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االستهالل

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

.. توارد إلى ذهني هذه األسئلة 

هاال نعنااي ذكااورف ف" بااين األساارة والعماال لاام  كاان  ومااا  اا  افااالتوفيق املععرأةوضعع  ”أوال
وملاذا؟ ..... ذلك أن مسئولية األسرة تقع على النساء فقط 

في مساعدة الوالد ن ”عاما18األطفال، في تربية ”عاما17ب ن غالبية النساء تقض ي " مارثااااااا بيرك  ارت أ
كالهما أو الوالد ن أو  قدمون الرعا ة لألطفال ”عاما18من كافة النساء فوق سن الاا % 89املسنين، 

"  98مارثا بيرك "

ملنظااااور أماااار  ااااا ك، ألن ابوجااااود منظااااور مجتمعااااي فااااا     املجتمعععععي ثانيععععا املن ععععور 
... االجتماع اء لدى األكاد ميين والباحثين وعلمحتى لدى امل تمع، بل متعدد فقط ليس 

أيضعععا لعععم هعععو من معععام املجتمععع  املعععد     ععع املّعنععع  ّسعععلمنا جعععدال بععع ن وإذا 
.تّسلم من هذا الخالف
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االستهالل 
صورة للواق  

سالةمتناول مرحلةإلىتصللم..كغيرهاقطردولةفياملدنيامل تمعمنظمات
ذاتلىعاألدوارتستمر هل.مشتركأوذكورفكش نوالعملاألسرةبينالتوفيق
..املرأة/لألمومةواخرى الرجل/لألبوة مطيةأدوار..املنوال

ثلمامالوطنتنميةفينشاركنوهنالنساءعلى قعثقيلوحملإضافيةأعباء
السنوكبارلألطفالاملنزليةوالرعا ةوالتنشئةاألسرةبمهمةدوما ضطلعن
.واملعاقين

رغيالقطاعاتمجالفي ندمجناللواتيالنساءمنالكبيرالكمموقعهووما
منالكبيرالقطاعهذا.املؤقتالعملالصغر،ومتناهيةالصغيرةكاملشاريعالرسمية
..كبيربتجاهلأ ضا قابلواإل تاجالعمل

أيبةاملقار هذهمنتنطلقأنيجبوالعملاألسرةبينالتو يقمسائلعالجةم
.الوطنيةوالخططواإلجراءامالسياسامضمنالجهودهذهتضمينأهمية
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سرة التو يق بين العمل واأل 
(املن ور املجتمعي)

ؤثرامامل ماللحياة،حيويتينكمؤسستينوالعملاألسرةمؤسست حول إجماعهنالك

....واألسرةالعملبيناملتبادلة

وفيروتاإل جاب"األسرف دورهمعلىوالرجلاملرأةمنلكلاالقتصادفالتنشيطت ثير•

."والتربيةوالتنشئةالرعا ةمتطلبات

.واملرأةالرجلمنلكلاإل تاجيالدور علىاألسريةالرعا ةت ثير•

واملشاركةيةاالجتماعا حياةفيدورهمعلىوالرجلاملرأةمنلكلاالقتصادفالتنشيطت ثير•

.العامة
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سرة التو يق بين العمل واأل 
(املن ور املجتمعي)

فيهمتسامجتمعيةحاجةواملرأةالرجلبينالتكافؤلتحقيقا حاجة
واستدامةوالثقافيواالجتماعياالقتصادفو موهامل تمعتنميةوتيرة
املقبلة،لألجيالالنماء

يقلتحقكقيمةاملرأةعملأهمية رى االجتماعيللعملكمنظمة حن

امل تمعةتنميفيللمشاركةمضافةوكقيمةالثقة،وكسبوالرضا،الذات

 تصلفيماطفقليس-األسرةعلىاالقتصاد ةملشاركتهااإل جابيواملردود

تماعياالجالت ثيربل-املعيش ياملستوى وتحسيناألسرةدخلب يادة

.واالبداعالعملعلىوحف هماألسرةأفرادعلىوالنفس ي
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اإلشكاليام

وبينلعامة،اا حياةوفيالعملسوق فياملرأةتطور وتيرةبينالفجوة:أوال
(النمطيةالنظرة).للمجتمعوالثقافيةالنفسيةالبنية

األسريةتاملسئوليافيالوالد ةالشراكةلتع ي ا حيويةا حاجة:ثا يا.

تراتيجيةواالسواالقتصاد ةاملاد ةللقيمةالكاملالتفهمأهمية:ثالثا
.الوطنياملستوى علىالعبءلهذاواالجتماعية

الدور ع ي وتاألسرة،احتياجاتتلبيالتيالعملوبرامجالسياسات:رابعا
.أفرادهالكلاالجتماعي

ومتطلباتةالبشريالتنميةومقتضياتالسا دة،املفاهيممقاربة:خامسا
اربالتجوأفضلواملد ية،اإلنسا يةا حقوق ومقرراتالدول،تقد 

.العاملية
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اعي التخطيط للنوع االجتم
الحلهو 

اإلنسانادإ جبهدفالنوعي،التخطيطإلىالتطرق دون تنميةعنا حد ث تسقال
النوعيةفاتاالختال تحرف معامل تمع،تنميةفيالفاعلةاملساهمةعلىالقادرالواعي

.وغا اتهابالتنميةللمستهدفين

تبعاكل تشالذفوالوجودالكيانويعنياالختالفات،هذهإحدىهواالجتماعيالنوع
.منهمالكلاالجتماعيةاألدوارالختالف

للنوعالتخطيطفإنواألسرة،العملبينالتوفيقهذهمداخلتنامننستهدفوإذ
،2030املستدامةالتنميةأهدافتحقيقإن.....ضروريةالزمة بقىاالجتماعي،

 ساسكاملستدامةالتنميةهدافأجميعفيجتماعيال االنوعمنظور دمج تطلب
القرارناعوصاملعنيينووسط"مجتمعياالدمجب هميةالوعيتع ي فيهابماللعمل،

خططوا واالستراتيجياتالسياساتوصوغوتطويراملدني،امل تمعومنظمات
."ا ضااملتوازن والتطبيقواإلجراءاتوالتدابيروالتشريعات
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اعي التخطيط للنوع االجتم
الحلهو 

 وتكافؤن القا و أما واملساواةالفرصفياملساواةمبدأ كفلالقطرف الدستور
،العاملينبيناملساواةب(13)رقمالوزارف مراأل جاءو .والرجلاملرأةبينالفرص
.رقيوالتالتدريبوفرصاألجرتشملوالواجباتا حقوق فيوالنساءالرجال

فياملرأةلتشغيعد فيتمثلت،للمرأةاملكاسببعضحققتالقطريةالقوا ين
 وماستون مدتهااألجرمدفوعةأمومةإجازةواستحقاقا خطرة،األ غال
الالتيالعامالتللنساءاالجرمدفوعةرعا ةوإجازةعا ،ملدةرضاعةوساعة
"لباطتقد أنأ ضاللمرأة مكنكما..عمرهمنالسادسةدون معاقطفللديهن

.وزراءالمجلسموافقة رطاملعاقطفلهالرعا ةمفتوحةإجازةعلىللحصول 
ألول كاملبمرتبإجازةعلىالعاملةاأل تحصلالوزراءمجلسموافقةحالوفي
.ذلكبعدمرتببنصفإجازةوعلىسنواتثالث
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لكن هل يكف  ذلك 
لتحقيق التكا ؤ ؟؟؟؟ 

تنموف،الالتخطيطفياالجتماعيالنوعدمجلعد و ظراأ هإلىنشيرا حالواقع
كثيرفيذةاملتخاإلجراءاتفإناالجتماعي،للنوعاإلحصا يةالبيا اتانعدا أووقلة
منحةاملصلوأصحاب احيةمنامل تمعتالمسوالالرسمية،ا  هودتقودهامنها

.أخرى  احية

وهولتطبيقاوفياملتخذة،والتدابيراالجراءاتمسا لفيواضحبشكلالفجوةتبرز
:هامينجانبينلتناول والتحليلللدراسة حتاجأمرأ ضا
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الجانب الثا  الجانب األول 

حرف هل تتم هذه اإلجراءات والتدابير بعد ت
..أراء أصحاب املصلحة

عب صوتدابيرإجراءاتاتخاذمسبباتهيما
.قهاتطبيفياملنفذون  تهاون أوتطبيقها



واق  املرأة القطرية في 
االقتصاديالنشاط 

صادف،االقتالنشاطفيالقطريةاملرأةملساهمةاملستمرةال يادةمنالرغمعلى
فيالنموح مانإال،2013عا %34.7إلى2001عا %27.4منمساهمتهاوارتفاع

 النسا يةالعملقوة
 
بطيئا

لدىعلىأالبطالةأنالى،االحصاءعنالصادرالثالثالبشريةالتنميةتقريرا ار
ةلفجو فيالتحسنمنالرغموعلى.العاطلينإجماليمن%72بلغتحيثاإل اث،
نسبةتفعتار فقدأقل،زالتالانهاإالواال اث،الذكور بينباألجور املتعلقةالنوعية
.2013عا 0.75إلى2006عا 0.66منالذكور أجور إلىالقطرياتاإل اثأجور 
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2001
20072010

الربع األول من عام 

2015

27.434.636.336.3

معدل املشاركة االقتصادية للمرأة القطرية
2015الربع األول من مسح القوى العاملة 2010جهاز اإلحصاء تعداد : املصدر



واق  املرأة القطرية في 
النشاط االقتصادي

 اوح علاااى ملااااذا ال زالااات نسااابة مشااااركة املااارأة القطرياااة فاااي النشااااط االقتصاااادف تتااار ..  ”قا ماااا بقاااى الساااؤال
؟... 36.3إلى 27.4عاما بين 15مدى 

 وهنالااك عواماال اخاارى تشاامل االنسااحاب ، ”أكثاار وضااوحافااي املناصااب القياد ااة وا حيويااة كااذلك الفجااوة
...!املبكر من سوق العمل أو التقاعد 

ن اختيار املارأة ال نستطيع ا     ب ن املسئوليات األسرية هي العا ق، لكنها بال  ك إحدى العوا ق، إذ أ
فاي األخاالل   بعد  توفر العوامل املسااعدة للمارأة لضامان عاد-لعد  ا خروج للعمل  رتبط في كثير منه 

مان % 25ويمكن االستدالل بدراساة قاا  بهاا مركا  اإل مااء اإلجتمااعي، حياث أن -أف من وظا ف األسرة
." 2000دراسة سوق العمل"النساء غير العامالت  رغبن في العمل إذا تغيرت الظروف املحيطة بهن 

 رغ لألسااارة فااااي بعاااض النساااااء البقااااء مااااع األسااارة علاااى االرتباااااط بعمااال، بينمااااا تفضااال بعضاااهن التفااااتفضااال
. محددة فقطمراحل أو أوقات 

زل، ضععيفة أو باتخاذ سياسام وإجراءام للتو يق بين حقوق املرأة كا سان وكعاملة وكربعة م عاملناداة 
ي ذام هائلععة ويععؤثر فععإنتاجيععة التجاهععل يحععرق سععوق العمععل مععن قععوة وهععذا منعدمععة فععي كثيععر مععن األحععوال، 
. الوقت على التركيبة السكانية
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الواق   والرؤية

العملسوق فياملرأةمساهمةارتفاع16-11الوطنيةالتنميةاستراتيجيةتوقعت
....%42إلى2016عا بحلول 

 خاصةا واإلجازاتا   ئيوالدوا املرن كالدوا لألسرةوالداعمةاملطروحةا حلول
إال،عملوالاالسرةبيناملواز ةتع ي فيتساهم،األمومةوإجازاتاملنزل منوالعمل

للمرأةيوالوظيفاملعرفياملسارتجميدوأتعطيلكسلبية،جوا بتتضمنانها
.الوظيفياألمنوإنعدا 

يفللدولةاملرتقبوالدور االجتماعيالنوعإحصاءاتعلى”سلبا نعكسبدورههذا
.املرأةوتمكينالتكافؤتحقيق

املرأةاعدنس هأمنالرغمعلى،املنزليةالعمالةعلىاالعتمادأف،الذاتيةا حلول أما
.للطفلالتنشئةبمسا ل”بليغا”خلال خله أإال،”كثيرا
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رؤية املؤسسة القطرية 
للعمل االجتماعي 

الداعمةواإلجراءام الحلول 

م املجتمن مامبينالتكامليوالدور الشراكةمقومامتعزيز 1)
الحكوميةواألجهزةاملد  

رةدا تحت قعمامعا  ةأوالنظرلفتومحاولةا حقوق عنوالدفاعاملناصرة
كافةعمالشراكةمبدأمن نطلقاملؤسسة،مظلةتحتتعملالتياملراك اهتما 

.ا حكوميةاألجه ةرأسهاوعلىامل تمعفيالفعاليات

اوجهودهالدولةرؤيةمن طالقاإالقرار،صناعمعحلول عنوالبحثاملناصرة
.العدالةلتكريساملبذولة،

قو كماأة،للمر واالجتماعيةاالقتصاد ةاألوضاعتحسينفياملحرز التقد متابعة 
.ودراساترصدمن ل  ماكلبعمل

امل تمعمنظماتعلىأساس يبشكل قعالتوجهاتلتغييرواإلر ادالتنويرعبء
.املدني

املرأة بين األسرة وسوق العمل 13



رؤية املؤسسة القطرية 
للعمل االجتماعي 

واإلجراءام الداعمةالحلول 

اموالسياساالستراتيجيامفياالجتماعيالنوعقضاياإدماج2)
والخططالوطنية

جرأدون ةالرعا أعمالقياسفيواملتمثلةالشا كةاالستراتيجيةامللفاتهنالك

العامة،توا حساباالكلياالقتصادتدفقاتفيواملعاقين،السنوكبارلألطفال

.االقتصادفالنشاطفيواملواردالوقتتوزيعفي”هاما”مكو اباعتبارها

العاملينمهاراتوتطويراملعنيةاملؤسساتقدراتبناءعلىا  ادالعمل تطلبهذا

األدلةويروتطالتنموف التخطيطفياالجتماعيالنوعاحتياجاتإدماجمجالفيبها

والفوارق املتغيراتالقياسيةواملؤ رات
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رؤية املؤسسة القطرية 
للعمل االجتماعي 

الداعمةالحلول واإلجراءام 

املتكاملةالرعايةمرا قتو ير(3

لتدابيرواواإلجراءاتوالسياساتالتشريعاتلتعد لاملعنيةا  هاتمعا  ادالعمل

"سنوات4-0"املبكرةالطفولةرعا ةمجالفياملمارساتأفضلتطبيقال اميةبهدف

حيث...العملب ماكن

معتتناسبال،خاصةحضا ة120 وجدحيث،ا حضا ةملقارالعملماكنأتفتقر

...”و وعا”كماالطلب

فيفقط،خاصةروضة137و،املستقلةباملدارسملحقةروضة12عدد وجدبينما

...بذلكاملؤسسات ا إللحازمةقوا ينتوجدالحين
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رؤية املؤسسة القطرية 
للعمل االجتماعي 

واإلجراءام الداعمةالحلول 

األسرةداخلبالشراكةالوعيزيادة(4

الرجلنأ»الوقتاستخداق"حول واإلحصاءالتنموي التخطيطوزارةأجرتهالذياملسحأبان
لمقابوالتسوق،امل زليةاألعمالفياليوقمن%8أيدقيقة50وساعةاليوقخالليمض  القطري 

.القطريامللنساءاليوقمن%14بنسبةدقيقة19وساعام3

  توعوياااة منظوماااة مااان البااارامج المسااااهمة منظماااات امل تماااع فاااي تصاااميم مطلاااوب تع يااا

والتنشائةرية، املوجهة والتي تساهم في تشكيل وتغيير اال مااط الساا دة للعالقاات األسا

، وجيااااةالوتقويااااة أواصاااار الشااااراكة ،املتكافئااااةوقاااايم املساااااواة وا حقااااوق الشااااراكة علااااى 

يد اسااتخدا  وتر ااوتع ياا  املساائولية التضااامنية للرجاال واملاارأة فااي إدارة  اائون األساارة، 

.العمالة املنزلية
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رؤية املؤسسة القطرية 
للعمل االجتماعي 

واإلجراءام الداعمةالحلول 

العملو .األدوارلنمطيةالداعمةالتعليميةاملناهجوتنقيحمراجعة5)
الت يماملفاهتكريسإلىيؤديانيمكنماكلوإزالةتجديدهاعلى
.والرجلاملرأةبينتفرق 

عقلالفيللمرأةالذهنيةالصورةملكو اتاملتعمقةالتحليليةالدراسةأهمية
التوجهاتغييرتفيتساهمالتي،واإلعالميةالتوعويةالبرامجتصميمبهدف،معيت امل
...سالبةال

بشكل(غيرالتأداةباعتبارها)التوعيةفياملدنيامل تمعمنظماتدور  تعاظموهنا
.للمرأةيةالسلبوالصورة،املختلفةاإلعال أجه ةتبثهاالتي ماطاأل ومقاومة،عا 

 فينساهماممة،واالقتصاد السياسيةامل االتفيالقرارصنعفياملرأةدور تع ي
.ةاملختلفوالتدابيروالتشريعاتالقوا ينفيالنساءمتطلباتمقاربة
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ما نتوقعه من األجهزة 
ة الرسمية املعنية والشريك

يامعععععععععععععععععععععععععالتوص

...املساندةاملهنيةالعوامل

واالجتماعياة تدعيم مبدأ اإل صاف واملسااواة عبار تاوفير البيئاة التشاريعية
.  واالقتصاد ة الداعمة وا حما ة القا و ية لهذه البيئة

ربياااة تنقااايإ وإعاااادة تصاااميم مخرجاااات كااال مااان األجهااا ة اإلعالمياااة ووزارة الت
.  الالصفيةوالتعليم في مجال املناهج التعليمية واألنشطة 

 التنااوير و دعاام دور منظمااات امل تمااع املاادني فااي الباارامج املوجهااة للتوعيااة و
.تغيير التوجهات

فاااااي إنشااااااء وحااااادة فاااااي التخطااااايط التنماااااوف إلدمااااااج قضاااااا ا الناااااوع االجتمااااااع
.التخطيط التنموف 

جااااااال صاااااانع تطبيااااااق مباااااادأ التمييااااااز اإل جااااااابي فااااااي األجهاااااا ة التشااااااريعية وفااااااي م
.القرار
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...   كر ا  حسن استماعكم 
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