الدفع باألم العاملة الى 

سوق العمل أن هذه الدول  قد وفرت السياسات التي تساهم في زيادة قدرة األم العاملة على 

	حتقيق التوازن بني مسئولياتها األسرية واملهنية ؟؟  



الواقع الحالي لعمل ا)رأة في دول ا)نطقة !

!
  هناك ارتفاع مستمر في عدد النساء املشاركات في سوق العمل سنويا خالل العقد االول من •

االلفية مع ذلك هناك تراجع في قطر من  36% في عام 2009 ثم إلى  34% في عام 2011 في 
	دولة قطر .

  في السعودية ايضا هناك تراجع فبعد ان كانت متثل مشاركة السعوديات 16% من قوى 2005  •
	العمل تراجعت الى 14% في سنة 2010

  •	ال تزال مشاركة املرأة اقل بكثير من مشاركة الرجل في كل الدول اخلليجية .

  •	في كل الدول اخلليجية االناث اقل فرصة من  الذكور في احلصول على فرصة العمل
فمثال في السعودية البطالة بني الاناث تصل الى 37% مقابل 6% للذكور  وفي االمارت  بلغ معدل 

	بطالة االناث 11 تقريبا مقابل 2 للذكور. 
!



عوامل غير تمكينيىة  /فروقات  في :  ساعات العمل – 
اGجور – ا)ناصب القيادية / مؤشرات !

  	متوسط ساعات العمل األسبوعي لقوى العمل القطرية 39 ساعة للرجل و38 ساعة •  
للمرأة. وهو فارق بسيط جدا وال يتالئم مع املسئوليات املناطة للمراة بوصفها تقوم باعباء 

	اسرية خصوصا تربية األطفال، متوسط ساعات العمل السعودية يصل الى 50 ساعة 
	
  متوسط االجر الشهري للمرأة يقل عن متوسط أجر الرجل الذي بلغ 20721 الف ريال •

مقابل 15313  الف ريال بالنسبة للمرأة. وفي الكويت رغم ان االناث ميثلن اغلبية 
وكذلك في مستوى التعليم اال ان متثيلهن في املهن ذات االجر االعلى  1000 دينار فأكثر 

	أقل من الذكور 

  	ال متثل النساء 10% فقط من فئة املشرعون وموظفو االدارات العليا واملديرون•
	
  •	ال تزال مشاركة املراة كصاحبة رأس مال وعمل ضئيلة 

•   	

		ص  	14-ص 15  ،2011	- مسح  	القوى  	العاملة  	بالعينة  	لعام  



	اجازات الوضع وساعات الرضاعة   
  •	اجازة الوضع 60 يوما في قطر والبحرين  
  •	تقل الى 45 يوم في االمارات وسلطنة عمان 
  •	تصل الى 75 يوم في السعودية و 77 يوم في دولة الكويت 

  •	كل الدول اخلليجية منحت االجازة املقررة بأجر كامل  ثم ما بعد املدة يكون اجازة بدون اجر

  •	ساعات الرضاعة : في قطر والكويت ساعتني اما باقي الدول اخلليجية ساعة واحدة فقط 

  يخلو  	كل  	من  	قانون  	العمل  	القطري  	والبحريني  	والعماني  	واالماراتي  	من   	االلزام ألصحاب العمل باحلاق •
حضانات مبقار العمل فيما عدا الكويت والسعودية التي اصدرت تشريعا بهذا اخلصوص. كما ان العمل 

	عن بعد غير مطبق فيما عدا السعودية .

	تعد بيئات العمل في الدول اخلليجية غير داعمه لألم العاملة مقارنة بتجارب الدول املتقدمة



	رؤية الشرع   

  •	اق  	وسد   	االنف   	بالرعاية   ا م ه ت ي 	وأحق   ا م وقه 	والطفل  	حق   	لالم   ة 	االسالمي   ة شريع ال ضمنت 
		احتياجاتهما  	خالل  	فترة  	احلمل  	واالرضاع.  

		فِي     	وَفِصَالُهُ   	عَلَى  	وَهْنٍ   	وَهْناً   	أُمُّهُ   	حَمَلَتْهُ   	بِوَالِدَيْهِ   	وَوَصَّيْنَا  	اإلِْنسَانَ  "	  :)14(	سورة  	لقمان  	اآلية  
	  ." 	املَْصِيرُ   	إِلَيَّ   	لِي  	وَلِوَالِدَيْكَ   	اشْكُرْ   	أَنِ   عَامَنيِْ

	

	   	كُرْهاً   	وَوَضَعَتْهُ   	كُرْهاً   	أُمُّهُ   	حَمَلَتْهُ   	إِحْسَاناً   	بِوَالِدَيْهِ   	وَوَصَّيْنَا  	اإلِْنسَانَ  "	  :)15(		سورة  	األحقاف    
		  ."..	   	شَهْراً   	ثَالَثُونَ   	وَفِصَالُهُ   وَحَمْلُهُ

	  	  	بني  	الشارع  	أن  	احلمل  	واالرضاع  	هوسنتان  	ونصف.  



تقييم Gجازة الوضع وساعات الرضاعة!

  مدة شهرين ال تكفي األم لكي أوال تستعيد عافيتها وثانيا إليالء رضيعها الرعاية التي •
	يحتاجها 

  يحرم الطفل من امتام حقه في الرضاعة ، فاملادة رقم 109 حتدد حق املوظفة في ساعتي •
الرضاعة ملدة سنة في حني الشرع قد حدد مدة االرضاع ملدة سنتني كاملتني ملن اراد ان 

	يتم الرضاع 

  ان خروج االم  من العمل للتوجه الى املنزل ألرضاع الطفل يصيبها  بالتشتت نتيحة التنقل •
	من املنزل الى مقر العمل والعكس

  انشغال الزوج وباقي افراد االسرة حيث يضطر الزوج للخروج من العمل اليصال الزوجة  •
	والعودة بها احيانا مع ما ميثله ذلك من تعارض مع ارتباطاتة والتزاماته املهنية 



ايجابيات عمل ا)رأة في دول ا)نطقة !

  •	متكنت من احلصول على مهنة بأجر بعد أن كانت تعمل ضمن وحدة املعيشة  كعضو ومنتج
  قلل من ا�اطر االقتصادية لعدم عمل املرأة خصوصا بالنسبة للمراة من الشرائح منخفظة •

	ومتوسطة الدخل
  •	حازت املرأة نتيجة العمل على بعض االستقاللية االقتصادية
  •	متكنت من الـتأثير في عملية صنع القرار 
  •	تغير شكل العالقات االسرية والتي بدأت تدريجيا (وان كان ببطء) تتجه  نحو التوازن 
  •	تعزيز مكانتها في اسرتها والتأثير على هيكلية توزيع السلطة التي كانت رأسية سابقا  
  وفر لها مزيد من الحرية احلركة وبناء الصداقات واملشاركة في انشطة خارج اطار األسرة!•



	استخالصات وتوصيات   



خ\صة  !

  •	اصبح عمل املرأة احد عناصر التنمية وجزء ال يتجزأ من احلياة الواقعية لألسرة املعاصرة  

  •	ارقام املستهلك في املنطقة تشير الى ارتفاعات مستمرة مما يدعم حاجة االسرة لعمل املرأة 

  هناك حاجة لتطبيق مجموعة من السياسات لتمكني املراة العاملة من حتقيق توازن أكبر بني •
	العمل وادوارها األسرية 

   اظهرت جتارب الدول ا�تلفة جناح  احلاق رياض االطفال مبقار العمل ونشر احلاضنات في •
	مقار العمل سوف يشيع نوع من التوازن بن أدوار املراة كأم وعاملة في الوقت نفسة

  •	اهمية طرح موضوع العمل اجلزئي والعمل عن بعد



سلبيات  عمل ا)رأة تطرح قضية /هل عمل ا)رأة مجدي ؟!

 -	انشغال األم أو الزوجة العاملة مبهام عملها حتى بعد انتهاء فترة العمل والعودة الى املنزل

اصبحت املرأة العاملة تصطدم بتحديات مثل حاجتها لتطوير مهاراتها وهذا يؤدي الى - 

	اثقال كاهلها بأعباء مهنية متعددة لكي تثبت تفوقها املهني

 النقد االجتماعي الذي تتعرض له !- 



- ااببتتععاادد االلااببوويينن 
ععنن االلااططففاالل ببسسبببب 

االلععمملل 
- ااججااززةة االلووضضعع للللأأمم 
االلععااممللةة للاا تتززييدد ععنن 

35 ييوومم ببععدد  
االلووضضعع 

- ككلل ااججااززةة تتلليي ذذللكك 
ببددوونن ااججرر ووتتققتتططعع 

ممنن االلااججااززااتت االلسسننووييةة  
- للاا تتووججدد ححضضااننااتت 

ممللححققةة ببممققاارر االلععمملل   
- االلثثققااففةة 
	االلممججتتممععييةة   

	   

- ححققووقق االلاامم ووااللططففلل 
ففيي االلااسسللاامم  

 - ثثققااففةة االلششررااككةة 
االلأأسسررييةة 

- ااسستتممررااررااللااسسررةة 
االلممممتتددةة 

- االلووععيي االلممججتتممععيي  
- ممررااججععةة االلققووااننيينن  
- ممببااددررااتت ممججتتممععييةة  

- االلااتتففااققييااتت 
االلددووللييةة 

-  تتططببييققااتت 
ووتتججاارربب ااققللييممييةة 

ووددووللييةة  

- تتععددييلل االلققووااننيينن 
ببننااء ععللىى االلششررييععةة  
- تتععززييزز ددوورر االلااسسررةة 

االلممممتتددةة  
- ززييااددةة االلففتتررةة 

االلتتيي تتققضضييههاا االلأأمم 
االلععااممللةة ممعع االلططففلل 
- ددممجج االلأأبب ضضممنن 

االلسسييااسسااتت 
االلااججتتممااععييةة 

- تتططببييقق ننظظاامم 
االلععمملل االلججززئئيي 

ووااللععمملل ععنن ببععدد للللأأمم 
االلععااممللةة  

	  

	التوازن   



	االجراءات املطلوبة لتحقيق التوازن    

	التوازن   

تخفيض 
ساعات 

العمل لألم 
	العاملة   

متديد 
اجازات 
االمومة 
	بأجر   

دعم أكبر 
لألسر 
الفقيرة 
	نسبيا   

حضانات 
في مقار 
	العمل    

الدعم 
اmتمعي 
	)التثقيف(  

تطبيق 
العمل عن 
	بعد   



توصيات!

  اجراء تعديالت جوهرية في قوانني  العمل مع ما يتالئم من اهتمام دول املنطقة بحقوق •
	الطفل واملرأة ) دراسة منح املرأة اجازة سنتني المتام رعاية الطفل ورضاعته(

  •	تطبيق نظام العمل اجلزئي لألم وحتى األب الذين لديهم اطفال دون سن اخلامسة 

  من االصالحات التي يجب وضها في االعتبار لدعم املرأة العاملة هو حصولها على نفس •
	االمتيازات املالية التي متنح للرجل 

	
  •	التوعية باهمية حق املرأة في العمل حتى ميكن تقليل النقد االجتماعي لها


