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..سنتحدث عن

وحقائقوقائع •

التعليم والعمل •

تشريعات وقوانين •

المرأة الخليجية بشكل عامتحديات •

القانونية–التحديات المؤسسية •



“Human Development , if not engendered , is a  

Dangerous” 

ن مل يمت تأ نيث إلتمنية إلبرشية ، فإ هنإ يف خطر»  «إ 

إلبرشيةإحلق ، تقرير إلتمنية حمبوب 



وقائع  وحقائق
بل النفط تغير الدور التقليدي للمرأة الخليجية أثناء مرحلة ما ق
ا بعد النفطالى دور الشريك االستراتيجي للتنمية أثناء مرحلة م

المشاركة االقتصادية

المشاركة السياسية

المناصب القيادية

التمكين



التعليم والعمل
تفوق المرأة في التعليم

تقارب تعليم المرأة لنظيرها الرجل في التعليم االبتدائي والثانوي وتفوقها في التعليم الجامعي

!انجازات المرأة الخليجية في التعليم غير متماشية مع مشاركتها في سوق العمل

االناث % 57

الدارسات في 

الجامعات 

الخليجية 

مقابل 

من % 27,3

الذكور 



التعليم والعمل

مشاركة المرأة في القوى العاملة

(2010-2007)سنة  29-20ارتفاع ملحوظ في مشاركة الفئة العمرية 

!تواجه الحكومات الخليجية تحديا متصاعدا في توفير الوظائف الكمية والنوعية للمرأة

مشاركة الخليجية % 30

في سوق العمل

السعودية18,2

عمان28,6

البحرين39,4

االمارات46,6

الكويت43,4

قطر50,8



.جيدول مجلس التعاون الخليأبعد داخل كبيرة لتعزيز مستويات اإلنتاجية إلى حٍد العمل فرصة تُوف ِّر المشاركة المتزايدة والمتوسعة للمرأة في سوق 

معدل شغل المرأة للوظائف

التعليم والعمل



تحديات عمل المرأة الخليجية

خلل تركيبة سوق العمل: تحديات ديموغرافية

تحديات 

:  عائلية

الزواج 

واألمومة

تحديات 

: مؤسسية

قانونية 

لوتشريعيةا

/توظيف
/االجور

/الترقية

التدريب 

والتطوير

نموذج النوع االجتماعي التقليدي للمرأة: تحديات ثقافية مجتمعية 



إلترشيعإت وقوإنني إلعمل           

ةبني معل إملرإة والاس للتوفيق إلقإنوين للس يإسة إل جامتعية إل طإر 

إل سالميةإلرشيعة -1

إدلول #بيهنام صعوبة إلتوفيق إلشخيص           وإل حوإل قإنون إل سة -2

!متضإدينإخلليجية تسرييف  مسإرين

تفإقيإت -2 سن القوانين والتشريعات الداعمة لعمل -مسارُمشجعإدلوليةإل 

تركز النساء في مهن معينة وفي القطاع الحكومي-المرأة
رسات المما-تساهل تنفيذ القوانين/تعطيل-ُمعطلمسار

التفرقة الوظيفية والمهنية  



إملعإهدإت إدلولية -إلترشيعإت وإلقوإنني•

دول الخليج موقف اإلتفاقيةإسم
التصديق عليها من قبل أي دولة خليجية لم يتم بشأن ذوي المسؤوليات 1981لسنة ( 156)رقم اإلتفاقية

العائلية 

ال يوجد  بشأن حماية األمومة 2000لسنة ( 183)اإلتفاقية رقم 

الكويت  مدفوعة األجر بشأن اإلجازة1936لسنة ( 52) اإلتفاقية رقم 

ال يوجد  بشأن العمل بعض الوقت 1994لسنة ( 175)رقم اإلتفاقية

:  إلقوإنني و إلترشيعإت إحمللية -

جإزة إلوضع*  إل مومة/ إ 

تسهيالت إلرضإعة و رعإية إل بنإء* 

(  إلرعإية إل خرى / سإعإت إلعمل ) مرونة إلعمل * 

توقيع المعاهدات الدولية  

من قبل الدول الخليجية أو 

ال يعني .. التصديق عليها
بالضرورة تحسين أوضاع 

! المرأة



جإزة إل مومة -إلترشيعإت وإلقوإنني : 1مثإل إ 

جإزة مدة يوم وإحد مدفوعة إل جر ودل هل مولود إلرجل إحلق متنح إلعإمل : إلبحرين • قإنون –يف إ 

.إلقطإع إخلإص –2012(/36)إلعمل 

جإزة أ مومة : قطر • (س نوإت3)لرعإية إل طفإل ذوي إل عإقة إ 

أ س بوع 14دوليإً 

: قطر  

يوم 50: إخلإص 

يوم 60:إحلكويم 

:إل مإرإت 

يوم 45:إخلإص 

شهرين  : إحلكويم 

:إلسعودية 

/    أ سإبيع قبل4
أ سإبيع بعد6

:إلكويت 

يوم 30/40:إخلإص
بعد إلوضع/ قبل

يوم   70: إحلكويم

: مُعإن 

يوم 50

:إلبحرين 

يوم 60



إلرضإعة سإعة/ إلترشيعإت وإلقوإنني : 2مثإل 

! ُمطبقغري / أ دىن حد للتطبيق! عإمةل مفإ فوق.... حضإانت أ مإكن إلعمل ل 

: قطر  

سإعة ملدة س نة: إخلإص 

إحلكويم سإعتني ملدة عإمني 

:إلسعودية 

سإعة غري حمدد إملدة 

:إلكويت 

سإعتني غري حمدد إملدة: إحلكويم

:إلبحرين 

شهور 6سإعتني أ ول : خإص
إحلكويم سإعتني لعإمني 



وإلرعإية مرونة إلعمل( / إدلوإم من إلبيت/إلعمل إجلزيئ) مل يمت إعامتد نظإم إدلوإم إملرن -
!بشلك رمسي قإنوين.. إل خرى 

!إ وأ قمييإحملي........ ( مرإفقة مريض ، رعإية إملس نني ، ) تتفإوت قوإنني إلرعإية أ خرى -

مرونة إلعمل وإلرعإية إل خرى / إلترشيعإت وإلقوإنني : 3مثإل 



..تحديات مؤسسية أخرى

ئف التفرقة في الوظا

والمهام

األجورالتمييز في 

والمنافع 

التفرقة في فرص التدريب

الوظيفيوالنمو 

القياديةالتمكين وشغل المناصب 

التفرقة في فرص 

الترقية



ربة إدلول الاسكددفإنية جت–إلتوفيق بني إلعمل وإل سة 

جإزة إل مومة غري حمددة إملدة ومشرتكة بني إل ب وإل م -:   إلسويد إ 

س نوإت 8ختفيض سإعإت إلعمل ل همإت إل طفإل إل صغر من -

جإزة ملدة س نة يمت تقس ميهإ بني إل ب -: إدلمنإرك وإلبإيق حسب إلتفإق( 18)وإل م ( أ س بوعني ) إ 

يسلندإ جإزة -: إ  جإزة ملدة ( 5-2-5)إ  ن شهور مث شهرين يمت تقس ميهإ بني إل بوي5إل م وإل ب إ 

جإزة رعإية مجليع إل همإت ممن تقل أ عامر أ بنإءمه عن - س نة 15إ 

ليس من الضرورة نسخ هذه التجارب، فمجتمعاتنا األسالمية غنية بالنصوص القرانية التي 

!!!ولكنها غير ُمطبقة.. تتفوق على القوانين الوضعية



نحو التغيير واالصالح

السياسة

التوفيق بين العمل واألسرة

مساءلة

لمؤسسات ا

/غير الداعمة

الملتزمة 

بالقوانين

ضمان لتوفير 

الحدود الدنيا 

من الحقوق 

المتساوية 

للمرأة في 

سوق العمل

المتابعة

التعليم

والمهارات
سوق العمل

ةالبنية التحتيالقوانين
الدوام الجزئي

الدوام المرن
الحضانات

اجازات الرعاية



والممارساتالسياساتأن•

الالمؤسساتداخلالحالية

المرأةفعالبشكلٍ تدعم

.العاملة

،«قدرات»دراسةحسب•
–المتوسطفيالمرأة

أقل-االماراتيةوبالذات

نظرائهامنمشاركة/رضى

.المنطقةفيالرجال



...ومإ زإل إلنقإش جإراي

نتإجية وقدر - ىل بنإء جممتعإت أ كرث إ  .ة عىل إل س تدإمة إل ستامثر يف إلتمنية إل جامتعية يؤدي إ 

سرتإتيج « حصيحة» إلس يإسة إل جامتعية - .يإت إلتمنية إلوطنية إلتخطيط وإلتنفيذ أ دإة فعإةل يف إ 

/ اهزًا ولهذا يجب ان تنبع السياسة اإلجتماعية من المجتمع المحلي ،ال أن يكون إطارًا ج
.إجتماعية أخرى تجربة مستوردًا من الخارج أو حتى مستمدًا من 



شكرا لحسن أستماعكم


