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 ، متخصص سٌاسات أسرٌةأحمد عارف

 ، محللة سٌاسات أسرٌةدانه الكحلوت

 معهد الدوحة الدولً لألسرة

 

 

 

 

 

 

 حلقة نقاشٌة حول

نحو توازن أفضل بٌن العمل والمسؤولٌات األسرٌة "

 "فً دول مجلس التعاون الخلٌجً

 2015مارس  30

 الدوحة، قطر

 



 

 محاورال

 

 
بٌن العمل التوازن تً تضمن أحكام تخص الالدولٌة المعاهدات •

دول مجلس التعاون من األسرٌة، وموقف والمسؤولٌات 

 .التصدٌق علٌها

 

 

 

النصوص القانونٌة التً تخص التوازن بٌن العمل والمسؤولٌات •

 :األسرٌة فً دول مجلس التعاون الخلٌجً والتً تشمل

 األمومة/اجازة الوضع•

 اجازة األبوة•

 ترتٌبات العمل المتعلقة برعاٌة الطفل•

 العملترتٌبات مرونة •

 
 

 



 

 

التوازن بٌن العمل تً تضمن أحكام تخص المعاهدات الدولٌة ال

 :األسرٌةوالمسؤولٌات 

 

بشأن العمال ذوي  1981لسنة ( 156)رقم االتفاقٌة –

 العائلٌةالمسؤولٌات 

 ال ٌوجد: الدول الخلٌجٌة المصدقة•

 

 

بشأن حماٌة  2000لسنة ( مراجعة( )183)رقم االتفاقٌة –

 األمومة 

 ال ٌوجد: الخلٌجٌة المصدقةالدول •

 

 

 األجراإلجازة مدفوعة بشأن  1936لسنة ( 52)رقم االتفاقٌة –

 الكوٌت: الدول الخلٌجٌة المصدقة•

 

 

 بشأن العمل بعض الوقت 1994لسنة ( 175)رقم االتفاقٌة –

 ال ٌوجد: الدول الخلٌجٌة المصدقة•

 



 الوضع/ األمومةجازة ا

 المعاٌٌر الدولٌة

من حق أي إمرأة تنطبق علٌها هذه االتفاقٌة الحصول على إجازة »

  «أمومة ال تقل مدتها عن اربعة عشر اسبوعا

 

بشأن حماٌة األمومة، مادة  2000لسنة ( مراجعة( )183)االتفاقٌة رقم 

(4.1) 

 

 

ٌنبغً أن تسعى الدول األعضاء إلى مد فترة إجازة األمومة »

من اإلتفاقٌة، إلى ثمانٌة عشر اسبوعا على  4المشار إلٌها فً المادة 

 «لاألق

 

 (1)، مادة (183)بشأن مراجعة االتفاقٌة رقم ( 191)توصٌة رقم 



فً دول مجلس التعاون الخلٌجً الوضع/ جازة األمومةا   
 

أسبوع 14= المعاٌٌر الدولٌة   

 اإلمارات

: 
 شهرٌن

: خاص
ٌوم 45  

 قطر

: حكومً
ٌوم 60  

: خاص
ٌوم 50  

 الكوٌت

:  حكومً
ٌوم 70  

:   خاص
ٌوم قبل  30
ٌوم  40أو  

 بعد الوضع

 السعودٌة

أسابٌع 
األربعة قبل 
واألسابٌع 
الستة بعد 

 الوضع

 البحرٌن

ٌوم 60  

 عمان

ٌوم 50  



األبوةإجازة   

 

 

 البحرٌن•

 

   «مولودولد له إذا مدة ٌوم واحد مدفوعة األجر إجازة الحق فً للعامل »

 

، مادة الخاصالموجه للقطاع  2012لسنة ( 36)العمل رقم قانون 

 (ب.63)

 

 

 

 

لم تحدد أي من اتفاقٌات منظمة العمل الدولٌة معٌاراً للمدة  •

 الممنوحة الجازة األبوة

 

 





المتعلقةسٌاسات العمل   

 برعاٌة الطفل

 الرضاعةساعات 1.

 

 األطفالبجوار أماكن العمل لرعاٌة / توفٌر حضانات ف2ً.

 

 الطفلرعاٌة إجازات 3.

 

 إجازة رعاٌة األطفال ذوي اإلعاقة4.

 



ساعات الرضاعة. 1  

 السعودٌة

 ساعة

غٌر محددة :المدة  

 عمان

:خاص  

_ 

:حكومً  

_ 

 الكوٌت

: خاص  

_ 

:  حكومً
 ساعتٌن

غٌر : المدة
 محددة

 البحرٌن

:  خاص
ساعتٌن أول 

 –أشهر  6
 6ساعة ثانً 

 أشهر

:  حكومً
 ساعتٌن

 المدة عامٌن

 قطر

:  خاص
 ساعة

سنة: المدة  

:  حكومً
 ساعتٌن

سنة: المدة  

المتعلقةسٌاسات العمل   

 برعاٌة الطفل



المتعلقةسٌاسات العمل   

 برعاٌة الطفل

 العملحضانات بأماكن . 2
 

 السعودٌة -
 عاملة فأكثر 50

 فأكثر 10عدد األطفال 

 سنوات 6األطفال أقل من عمر 

 

 

 (القطاع الحكومً)  الكوٌت-
 عاملة فأكثر 50

 سنوات 4األطفال أقل من عمر 

 



المتعلقةسٌاسات العمل   

 برعاٌة الطفل

 الطفلرعاٌة إجازات . 3 
 إجازة رعاٌة الطفل   الدولة 

 القطاع  

 الخاص/الحكومً

 /بأجر مدة نص قانونً

 بدون

 قٌود

 موافقة رئٌس الوزراء - بأجر غٌر محدد ٌوجد القطاع الحكومً قطر

 سنوات  3أجر كامل فً أول  -

 نصف راتب فٌما زاد عن ذلك -

       ال ٌوجد القطاع الخاص

       ال ٌوجد القطاع الحكومً اإلمارات

       ال ٌوجد القطاع الخاص

عامٌن فً المرة الواحدة، ثالث  بدون عامٌن ٌوجد القطاع الحكومً البحرٌن

 مرات طول مدة الخدمة

       ال ٌوجد القطاع الخاص

 أشهر 4ال تتجاوز  بدون أشهر 4 ٌوجد القطاع الحكومً الكوٌت

       ال ٌوجد القطاع الخاص

 ال تكون الموظفة متعاقدة - بدون عام ٌوجد القطاع الحكومً عمان

تقدم الطلب خالل سنة من  -

 انتهاء إجازة الوالدة

       ال ٌوجد القطاع الخاص

       ال ٌوجد   السعودٌة



اجازة لرعاٌة األطفال ذوي اإلعاقة. 4  

 
 (القطاع الحكومً)قطر -

 
 قطرٌة الجنسٌة

 سنوات 6ال ٌتجاوز الطفل 

 سنوات كل مرة 3مرتٌن خالل مدة الخدمة، بحد أقصى 

 

 

المتعلقةسٌاسات العمل   

 برعاٌة الطفل



ترتٌبات العمل مرونة   

 

  
 

العمل من المنزل، العمل لبعض الوقت، )الدوام المرن نظام 1.

 (تقلٌل عدد ساعات العمل

 

 

 

 مرافقة مرٌض للعالج2.

 



العمل من المنزل، العمل لبعض )نظام الدوام المرن   -1

 (العملالوقت، تقلٌل عدد ساعات 

 

 (القطاع الحكومً)اإلمارات -

 وفقا لحاجة العمل

 فً حدود عدد الساعات المعتدمدة

 

 (القطاع الحكومً)الكوٌت -

 وفقا للوزٌر المختص

 

 السعودٌة-

 فً الحدود التً ٌقررها الوزٌر

ترتٌبات العمل مرونة   



 :للعالجمرٌض مرافقة . 2

 (القطاع الحكومً)قطر -

 (بأجر) بالخارجالفترة الالزمة لعالج المرٌض 

 

 (القطاع الحكومً)اإلمارات -

تمدد بناءاً على تقرٌر طبً، بشرط أن ٌكون )شهرٌن بأجر 

 (إذا كان العالج بالخارجمعتمد من سفارة الدولة 

 

 (القطاع الحكومً)البحرٌن -

 (ال تمدد)بالخارج شهرٌن بأجر لعالج المرٌض 

 

 (القطاع الخاص)عمان -

 (ٌوم 30بأجر حتى ( )ٌوم إضافٌة 30تمدد حتى )ٌوم  15

 

 

 

 مرونة ترتٌبات العمل 

 

 



 :النتائجأبرز 
 

 الحد األدنى ألجازة الوضع-

 اجازة األبوة-

 التمٌٌز بٌن القطاع الحكومً والخاص-

 قٌود قانونٌة-

 

 :تساؤالت

 

 :خارج إطار رصد النصوص القانونٌة، ماذا عن

 

 اللوائح التنفٌذٌة-

 الفارق بٌن القانون والتطبٌق-

رعاٌة المسنٌن، إجازة )ما لم تشمله القوانٌن -

 (الوالدٌة

تطبٌقات السٌاسات مع اختالف السٌاق اإلجتماعً -

 والثقافً

 دور الفرد فً تحقٌق التوازن-

 

 

 



 شكرا


