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  هاوكيفية االستفادة منإقليمية ودولية تجارب : العمل والحياة األسرية

             :مقدمة .1

والذي غالبا ما يكون خارج  ,مدفوع األجر لعمللتوازان بين اابشهدت العقود األخيرة مشكالت تتعلق 

الذي  ز علي العمل مدفوع األجر وهذا السرد السريع  يركأن البد من التنويه و .األسريةوالحياة  ,المنزل

النساء ليست  اخل المنزل والذي غالبا ماتقوم بهخارج المنزل الن العمل غير مدفوع األجر ديقوم به الفرد 

.نقاش هذة الورقةمحور   

وإن فهي  بدأت تتزايد الساعات التي يقضيها الفرد  في مكان العمل بصورة مستمرة في كثير من البلدان،  

، ومن هنا بدأت تظهر أهمية  علي الحياة األسريهالسلبية عمل فإن لها آثارها كانت ذات نفع كبير بالنسبة لل

 عدام واختالل هذا التوازان المنشود يؤدي بالضرورةانف .،التوازن بين العمل والوقت المخصص لألسرة

أحد أشكال الصراع بين األدوار حيث تكون ما يُعد هو و صراع بين العمل والحياة األسريةلنوع من ال

 ضغوط أحد األدوار في العمل والحياة األسرية غير متوافقة مع بعضها البعض في بعض النواحى1.  

ويميز الكثير من . ثنائي االتجاهمن الناحية النظرية يكون الصراع بين العمل والحياة األسرية ف

ا يسمى الصراع بين العمل والحياة األسرية وما يسمى الصراع بين الحياة األسرية الباحثين بين م

والعمل. حيث يحدث الصراع بين العمل والحياة األسرية عندما تتداخل تجارب العمل مع الحياة 

األسرية، مثل ساعات العمل الطويلة أو غير المنتظمة أو غير المرنة، وزيادة أعباء العمل وغير 

ط العمل والصراعات بين األشخاص في العمل والسفر لفترات طويلة وتنقالت وشكال ضغذلك من أ

الصراع بين بينما يحدث الوظائف ووجود مشرف غير متعاون أو العمل في مؤسسة غير داعمة. 

الحياة األسرية والعمل عندما تتداخل تجارب الحياة األسرية مع الحياة العملية مثل وجود أطفال 

مسؤولية أساسية عن األطفال وتحمل مسؤوليات رعاية شخص مسن والصراع بين صغار وتحمل 

 األشخاص داخل األسرة ووجود أعضاء غير داعمين داخل األسرة2.

اإلجتماعية والثقافية من القيم مجموعة خارج المنزل تحكمه أو تقسيم العمل داخل أن في الغالب نجد 
 .قد قلتاإلختالف  حدةأن العولمة نجد أفرزته زج والتقارب الذي ولكن مع تزايد التما ،المتداخلة للمجتمعات

فعلى  .لذلك زريعة  األثنين معاأوالدين أو من الثقافة تأخد  نزعات للتشدد والتعنتهناك أنه ال يزال  غير
 يقتصرالختزال دور المرأة في األعمال المنزلية، بينما ظه ما تميل المجتمعات المحاف كثيرا  سبيل المثال، 

تقسيم العمل خارج المنزل قد إن  هذا فحسب، بل  ولكن ليس على الرجل.  ليساق المنزل عمل خارج نطال
نوعية أضف إلى ذلك أن من بنفس العمل. حتي ولو كن يقمن الرجل اقل أجر قدير و النساء تأعطي 

 اجتماعيا  بهن المنوط  ورغالب األحيان تكون امتداد للدالوظائف التي تقوم بها النساء خارج المنزل في 
عليه االتفاقيات والمعاهدات الدولية  هذا بالرغم مما نصت .(Hartmann 1981) داخل المنزل وثقافيا  

تسعى إلى وضع  والتي -ل حقوق اإلنسان وحقوق المرأةخاصة في مجا-التي وقعت عليها أغلب  الدول 

                                                           
1 Greenhaus, J. H. & Beutell, N. J,(1985), “Sources of conflict between work and family roles”. 
Academy of Management Review 10, 1, 76-88. 
2 Hochschild, Arlie Russell. (1997). “The Time Bind: When Work Becomes Home and Home Becomes Work”. New 
York: Metropolitan Books 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84_%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84_%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86


 نصت ، كماحقها فيه وضمانالمرأة من العمل  لعدم إقصاء استراتيجيات اقتصادية و اجتماعيه وسياسيه 
 ، غير أن أغلبها يظل حبرا  واالتفاقيات الملتزمة بهذه المعاهدات للدولأغلب القوانين والدساتير على ذلك 

 على ورق إذ ال تجد المرأة الدعم والظروف المالئمة لالنخراط في سوق العمل.
   

 ، مطالبه ايضا بالقيام باألعباء المنزليهفي غالب األحيان المرأة العاملة أن نجد  ،بالرغم من هذا األجحاف
. ةاألقتصاديأهمها العوامل والذي تحكمه عوامل متشعبه ألخر كانت هذة المطالبه تتفاوفت من مجتمع وإن 

الصبغه  ستحقاقات ذاتلتواكب هذة المطالبات او االكثير من المجتمعات قد ابتدعت استراتيجيات أن لذا نجد 
ض رياالعمل المنزلي او مثال ابتداع فكرة انجاز  انتاج وصناعة وسائط تسهل منفمثال  ,ه المتجزرةاألبوي

 األطفال قد ساعدت الكثير من النساء في دخول مجال العمل مدفوع األجر.3 
من  ها كلياتحررالعلى لم يساعدها  دخول المرأة مجال العمل مدفوع األجرفإن ولكن علي مايبدو 

مسألة التوازن بين العمل والحياة األسريه يجابه النساء إن  انفسنا دوما  األعباء المنزلية. لكن فلنذكر
الطاقة أو األسرة بأثار سلبية إما على في هذا التوازان يعود  خللوإن أي سواء والرجال علي حد 

  أن الباحثانفمثال نجد  .ككل تمععلي المج وهذا ما يعنى التأثير بالسلب معا واإلثنين للعمل اإلنتاجيه 
Boris Groysberg  وRobin Abrahams 4  قد ناقشا هذه القضية باهتمام تام في مجلة

كبار المديرين أشاروا الى أن حيث  - 2014في العدد الصادر في مارس  -جامعة هارفارد 
الحياة األسريه هو في أحسن األحوال بعيد  والتوازن بين العمل أن  لفكرةاليوم روجون التنفيذيين ي

ولكن قبل اتخاذ خيارات متعمدة حول أي . ة،المنال و مثالي، وفي أسوأ األحوال أسطورة كامل
وأسرهم يتفاعلوا مع مرؤسيهم أن اتباعها كان عليهم أوعدم التنفذيين باتباعها  ءفرص يقوم هؤال

لقد . والمجتمع ككل بدال من اتباع سياسات تكون في األساس مجرد رد فعل لحاالت الطوارئ
من خالل التجربة الصعبة ان استمتاع األشخاص ذوي الرتب العليا  -التنفذيين ءهؤالأي -اكتشفوا  

بنجاحاتهم يأتي في األساس من مسألة الجمع بين العمل والمنزل بعناية تامه حتى ال يفقدوا أنفسهم، 
الفئة األكثر فعالية في العمل هم أولئك وأن .  حققوهموطئ قدم لهم  في النجاح الذي أوأي  أحبائهم، 

هذه الفئة  تدير رأس المال أن كما . األنشطة الخاصة بعملهموكون أسرهم في القرارات الذين  يشر
بيقظة تامة وتسعى إلعطاء كل من العمل واألسرة األهتمام المنوط بهم ويتبعون  البشري الخاص بها

 .هذة الطريقة خالل سنوات حياتهم  وليس بشكل طارئى اي لمدة أسابيع أو أيام  محدودة
ن التوازن بين إالخط الفاصل بين الحياة الشخصية والمهنية لدينا، ف سيُطماليوم ، حيث غالبا ما في عالمنا

حتى  التوازان  واالستمتاع به مهم للغاية هذا ولكن وجود . صعبا  للغايةالعمل والحياة األسريه يمكن أن يبدو 

 ضرورى  لصحتنا وعالقاتنا وسعادتنا كما تقول  -التوازانأي  -اإلرهاق وهو ايضا حدبأنفسنا  ال نصل

Anne McGurty نفهم أن من المهم . (بوالية أريزونا فينيكس المقيمه)للفرد  اإلنتاجيةالطاقة في   ةالخبير

 Anne McGurtyالتوازان بين العمل والحياة األسريه له معاني مختلفة لكل منا ولكن نجد ان الخبيرة أن 

اكثر األعوام  2015لتحقيق هذا التوازن وهي تعتقد اذا اتبع فسوف يجعل من  بعض الوصفاتقدمت قد 

 يلي نورد هذ الوصفات: انتاجا. فيما

                                                           
3 Cohen (1998), The Gender Division of Labor “Keeping House” and Occupational Segregation in the United 
States, California, USA.  
  
 
4 Boris Groysberg is a professor of business administration at Harvard Business School and Robin Abrahams is also 
a research associate at the same school.  

https://hbr.org/search?term=boris+groysberg
https://hbr.org/search?term=robin+abrahams


 تحب وقد  تقوم بالمسئوليات الضرورية لك وتقابل األشخاص الذينأن :وهذا يعني  األخالقل يفعت

 أوشي ما  بمقدورك فعل كانإذا وقالت  .رتيب األولوياتالتنظىم وتبأنه أساس شرحت الخبيرة ذلك 

لت قاقنا أخالكي نتمكن من تفعيل انه البد لك من ان تفعل ذلك. ول هذا اليعني ,مقابلة شخص ما

تمكن ا ولكي نالعمل واألجندة الشخصيه لكي ال يتم التضارب بينهمأجندة الخبيرة البد لنا من دمج 

 تجلب لنا الرضا.أولوياتنا من جعل 

 اعات ستفهم كيف ومتي يعمل ذهنك بطاقته القصوي ,هل في أن : وهذا يعني ز علي األهميركالت

تقضي أن  المهمة و تتمكن منأعمالك الظهيرة علي سبيل المثال, حينها تسطيع انجاز أم الصباح 

 من تحب.أو مع عائلتك  ا  ممتع وقتا  

 ي قتك ف تقضي و: وهنا البد ان تفرق بين ما هو مهم وما  هو عاجل لكي الالعمالتنظيم جدول ا

 وقت الذيالذي يوثر علي نوعية وطول الالشيء  ,العمل في انجاز المهام العاجلة والطارئة فقط

 تقضيه مع العائلة.

 ألكترونيبريد ا: الن ذلك يضيع الوقت مثال اللعملانلوجيا التي ليست لها عالقة بكق وسائل التاغال 

 تاد الوقبرنامج عملك اليومي وتتمكن من ايجفون وغيره لكي تتمكن من انجاز يالخاص بيك والتل

 تحب . لمن

 و كرا ول: قالت الخبيرة يمكنك مثال اذا احسست بالتعب ان تخلد للنوم مببخطوات صغيرة ءبدال

يجعلك ولتالي اخمسة عشر دقيقة قبل وقت نومك المعتاد الن ذلك يزيد من طاقتك األنتاجية في اليوم 

 دم حضور عنقرر أو أن األسرة  أو أفراد لغي لقاء مع األصدقاء ما ن اكثر سعادة. وقالت كثيرا  

 بسبب التزامات العمل واختتمت هذة ألبناءنا مدرسي نشاط 

  اآللي حاسوبك إن أغلقت الدوران لن يتوقف عن العالم أن نعلم أن البد لنا "الوصفات بمزحة وهي

 5."ليال  

 

 :دوليةوإقليمية تجارب  .2
 

التوازن بين  لمسألةقد أولت أهمية قصوى والمنظمات الدولية العالمية   والشركاتهنالك العديد من الدول 
ن ية للعمالألنتاجيتحقيق الرفاه األجتماعي من ناحية و زيادة الطاقة اأجل وذلك من  ،العمل والحياة األسرية

 المنظمات ضمن عدد كبير من صندوق األمم المتحدة للسكان أننجد  ،فعلي سبيل المثال .أخريناحية  من
اسة هي جزء هذه السيإن .  ترتيبات العمل المرنةل برنامج الحياةسياسية واضحة تسمي أصدر قد الدولية  

تحت ية وضعها الصندوق لدعم الموظفين في إدارة متطلبات الحياة العملقد من العمل على نطاق أوسع 
ظفين من ن الموهذا البرنامج من خالل ثقافة تنظيمية تمكالدعم الكامل من اإلدارة العليا، وقد تم تعزيز 

 .ندوقتحقيق الوضع األمثل في عملهم وحياتهم الشخصية، وذلك تمشيا مع إطار الموارد البشرية للص
 :توفر ترتيبات العمل المرنة مزايا لكل من الموظفين والمؤسسة والتي تشمل ما يلي

  ؛ملهمعمن المسؤولية ألداء ر يكبذوي قدر موظفين تعزيز الدافع من خالل اختيار 

                                                           
5  Northwestern Mutual Voice, (2015), ”5 Tips For Achieving Work/Life Balance In 2015”, Forbes brand voice on-
line Magazine, 26. Jan.2015.   



 رونة تقديم المزيد من المعن طريق  الموهوبين والمتحمسينحتفاظ بالموظفين اال

ي نفس فلكي يتمكنوا من انجاز عملهم واالستمتاع بحياتهم الخاصة  مكان العملفي 

 ؛الوقت

  ة شخصيمعالجة االحتياجات الو المنظمة ةخدمتمكين األفراد على حد سواء  في

 .في نفس الوقت والعائلية

رغب يك، قد لموظفين. وفقا لذلاألداء المهني المرضي لتتوقف الموافقة على ترتيبات العمل المرنة على 

طلب بلتقدم ل ؤهال  تطبيق فترة الخدمة الدنيا التي يجب أن تكتمل حتى يصبح الموظف مفي رؤساء المكاتب 

 مرنة.الللترتيبات 

حدى، االستفادة من هذه الترتيبات لكل حالة على بحيث تتم تسهيل ترتيبات العمل ى إل هذه السياسةتهدف 

المساس يجب  على أالالمرنة كلما أمكن ذلك ترتيبات هذه الويتم تشجيع المشرفين على الموافقة على 

 مرنةالترتيبات الالستفادة من ا. تماما كما ال يحق ألي موظف عملهممخرجات وجودة  الموظفين بإنتاجية

ألن مثل هذه الترتيبات هي أكثر مالءمة لبعض  ه. ومع ذلك، فإن هذا ال يكون دائما مجديا  بطريقة تلقائي

يعمل أن  فمثال    حاالت تصلح لجميع أشكال الترتيبات المرنة.الالوظائف من غيرها، وليس كل الوظائف و

أجازة وينعم بيوم واحد اسبوعين  يعمل خمسين دقيقة اضافية كل يوم لمدةأو أن وظف/ة  من المنزل مال

ري مثل اجازة األمومة واألبوة مدفوعة افة لالجازات األخنهاية األسبوع وطبعا ذلك باألضألجازة باالضافة 

 6االجر.

الضوء على أهمية إيجاد التوازن بين  -بان كي مون-لألمم المتحدة وفي هذا السياق فقد  سلط األمين العام 

أن ترتيبات العمل المرنة، بما فيها تفاوت ساعات الدوام أو اختزال  والحياة األسرية، مضيفا  الحياة المهنية 

كان ذلك من قبل إذا  على نطاق أوسعاآلن  أيام األسبوع بتكثيف ساعات العمل أو العمل عن بعد، مطبقة

جميع سينها في ، لكن هناك مجال كبير لتحالشركات والمنظمات العالميهأو الحكومات والقطاع الخاص 

تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والحياة إلى   هذه السياسات التي ترومعلى أن  وأكد. حول العالماألماكن 

األسرية تبرهن على التزام الحكومة بتحقيق رفاه األسر وعلى التزام القطاع الخاص بمبدأ المسؤولية 

 7.االجتماعية

 

 

 

                                                           
6 UNFPA, (2012),  “work and life programme Flexible working arrangement”, Nov. 2012 –NY. 
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ومركز أبحاث االقتصاد   8فإن الدراسة التي قام بها كال من سيتريكسأما فيما يخص الدول اوالحكومات، 

 وجدت أنه كلما زاد استخدام بدالت العمل المرنة يمكن أن يتمكن العاميلن في بريطانيا من خفض 9واألعمال

بليون جنيه استرليني، وأكثر من نصف مليار ساعه تقضى في التنقل بين مكان  7.1تكاليف التنقل بما يعادل

تشجيع األفراد غير على ثقافة العمل المرنة تعمل  أيضا إلى أن السكن ومقر العمل. وقد توصلت الدراسة 

زيادة الناتج المحلي على  تعمل أن النشطين اقتصاديا أو العاطلين عن العمل للعودة إلى العمل، ويحتمل 

 .٪4.7اإلجمالي بنسبة قد  تصل إلى 

 هلائد سخية لألفوتقدم سكندنافية. فهي االهو في الدول مهات العاملين لآلباء واألوضع تبيّن أن أفضل كما 

نشر لسياق فقد تم وفي هذا ا .، ما يجعلهم قادرين بسهولة على خلق توازن بين العمل والعائلةالعاملة واألسر 

تخبارات االسمن وكالة ببيانات  ، مستعينا  CNN Money  موقُع األخبار المالية على التالي التصنيف

عدالت مبين وذلك بهدف المقارنة ، (OECD) ومن منّظمة التنمية والتعاون االقتصادي (CIA) المركزية

ة األمومأجازة واألبوية األجازة إلى سياسات باإلضافة الخصوبة، ومعدالت أسابيع العمل ومدة عمالة اإلناث 

ألولى  الثالثة ا، واحتلّت المواقع  سرةالاث عمل من حيالثماني األفضل إلى الدول  الموقعأشار حسب الدولة. 

 :وهمدوٌل اسكندنافية، 

 إيسلندا: 

أيضا   استمرارب، وهي المصنّفة األسرةالمرتبة األولى كأفضل دولة لعمل  تلّت الجزيرة اإليسلندية حفقد ا

 لمتطورة،ادول ال كأفضل دولة مساِوية بين الجنس ين. تتمتّع إيسلندا بأعلى معدالت األمهات العامالت بين

إيسلندا عت تمتّ  .في نفس الوقت وظيفةو، 15ألوالٍد تحت عمر الـاللواتي لديهن  % من األمهات85 هافلدى

نونا  ماضي قافي العام ال قد اعتمدت ايسلندا  من العمل منذ السبعينيات، و األبوينألجازة بسياسة خاصة 

ن إضافيين وشهري، نفس الحقلخمسة أشهر، ولألب ازة بأج"، يُعطي لألم الحق 5-2-5معروفا  بـ"سياسة الـ

ل، من العم ستقط عسنت ين الستعمال هذا الوقت المما يحلو لهما. ولدى األبوين فترة هما كلهما معا  يتقاسما

ة، وهذه إلى الحضان يذهبوفور بلوغ الطفل الثالثة من عمره،  .% من أجورهم األصلية80ويُس ّدد لهم 

 .المنخفضاألخيرة تكون مجانا  للعائالت ذات الدخل 

 

 

                                                           
8 1. Citrix Systems, Inc. is an American multinational software company founded in 1989 that provides server, 
application and desktop virtualization, networking, software-as-a-service, and cloud computing technologies, 
including Xen open-source products. Wikipedia 
9 The Ball State University Center for Business and Economic Research (CBER), formerly the Bureau of Business 
Research, is an economic policy and forecasting research center housed within the Miller College of Business at 
Ball State University in Muncie, Indiana, USA. CBER research encompasses health care, public finance, regional 
economics, transportation, and energy sector studies.[1] In addition to research, CBER serves as the forecasting 
element in the Muncie area – hosting five state and federal economic forecasting roundtables.[2] 
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 السويد: 

كة بين األم واألب،  ثاني  لسويدما جعل امتمتد إجازة األمومة في السويد إلى عّدة سنوات، وتكون مشتر 

العمر بأن  تحت الثامنة منأطفال  يحق لمن لديهم   كما أفضل دولة في العالم لعمل اآلباء واألمهات. 

 .وظائفهمدون أن يخسروا بدوام عملهم إلى النصف يخفضوا 

ك،  480بـلألباء واألمهات فالحكومة السويدية تسمح  الراتب ن م% 80يقارب الـوبراتب يوم إجازة مشتر 

بل ن تكون قاإلجازة واستعماله في أّي فترة يريدونها، شرط أ . كما يمكنهم طلبمرن وبتوقيت األساسي، 

 .بلوغ الولد الثامنة من عمره

 الدانمارك: 

ة في ثة الثاللمرتباوتستمّر الدول االسكندنافية بالهيمنة على المرتبات األولى، إذ حلّت دولة الدانمارك في 

ألم اتأخذ . ة الطفلعائلية بعد والدكأجازة لة الدانماركيين بسنة كام التصنيف، جّراء تمتّع األباء واالمهات

راتب من جزء  تدفع الحكومة .بينهما المتبقية  32األسابيع الـبينما تُقس م ، أسبوعينأسبوعا ، األب  18

 عام 15الـ أمهات األطفال تحت سن% من 84، حسب نوع وظيفتهم. ففي الدانمارك، ما يقارب الـاألسرة

  .ملن في وظائفيع

ابعة من سا المرتبة الرفي المرتبات التي تلت المواقع الثالثة األولى، احتلّت فرن .الخمس المتبقية المرتبات

 لنروج فية، واالتصنيف، وجاءت المرتبة الخامسة من نصيب هولندا، ثّم تل تهما فنلندا في المرتبة السادس

 .حلّت في المرتبة الثامنة من التصنيففقد المرتبة السابعة، أما كندا 

 :التجارب العربيه .3

معلومات فيما للتحضير لهذه الورقه الهامه ومع ضيق الوقت المتاح فقد حاولنا جاهدين الحصول علي 

التركيز علي منطقة دول مجلس التعاون مع  ،يخص التوازان بين العمل والحياة االسريه في المنطقه العربيه

دون التحليل المطلوب. رغم  ن حائال  المنطقه قد كا حول علميا  البيانات المثبتة شح أن ولكن نجد  .الخليجي

  -األمارات  -الكويت   -البحرين  -قطر ) دول الخليجأغلب لقوانين العمل في  ع ذلك فقد تمكننا من الرجو

الحماية  بما فيها مشروع قانون العربية رير منظمة العمل اوكما اطلعنا علي بعض تق (سلطنة عمان

 أولت قوانين العمل في منطقة الخليج قدتبين من ذلك أن    .2013عام الذي تم اقتراحه في  االجتماعية

تعويل كبير علي مسألة الرفاه األجتماعي للمواظفين أسندت وقد قصوى  أهمية قضية الحقوق والواجبات

 سريه بدرجاتمسألة التوازان بين العمل والحياة األاغفلت أوالعاملين من الجنسين ولكنها في المجمل 

ن أمقارنة ما حققته الدول األسكندنافيه فيما يخص التوازان بين العمل والحياة األسريه نجد ب. فمثال متفاوتة

 األسرة الطبيعيه والبيلوجيه احتياجاتلم تكن بالمرونة  التي تستوعب  قوانين العمل في  دول الخليج

ا ماعدا مؤخرا فى مطلقبوة أ  جازات أمحدودة مع عدم منح ومه األم أجازة ،السبيل المثوعلى  .والنفسيه

. ولكن البد لنا من ن زوجته انجبت طفالأعطت األب اجازة لمدة يوم واحد في حال أمملكة البحرين والتي

لكل  يني والثقافيدهذة القوانين قد افردت استحقاقات واجازات متنوعه تعمق من الحس الوطني وال أنل القو

ولقد  واجازة الحج وما غير ذلك. الوطنية والدينية  لألعياداألجازات مدفوعة األجر لذلك لامث  ،هذه الدول



العمل  وتقرير 2013مشروع خطـة منظمة العمل العربية لعام على خلصنا لنفس النتيجة عندما اطلعنا 

األردنية الهاشمية فى العربى للدورة الثانية والعشرين لمؤتمر العمل العربى التى عقدت فى عمان بالمملكة 

العربية أولت منظمة العمل  أن حول " الحماية االجتماعية حق لكل مواطن " . نجد 2001إبريل / نيسان 

ة تلتفت لمسالة التوازان بين العمل والحيا في عمومياتها ولكنها لماألجتماعية كبيرة لمسألة الحماية  أهمية

 :التاليةالمواضيع على  فقط بل ركزتاألسرية 

 الحماية االجتماعية 

  في تحقيق التنمية الشاملةودوره الحوار االجتماعي 

 تفتيش العمل أداة التطبيق السليم للقانون والتخفيف من نزاعات العمل 

 التعاونيات ودورها في تعزيز مشاريع الشباب ودعم الصناعات الصغيرة 

 الحرية والديمقراطية في البنيان النقابي 

  واالجتماعي للمرأةالتمكين االقتصادي 

  واجب وطني وإنسانيكمكافحة عمل األطفال 

ول مت بها دتي قالذا فان هذة الورقه تثمن من الجهد الذي بذلته منظمة العمل العربي و الجهود المشهودة ال

مالت العاووالعاملين  ين عالقات العمل وحفظ حقوق الموظفين والمواظفاتيمجلس التعاون الخليجي في تقن

قه فع من الطاولذا لكي تر "لعامل مثالي"ال وجود أنه  تالتجارب قد اثبتأن ولكن يجب التذكير  بشكل عام

 يف النفسيالعاملين االجتماعي و وضعأخذ  متاز بالجودة فالبد من األنتاجيه للعاملين وتحصد نتائج ت

 .سن قوانين العملاالعتبار عند 

 خاتمة: .4

ألسكندنافيه ابما فيها تجربة الدول األخرى ول دمن تجارب الاالستفادة الدول  لكليمكن بالضرورة 

وث متعددة يسبق ذلك دراسات وبحأن ولكن البد األسرية. في مسألة التوازان بين العمل والحياة 

لدرجة باانعيها ثقافة وأفكار صالمجتمع لتقبل هذة القوانين التي تعكس استعداد لكي يتم التأكد من 

لحصول ا  اعطاءتصمم بشكل يضمن لها أن هذه الدراسات البد ان . ولكن يجب القول ايضا األولي

ها يتبنفكار واشارات حول كيفيه التمكن من احراز التأثير علي السلوك المجتمعي لتقبل هذة األعلي 

 ه عاليهانتاجيونفس الوقت تضمن  والعامالت في شكل قوانين عمل تضمن سعادة ورفاهية العاملين

تعاون دول مجلس الوبخاصة تكون لدول المنطقة الضروري أن من ولذلك  .المرجوهتؤدي للنتائج 

 األسرية تراعي التوازان بين العمل والحياةو  ،قوانين عمل تحمي بها حقوق مواطنيها الخليجي

فادة من تاألسب وذلك  لتمكن كل العاملين والعامالت من التمتع بقدر كافي من السعادة. ولتحقيقوذلك 

 عمل األتي: نقترحاألخرى تجارب الدول 



  :ًن بقواني ومقارباتها قوانين العمل في المنطقة البد من اجراء دراسات علي أوال

للتمكن من تحديد  بعض الدول التي تمكنت من احراز تقدم في هذا المجال و

لعمل اثرة  في تحقيق التوازن المنشود بين حجر عتقف كالتي القانونية الثغرات 

معاهد لاوالمراكز البحثية ذات الخبرة تلعب أن وفي ذلك ممكن األسرية، والحياة 

 ؛كبيرا   المتخصصه والجامعات دورا  

  ً اع ء اجتملقانونين وعلما في اطار تبادل الخبرات يمكن ارسال بعثات وفي  :ثانيا

لرأي اسداء إ ، ومن ثمستفادة منهاواال اربالتجهذه علي  وباحثين للوقوف عمليا  

 الحكومية واألهلية المتخصصةوالمشورة للجهات 

  ً  س التعاونومجلالعربية مثل منظمة العمل األقليمية البد من حث المنظمات  : ثالثا

المجال  دور رائد في هذألخذ في المنطقة األقليمية الخليجي وغيرها من المنظمات 

ل تلتزم الدوحتى تمكن من هذا التوازن اقليمية باستصدار هياكل قوانين عمل 

 بها؛األعضاء 

  ً فيه من  بماوالمقروء المرئي والمسموع  االقليمي والمحليلإلعالم البد  : رابعا

 بشكل يكون علىمن فتح هذا الملف ولكن  انترنت وقنوات التواصل األجتماعي

ض التي غالبا ما تتناول بعاإلثارة اإلعالميه بعيدا عن  ي وواقعيأساس علم

النقاش فتح باب إن . أخرىمحدود وسرعان ما تتبدل بمواضيع  المواضيع لوقت

ب وأصحاوالقانونيين  وتبادل األراء واستطالعات الرأي واستضافات المسئولين

ي دور كبير ف نقابات العمل سوف يكون لهوأعضاء والعاملين والعامالت العمل 

وازن طرح جميع األراء والرؤى الذي بدوره سيساعد على ايجاد آلية متكاملة للت

 بين العمل والحياة األسرية؛

  ً   ية والحكوموالمنظمات األهلية  دور المجتمع المدني البد من تفعيل : خامسا

ير توف دور فيالتمكين من القيام بالو ،في هذا المجال منظمات األمم المتحدة

 ؛هذا المجال حولالنقاش إثراء  توعية والتدريب ووال المعلومة

  ً طاع قالبدء  في وضع وتنفيذ سياسات تحفيزية في   الحكوماتيجب على  : سادسا

 كل مؤسسة . بحيث تبادرالخاصالقطاع في  ، وبخاصةالخاص والعامالعمل 

 ب السعادةجل ليس فقط فيأهميته ان الذي اثبت بتطبيق هذا النوع من التواز

التالي و خفض معدالت البطالة وباإلنتاجيه في رفع ايضا للعاملين والعامالت بل 

 ككل.االقتصاد تحفيز 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 


