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 املرأة بين األسرة وسوق العمل

 

 :استهالل

 

 عندما كلفت بكتابة هذه الورقة عن التوفيق بين األسرة والعمل: منظور مجتمعي 

 ..  دارت في ذهني عدة أسئلة

ذكوري  ا"نأاألسرة والعمل لم يكن يوما شإذ أن أول ما يتبادر إلى الذهن هو وضع املرأة ودورها، فالتوفيق بين 

لم من هذا التصنيف حتى أكثر لم يس   ؟فهل يعني ذلك أن مسئولية األسرة تقع على النساء فقط ..... وملاذا

تقض ي  ا بيرك " بأن غالبية النساءــــــالدول تقدما ومحاكاة للحقوق اإلنسانية واملدنية املتساوية. فقد أشارت مارث

 18 الــ من كافة النساء فوق سن% 89عاما في مساعدة الوالدين املسنين وأن  18ربية األطفال وعاما في ت 17

 " .98عاما يقدمون الرعاية لألطفال او الوالدين او كالهما "مارثا بيرك 

إذ ان الجزم بوجود منظور مجتمعي هو أيضا أمر شائك فاالختالف  السؤال اآلخر املنظور املجتمعي ....

او املنظور ليست فقط متعددة لدى املجتمع، بل أنها متعددة حتى لدى األكاديميين والباحثين وعلماء والنظرة 

لمنا جدال بأن املعني هو منظمات املجتمع املدني فهي أيضا لم االجتماع خصوصا في منطقتنا العربية. وإذا س  

 لم من هذا الخالف.تس  

ن منظمات املجتمع املدني في دولة قطر مثلها ومثل غيرها في فإ، وحيث أن تركيزي سيكون منصبا على دولة قطر

 في كثير منها .... "تتالقى في بعضها وتتقاطع تماما ،تتبنى مناهج عديدة في التعامل مع هذا املوضوع ،دول أخرى 

يق بين أستطيع الجزم بان أي منها لم يصل إلى مرحلة تناول املوضوع باعتبار أن هذا األمر أي التوف.. ومع هذا 

 ن ذكوري او مشترك في أضعف االيمان.أيمكن أن يكون ش ،األسرة والعمل

 ..دوار نمطية لألبوة واخرى لألمومة/ املرأة .. أهل تستمر األدوار على ذات املنوال  والسؤال الذي يطرح نفسه

لألدوار الذي ال زال أم ان النظرة واملنظور االجتماعي لألمر يجب أن يتخطى هذا املفهوم املتوارث والتنميط 

 مرتكزا على أن كل ما يخص رعاية األسرة ورعاية األبناء شأن يختص باملرأة فقط.
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إذا كان االمر كذلك فأي أعباء إضافية وحمل ثقيل يقع على النساء وهن يسعين للمساهمة في بناء وتنمية 

 ألطفال وكبار السن ولربما املعاقون؟ .األوطان مثلما يضطلعن دوما بمهمة األسرة والتنشئة والرعاية املنزلية ل

 .. ثم ما هو موقع هذا الجهد في الحسابات القومية   

وما هو موقع الكم الكبير من النساء اللواتي يندمجن في مجال القطاعات غير الرسمية كمشاريع إدرار الدخل 

العمل واإلنتاج يقابل أيضا واملشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، والعمل املؤقت.  هذا القطاع الكبير من 

 ؟ بتجاهل كبير

حتى منظمات املجتمع املدني عندما تتطرق لسياسات وإجراءات العمل وتوفير بيئة صديقة للمرأة فإنها في 

وفي القطاعات غير الرسمية  ،وضع املرأة في القطاع الخاص، الغالب تتجه للقطاع الحكومي وتتجاهل كل من 

 لنساء فيهما. على الرغم من اتساع رقعة ا

إن أي محاولة ملعالجة مسائل التوفيق بين األسرة والعمل يجب أن تنطلق من هذه املقاربة أي أهمية تضمين 

 هذه الجهود ضمن السياسات واإلجراءات والخطط.

ن تصميم الحلول الناجعة أقصدت من هذه املقدمة رسم صورة للواقع .... ألننا كمنظمات مجتمع مدني نؤكد ب

 عبر إلى العلم واملعرفة والدروس املستفادة. ينطلق من الواقع لي يجب أن

 : التوفيق بين العمل واألسرة )املنظور املجتمعي(

 

ور لن اتطرق ألهمية دور األسرة وما يتكرر من أنها الخلية األولى، ودورها البنائي والتكويني ... الخ فهذا املنظ

الباحثون واملعنيون، وكافة منظمات املجتمع املدني. كما أن يجمع عليه الغرب والشرق ويتفق عليه جميع 

جميع القوانين واللوائح والدساتير تؤكد ذلك، وقد كرست في معظمها لتحقيق االمن واألمان األسري والفردي 

 والذي يقود إلى األمن العام والحفاظ على نسيج املجتمع.

لحياة تنطلق منهما وترتكز للحياة، وأن كافة مناحي اهذا وعلى الرغم من أهمية هاتين املؤسستين وحيويتهم 

منذ أن أصبح هنالك سوق منظم للعمل. لذا تبرز الحاجة على  "ال زال الجدل حولهما قائما، إال أنه عليهما

املستوى املجتمعي إلى سيادة مفاهيم تعزز التنوع داخلها وتتحسب للمتغيرات املتصلة بأبعاد النوع االجتماعي 

مما يستدعي مقاربة الفروقات وسد  ،أة باعتبارها شريك أساس ي على املستوى الخاص واملستوى العامودور املر 

  لة بين العمل واألسرة فيما يلي:، ويمكن إجماال تلخيص املؤثرات املتبادالفجوات في الحقوق والواجبات 
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اإلنجاب والدور البنائي تأثير التنشيط االقتصادي لكل من املرأة والرجل على دورهم األسري "  (1)

 لألسرة والذي يشمل توفير  متطلبات الرعاية والتنشئة والتربية".

 تأثير الرعاية األسرية على الدور اإلنتاجي لكل من الرجل واملرأة. (2)

تأثير التنشيط االقتصادي لكل من املرأة والرجل على دورهم في الحياة االجتماعية واملشاركة  (3)

 العامة.

 .ألسرية لكل من املرأة والرجل على دورهم في الحياة االجتماعية واملشاركة العامةتأثير الرعاية ا (4)

 

إن الحاجة لتحقيق التكافؤ بين الرجل واملرأة حاجة مجتمعية تساهم في وتيرة تنمية املجتمع ونموه االقتصادي 

عند صياغة السياسات  "وهو عنصر ال يزال غائبا ،واالجتماعي والثقافي واستدامة النماء لألجيال املقبلة

والخطط واإلجراءات. وهو دور يحتاج التكامل بين املرأة والرجل ودعم الرجل رب األسرة والرجل القائد في 

لسيادة مفاهيم تعزز املشاركة االقتصادية واملدنية واالجتماعية  ،مجال السياسة والتشريع والتنفيذ

نزل بما يتوائم مع هذا الدور في الحياة العامة والحياة والسياسية والثقافية للمرأة، وتعزز الشراكة في امل

 العملية.

ونحن كمنظمة للعمل االجتماعي نرى أهمية عمل املرأة كقيمة لتحقيق الذات والرضا وكسب الثقة وكقيمة 

مضافة للمشاركة في تنمية املجتمع واملردود اإليجابي ملشاركتها االقتصادية على األسرة ليس فقط فيما يتصل 

زيادة دخل األسرة وتحسين املستوى املعيش ي بل التأثير االجتماعي والنفس ي على أفراد األسرة وحفزهم على ب

  بالتوفيق بين العمل واألسر ة فيما يلي: املتعلقةويمكن تلخيص بعض اإلشكاليات العمل واالبداع. . 

مع، وبين البنية النفسية والثقافية للمجت ،أوال : الفجوة بين وتيرة تطور املرأة في سوق العمل وفي الحياة العامة

ر إذ ال زال تحمل األعباء األسرية يرتبط بالصورة النمطية ألدوار النوع االجتماعي، وعلى الرغم من التطور الكبي

رأة ال زالت مسئولية األسرة من مهام املرأة. كما ال زال التمييز الواقع على امل ،في اندماج املرأة في سوق العمل

 ما، سواء كان ذلك في مسائل األجر املتساوي للعمل املتساوي واالمتيازات األخرى بما فيه املسار املنهي. قائ

ثانيا: الحاجة الحيوية لتغيير االتجاهات وتعزيز الشراكة الوالدية في املسئوليات األسرية.  لقد أبان مسح 

القطري يمض ي خالل اليوم ساعة أن الرجل  "أجرته وزارة التخطيط التنموي حول "استخدام الوقت

للنساء  %14دقيقة بنسبة 19ساعات و 3في التسوق واألعمال املنزلية مقابل % 8دقيقة بنسبة  50واحدة و

 القطريات. 

ثالثا: أهمية التفهم الكامل للقيمة املادية واالقتصادية واالستراتيجية واالجتماعية لهذا العبء على املستوى 

تربية األجيال ورعايتهم وما توفره اقتصاديا وامنيا واجتماعيا، مما يستوجب حساب الوطني، أي عبء تحمل 
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 من التفهم الكامل للقيمة املادية لهذا  ،هذا العبء في الناتج املحلي اإلجمالي لتتاح لها بيئة عمل داعمة
ً
انطالقا

 الدور وأهميته ألمن وسالمة املجتمع واستقراره.

: تصميم السياسات وبرا
ً
 مج العمل التي تلبي احتياجات األسرة، وتعزيز الدور االجتماعي لكل أفرادها.رابعا

: لكي تلعب منظمات املجتمع املدني دورا محوريا
ً
فإن هنالك حاجة ملقاربة هذه املفاهيم استنادا إلى  ،خامسا

ة واملدنية، الواقع املعاش ومقتضيات التنمية البشرية ومتطلبات تقدم الدول.، ومقررات الحقوق اإلنساني

 وأفضل التجارب العاملية.

 

 : التخطيط للنوع االجتماعي هو الحل

 

ال يتسق الحديث عن تنمية دون التطرق إلى التخطيط، وال يتسق الحديث عن التخطيط دون تبنيه لألسس 

 إنما على مدى  -ليس فقط على رصد البيانات واملعلومات -العلمية والعملية التي تتوفر عبر دراسة الواقع املبني 

دقتها وجودة مقاربتها واستجابتها للواقع االجتماعي، بتعدد أنواعه وفئاته واختالف متطلباتها، من هنا كثر 

الحديث عن الحاجة للتخطيط النوعي والفئوي. وعندما نتحدث عن التخطيط للنوع ا الجتماعي فإن الغاية 

الفاعلة في تنمية املجتمع بينما الوسيلة هي تحري  من ذلك هي إيجاد اإلنسان الواعي القادر على املساهمة

 الخالفات النوعية للمستهدفين بالتنمية وغاياتها .

والنوع االجتماعي هو إحدى هذه االختالفات، وعندما نتحدث عن النوع، فإن الحديث ال يعني االختالفات 

ار االجتماعية لكل منهما، هذه البيولوجية، إنما يعني الكيان والوجود الذي يتشكل تبعا الختالف األدو 

االختالفات ال تتسم بالثبات، إنما.. تتعدد وتختلف حتى في املجتمع الواحد وباختالف الزمان واملكان والثقافة 

 والعادات والتقاليد ومستوى التعليم .. الخ من سمات اجتماعية .

ط للنوع االجتماعي، يبقى الزمة وإذ نستهدف من مداخلتنا هذه التوفيق بين العمل واألسرة، فإن التخطي

دمج منظور النوع ا الجتماعي في جميع ، يتطلب  2030ضرورية ..... إن تحقيق اهداف التنمية املستدامة 

اهداف التنمية املستدامة كأساس للعمل، بما فيها  تعزيز الوعي بأهمية الدمج مجتمعيا" ووسط املعنيين 

السياسات واالستراتيجيات والخطط والتشريعات وتطوير وصوغ وصناع القرار ومنظمات املجتمع املدني، 

  والتدابير واإلجراءات والتطبيق املتوازن ايضا".
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، على 2004( من الدستور الدائم 18فعلى سبيل املثال يكفل الدستور القطري العدل واملساواة إذ تشير املادة )

 (34( و )19واملساواة ومكارم االخالق وتؤكد املادة )أن املجتمع القطري يقوم على قيم العدل واإلحسان والحرية 

( على مبدأ املساواة في الفرص واملساواة امام القانون وتكافؤ الفرص بين املرأة والرجل. وتؤكد القوانين 35و)

( لعام 14( املعدل وقانون العمل القطري رقم )1قانون الخدمة املدنية )رقم على مبادئ الفرص املتكافئة. 

( املساواة بين العاملين الرجال والنساء في الحقوق 13قانون التقاعد. كما جاء االمر الوزاري رقم )و  2014

 والواجبات تشمل األجر وفرص التدريب والترقي. 

وعلى الرغم من أن القوانين القطرية قد حققت بعض املكاسب للمرأة تمثلت في عدم تشغيل املرأة في األشغال 

ة أمومة مدفوعة األجر مدتها ستون يوما وساعة رضاعة ملدة عام، وإجازة رعاية إجاز الخطرة، واستحقاق 

للنساء العامالت الالتي لديهن طفل معاق دون السادسة من عمره. ويمكن للمرأة أن تأخذ هذه مدفوعة االجر 

" للحصول على اإلجازة مرتين طوال مدة عملها وملدة أقصاها ثالث سنوات. كما يمكن للمرأة أيضا أن تقدم طلبا

إجازة مفتوحة لرعاية طفلها املعاق شرط موافقة مجلس الوزراء. وفي حال موافقة مجلس الوزراء تحصل األم 

 العاملة على إجازة بمرتب كامل ألول ثالث سنوات وعلى إجازة بنصف مرتب بعد ذلك.

  لكن هل يكفي ذلك لتحقيق التكافؤ ؟؟؟؟ 

لعدم دمج النوع االجتماعي في التخطيط التنموي، وقلة أو انعدام البيانات إن واقع الحال يشير إلى أنه ونظرا 

اإلحصائية للنوع االجتماعي، فإن اإلجراءات املتخذة في كثير منها تقودها الجهود الرسمية، وال تالمس املجتمع 

املتكاملة ال من ناحية وأصحاب املصلحة من ناحية أخرى، كما أن الدراسات القائمة على األدلة واملؤشرات 

تالمس مواطن الفروقات بين الرجل واملرأة، وتحديد الفجوات ومسبباتها، ومن ثم متطلبات العمل لتحقيق 

 التوازن  والتكافؤ  املستهدف .

للدراسة وتبرز الفجوة بشكل واضح في مسائل االجراءات والتدابير املتخذة، وفي التطبيق وهو أيضا امر يحتاج 

 بين هامين :والتحليل لتناول جان

 الجانب االول هل تتم هذه اإلجراءات والتدابير بعد تحري أراء أصحاب املصلحة..

 الجانب الثاني ما هي  مسببات اتخاذ إجراءات وتدابير  يصعب تطبيقها أو يتهاون املنفذون في تطبيقها. 
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 1قع املرأة القطرية في النشاط االقتصادياو 

 

لقد وفرت الدولة حرية النشاط االقتصادي للجميع، وسوف نرصد أوضاع املرأة في سوق العمل من خالل 

أحدث االحصائيات املتاحة واملتوفرة، وعلى الرغم من الزيادة املستمرة ملساهمة املرأة القطرية في النشاط 

مما يؤكد بأن  حجم النمو في ،  2013% عام 34.7إلى  2001% عام 27.4االقتصادي، وارتفاع مساهمتها من 

 وال يتناسب مع حجم النمو االقتصادي بالدولة واحتياجاتها ملشاركة كافة القوى 
ً
قوة العمل النسائية بطيئا

 املنتجة فيها .. 

وقد اشار تقرير التنمية البشرية الثالث الصادر عن جهاز االحصاء، الى هذه الفجوة حيث أوضح أن البطالة 

% من إجمالي العاطلين. وعلى الرغم من التحسن في لفجوة النوعية املتعلقة 72حيث بلغت  أعلى لدى اإلناث،

ن باألجور بين الذكور واالناث إال انها ال زالت أقل، فقد ارتفعت نسبة أجور اإلناث القطريات إلى أجور الذكور م

ة القطرية في النشاط رأ. ويوضح الجدول التالي تطور مشاركة امل2013عام  0.75إلى  2006عام  0.66

 .االقتصادي

 

 معدل املشاركة االقتصادية للمرأة القطرية

 2015الربع األول من عام  2010 2007 2001

27.4 34.6 36.3 36.3 

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

 

ا عام 15يبقى السؤال قائما..  ملاذا ال زالت نسبة مشاركة املرأة القطرية في النشاط االقتصادي تتراوح على مدى 

،، على الرغم من التطور الهائل في أعداد الخريجات من مراحل الدراسة املختلفة بما فيها  36.3إلى  27.4بين 

لى الرجال في نسب االلتحاق.  وعلى الرغم من اقتحام املرحلة الجامعية وفوق الجامعية، حيث تتفوق النساء ع

 الكثيرين ملجال االستثمار 

يتضح من البيانات اإلحصائية أعاله الضعف الواضح ملشاركة املرأة في النشاط االقتصادي مقارنة بالرجل كما 

من سوق  أن الفجوة في املناصب القيادية والحيوية اكثر وضوحا، وهنالك عوامل اخرى تشمل االنسحاب

 العمل أو التقاعد املبكر  والذي سنه القانون ايضا.

                                                                 

 وبيانات جهاز اإلحصاء -املعهد الدبلوماس ي –األهداف اإلنمائية وتقرير  -الحق في التنمية–استقت هذه املعلومات من تقرير التنمية البشرية الرابع  1
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ال نستطيع الجزم بأن املسئوليات األسرية هي العائق، لكنها بال شك إحدى العوائق، إذ أن اختيار املرأة لعدم 

 بعدم توفر العوامل املساعدة للمرأة لضمان عدم اختالل في أي من وظائف-الخروج للعمل يرتبط في كثير منه 

% من النساء غير العامالت  25ويمكن االستدالل بدراسة قام بها مركز اإلنماء اإلجتماعي، حيث أن   -األسرة

 " 2000يرغبن في العمل إذا تغيرت الظروف املحيطة بهن "دراسة سوق العمل 

سرة على كما أنه يرتبط في بعض جزئياته بخيارات املرأة وأولوياتها، حيث تفضل بعض النساء البقاء مع األ 

 االرتباط بعمل، بينما تفضل بعضهن التفرغ لألسرة في مراحل أو أوقات محددة. 

وفي كل األحوال فإن املناداة باتخاذ سياسات وإجراءات للتوفيق بين حقوق املرأة كانسان وكعاملة وكربة منزل، 

أن املرأة القطرية ضعيفة أو منعدمة في كثير من األحوال، فإن عدم وجود صوت دفاعي، لربما نجم عن 

استفادت من الحصيلة اإليجابية لجهود استمرت ألكثر من خمسين عاما في منطقتنا العربية، تخطت فيها 

ير أن املرأة الكثير من الفوارق، باإلضافة الى اإلرادة السياسية للقيادة القطرية، والتزامها باملقررات الدولية. غ

 اجية هائلة ويؤثر في ذات الوقت على التركيبة السكانية.  هذا التجاهل يحرم سوق العمل من قوة انت

 

 الواقع  والرؤية

 

لقد سعت منظمات املجتمع املدني في دولة قطر وهي تعي تماما الدور الحيوي ملعالجة املسائل املتصلة بإدماج 

قضايـــا النوع االجتماعي في التخطيط التنموي، وقد بادرت سمو الشيخة موزا بنت ناصر باعتبارها من 

املدني بتنظيم أول مؤتمر يبحث ويناقش الرياديين االجتماعيين الذين عملوا على تعزيز دور منظمات املجتمع 

ثم مؤتمر املرأة بين األسرة وسوق العمل في العام  –الدوحة قطر  1995مؤتمر املرأة  –قضايا املرأة بدولة قطر

. لقد شكال هذين املؤتمرين أساسا متينا نالت على أثره املرأة الكثير من املكاسب، أهمها تعديل قانون 1997

ى ومة والرضاعة" منح أبناء املرأة القطرية املتزوجة من أجنبي ذات االمتيازات التي تنطبق علالعمل "إجازات االم

املواطنين، تأسيس لجنة شئون املرأة، ثم املجلس األعلى لشئون األسرة. والذي أولى عناية كبيرة للدراسات 

ل للمرأة. وهي بال شك والبحوث ومراجعة القوانين، وتصميم االستراتيجيات الداعمة لتحسين بيئة العم

إنجازات تحسب ملنظمات املجتمع املدني، وتبرز دورها ومنظورها الداعم للنهوض باملرأة وتعزيز دورها في األسرة 

 وفي املجتمع. ومن أبرز اإلنجازات في هذا الصدد املسح اإلحصائي للرجل واملرأة واستراتيجية النهوض باملرأة.
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بمشاركة واسعة من  2030اعدت رؤية قطر الوطنية قة بالتنمية البشرية، أولت عناية فائالتي كما ان قطر 

منظمات املجتمع املدني، بحيث يحظى املجتمع باالزدهار والرفاهية واألمن واالستقرار الذي يحفظ التماسك 

 األسري ويحفظ حق ودور املرأة في األسرة واملجتمع.

 ورفع مستوى مساهمتها في كافة املجاالت، كان والزالالتنمية  وكان االهتمام املتنامي بتعزيز مشاركة املرأة في

جزءا من هذه الرؤية املتكاملة لتحقيق مجتمع املعرفة، ودولة الحداثة. وشملت االستراتيجية الوطنية للتنمية 

نتائج قطاعية تهدف إلى  إيجاد بيئة داعمة تهدف إلى أن تكون املرأة القطرية جزءا" فاعال   2016 – 2011

 وفعاال في مسارات التنمية املختلفة.

% ، إال ان 42إلى  2016لقد توقعت االستراتيجية ان ترتفع مساهمة املرأة  في سوق العمل بحلول عام 

 حين صيغت االستراتيجية وإلى اليوم. 2008املعلومات الواردة اعاله تشير إلى أن النسبة ظلت كما هي منذ العام 

ليس على مستوى -ألسرة والعمل وعدم النجاح حتى االن في إيجاد حلول حاسمة غير أن مسائل التوفيق بين ا

تكمن في ان املوضوع شائك وله أبعاد عديدة، ويلعب فيه املوروث الثقافي  -الدولة بل على مستوى عاملنا العربي

 روثة . واالجتماعي دورا كبيرا، بينما ال تتوفر قاعدة معرفية وفكرية كافية ملقاومة املفاهيم املو 

كالدوام املرن والدوام الجزئي واإلجازات الخاصة والعمل من املطروحة والداعمة لألسرة إذ أن الحلول 

ى املوازنة بين االسرة والعمل املنزل وإجازات األمومة على الرغم من أنها تساهم في تعزيز قدرات النساء عل

و تجميد املسار املعرفي أتساهم في تعطيل إذ  ،تتضمن جوانب سلبية عديدة انها من جانب آخر إال

والترقي إلى املناصب القيادية، وفي بعض الحاالت تفقد املرأة وظيفتها بسبب ذلك. كما انه  للمرأةوالوظيفي 

كس األمن الوظيفي، وينع االعديد من املزايا كالعالوات واالمتيازات والدخل الكافي، وينعدم فيه اال تتوفر فيه

بل على إحصاءات النوع  ،وفرص تطوير مهاراتها ،للمرأةفقط على املسار الوظيفي هذا الوضع ليس 

وهو كحل للتوفيق بين العمل واألسرة . املرأةوتمكين  التكافؤاالجتماعي والدور املرتقب للدولة في تحقيق 

 ية بهم إذا انعدمت حلول أخرى للرعا ،فقط في حاالت ذوي اإلعاقة من الصغار وكبار السن "يكون حتميا

 "اتسمت بالتنميط لألدوار من حيث تركيزها على املرأة للقيام بدور الرعاية، ونظراإن هذه الحلول في حد ذاتها 

 ةللمرألم تنجح في املعالجة الجذرية التي تحمل هذا التوازن بين املسار املنهي  ،إلى حالة الجمود التي تتسم بها

 شئة املوصومة لها.  نوالت وتراكم املعرفة والخبرة مع أدوار الرعاية
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غم من ل، وعلى الر فهي االعتماد على العمالة املنزلية في العناية بالطف ،أما الحلول الذاتية التي تلجأ إليها األسرة

ثبتت الدراسات ألعوامل كثيرة حيث  ،بمسائل التنشئة للطفل "بليغا "يخل خلال هإال ان "ة كثيراأانه يساعد املر 

 فة.الرعاية والتنشئة إلى جانب عوائق اللغة والثقا ألعمال أهليتهامي للعمالة املنزلية وعدم يالتعلتدني املستوى 

 

 رؤية املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي الحلول واإلجراءات الداعمة

 

 مسئولية منظمات املجتمع املدني تتعاظم في إيجاد بيئة صديقة للمرأة ولألسرة، وإلى جانب منظمات املجتمع

 املدني فهنالك مسئولية كبيرة على االعالم واالعالم التربوي.

 تعزيز مقومات الشراكة والدور التكاملي بين املركز واألجهزة الحكومية (1)

بتكريس العيش  "بالغا "اهتماما ،لقد اهتمت املراكز التي تعمل تحت مظلة املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي

تحت ومحاولة لفت النظر أو معالجة ما يقع  ،وكان دورها في املناصرة والدفاع عن الحقوق  ،الالئق لإلنسان

 الشراكة مع كافة الفعاليات في املجتمع وعلى رأسها األجهزة الحكومية ،  أدائرة اهتمامها ينطلق من مبد

انطالقا من رؤية  ،لقد اهتمت هذه املراكز وهي تعي دورها في املناصرة والبحث عن حلول مع صناع القرار

كز  في تحري الحقائق واملناصرة الحقوقية دور سلس ااملر إن دور  ،وجهودها املبذولة لتكريس العدالةالدولة 

وقد توافرت أرضية راسخة من التشريعات والقوانين التي  ،يتم بمرونة تامة بالشراكة مع كافة الجهات املعنية

فيما ،  2016 – 2011تي وردت في استراتيجية التنمية الوطنية  ثم اإلجراءات والتدابير ال ،تكفل العدالة

مل على تحليل كافة املؤشرات املتصلة ع   2015يختص بالنتائج القطاعية املتوقعة بنهاية املدة. وفي العام 

وقدمنا مبينة الفجوة في تحقيق بعض النتائج،  ،والتقدم املحرز في تنفيذ مسوغات االستراتيجية ،بتمكين املرأة

 .ورقة عمل تطرح فيه رؤيتنا في االلتزام بالنتائج القطاعية لتمكين املرأة محللة لكافة املعطيات وطارحة الحلول 

لكننا نتابع باهتمام التقدم املحرز  ،ونحن كمنظمات مجتمع مدني ال تعمل في السياسة حسب النظم األساسية

كما نقوم بعمل الالزم من رصد ودراسات، وإذ نؤكد بان ما  في تحسين األوضاع االقتصادية واالجتماعية للمرأة،

فإننا ومن خالل الدراسة والتحليل نعلم املعيقات  ،تحقق يجد رضاء كبيرا من قبلنا كمنظمات مجتمع مدني

 الرتباطها بموروثات تحتاج  ،التي تجابه تحقيق بعض النتائج القطاعية الخاصة بتمكين املرأة
ً
ونقدرها تماما

من اهمها تنميط األدوار، ونرى ان عبء التنوير واإلرشاد لتغيير التوجهات يقع  ،يال للتعديل عليهاوقتا طو 

 بشكل أساس ي على منظمات املجتمع املدني.
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على الرغم من أن تحقيق بعض النتائج القطاعية اتصل بتطبيق السياسات ولربما الحذر في تطبيقها مثل 

أن املعوقات ارتبطت في معظمها بالصورة النمطية للمرأة واإلرث الثقافي  العمل الجزئي والعمل من املنزل، إال

 والذي لم يحظى بالتقدم الالزم.

صدار تشريعات إلتصميم سياسات و وسنعمل على تعزيز الشراكة مع الجهات املعنية من أجل توفير املعلومات 

دعم ومساندة ستقرار األسري وتهدف إلى واتخاذ التدابير واالليات املناسبة التي تحقق الرضا وتساهم في اال 

  :هذه السياسات من لتحقيق التوازن ما بين مسؤوليات العمل واألسرة  األسرة

 دماج قضايا النوع االجتماعي في االستراتيجيات والسياسات الوطنية والخطط إ (2)

 

يتطلب إدماج النوع االجتماعي أن يتم احتساب الوقت الذي تستثمره املرأة في رعاية األطفال الصغار وكبار 

السن وذوي االحتياجات الخاصة دون أجر كقيمة في حسابات الدخل القومي بشكل منتظم ورسمي. وبهذا 

لتحديد األجر الذي تستحقه ستكون هذه القيمة مكونا أساسيا من مكونات الدخل القومي ومعيارا موضوعيا 

املرأة مقابل ذلك. وهذه الخطوة تتطلب بناء قدرات املؤسسات املعنية في إدماج نهج النوع االجتماعي في عمليات 

 التخطيط التنموي ومؤشرات القياس واملتابعة في تقليص الفوارق بين الجنسين. 

 

 توفير مرافق الرعاية املتكاملة (3)

جل أجلها ومن أة مطلوب من أة حيوية فالتنشيط االقتصادي للمر األسرة والعمل مسالإن مسالة التوفيق بين 

 ،األطفال تنشئةاملنازل له مؤثرات سلبية على  ةبينما االعتماد في التنشئة على عمال ،جل وطنهاأومن  ،اسرتها

ة أاملر  فستظل إنتاجيةماكن العمل أن توفير دور الحضانة بدو ، إذ انه و مما يستدعي حساسية أكبر تجاه ذلك

وكذلك الحال بالنسبة للمشاركة االقتصادية، كما ان الدور املتوفرة قليلة ال الرجل، أضعف من إنتاجية 

 (روضة ملحقة باملدارس املستقلة12 دحضانة خاصة وعد 120إجمالي " )ونوعا "تتناسب مع الطلب كما

، ضئيلةبسعة استيعابية املتخصصة و  الحضانات العمل ملقاراماكن روضة خاصة.  بينما تفتقر  137فهنالك 

 لزام القطاعات الحكومية وغير الحكومية بتوفير مقار للحضانة . في حين ال توجد قوانين حازمة إل

بهدف  ،مما يتطلب العمل الجاد مع الجهات املعنية لتعديل التشريعات والسياسات واإلجراءات والتدابير

امية مقار لز إمل ذلك بال شك اإلطار التشريعي بتطبيق أفضل املمارسات في مجال رعاية الطفولة املبكرة، ويش

ماكن العمل واإلطار التنظيمي الذي يحدد معايير الجودة واإلدارة ومستوى تأهيل أسنوات" ب 4-0الحضانة "

 . فيها العاملين
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  زيادة الوعي بالشراكة داخل األسرة  (4)

ان الرجل "زارة التخطيط التنموي واإلحصاء حول "استخدام الوقت و ان املسح الذي أجرتهــــأبلقد 

 3% في األعمال املنزلية والتسوق، مقابل  8دقيقة بنسبة  50القطري يمض ي خالل اليوم ساعة واحدة و

دراسة في  كذلك نفذ املجلس االعلى لشئون األسرة % للنساء القطريات .14دقيقة بنسبة  19ساعات و

 "دراسة التخطيط التنموي " 2010الشراكة الوالدية في العام  اهمية

منظومة من البرامج التوعوية املوجهة والتي تساهم والبد من تعزيز مساهمة منظمات املجتمع في تصميم 

كة على الشرابتداء من األسرة نفسها والتنشئة في تشكيل وتغيير االنماط السائدة للعالقات األسرية، ا

وتعزيز املسئولية التضامنية للرجل وتقوية أواصر الشراكة الزوجية  وقيم املساواة والحقوق املتكافئة.

 وترشيد استخدام العمالة املنزلية.واملرأة في إدارة شئون األسرة، 

وهي مهمة شائكة نظرا لتدني الحساسية ودرجة الوعي تجاه النوع االجتماعي لدى مصممي ومنفذي السياسات، 

 وهي عوامل تؤدي إلى انعدام فرص، املرأة نفسها مع املوروث الثقافيوقوة التأثير للتنشئة االجتماعية، وانسجام 

 الصراع الفكري الذي يفزر ويعزز سيادة مفاهيم جديدة.

ملناهج التعليمية الداعمة لنمطية األدوار. والعمل على تجديدها وإزالة كل ما وتنقيح ا مراجعة  (5)

 يمكن ان يؤدي إلى تكريس املفاهيم التي تفرق بين املرأة والرجل.
 

 تفكيك الصورة النمطية ألدوار  املرأة   (6)

بهدف تصميم البرامج  ،الجمعيأهمية الدراسة التحليلية املتعمقة ملكونات الصورة الذهنية للمرأة في العقل 

 التوعوية واإلعالمية التي تساهم في تغيير التوجهات السالبة. 

 هي املسئول الرئيس ي لقيادة التوعية والتنوير. وفق عمل منظم ،ومنظمات املجتمع املدني باعتبارها اداة للتغيير

نحو الصورة النمطية ألدوار املرأة  تساهم في تغيير التوجهات ،وممنهج لتعزيز مفاهيم معرفية عادلة وموائمة

ة في صناعة القرار سيساهم في تصميم أر والرجل في العقل الجمعي، كما ان العمل على تعزيز موقع امل

 السياسات واإلجراءات الداعمة للمرأة العاملة.   

ة هزة اإلعالم املختلفومقاومة االنماط التي تبثها أج ،ويتعاظم دور منظمات املجتمع املدني في التوعية بشكل عام

 والصورة السلبية للمرأة. 
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 العوامل املهنية املساندة (7)

ويساهم  ،ألنه يمنحها كينونتها ودورها ،تعزيز دور املرأة في صنع القرار في املجاالت السياسية واالقتصادية

 في مقاربة متطلبات النساء في القوانين والتشريعات والتدابير املختلفة. 

 

 ... التوصــــــــــيات  ةاألجهزة الرسمية املعنية والشريكما نتوقعه من 

 

اإلنصاف واملساواة عبر توفير البيئة التشريعية واالجتماعية واالقتصادية الداعمة  أتدعيم مبد -

 والحماية القانونية لهذه البيئة. 

تنقيح وإعادة تصميم مخرجات كل من األجهزة اإلعالمية ووزارة التربية والتعليم في مجال املناهج  -

 التعليمية واألنشطة الالصفية. 

 دعم دور منظمات املجتمع املدني في البرامج املوجهة للتوعية والتنوير و تغيير التوجهات. -

 ي التخطيط التنموي.فجتماع وي إلدماج قضايا النوع اال إنشاء وحدة في التخطيط التنم -

 تطبيق مبدا التمييز اإليجابي في األجهزة التشريعية وفي مجال صنع القرار -

 

 

 


