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 2016نسبة مشاركة القطریات في قوة العمل 42% 
 

العام للمجلس األعلى لشؤون األسرة إلى أهمیة التوازن بین مسؤولیات العمل لفت  السید حمد بن محمد الهاجري األمین 
واألسرة ضمن ما ورد في االستراتیجیات الوطنیة، حیث نص الهدف االستراتیجي الثاني في المحور االجتماعي 

في تحقیق التوازن بین لالستراتیجیة العامة لألسرة على تعزیز دور المرأة في المجتمع عن طریق تقدیم الدعم لمساندتها 
أدوارها األسریة وواجباتها المهنیة، كما أشارت استراتیجیة التماسك األسري وتمكین المرأة إلى أهمیة تحقیق توازن أفضل 
بین العمل والمسؤولیات األسریة، والذي یهدف إلى تحسین الدعم المقدم لألسرة العاملة وخاصة النساء في ظل زیادة نسبة 

، هذا باإلضافة لما تضمنه المحور الرابع 2016% عام 42ات في قوة العمل والمتوقع أن تصل إلى مشاركة القطری
من موضوعات تتعلق بقضایا تمكین المرأة من خالل اعتماد سیاسات تساعد المرأة  2009للسیاسة السكانیة لدولة قطر 

 .على المواءمة بین المسؤولیات األسریة والعمل
ه خالل  االجتماع الثالث للخبراء والذي جاء تحت شعار  " السعي نحو تحقیق التوازن بین واكد  الهاجري في كلمت

س أهم الموضوعات االجتماعیة ر امسؤولیات المرأة المهنیة واألسریة" منوها أن اجتماع الخبراء منبر سنوي یعقد لتد
 .المطروحة على الساحة الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة، متطلعا سعادته أن یحقق االجتماع الهدف المرجو من انعقاده

كما طالب المشاركون في االجتماع  بالسعي نحو تحقیق التوازن بین مسؤولیات المرأة المهنیة واألسریة"  تحقیق التوازن
س األعلى لشؤون األسرة، بمراجعة وتطویر وتحدیث القوانین سیما المتعلقة بحقوق المرأة التي لها أن الذي نظمه المجل

تخلق توازنا بین مسؤولیاتها المهنیة واألسریة كزیادة سنوات الرضاعة، لتالفي بعض الفجوات في التشریعات والقوانین، 
من العمل وتحقیق التوازن المطلوب بین العمل واألسرة وتعزیز مع المطالبة بتوفیر بعض السیاسات الالزمة لتمكین المرأة 

ورأى عدد من المشاركین أن الحلول قد تكون من خالل  .دورها في المجتمع بشكل عام من خالل مشاركتها في العمل
یرا على توسیع إنشاء دور الحضانات التابعة لمكان العمل أسوة بعدد من المؤسسات والهیئات التي اعتمدت الفكرة تیس

 .األم العاملة، وبهدف التصدي لبعض المشكالت واآلثار السلبیة التي تخلفها الخادمات السیما في رعایة وتربة األطفال
كما رأى أحد المشاركین أنَّ عالج خلل التركیبة السكانیة یكون من خالل تعدد الزوجات، مؤكدا أنه البد من النظر لدور 

هذا وقد انطلقت أعمال االجتماع الذي یأتي بهدف تحسین وتحقیق  . ین النوع االجتماعيالمرأة بعین الحیادیة، ولیس بع
 . التوازن بین األدوار المهنیة واألسریة للمرأة القطریة العاملة، تزامنا مع االحتفال بیوم األسرة في قطر

 



 


