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  مقدمة

  
ً ليات األسويشكل التوازن بين العمل والمسؤ للعديد من األسر، فھناك مسؤوليات وأدوار يجب أن يقوم بھا اآلباء  كبيراً  رية تحديا

واألمھات في العمل وكذلك في األسرة. ويؤدي الخلل في تحقيق التوازن بين المتطلبات الوظيفية والمسؤوليات األسرية إلى 

ل. ولذلك من األھمية بمكان سلبية مباشرة على كل من األسرة والعمل، وما يتبع ذلك من تداعيات على المجتمع كك نتائج

  تخصيص سياسات عامة لتحقيق التوازن بين األمرين.

 

دولة قطر، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، والمملكة الست ( وتحاول ھذه الورقة معرفة موقع دول مجلس التعاون الخليجي

، عمل والمسؤوليات األسريةالتوازن بين المن سياسات ) العربية السعودية، ودولة اإلمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان

لتصديق على االتفاقيات الدولية التي تضمنت أحكاما تخص التوازن بين من ا ؛ أوالً رصد وضع دول المجلسعن طريق وذلك

  .المجلسدول  قوانين ان فيزالقوانين الموجھة لتحقيق ھذا التوالنصوص رصد العمل والمسؤوليات األسرية، وثانياً 

  

  الدراسة تقسيم
  

  االتفاقيات الدولية المبحث األول:

 الدولية التي تضمنت أحكاما تخص التوازن بين العمل والمسؤوليات األسريةمنظمة العمل اتفاقيات  .1.1

 موقع دول مجلس التعاون من التصديق .1.2

  

  بالتوازن بين العمل والمسؤوليات األسرية في قوانين دول مجلس التعاون رصد النصوص القانونية المتعلقةالمبحث الثاني: 

  . النصوص القانونية الخاصة بإجازة الوضع2.1

  . النصوص القانونية الخاصة بإجازة األبوة2.2

  النصوص القانونية الخاصة برعاية الطفولة. 2.3

  ساعات الرضاعة.  2.3.1

  توافر حضانات بأماكن العمل. 2.3.2

  إجازة رعاية الطفل. 2.3.3

  المعاق إجازة رعاية الطفل. 2.3.4

  مرونة ترتيبات العمل .2.4

 نظام الدوام المرن. 2.4.1

 مرافقة مريض للعالج. 2.4.2

  

  : أبرز النتائجالخاتمة
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  المبحث األول: االتفاقيات الدولية
  
التوازن بين العمل  تي تضمنت أحكاماً تخصالدولية المنظمة العمل نقسم ھذا المبحث إلى قسمين، األول يستعرض اتفاقيات ي 

  .على ھذه االتفاقيات موقف دول مجلس التعاون الخليجي من التصديقالثاني يتناول رصد والمسؤوليات األسرية، و

  

 التي تضمنت أحكاما تخص التوازن بين العمل والمسؤوليات األسرية اتفاقيات منظمة العمل الدولية .1.1
  

  بشأن العمال ذوي المسؤوليات العائلية 1981) لسنة 156(االتفاقية رقم  

تحقيق التوازن بين العمل والمسؤوليات األسرية، فنصت الخاصة بالعديد من التدابير  1981) لسنة 156تناولت االتفاقية رقم (

مساواة فعلية في الفرص ) على أن "تجعل كل دولة عضو من أھداف سياستھا الوطنية، بغية إيجاد 3االتفاقية في مادتھا رقم (

والمعاملة بين العمال من الجنسين، تمكين األشخاص ذوي المسؤوليات العائلية الذين يعملون أو يرغبون في العمل من ممارسة 

  حقھم في ذلك دون أن يتعرضوا للتمييز، وبقدر اإلمكان، دون تعارض بين مسؤوليات العمل والمسؤوليات العائلية".

حتياجات العمال ذوي المسؤوليات العائلية في الحسبان عند تحرير أحكام وشروط نظم إ) ضمان أخذ 4(وتضمنت المادة رقم 

) ضرورة أخذ التدابير المالئمة لتنمية خدمات المجتمع المحلي مثل خدمات رعاية 5الضمان اإلجتماعي، كما تناولت المادة (

  الطفل والتسھيالت التي توفر لألسرة. 

  

ً 8() و7(وأكدت المواد رقم  ً  ) على أال تشكل المسؤوليات العائلية، في حد ذاتھا، سببا للفصل من العمل،  مع ضرورة  مشروعا

 أخذ جميع التدابير في مجال التوجيه والتدريب المھنيين للعمال ذوي المسؤوليات العائلية.

  

 ) بشأن حماية األمومة  2000) (مراجعة) لسنة 183االتفاقية رقم 

) 103، وتم مراجعتھا مرتين؛ األولى رقم (1919) لمنظمة العمل الدولية بشأن حماية األمومة عام 3رقم (أصدرت االتفاقية 

  .2000) لسنة 183، والثانية رقم (1952لسنة 

  

وتتضمن اإلتفاقية مجموعة من التدابير الخاصة بإجازة األمومة، والبدالت النقدية، وفترات الرضاعة، وتخفيض عدد ساعات 

) "من حق أي إمرأة تنطبق عليھا ھذه االتفاقية الحصول على إجازة أمومة ال 4.1لك من خالل نصوص المواد؛ رقم (العمل، وذ

 ً ) والتي تناولت اإلعانات النقدية المخصصة للمرأة في فترة إجازة األمومة 6"، والمادة رقم (تقل مدتھا عن اربعة عشر اسبوعا

ل بعد ) حماية حق المرأة في العودة إلى العم8سب المرأة السابق، كما تناولت المادة (والتي ال يجوز أن يقل مقدارھا عن ثلثي ك

) على حق المرأة في الحصول على فترات 10وعدم جواز الفصل أثناء فترة اإلجازة، وأكدت المادة ( إنتھاء فترة إجازة األمومة

 رضاعة يومية وتحفيض عدد ساعات العمل مدفوعة األجر.
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  بشأن اإلجازة مدفوعة األجر  1970) (مراجعة) لسنة 132رقم (االتفاقية 

الترتيبات التي يجب 1970) لسنة 132رقم ( واالتفاقية المراجعة 1936لسنة ) 52رقم (منظمة العمل الدولية تفاقية ا تناولت

سنوية بأي حال عن ثالثة ) على أال تقل اإلجازة ال3.3فنصت المادة رقم ( اإلجازات السنوية مدفوعة األجر. اتخاذھا بشأن

  ).7.1واحدة، وأن يتقاضى القائم باإلجازة السنوية أجره كامال أو متوسط األجر وفقا للمادة رقم (الخدمة الأسابيع عمل عن سنة 

  

 ) تبشأن العمل بعض الوق 1994لسنة  )175االتفاقية رقم 

) على ضرورة عدم التمييز بين العاملين بعض الوقت والعاملين طيلة الوقت في طريقة 7() و6) و(5اشتملت المواد رقم (

حساب األجور، والتمتع بنظم الضمان االجتماعي القانونية القائمة على النشاط المھني، والتمتع بتدابير حماية األمومة، كما 

 الحق في إختيار التحويل من عمل طيلة الوقت إلى عمل بعض الوقت أو العكس.) على ضمان 10نصت المادة رقم (

 

 موقع دول مجلس التعاون من التصديق .1.2
 

بالنظر إلى الدول المصدقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالتوازن بين العمل والمسؤوليات األسرية، والمذكورة 

وذلك فيما عدا دولة الكويت والتي صدقت  ،عاون الخليجي على تلك االتفاقياتمجلس التأعاله، وجد أنه لم تصدق أي من دول 

) 132رقم (ق على االتفاقية المراجعة لم تصد ھاالمتعلقة باإلجازات مدفوعة األجر، ولكن 1936) لسنة 52على االتفاقية رقم (

  ) موقف دول المجلس من التصديق.1. ويوضح الجدول رقم (1970لسنة 

  
  

  )1(رقم جدول 
  التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية

  

  الدولة
بشأن  1981) لسنة 156االتفاقية رقم (

  العمال ذوي المسؤوليات العائلية

  
) (مراجعة) 183االتفاقية رقم (

بشأن حماية  2000لسنة 
 األمومة

  

) (مراجعة) 132االتفاقية رقم (
بشأن اإلجازة   1970لسنة 

  مدفوعة األجر

  
) لسنة 175التفاقية رقم (ا
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 الوقت
  

          قطر

         اإلمارات 
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          عمان
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العمل في يوم بأجر كامل وفقا لقانون  70أما في دولة الكويت منحت المرأة العاملة في القطاع الحكومي إجازة وضع لمدة 

، بينما نص قانون العمل الكويتي الموجه للقطاع الخاص على أن تمنح المرأة إجازة وضع 2010) لسنة 6رقم ( القطاع األھلي

يوم بعد الوضع. وكذلك الحال في دولة قطر حيث منحت الموظفة في القطاع الحكومي إجازة  40يوم قبل الوضع أو  30لمدة 

، بينما منحت العاملة في القطاع الخاص 2009سنة ) ل8يوم براتب إجمالي، وفقا لقانون الموارد البشرية رقم ( 60وضع مدتھا 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة . و2004) لسنة 14رقم (يوم براتب إجمالي، وفقا لقانون العمل  50إجازة وضع مدتھا 

لسنة ) 8حسب قانون تنظيم عالقات العمل رقم (تمنح للمرأة العاملة في القطاع الخاص يوم  45إجازة الوضع إلى  تتقلص

مدة شھرين براتب إجمالي، وفقا في نفس الوقت الذي تمنح فيه المرأة العاملة في القطاع الحكومي إجازة وضع ل، 1980

 م الموجه للقطاع الحكومي.2011) لسنة 9قانون إتحادي رقم (للمرسوم ب

 

حق المرأة على الواردة ناك بعض القيود وتجدر اإلشارة أنه وفقا للقوانين المشار إليھا أعاله في دول مجلس التعاون الخليجي ھ

براتب إجمالي في الثالث للمرأة العاملة في القطاع الحكومي إجازة الوضع، ففي دولة قطر تكون إجازة الوضع العاملة في 

تع أما بالنسبة للمرأة العاملة في القطاع الخاص فال يحق لھا التمسنوات األولى، وبنصف راتب إجمالي فيما زاد عن ذلك ، 

ال تزيد إجازة الوضع على أما في سلطنة عمان  أمضت في خدمة صاحب العمل سنة كاملة. بإجازة الوضع إال عندما تكون قد

خمس مرات طوال مدة خدمة العاملة في القطاع الحكومي، ثالث مرات للعاملة في القطاع الخاص. بينما في دولة اإلمارات 

الموجه للقطاع الخاص على أحقية الموظفة في التمتع  1980) لسنة 8العمل رقم ( العربية المتحدة نص قانون تنظيم عالقات

  جر إذا قلت مدة خدمتھا عن سنة.أعن سنة، وتكون اجازة الوضع بنصف بأجر كامل خالل مدة اإلجازة على أال تقل مدة خدمتھا 

  

كما تشير قوانين دول مجلس التعاون الخليجي على أال يؤثر حصول المرأة العاملة على إجازة الوضع على حقھا في أي من 

إجازاتھا األخرى، وذلك فيما عدا دولتي الكويت والمملكة العربية السعودية، حيث وجدت قيود قانونية تربط بين إجازة الوضع 

 تمتعتالسنوية إذا  التمتع بإجازتھا فيفي القطاع الخاص أسقط القانون حق العاملة واإلجازة السنوية؛ ففي دولة الكويت 

بامتيازات إجازة الوضع. وفي المملكة العربية السعودية ال يدفع للمرأة العاملة األجر أثناء إجازتھا السنوية العادية إذا كانت قد 

 استفادت في السنة نفسھا من إجازة وضع بأجر كامل.

 

ت بعض القوانين المذكورة أعاله إلى أحقية العاملة في الحصول على إجازة بدون أجر بسبب المرض خالل فترة كما أشار

 100يوم في المملكة العربية السعودية، و  180أشھر في سلطنة عمان، و  6الحمل أو فيما بعد الوضع، وتراوحت المدة ما بين 

يوما في  15يوما في دولة قطر، وأقلھا  60العربية المتحدة والكويت، و يوما متصلة أو متقطعة في كل من دولتي اإلمارات 

  .البحرين مملكة

  

وأشارت قوانين كل من قطر والسعودية وعمان والبحرين على أال يجوز لصاحب العمل أن ينھي عقد عمل العاملة، بسبب 

الكويت فھذا الحق مكفول للموظفة في زواجھا أو حصولھا على إجازة الوضع أو المرض بسبب الحمل أو الوضع، أما في 

  النصوص القانونية عن ذكر ھذا الحق. تالقطاع الحكومي فقط. وفي اإلمارات سكت
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  القانونية الخاصة بإجازة األبوة النصوص     .2.2

 

األبوة، فيما عدا فيما يخص إجازة األبوة، لم تنص قوانين دول مجلس التعاون الخليجي المشار إليھا إلي أحقية األب في إجازة 

 )36قانون العمل رقم (د مدفوعة األجر إذا ولد له مولود، وفقا لدولة البحرين والتي منحت األب الحق في إجازة لمدة يوم واح

  الموجه للقطاع الخاص. 2012لسنة 

  

  األبوة.إجازة ت دول مجلس التعاون المتعلقة بإجازات الوضع وا) سياس2ويوضح الجدول رقم (

 

 )2(رقم جدول 
  واألبوة الوضعسياسات دول مجلس التعاون الخليجي بشأن إجازات 

  
 الدولة   إجازة الوضع إجازة األبوة

    

عدم جواز 
نھاء العمل إ

بسبب الزواج 
 الوضعأوإجازة

إجازة بدون أجر بسبب 
مرض ناتج عن الحمل أو 

 الوضع
 المدة األجر قيود

  القطاع
  الحكومي / الخاص

   √  60 
خالل الثالث أجر كامل 

نصف ، وسنوات األولى
 أجر فيما زاد عن ذلك

 60 أجر كامل
  القطاع الحكومي

 قطر

 
√  60 

ال يحق التمتع بإجازة 
الوضع إال أن تكون 

أمضت في الخدمة عام 
 كامل

 50 أجر كامل

 القطاع الخاص

   _   60 أجر كامل _ -     القطاع الحكومي

اإلمارات 

 
_   يوم متصلة أو متقطعة 100

اال تقل أجر كامل على  -
 -مدة الخدمة عن سنة، 

بنصف اجر إذا قلت مدة 
.الخدمة عن سنة

وفقا لمدة 
 الخدمة 

45 

 القطاع الخاص

  
√  180 

ال يدفع األجر أثناء 
اإلجازة السنوية إذا 

حصلت المرأة على إجازة 
 الوضع

 أجر كامل

أسابيع قبل  4
 6الوضع و 

أسابيع بعد 
الوضع

  القطاع الحكومي
  القطاع الخاص

السعودية
 

    
(إجازة رعاية طفل لمدة عام 

 –للقطاع الحكومي فقط 
 )3موضح بجدول رقم 

ال تعطى إجازة الوضع 
مرات طوال  5أكثر من 
 مدة الخدمة

 50 أجر كامل
  القطاع الحكومي

 عمان

  √   أشھر 6
ال تعطى إجازة الوضع 

مرات طوال  3أكثر من 
 مدة الخدمة

 50 أجر كامل
 القطاع الخاص

   √ 
 4( إجازة رعاية طفل لمدة 
 - أشھر للقطاع الحكومي فقط

 )3موضح بجدول رقم 
 70 أجر كامل _

  القطاع الحكومي

 الكويت

  _   يوم متصلة أو متقطعة 100
يسقط الحق في اإلجازة 

السنوية إذا حصلت المرأة 
 على إجازة الوضع

 أجر كامل
يوم قبل  30

 40الوضع أو 
 الوضعيوم بعد

 القطاع الخاص

 √ يوم واحد
( إجازة رعاية طفل لمدة 
عامين للقطاع الحكومي 

)3موضح بجدول رقم  -فقط  
_    60 أجر كامل

  القطاع الحكومي

 البحرين

  √  15  _   60 أجر كامل

  القطاع الخاص



8 
 

  
  برعاية الطفولة الخاصةالنصوص القانونية الخاصة      .2.3

  

رصد سياسات دول مجلس التعاون الخليجي بشأن ترتيبات العمل المتعلقة برعاية الطفل، وذلك بالنظر إلى  قسميتناول ھذا ال

، وكذلك جوار أماكن العمل لرعاية األطفالوضع ساعات الرضاعة، وكذلك إجازات رعاية الطفل، وتوفير حضانات في/ ب

  إجازة لرعاية األطفال من ذوي اإلعاقة.

  

  الرضاعةساعات .  2.3.1

  

ميزت قوانين مجلس التعاون الخليجي بين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص فيما يخص ترتيبات العمل المتعلقة 

  الحكومي والخاص. لكال العاملين بالقطاعينبرعاية الطفل، وذلك باستثناء المملكة العربية السعودية والتي يوجد بھا قانون واحد 

تمنح والموجه للعاملين بالجھات الحكومية على أن  2009لسنة  8قطر نص قانون "إدارة الموارد البشرية" رقم دولة في ف

 2004) لسنة 14قانون العمل رقم (الموظفة ساعتي رضاعة يوميا لمدة سنة، تبدأ بعد انتھاء إجازة الوضع مباشرة، بينما نص 

  .يومياً لمدة سنة، تبدأ بعد انتھاء إجازة الوضعواحدة رضاعة  ساعةتمنح الموظفة أن والموجه للقطاع الخاص على 

 فيالموظفة الحق  د البشرية في الحكومة االتحاديةبشأن الموار 2011) لسنة 9وفي اإلمارات العربية المتحدة منح قانون رقم (

) لسنة 8تنظيم عالقات العمل رقم (حين منح قانون  في الوضع، إجازة إنتھاء بعد تبدأ أشھر ربعةأ لمدة يوميا رضاعة ساعتين

، وليس من تاريخ العودة من إجازة الوضع والمعني بالقطاع الخاص ساعة رضاعة واحدة خالل سنة من تاريخ الوضع 1980

  كما ھو الحال في القطاع الحكومي.

اعتي رضاعة يوميا حتى سعلى وجد نفس التمييز في قوانين دولة البحرين، حيث تحصل المرأة العاملة في القطاع الحكومي 

أشھر من عمر الطفل، وساعة  6يبلغ الطفل عامين، بينما تحصل المرأة العاملة في القطاع الخاص على ساعتي رضاعة لمدة 

  أشھر أخرى حتى يبلغ الطفل عام من عمره. 6واحدة لمدة 

) لسنة 6رقم (نما أعطى القانون وسكت قانون العمل الكويتي الموجه للقطاع الخاص عن أي نص يتعلق بساعات رضاعة، بي

  .في شأن العمل في القطاع األھلي، المرأة العاملة في جھة حكومية كويتية الحق في ساعتين للرضاعة 2010

بعد انتھاء ) على أحقية الموظفة في ساعة رضاعة يوميا تبدأ 154ونص نظام العمل بالمملكة العربية السعودية في مادته رقم (

  إجازة الوضع.

على إشارة  2004) لسنة 120الخدمة المدنية رقم (و 2003) لسنة 35العمل رقم (بينما في سلطنة عمان لم ينص أي من قانوني 

  لساعات الرضاعة.
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  توافر حضانات بأماكن العمل. 2.3.2

  

محددة، فألزم نصت قوانين كل من دولتي السعودية والكويت على ضرورة إنشاء حضانات في أماكن العمل إذا توافرت شروط 

نظام العمل السعودي صاحب العمل الذي يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يھيئ مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، 

لرعاية أطفال العامالت الذين تقل أعمارھم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد األطفال عشرة فأكثر، ويجوز للوزير أن يلزم 

صحاب عمل ي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ داراً للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصاحب العمل الذ

، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العامالت الذين تقل أعمارھم عن ست سنوات وذلك آخرين في المدينة نفسھا

صاحب العمل على ، بشأن العمل في القطاع األھلي 2010) لسنة 6( قانون رقمأثناء فترات العمل. وفي دولة الكويت ألزم 

عاملة أو يتجاوز عدد  50سنوات في مراكز العمل التي يزيد عدد العامالت بھا على  4إنشاء دور حضانة لألطفال أقل من 

  عامل. 200العاملين بھا 

  

وص تتعلق بضرورة توفير حضانات بأماكن أي نص خلت قوانين كل من دولة قطر واإلمارات والبحرين وعمان منبينما 

  العمل.

  إجازة رعاية الطفل. 2.3.3

  

على أحقية المرأة في الحصول حكومي الفي كل من دولة قطر والبحرين وعمان والكويت، نصت القوانين الموجھة إلى القطاع 

عمان، إلى أربعة أشھر في دولة على إجازة رعاية طفل بدون مرتب تراوحت بين عامين في دولة البحرين، وعام في سلطنة 

  الكويت، وقيدت القوانين في كل من ھذه الدول الحق في التمتع بإجازة الوضع بقيود مختلفة؛

  

الموافقة على إجازة رعاية الطفل رھن موافقة رئيس  2009) لسنة 8في دولة قطر جعل قانون الموارد البشرية رقم ( -

 في إجمالي براتب اإلجازة تكون ، األحوال جميع مقتضيات الصالح العام، وفيمجلس الوزراء وفقا لما يقدره ومع مراعاة 

 ذلك عن زاد فيما إجمالي راتب األولى، وبنصف سنوات الثالث

وفي دولة البحرين البد أال يتجاوز عمر الطفل ست سنوات ، وتستحق الموظفة إجازة رعاية الطفل بحد أقصى عامين في  -

 ت طوال مدة خدمتھا.المرة الواحدة ، ولثالث مرا

وفي سلطنة عمان يشترط أال تكون الموظفة معينة بطريقة التعاقد، وأن تتقدم بطلب الحصول علي اإلجازة خالل سنة من  -

 تاريخ انتھاء إجازة الوالدة.

 .وفي الكويت، ال تتجاوز فترة إجازة رعاية الطفل مدة أربعة أشھر -
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  المعاق إجازة رعاية الطفل. 2.3.4

  

) على حق 110قوانين دول مجلس التعاون الخليجي الذي نص في مادته رقم ( دون غيره فيقانون الموارد البشرية القطري 

الموظفة في إجازة لرعاية أوالدھا من ذوي اإلعاقة. ولكن وردت بعض القيود في التمتع بھذا الحق وھي؛ أن تكون الموظفة 

تمنح اإلجازة لمرتين طوال مدة الخدمة وبحد أقصى ثالث وال يتجاوز سن الطفل السادسة من عمره،  وأن قطرية الجنسية،

  .سنوات في كل مرة

 

سياسات دول مجلس التعاون الخليجي بشأن ترتيبات العمل المتعلقة برعاية ) لتوضيح نتائج رصد 3وفيما يلي جدول رقم (

  .الطفل

  )3جدول رقم (
  التعاون الخليجي بشأن ترتيبات العمل المتعلقة برعاية الطفلسياسات دول مجلس 

  
  األطفال ذوي اإلعاقة إجازة رعاية   إجازة رعاية الطفل حضانات بأماكن العمل ساعات الرضاعة   الدولة

  القطاع  
  الحكومي/الخاص

عدد 
  الساعات

نص   المدة
  قانوني

نص   شروط
  قانوني

  بأجر/  مدة
  بدون

نص   قيود
  قانوني

  قيود

سنة تبدأ بعد انتھاء   2  القطاع الحكومي  قطر
  إجازة الوضع

  ال يوجد

  موافقة رئيس الوزراء -  بأجر  غير محدد  يوجد  
 3أول في أجر كامل  -

  سنوات 
نصف راتب فيما زاد عن  -

  ذلك

  قطرية الجنسية -  يوجد
 6ال يتجاوز الطفل  -

  سنوات
مرتين خالل مدة  -

 3الخدمة بحد أقصى 
  سنوات كل مرة

سنة تبدأ بعد انتھاء   1  القطاع الخاص
  إجازة الوضع

  ال يوجد
    ال يوجد        ال يوجد  

أربعة أشھر تبدأ بعد   2  القطاع الحكومي  اإلمارات
  انتھاء إجازة الوضع

  ال يوجد
    ال يوجد        ال يوجد  

سنة تبدأ من تاريخ   1  القطاع الخاص
  الوضع

  ال يوجد
    ال يوجد        ال يوجد  

حتي يبلغ الطفل   2  الحكومي القطاع  البحرين
  ال يوجد  عامين

عامين في المرة الواحدة،   بدون  عامين  يوجد  
ثالث مرات طول مدة 

  الخدمة

    ال يوجد

ساعتين رضاعة لمدة   1-2  القطاع الخاص
أشھر األولى  6الـ 

من عمر الطفل، 
أشھر  6ساعة لمدة 

  أخرى

  ال يوجد

    ال يوجد        ال يوجد  

  غير محدد  2  الحكوميالقطاع   الكويت
√  

  عاملة فأكثر 50 -
األطفال أقل من  -
  سنوات 4

    ال يوجد  أشھر 4ال تتجاوز   بدون  أشھر 4  يوجد

    ال يوجد        ال يوجد    ال يوجد  -  -  القطاع الخاص
  -  -  القطاع الحكومي  عمان

  ال يوجد
  ال تكون الموظفة متعاقدة -  بدون  عام  يوجد  

تقدم الطلب خالل سنة من  -
  انتھاء إجازة الوالدة

    ال يوجد

    ال يوجد        ال يوجد    ال يوجد  -  -  القطاع الخاص
  غير محدد  1    السعودية

√  

  عاملة فأكثر 50 -
 10عدد األطفال  -

  فأكثر
األطفال أقل من  -

  سنوات 6عمر 

    ال يوجد        ال يوجد
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  مرونة ترتيبات العمل     .2.4

 
على محورين مرونة أوقات العمل والمرونة في إختيار مكان العمل؛ فھي تشمل فكرة العمل من يقوم مبدأ مرونة ترتيبات العمل 

ووجد في دول الخليج بعض النصوص المتعلقة  المنزل، والعمل بشكل جزئي، وإجازة بدون مرتب وتخفيض في ساعات العمل.

  .افقة مريض للعالج،ومر وإجازة بدون أجر  بمرونة ترتيبات العمل وھي تخص تنظيم الدوام المرن

  

 نظام الدوام المرن 2.4.1

وجدت نفس المفارقات في فكما ھو الحال في ما سبق عرضه من إجازات الوضع وترتيبات العمل الخاصة برعاية الطفل، 

قوانين دول مجلس التعاون الخليجي بين ما ھو موجه للقطاع الحكومي وما ھو موجه للقطاع الخاص فيما يخص مرونة 

  العمل.ترتيبات 

  

رات العربية ااإلم في دولة، وھو القانون الموجه للقطاع الحكومي 2011) لسنة 9وم بقانون اتحادي رقم (المرس قد نصف

د جوعدد الساعات المعتمدة أسبوعيا، ولم ي وفقا لحاجة العمل وفي حدود) 74(رقم المادة في  م الدوام المرنيتنظ على المتحدة

لسنة  )6(قانون رقم ال وكذلك في دولة الكويت، أشار ي قانون العمل الموجه للقطاع الخاص.فنص متعلق بتنظيم الدوام المرن 

 ولم ينص قانون  شروط العمل لبعض الوقت، ينظمالوزير قرار من بإصدار ) 7(مادة في ال الموجه للقطاع الحكومي، 2010

الكويت دولة القطاع الخاص بسمح للموظف في  في حينعلى مواد مماثلة،  الخاص قطاعوالموجه لل 2010لسنة  6العمل رقم 

  بطلب إجازة خاصة من دون أجر.

  

المملكة العربية السعودية، الموجه لكال القطاعين الحكومي  ھجري في 23/8/1426) بتاريخ 51رقم (م/ نظام العملوعرف 

باب بتخفيض جماعي ومؤقت لساعات عملھم العادية ألس الذين يتأثرونأنھم لعاملون بعض الوقت ب) ا119في المادة (والخاص، 

من قبل  زمة لتنظيم العمل لبعض الوقتالالقواعد والضوابط ال ) على إصدار120اقتصادية أو تقنية أو ھيكلية. ونصت المادة (

  لعمل.يحدد فيه اإللتزامات المترتبة على كل من العامل لبعض الوقت، وصاحب احيث  ،الوزير

  

بالتعيين لبعض  على السماح قطاع الحكوميارة الموارد البشرية الموجه للقانون إد من) 11مادة رقم (ال نصتوفي دولة قطر 

إجازة بدون أجر لمدة شھر  من نفس القانون )121في المادة (مل بالجھة الحكومية  االموظف الع منحكما  الوقت مقابل مكافئة،

 باب التي يبديھا الموظف ويعتمدھايجوز تجديدھا لمدة أو مدد أخرى مماثلة، في حالة استنفاد رصيد إجازته الدورية لألس

  وسكت القانون الموجه للقطاع الخاص عن الدوام المرن.، الرئيس

  

 السماح على) 44( رقم مادةال في الحكومي قطاعلل الموجه 2006 لسنة) 35( رقم بالقانون فقط يرأش البحرينفي مملكة  أما

عمان من أية سلطنة ھذا وقد خلت قوانين  .محددة لشروط وفقأو الرسمي الدوام ساعات بعد إضافية بأعمال بالقيام للموظف

  . مشابھة تعتمد نظام الدوام المرن نصوص
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 مرافقة مريض للعالج 2.4.2

  

فلم تشر قوانين المملكة العربية السعودية والكويت إلى الحق في إجازة ، مريض للعالجلمرافقة ما يخص اإلجازات الخاصة وفي

على ھذا  والبحرين لمرافقة مريض، في حين نصت القوانين الموجھة للقطاع الحكومي فقط في كل دولة قطر واإلمارات وعمان

 على) 117( ته رقممادالموجه للقطاع الحكومي بدولة قطر في  2009لسنة  8قانون "إدارة الموارد البشرية" رقم فأشار الحق. 

ولم يشار إلى  .المريض لعالج الالزمة منح الموظف إجازة براتب إجمالي لمرافقة مريض للعالج خارج الدولة لمدة تكفي الفترة

  .بقانون العمل الموجه للقطاع الخاص نص يخص ھذه اإلجازة 

  

منح الموظف إجازة خاصة براتب  ) على84مادة رقم (في ال الموجه للقطاع الخاص، ية العمانيالخدمة المدن قانون نصكذلك و

دة ال تزيد على مد اإلجازة لمب سمح القانون كما .خارج السلطنةداخل وكامل لمدة خمسة عشر يوما لمرافقة مريض للعالج 

إذا زادت المدة على ذلك، حسبت المدة الزائدة إجازة إعتيادية إن كان للموظف رصيد منھا وإال اعتبرت ف ،ثالثين يوما آخر

وجدير بالذكر عدم وجود نص مشابه بالقانون  ،يكون الموظف معينا بطريق التقاعدإجازة بدون مرتب. وإشترط القانون أال 

  الحكومية. جھةالموجه لل

  

المواطن إجازة استثنائية براتب على منح  )59(رقم في المادة  الحكوميقانون النص  المتحدةرات العربية ااإلمدولة أما في 

تمدد ھذه اإلجازة بناء على تقرير طبي الدولة. و خارج داخل أو رافقة مريض للعالجمإجمالي لمدة ال تزيد على شھرين وذلك ل

منح لة، ولم يشير القانون الموجه للقطاع الخاص على سفارة الدولة إذا كان العالج خارج الدوأن يكون معتمد من  بشرط

 .مماثلةالموظف أية إجازة 

  

إجازة لموظف اقطاع الحكومي على منح قانون الخدمة المدنية الموجه لل ) من51المادة رقم ( فقد نصتأما في مملكة البحرين 

ً للمدة ال لمرافقة مريض ة ولم يمنح الموظف الطبية المختص نةاللج ووفقا لقرار من مقررة للعالج بحيث ال تزيد عن ستين يوما

  نفس اإلجازة. القطاع الخاصفي 

  

 تخص منح الموظف إجازة لمرافقة مريض للعالج. ة نصوصأي منوقد خلت قوانين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية 

  

  .لصوص الخاصة بمرونة ترتيبات العم) لتوضيح الن4وفيما يلي جدول رقم ( 
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  )4جدول رقم (
  مرونة ترتيبات العمل بشأن دول مجلس التعاون الخليجي سياسات

 
  

  الدولة
القطاع 

الحكومي/ 
  الخاص

  مرافقة مريض للعالج  نظام الدوام المرن

نص 
  قانوني

  /شروطقيود
نص 
  قانوني

  مدة
بأجر/ 
  بدون

  قيود

  قطر

القطاع 
  الحكومي

√  -  √  
 الفترة الالزمة

المريضلعالج   
 بالخارج

 بأجر
 بناء على توصية الجھة
 الطبية المختصة

 

القطاع 
  الخاص

  -  -  -  ال يوجد  -  ال يوجد

  اإلمارات

القطاع 
  الحكومي

√  

وفقا لحاجة العمل 
وفي حدود عدد 

الساعات المعتمدة 
  أسبوعيا

  بأجر  شھرين  √

تمدد اإلجازة بناء على 
تقرير طبي بشرط أن 
يكون معتمد من سفارة 
الدولة إذا كان العالج 

  خارج الدولة

القطاع 
  الخاص

  -  -  -  ال يوجد  -  ال يوجد

  البحرين

القطاع 
  الحكومي

√  -  √   ً   بأجر  ستين يوما
قرار اللجان الطبية مع 

المختصة بعالجه في 
  الخارج

القطاع 
  الخاص

  -  -  -  ال يوجد  -  ال يوجد

  الكويت

القطاع 
  الحكومي

√  
وفقا للوزير 
  المختص

  -  -  -  ال يوجد

القطاع 
  الخاص

  -  -  -  ال يوجد  -  ال يوجد

  عمان

القطاع 
  الحكومي

  -  -  -  ال يوجد  -  ال يوجد

القطاع 
  الخاص

  √    ال يوجد

خمسة عشر يوما 
ومن الممكن مد 
اإلجازة لمدة ال 
تزيد على ثالثين 

  يوما آخر

بأجر حتى 
يوم،  30
 حسبتبعدھا 

المدة الزائدة 
إجازة 

إعتيادية إن 
كان للموظف 
رصيد منھا 
وإال اعتبرت 
إجازة بدون 
  مرتب

إشترط القانون أال يكون 
الموظف معينا بطريق 

  التقاعد

  √   السعودية

ال تسري أحكام 
ھذا النظام إال في 

الحدود التي 
يقررھا الوزير، 
باستثناء الحماية 

الممنوحة 
العاملين طوال 

  المماثلينالوقت 

  -  -  -  ال يوجد
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  : أبرز النتائجةـالخاتم

  
التوازن بين تي تضمنت أحكاما تخص بالنظر إلى موقع دول مجلس التعاون الخليجي من التصديق على اإلتفاقيات الدولية ال

 العديد من العمل والمسؤوليات األسرية، وباإلطالع على قوانين العمل والموارد البشرية في دول المجلس، وجدت ھناك

  كما يلي: ن بين العمل والمسؤوليات األسرية،التوازالمتعلقة بفجوات ال

  

الدولية الخاصة بالتوازن بين العمل والمسؤوليات  االتفاقياتأي من أي من دول مجلس التعاون الخليجي على  عدم تصديق -

المتعلقة باإلجازات مدفوعة  1936) لسنة 52وذلك فيما عدا دولة الكويت والتي صدقت على االتفاقية رقم ( األسرية،

 .1970) لسنة 132لم تصدق دولة الكويت على االتفاقية المراجعة رقم (واألجر، 

 

اسبوعا  14األدنى المتمثل في ، فلم تصل أى من قوانين دول مجلس التعاون الخليجي إلى الحد  الوضع إجازةب تعلقفيما ي -

 وفقا للمعايير الدولية.

 

فيما يخص إجازات الوضع وھي  خاصالالعاملين بالقطاع الحكومي والعاملين بالقطاع  بين ميزت ثالث دول خليجية  -

 إلمارات العربية المتحدة والكويت، حيث منحت المرأة العاملة في القطاع الحكومي مدة أكبر من المدةدولة قطر وا

 الممنوحة في القطاع الخاص.

  

فعلى سبيل المثال ربطت  إجازة الوضع،التمتع ب على حق المرأة العاملة في قيود قانونية في جميع دول المجلس جدتو -

حيث يؤثر تمتع المرأة بإجازة  بين إجازة الوضع واإلجازة السنوية دولتي الكويت والمملكة العربية السعوديةقوانين 

للمرأة العاملة في القطاع الخاص التمتع بإجازة الوضع  ال يحق الوضع على أحقيتھا في اإلجازة السنوية، وفي دولة قطر

 إال عندما تكون قد أمضت في خدمة صاحب العمل سنة كاملة. 

  

األبوة، فيما عدا دولة البحرين والتي منحت األب أحقية األب في إجازة  ىلعوانين دول مجلس التعاون الخليجي لم تنص ق -

 .الحق في إجازة لمدة يوم واحد مدفوعة األجر

 

، ساعات الرضاعةميزت قوانين مجلس التعاون الخليجي بين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص فيما يخص  -

فقد منحت قطر واإلمارات والكويت المرأة العاملة في القطاعين. وذلك باستثناء السعودية والتي يوجد بھا قانون واحد لكال 

القطاع الحكومي ساعتي رضاعة، في حين قلت إلى ساعة واحدة للمرأة العاملة في القطاع الخاص في قطر واإلمارات، 

في سلطنة عمان التي لم  وخلى القانون الموجه للقطاع الخاص في دولة الكويت عن أي ذكر لساعات الرضاعة. وكذلك

  على إشارة لساعات الرضاعة. الحكومي والخاصص أي من القانونين الموجھين للقطاع ين
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من دولة قطر واإلمارات والبحرين وعمان من أي نصوص تتعلق  خلت قوانين كالً بإستثناء دولتي الكويت والسعودية،  -

 ضرورة توفير حضانات بأماكن العمل.ب

  

في طفل.  أما الرعاية لفي كل من دولتي اإلمارات والسعودية لم تشر القوانين على أحقية المرأة في الحصول على إجازة  -

على دون القطاع الخاص  حكومينصت القوانين الموجھة إلى القطاع ال دولة قطر والبحرين وعمان والكويتكل من 

، فعلى ود قانونية على التمتع بھذا الحقة الطفل، مع وجود قيلى إجازة بدون مرتب لرعايل عأحقية المرأة في الحصو

إجازة رعاية الطفل رھن موافقة رئيس مجلس الوزراء وفقا لما يقدره ومع مراعاة تكون سبيل المثال في دولة قطر 

 .مقتضيات الصالح العام

 

الحق في التعاون الخليجي مجلس في أي من دول  ، لم تمنح الموظفةالحكومي في دولة قطربإستثناء الموظفة في القطاع  -

 زة لرعاية أوالدھا من ذوي اإلعاقة.إجا

 

لم تنص قوانين دول مجلس التعاون علي وجود نظام للدوام المرن، وذلك بإستثناء المملكة العربية السعودية، والقوانين  -

 الموجھة للقطاع الحكومي في دولتي اإلمارات والكويت.

 

ول الكويت والبحرين والسعودية الموظف إجازة لمرافقة مريض للعالج، بينما منحت دولة قطر لم تمنح قوانين د -

 واإلمارات موظفي القطاع الحكومي فقط ھذه اإلجازة.

 
 لم تشر أي من قوانين دول مجلس التعاون على إجازة الوالدية أو إجازة لرعاية األبوين المسنين -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

  :عالمراج

  

). التماسك األسري وتمكين المرأة، الدوحة: قسم التنمية اإلجتماعية باألمانة العامة 2010العامة للتخطيط التنموي (األمانة 

  للتخطيط التنموي.

). ترتيبات العمل المرنة: ورقة حقائق، واشنطون: جامعة 2010فيليس براشلير (وكايتلين كيني وماجواير  جان فالتلي

  جورجتاون.

   ).  تقييم إجتماعي لنموذج العمل من المنزل في قطر، الدوحة: معھد الدوحة الدولي لألسرة.2011جانيش سيشان (

). التوان بين العمل والحياة، السياسات الصديقة لألسرة و جودة قضايا العمل والحياة: دراسة 2014شويتا بلوال وراكش بلوال(

  .117-96)، 1(15، العدد المرأة الدوليةجريدة دراسات رؤية الموظفين في المرأة العاملة في عمان، 

). تقييم فاعلية مشروعات األسرة في دول مجلس التعاون، البحرين: المكتب التنفيذي لمجلس 2004على الطراح وأحمد حمودة (

 وزراء العمل والشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي.

  في منشأه، الكويت: اللجنة اإلسالمية العالمية للمرأة والطفل. ). مفھوم مصطلح تمكين المرأة2012كاميليا حلمي محمد (

األمم إدارة الشؤون اإلقتصادية واإلجتماعية في ). سياسات التوازن بين العمل واألسرة، نيو يورك: 2012وبراين (أجريت مار

  المتحدة.

 جنيف: منظمة العمل الدولية.). األمومة في العمل: قراءة في التشريعات الوطنية، 2010منظمة العمل الدولية (

  GB.312/POL/4 ، العدد). التوازن بين العمل والحياة، جينيف: منظمة العمل الدولية2011منظمة العمل الدولية (

  تجاھات الرئيسية التي تؤثر على األسر في دول الخليج، المنامة: جامعة البحرين.إل). ا2003الحداد (يحيى 

  

  الخليجي:قوانين دول مجلس التعاون 

  

  ، البحرين.2012) لسنة 36قانون العمل في القطاع األھلي رقم (

  ، البحرين.2006) لسنة 35قانون الخدمة المدنية رقم (
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 .بشأن العمال ذوي المسؤوليات العائلية 1981) لسنة 156االتفاقية رقم (
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