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األهداف
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الخليجل دو فياألسرةوالعملبينالتوفيقسياساتنماذجعلىالتعرف

الخليجل دو فياألسرةوالعملبينالتوفيقسياساتأنماطعلىالتعرف

لخليجاالتوفيق بين العمل و األسرة في دول لسياسات تصنيف وضع 



منهجية البحث
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ونميةوالتاالقتصاديالتعاون منظمة)دوليةوحكوميةبياناتتحليل
ةاألسر والعملبينالتوفيقسياساتحول (الدوليةالعملمنظمة

microالجزئيالتحليلمنهجيةتباعإ – level approach))

والتحليل املقارن ( cluster analysis)أسلوب التحليل العنقودي تباع إ
((QCAالنوعي 

منظمة ي تبعة فاملنهجية املتباع بإ « مؤشر الرعاية الفعالة»إعتماد على 
 full-rateلحساب املعدل املماثل الكامل التعاون االقتصادي والتنمية 

equivalent (FRE)



 النظري طار ال 
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الرعايةواألسرةوالعملبينالتوفيقلسياساتساراشينوتصنيفعلىعتمادإ
جتماعيةال

-familialisation:األسرةلسياساتتصنيفساراشينووضعت defamilialisation
continuum

Esping)ن و ندرسأسبينغإاالجتماععالمبهقامالذيالشائعالتصنيفعتمادإ –
Anderson)بعينأخذيالالشائعالتصنيفهذالكن.الراعيةللدولةأنماطثالثةبين

منتماعيةاالجاملخاطرمينأتسبلبينالراعيةالدولةداخلاملعقدةالعالقةاالعتبار
رى أخجهةمنالتعليميالنظامعلىواإلشرافالعملعالقاتتنظيموبين،جهة



ساراشينوتصنيف 
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:  سياسات الرعاية التشاركية 
Defamilization

اص الدولة و القطاع الختوفير •
الرعايةألنشطة 

و رعاية تشاركية بين األسرة•
الدولة و القطاع الخاص سياسات الدعم األسري 

Supported Familialism

لالطفدعم رعاية األسرة من خالل سياسات العمل و رعاية •
رعاية من مهام األسرة بدعم من الدولة و القطاع الخاص•

سياسات 
الدعم األسري 

املحدود 
Familialism

by default 
محدود حكومي دعم •
أفراد األسرة مهاممن رعاية •

The familialisation - defamilialisation continuum

األسرة

الدولة

السوق 

نماذج الرفاه و 
سياسات األسرة



األسرةسياسات التوفيق بين العمل و 
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الوقت

الخدمات

2009لويس 

الدعم املادي

التوفيق بين العمل و تحليل سياساتسيتم 
توفير الوقت و دارة إاألسرة التي تستهدف

في هذه الدراسةرعاية الطفل خدمات 

جازة الوضع إسياسات 
جازة إاالبوة و جازة إو 

رعاية الطفل

سياسات رعاية 
الطفل

حضانات في 
مكان العمل

سياسات الدعم 
املادي لألسرة األسرة

الدولة

السوق 



الوضع في دول الخليججازة إ: النتائج
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الدول 

الوضعجازة إ
الوضعجازةإمدة 

[1]
الوضعجازةل نسبة البدل 

[2]
املعدل املماثل الكامل

[3]= 1*2

يوم 45ملدة %أسابيع9البحرين 9.0أسابيع  100
10.0أسابيع  100%أسابيع10الكويت

7.0أسابيع  100%أسابيع7عمان

أسابيع 100%أسابيع7قطر 7.0

100%أسابيع10السعودية أسابيع -50 10 5-

6أسابيع 100%أسابيع6دةاالمارات العربية املتح

تحليل الباحث باالعتماد على بيانات منظمة العمل الدولية



في دول الخليجاألبوة جازة إ: النتائج 
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الدول 

األبوةجازة إ
األبوةجازة إمدة 

[1]
األبوةجازة ل نسبة البدل 

[2]
املعدل املماثل الكامل

[3]= 1*2

*********البحرين

*********الكويت

*********عمان

*********قطر

1%100واحديوم السعودية

*********دةاالمارات العربية املتح

تحليل الباحث باالعتماد على بيانات منظمة العمل الدولية



في دول الخليجالطفل رعاية جازة إ: النتائج 
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تحليل الباحث باالعتماد على بيانات منظمة العمل الدولية

الدول 

الطفلةجازة رعايإ
رعاية الطفلجازة إمدة 

[7]
رعاية الطفلجازة ل نسبة البدل 

[8]
املعدل املماثل الكامل

 =7*8 [9]

***بدون أجرأسبوع لألم فقط26البحرين

***بدون أجرفقطم لأل أسبوع 17الكويت

*********عمان

*********قطر

*********السعودية

*********دةاالمارات العربية املتح



رعاية الطفل جازة إو الوضعجازة ل دولية مقارنات : النتائج
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الواليات املتحدة

االمارات العربية املتحدة

عمان

قطر

البحرين

السعودية

الكويت

هولندا

اسبانيا

أستراليا

البرتغال

بلجيكا

اململكة املتحدة

فرنسا

اليونان

ايطاليا

الدنمارك

كندا

أملانيا

النمسا

السويد

النرويج

(أسابيع)مدة إجازة الوضع  (أسابيع)مدة إجازة رعاية الطفل 

تحليل الباحث باالعتماد على بيانات منظمة العمل الدولية



رعاية الطفل في دول الخليجخدمات : النتائج 
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تحليل الباحث باالعتماد على عدة مصادر

الدول 

خدمات رعاية الطفل
:رعاية الطفلخدمات 

حضانات في مكان العمل
[7]

مدة خدمة رعاية الطفل
[8]

املعدل املماثل الكامل
 =7*8 [9]

*********البحرين

******فوق يوجد لخمسين عامل فما الكويت

*********عمان

*********قطر

يوجد لخمسين عامل فما فوق السعودية
أطفالو لعشرة 

******

******يوجددةاالمارات العربية املتح



أنماط سياسات التوفيق: نتائج التحليل العنقودي
اراشينوسبين العمل و األسرة حسب تصنيف 
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الواليات املتحدة

االمارات

عمان

قطر
استراليا

البحرين
السعودية

الكويت

دةاململكة املتح

هولندا

اسبانيا اليونان

فرنسا ايطاليا
كندا

الدنمارك
البرتغال

السويد

أملانيا

النرويج النمسا
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التشاركيةسياسات الرعاية 

املحدوداألسري سياسات الدعم سياسات دعم الرعاية األسرية 

تحليل الباحث باالعتماد على بيانات منظمة العمل الدولية



 سياسات إجازات الوضع و األبوة و رعاية : ملخص
الطفل في دول الخليج
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أسابيع10و6بينتتراوح:نسبيااملدةقصيرةوضعالإجازة

ةاألبو جازةإل وجودال

محدودةالطفلرعايةإجازة

محدودةالعملمكانفيحضانات:الطفلرعايةخدمات

،موجودغيرالطفلرعايةإجازةبدل

الخليجدول فياألسريةالرعايةلدعممحدودةسياسات

ري أسدعمبسياساتساراشينوتصنيفحسبالسياساتهذهتصنيفيمكن
األوروبيةالدول بعضفيسابقاأعتمدتتقليديةسياسات:محدود

عالةلل الليبراليالنموذجمننسبياالحاليةالتوفيقسياساتتشابه



 تحديات نموذج الدعم املحدود و الدروس 
املستفادة من التجارب الدولية
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السلبيةاألثار يجابياتال 

تعزيز التضامن األسري •
تعزيز التماسك العائلي •
تعزيز التضامن بين األجيال•

نخفاض نسب الخصوبةإ•
للزواجعقبة•
و املرأة في سوق العملنخفاض في مساهمةإ•

زيادة نسب البطالة لدى املرأة
رتفاع عدم املساواة بين الجنسينإ•
تربية األبناءتدني مستوى •
تأثير عتماد على خدم املنازل و بالتاليزيادة اإل •

(لغة, هوية )الخدم على تربية األبناء 
تبعية األجيال•



 الدروس املستفادة من نماذج الدعم األخرى من 
خالل التجارب الدولية
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ة قد أشارت الدراسات أن النماذج غير التقليدية لدعم األسرة و خاصة الرعاية التشاركي

ساهمت في زيادة نسب الخصوبة و زيادة نسب مشاركة املرأة في سوق العمل

سياسات الرعاية التشاركية أكثر فاعلية على زيادة مشاركة املرأة في سوق العمل

ال تتعارض مع تضامن األجيالسياسات الرعاية التشاركية 

رأة في جازة الوضع من غير توفير خدمات رعاية الطفل  سياهم في عدم مشاركة املإزيادة مدة 
سوق العمل

جازة رعاية الطفل في زيادة نسب الخصوبةإجازة الوضع و إتساهم مدة 

اسات  عتمدت سيإتخلت الدول التي أعتمدت سابقا نموذج الدعم املحدود عن سياساتها و 
(السوق و األسرة) .الدعم األسري األكثر فاعلية



 التوصيات 
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ملجتمع ككلن قضية التوفيق بين العمل و األسرة ليست قضية مرأة أو نوع فهي قضية تهم األسرة و اإ

أن يتم زيادة املهمقضية تأثر على األسرة و املجتمع ككل ومن ن قضية التوفيق بين العمل و األسرة إ
بهذه القضية ووضع استراتيجيات و سياسات و خطط شاملة ومتكاملة و فعالةاالهتمام 

األسرةالتوفيق بين العمل و في سياسات ال مقاس واحد يناسب الجميع 

ة و قتصاديجتماعية و اإلضرورة موائمة سياسات التوفيق بين العمل و األسرة و التحديات اإل 
السكانية الحالية

ككل السياسات الحالية ودراسة مدى فاعليتها و تأثيرها على األسرة و املجتمعفي عادة النظر إ

ل بما يتناسب  يجاد بدائل سياسات  للتوفيق بين العمل و األسرة تستهدف املرأة  أكثر من الرجإضرورة 
جتماعي لدول الخليجمع الوضع الثقافي و اإل 

زية و دعم القطاع الخاص في سياسات التوفيق بين العمل و األسرة ووضع خطط تحفيشراك إضرورة 
جتماعيةاإل املسؤولية 



 الخاتمة
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أنها يمكن تصنيف سياسات التوفيق بين العمل و األسرة في دول الخليج على
ازات ججازات وضع محدودة و عدم توفر إل إسياسات دعم محدودة أو تقليدية تتميز ب

جازات و خدمات رعاية الطفلإاألبوة وعدم توفر 

عاية  و ن من أهم الدروس املستخلصة من التجارب الدولية صعوبة التوازن بين الر إ
الحماية األسرية في مقابل الدولة و القطاع الخاص

ار عتبإقتصادية وقد يمكن إجتماعية و سكانية و إتواجه دول الخليج تحديات 
دياتسياسات التوفيق بين العمل و األسرة أحد البدائل ملعالجة بعض هذه التح

م جراء البحوث حول قضايا التوفيق بين العمل و األسرة و تقييإضرورة دعم و 
السياسات الحالية في دول الخليج



 أسئلة
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وزواجالتأخروالخصوبةملعدالتنخفاضإ:الحاليةجتماعيةاإل التحدياتظلفي

القرارحبصارؤيةماهي,السكانيةالتركيبةخللوالزواجتأخروالطالقنسبرتفاعإ
األسرةوالعملبينالتوفيقدعمخاللمناألسرةلتعزيزالخليجدول في

معالجةأو(املدىبعيدةأهداف)أجيالتضامنوأسري تماسك:الخياراتماهي
زيادةيفالتشاركيةالرعايةنموذجساهم)الحاليةاالجتماعيةوالسكانيةالتحديات

(االسكندافيةالدول فيالخصوبةنسب

الةفعدعمسياساتونماذجعتمادإو ,(محدوددعم)الحاليالتوجهمراجعةسيتمهل
الحاليةالسياسيةوقتصاديةاإلالتحدياتظلفيخاصة

وضعهايتمسالتياألسرةوالعملبينالتوفيقواألسرةسياساتواستراتيجياتماهي



شكرا




