Appl Sci Uni J. Vol. 6 No. 1 Jan. (2022)

93

ASUJ - Kingdom of Bahrain

Applied Science University Journal (ASUJ)
http://dx.doi.org/10.18576/jasu/060106

Special Provisions for the Rights of Working Women in the UAE
Federal Labor Law - A comparative Study
Ghazi Ayed Sayah Alghathian*

Assistant of Law Abu Dhabi University, UAE.
E-mail: gsalaith@hotmail.com
Revised: 10 Sep. 2021

Accepted: 23 Sep. 2021

Published: 1 Jan. 2022

Abstract: The research dealt with the legislative protection of working women in the UAE Federal Labor Law by comparing some
legislations, as the study included a statement of the legal provisions for working women, which aim to maintain a balance between the
interest of the working woman and the employer, which is positively reflected on the interest of work and at the same time constitutes an
incentive that encourages women to work in various economic sectors.
The study was divided into two topics, the first dealt with the permits for working women, and the second dealt with the provisions related
to the conditions and conditions of women's employment. He concluded with a number of findings and recommendations, which I hope
will gain the attention of the Emirati legislator, the most important of which is that the employer is prohibited from sending notice to
dismiss a working woman because of her marriage or during maternity leave. Giving the working woman a full and paid waiting period for
the death of her husband according to Islamic Sharia, for a period of four months and ten days. As well as leave to take care of her child.
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األحكام الخاصة لحقوق المرأة العاملة في قانون العمل االتحادي اإلماراتي-
دراسة مقارنة

غازؼ عايج صياح الغثياف

أستاذ القانون الخاص المداعد – جامعة أبو ظبي – اإلمارات
الملخص : :تشاوؿ البحث الحساية التذخيعية لمسخأة العاممة في قانػف العسل االتحادؼ اإلماراتي مقارنة بعس التذخيعات ،حيث تزسشت الجراسة بياف األحكاـ
القانػنية الخاصة بالسخأة العاممة والتي تيجؼ إلى السحافطة عمى التػازف بيغ مرمحة السخأة العاممة وأصحاب العسل ،مسا يشعكذ إيجابا عمى مرمحة العسل وفي

ذات الػقت يذكل حاف اد يذجع السخأة عمى العسل في مختمف القصاعات االقترادية.

وتع تقديع الجراسة إلى مبحثيغ تشاوؿ األوؿ اإلجازات الخاصة بالسخأة العاممة ،أما الثاني فتشاوؿ األحكاـ الخاصة بذخوط وضخوؼ تذغيل السخأة .وخمز إلى ٍ
عجد مغ
الشتائج والتػصيات والتي أتسشى أف تحطى باىتساـ السذخع اإلماراتي ،ومغ أىسيا أف يحطخ عمى صاحب العسل تػجيو إشعار لفرل السخأة العاممة بدبب زواجيا أو
أثشاء إجازة الػضع .وإعصاء السخأة العاممة إجازة عجة وفاة الدوج كاممة ومجفػعة األجخ حدب الذخيعة اإلسالمية ومجتيا أربعة أشيخ وعذخة أياـ .وكحلظ إجازة لخعاية
شفميا.
الكلمات المفتاحية :السخأة العاممة ،إجازات األمػمة ،إجازة عجة وفاة الدوج ،إجازة رعاية الصفل ،فرل السخأة العاممة.

 1مقدمة
حطي عسل السخأة باىتساـ السجتسع الجولي ،حيث تبحؿ بذأنو الكثيخ مغ الجيػد التذخيعية والعسمية ،سػاء كاف ذلظ في شكل مػاثيق

وإعالنات وعيػد واتفاقيات دولية تزسغ حساية حقػؽ السخأة العاممة .وفي إشار ىحا االىتساـ أخحت مدألة مداواة السخأة والخجل وعجـ
التسييد بيشيع في شخوط وضخوؼ العسل تشاؿ تخكي اد واىتساما خاصا عمى مختمف السدتػيات ،وقج انعكذ ىحا االىتساـ في جيػد مشطسة
العسل الجولي ة ،التي أصبحت معاييخ عالسية تسثل الحج األدنى مغ الحساية التي يجب تػفيخىا لمسخأة العاممة ،سيسا تعديد مبجأ تكافؤ
الفخص والسداواة بيغ الجشديغ في مختمف مدائل العسل.

ولعل ىحا االىتساـ ىػ أحج الجوافع التي تجعل دوؿ العالع تػلي اىتساما كبي اخ بذؤوف السخاة العاممة؛ نط اخ ألف السخأة نرف السجتسع ،فإنيا
تسثل نرف السػارد البذخية الستاحة .وحتى تحقق التشسية أىجافيا السشذػدة ،فإف السرمحة االقترادية لمجولة تقزي افداح السجاؿ أماـ
السخأة لمسداىسة بفاعمية في التشسية جشبا إلى جشب ،وعمى قجـ السداواة مع الخجل .وعمى الخغع مغ أف الكثيخ مغ تذخيعات العسل العخبية
حخصت عمى الشز صخاحة عمى تأكيج مبجأ السداواة بيغ السخأة والخجل في أحكاـ التذغيل متى تساثمت أوضاع عسميع ،إال أف بعس

التذخيعات العخبية اغفمت الشز عمى ىحا السبجأ الياـ الحؼ يعج أحج الزسانات القانػنية التي تكفل حساية الس أخة وتحػؿ دوف التسييد بيشيا
وبيغ الخجل فيسا يتعمق بأحكاـ التذغيل.

في إشار التسكيغ االقترادؼ لمسخأة يأتي عسل السخأة في القصاعيغ العاـ والخاص كأحج آليات ليحا التسكيغ ،لحا كاف مغ الزخورؼ تػفيخ حدمة مغ

التذخيعات التي تزسغ حقػقيا وترػف كخامتيا وتاخح في عيغ االعتبار خرػصيتيا فيسا يتعمق باألدوار اإلنجابية التي تزمع بيا.

وقج نطع السذخع اإلماراتي عالقات العسل بسػجب القانػف االتحادؼ رقع  8لدشة  1980وما تاله مغ تعجيالت عمى بعس مػاده .وقج خز السذخع

تذغيل الشداء بسشطػمة قانػنية متكاممة ورد ذكخىا بالباب الثاني مغ قانػف العسل وما تاله مغ ق اخرات و ازرية مشطسة لبعس الجدئيات التي تحكع
العالقات الذغمية عسػما ،وعسل السخأة عمى وجو أخز .وأفخد قانػف العسل لمسخأة قػاعج خاصة حسائية لمرحة والدالمة السيشية تتالءـ ووضائفيا
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االجتساعية والصبيعية كالحسل واألمػمة واإلرضاع ال يتعارض ومبجأ السداواة بيغ الجشديغ بل ىػ مغ قبيل التسييد اإليجابي.

وتشبع أىسية ىحا البحث كػنو يدمط الزػء عمى الحقػؽ الخاصة لمسخأة العاممة مقارنة ببعس القػانيغ ،حيث أبخز ىحا البحث نقاط االتفاؽ واالختالؼ

بيغ تمظ القػانيغ مقارنة بالقانػف اإلماراتي.

وتكسغ مذكمة الجراسة في عجـ معخفة صاحب العسل والسخأة العاممة بحقػؽ والتدامات ٍ
كل مشيسا ،حيث ما يحرل الخمط أحيانا بيغ حقػؽ والتدامات
العامل وحقػؽ والتدامات العاممة في العجيج مغ السػاشغ في عقػد العسل.

وبالتالي ،فإف ىحه السذكمة تقػدنا إلى التداؤؿ اآلتي الحؼ سيكػف مجار دراستشا في ىحا البحث.
-

ىل راعت التذخيعات العخبية وخاصة في دولة اإلمارات العخبية الستحجة معاييخ العسل الجولية والعخبية عشج وضع تذخيعاتيا الستعمقة
بالسخأة العاممة.

ولتػضيح ذلظ ،تع تقديع ىحه الجراسة إلى مبحثيغ ،يتشاوؿ األوؿ اإلجازات الخاصة بالسخأة العاممة ،بيشسا يتشاوؿ الثاني األحكاـ الخاصة
بذخوط وضخوؼ تذغيل الس أخ
المبحث األول :اإلجازات الخاصة بالمرأة العاملة

نط اخ لصبيعة السخأة الخاصة بتكػيشيا الجدساني ووضيفتيا االجتساعية كأـ ،فقج حخص السذخع اإلماراتي عمى أف

يزع أحكاما خاصة إلجازات السخأة العاممة ،وقج ارتأيت أف أقػـ بتقديع ىحا السبحث إلى مصمبيغ ،سأتشاوؿ في السصمب األوؿ
إجازات األمػمة ،أما السصمب الثاني سأخررو لمحساية القانػنية لمسخأة العاممة مغ الفرل مغ العسل أثشاء فتخة اإلجازة.

وأتشاوؿ في السصمب الثالث إجا زة عجة وفاة الدوج.

المطلب األول

إجازات األمومة

لقج أفخد السذخع اإلماراتي إجا زات خاصة لمسخأة العاممة أثشاء فت خة الػضع ،وكحلظ إجازة خاصة ما بعج الػضع ،وفتخة
اإلرضاع ،في حيغ لع يشز عمى إجازة رعاية الصفل ،وىحا ما سأتشاولو في الذخح السفرل في الشقاط التالية.

أوالً  :جازة الوضع

إ

مشح السذخع اإلما راتي السخأة العاممة إجا زة وضع( – )1وىحه اإلجا زة ليا بعج صحي وإنداني سػاء بالشدبة لمسخأة أـ بالشدبة

لصفميا ،حيث نرت السادة ( ) 30مغ قانػف العسل االتحادؼ اإلما راتي عمى أنو " :لمعاممة أف تحرل عمى إجا زة وضع بأجخ

كامل مجتيا خسدة وأ ربعػف يػما تذسل الفتخة التي تدبق الػضع وتمظ التي تمييا بذخط أ ال تقل مجة خجمتيا السدتسخة لجػ
صاحب العسل عغ سشة وتكػف إجا زة الػضع بشرف أجخ إذا لع تكغ العاممة قج أمزت السجة السذار إلييا".

يتزح لشا مغ الشز الدابق ،أف إجازة الػضع ومجتيا خسدة وأربعػف يػما( ،)2ىي إجازة تحرل عمييا السخأة العاممة برخؼ الشطخ عغ مجة خجمتيا
( )1يقرج بإجازة الػضع خمػد السخأة العاممة لفتخة مغ الػقت ،ىجفيا مشح العاممة الفخصة لمخاحة مغ عشاء الحسل والػالدة وتدتحقيا سػاء ولج الجشيغ حيا أو ميتا .ولكغ اإلجياض ال يعصي الحق لمحامل بإجازة،
ألف اإلجازة ىي إجازة وضع ،أؼ لػضع شفل؛ واإلجياض ليذ مغ قبيل الػضع .تدتصيع السخأة في ىحه الحالة األخيخة الحرػؿ عمى إجازة مخضية إف تػفخت شخوشيا .د .رغيج عبج الحسيج فتاؿ ،شخح
قانػف تشطيع عالقات العسل ومبادغ التأميشات االجتساعية في دولة اإلمارات العخبية الستحجة ،الصبعة األولى ،اآلفاؽ السذخقة ناشخوف ،الذارقة ، 2018 ،ص . 106
( )2بعس التذخيعات مشحت السخأة العاممة إجازة أمػمة لسجة أشػؿ مغ ستة أسابيع كالسذخع السرخؼ ،حيث نرت السادة ( )91مغ قانػف العسل السػحج رقع  12لدشة  2003عمى أنو" :لمعاممة التي أمزت
عذخة أشيخ في خجمة صاحب العسل أو أكثخ الحق في إجازة مجتيا تدعػف يػما بتعػيس ٍ
مداو لألجخ الذامل  ."....وكحلظ السذخع األردني حيث جاء نز السادة ( )70مغ قانػف العسل األردني رقع 26
لدشة  2010ما يمي" :لمسخأة العاممة الحق في الحرػؿ عمى إجازة أمػمة بأجخ كامل قبل الػضع وبعجه مجسػع مجتيا عذخة أسابيع ."....أما السذخع البحخيشي فقج مشح العاممة إجازة وضع مجتيا ستػف يػما.
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لجػ صاحب العسل ،حيث أف مجة الدشة ىي شخط الستحقاؽ أجخ كامل وليذ شخشا لمحرػؿ عمى اإلجازة نفديا .فالعاممة تحرل عمى أجخ كامل
مذخوط بأال تقل مجة خجمتيا السدتسخة لجػ صاحب العسل عغ سشة .أما إف كانت قج أمزت مغ الخجمة مجة أقل مغ سشة فال تدتحق إال نرف

األجخ .ولع يذتخط السذخع اإلماراتي أف تكػف بعج الػضع ،بسا يعشي إمكانية حرػؿ العاممة عمى جدء مشيا قبل الػضع إذا استجعى األمخ ذلظ بشاء

عمى تػصية الصبيب السختز(.)3

ويالحع أف السذخع اإلماراتي – وحدشا فعل – لع يذتخط عمى العاممة أف تقزي مجة معيشة في خجمة صاحب العسل حتى تحرل عمى إجازة
الػضع( ،)4أما السذخع السرخؼ فإف السخأة العاممة ال تدتحق إجازة األمػمة إال إذا مزت عذخة أشيخ عمى األقل في خجمة صاحب العسل( ،)5وكشت
أتسشى عمى السذخع السرخؼ أف ال يجعل استحقاؽ السخأة العاممة إلجازة األمػمة معمقا عمى شخط واقف.

كسا يحسج السذخع اإلما ارتي عمى مػقفو بعجـ تحجيج عجد السخات التي يحق فييا لمسخأة العاممة الحرػؿ عمى إجازة الػضع خالؿ فتخة عسميا( .)6وىحا
عكذ ما ورد في قانػف العسل السرخؼ ،حيث قيج ىحا الحق بسختيغ فقط شػاؿ مجة خجمة العاممة ،وإنشي أرػ أف مػقف السذخع السرخؼ ال يشدجع مع

البعج اإلنداني واالجتساعي إلجازة األمػمة ،وإف كاف مقرج السذخع السرخؼ مغ ذلظ الحج مغ مذكمة االنفجار الدكاني ،فيشاؾ العجيج مغ الػسائل
الستاحة لسعالجة ىحه السذكمة وعمى رأسيا تػعية السجتسعات بأىسية تشطيع الشدل ،ودوف السداس بحق السخأة في الحرػؿ عمى إجازة األمػمة(.)7

ويمتدـ صاحب العسل بسشحيا ليا متى شمبتيا باعتبارىا رخرة ليا ،ويقع عمى السخأة العاممة عبء إثبات شمب مشحيا ىحه اإلجازة السأجػرة مغ صاحب
العسل ورفزو الترخيح ليا بيا وقت الػضع(.)8

وال يجػز لراحب العسل فرل العاممة أو إنياء خجماتيا أثشاء إجازة الػضع( ،)9أو بدبب زواجيا ويفتخض أف الفرل أو اإلنياء الحؼ يقع خالؿ ىحه
اإلجازة ىػ إنياء تعدفي ما لع يثبت العكذ(.)10

وبالخغع مغ غياب نز صخيح بالباب الثاني مغ قانػف العسل اإلماراتي السخرز لتذغيل الشداء يحسي العاممة مغ الصخد أثشاء إجازة الػضع فإنشا قج

ندتشج في القػؿ بحلظ عمى قخاءة نز السادة ( )124مغ قانػف العسل الحؼ جاء فيو" ال يجػز لراحب العسل إنياء خجمة العامل لعجـ لياقتو صحيا
قبل استشفاذه اإلجازات السدتحقة لو قانػنا" .وإجازة الػضع ىي واحجة مغ اإلجازات التي يذسميا ضخورة ذلظ الحطخ.

ومغ الججيخ بالحكخ ،ال تحتدب إجازة الػضع مغ اإلجازات األخخػ كالدشػية أو السخضية ( السادة  )3/30مغ قانػف العسل ،وبالتالي تبجأ إجا ةز

الػضع مباشخة مغ اليػـ الحؼ تزع فيو السخأة وليجىا.
والػاقع أف فخضية السخض ذو العالقة بالػضع واردة إذ شبيعي أف تعاني السخأة بدبب الحسل وبعج الػالدة حالة مغ االرىاؽ البجني والشفدي .فكيف لشا أف
نصمب مشيا االلتحاؽ بعسميا بعج فتخة وجيدة بخسدة وأربعػف يػما تزصخ أحيانا إلى اقتصاع أسبػعيغ مشيا قبل الػضع وىػ ما يحرل غالبا الحداس
( )3د .عجناف سخحاف ،د .عمي أحسج السيجاوؼ ،د .يػسف دمحم عبيجات ،أحكاـ قانػف تشطيع عالقات العسل االتحادؼ رقع  8لدشة  1980وتعجيالتو ،الصبعة األولى ،مكتبة الجامعة ،الذارقة ، 2012 ،ص 169
.
( )4وىحا ىػ نيج السذخع البحخيشي ،والسذخع األردني كحلظ.
( )5أنطخ نز السادة ( )91مغ قانػف العسل السرخؼ.
( )6د .عجناف سخحاف ،د .عمي أحسج السيجاوؼ ،د .يػسف دمحم عبيجات ،أحكاـ قانػف تشطيع عالقات العسل االتحادؼ رقع  8لدشة  1980وتعجيالتو ،مخجع سابق ،ص . 169
( )7حيث نرت السادة ( )90مغ قانػف العسل السرخؼ عمى أنو ..." :وال تدتحق إجازة الػضع ألكثخ مغ مختيغ شػاؿ مجة خجمة العاممة" .ويشتقج البعس ىحا السدمظ مغ السذخع السرخؼ ويذكظ في مذخوعيتو،
أنطخ لسديج مغ التفريل د .محسػد جساؿ الجيغ زكي ،عقج العسل الفخدؼ ،مصابع الييئة السرخية العامة لمكتاب ،1982 ،ص 289وما بعجىا.
( )8حكع السحكسة االتحادية العميا اإلماراتية – شعغ رقع  740لدشة  26القزائية صادر بتاريخ  ( 2005/5/17الجائخة األولى).
( )9د .دمحم حديغ مشرػر ،قانػف العسل ،الصبعة األولى ،دار الجامعة الججيجة ،اإلسكشجرية ،2006 ،ص.363
( )10د .صالح دياب ،الػجيد في شخح أحكاـ قانػف العسل والتأميشات االجتساعية في مسمكة البحخيغ ،الصبعة األولى ،جامعة العمػـ التصبيكية ،البحخيغ ، .2015 ،ص.182
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السخأة باالرىاؽ الكامل في الذيخ األخيخ لمحسل كسا ىػ مخػال قانػنا لتربح شي اخ فحدب ال يكفي ألخح السػلػد كفايتو مغ الخعاية واالىتساـ .فإف السجة
الستبكية أؼ الذيخ ال تدتجيب لمسعاييخ الجولية إلجازة ما بعج الػضع ولسا حجخت رجػع السخأة لعسميا أو حسميا عمى الخجػع قبل  6أسابيع أؼ قبل شيخ

ونرف .لحا نأمل التجخل مغ قبل السذخع اإلماراتي لديادة مجة إجازة الػضع مخاعاة لرحة العاممة بعج الػضع وصحة شفميا الحؼ يكػف بحاجة ماسة
ليا في الفتخة األولى مغ والدتو .حيث تكػف بحاجة لمخمػد لمخاحة بسا ال يقل عغ مجة إجازة الػضع الحالية أؼ خسدة وأربعػف يػما في حاؿ حرػليا

عمى فتخة مغ اإلجازة قبل الػضع .فالسخأة تقػـ أوال وأخ اخ بػضيفة شبيعية ونعشي االنجاب وىي تؤدؼ بحلظ وضيفة اجتساعية وششية إذ تداىع في

استس اخرية الجولة ونسػىا الجيسػغخافي(.)11

واستكساال لسطاىخ الحساية القانػنية التي تتستع بيا السخأة العاممة في مجاؿ العسل فقج أشارت معاييخ العسل الجولية والعخبية لمحقػؽ الخاصة لمسخأة
العاممة ،حيث أصجرت مشطسة العسل الجولية( ،)12وقج خررت السشطسة اثشتي عذخ اتفاقية لحقػؽ السخأة ومغ ضسغ ىحه االتفاقيات ،اتفاقية األمػمة

رقع ( )183لدشة  ،2000السشقحة لالتفاقية رقع ( )103لدشة  ،1952وتزسشت االتفاقية أحكاما لحساية العسالة وعجـ التسييد ،وحيث حطخت عمى
صاحب العسل أف يفرل السخأة العاممة في فتخة إجازة الػضع وأثشاء مخضيا بدبب الحسل أو الػضع ،وقج تأكج مشع فرل السخأة العاممة في االتفاقية
الجولية رقع ( )158لدشة  1982بذأف إنياء االستخجاـ مغ شخؼ صاحب العسل ،حيث أشارت السادة الخامدة مشيا أف الحسل أو التغيب عغ العسل
أثشاء إجازة األمػمة أو األعباء األسخية ،أو الحالة االجتساعية لمدوجة ال تذكل سببا مذخوعا إلنياء عقج العسل .كسا مشحت االتفاقية رقع ()183

السذار إلييا إجازة وضع لسجة ( )14أسبػعا حيث يكػف مغ حق السخأة العاممة الحرػؿ عمى فتخة إجازة ما قبل الػضع تكػف مداوية لمفتخة الفاصمة

بيغ التاريخ السقخر لمػالدة وتاريخيا الفعمي( ،)13وتزسشت ىحه االتفاقية أيزا في السادة العاشخة مشيا عمى حق حرػؿ السخأة العاممة عمى فتخة أو فتخات
تػقف يػمية أو عمى تخفيس ساعات العسل اليػمية إلرضاع شفميا ،وتكػف فتخات التػقف أو تخفيس ساعات العسل اليػمية ،بسثابة ساعات عسل

مجفػعة األجخ(.)14

وىحه الحقػؽ التي تزسشتيا اتفاقية مشطسة العسل الجولية ،كخستيا مشطسة العسل العخبية في اتفاقياتيا ،حيث وردت ىحه الحساية في االتفاقية العخبية رقع

( )5لدشة ( 1976االتفاقية األساسية) ،وتزسشت الحطخ عمى صاحب العسل فرل السخأة العاممة أثشاء حسميا أو أثشاء إجازة الػضع أو خالؿ إجازتيا
السخضية الشاجسة عغ الحسل أو الػضع ،كسا قخرت حق العاممة في الحرػؿ عمى إجازة وضع بأجخ كامل قبل وبعج الػضع ،لسجة ال تقل عغ عذخة
أسابيع ،عمى أال تقل مجة ىحه اإلجازة بعج الػضع عغ ستة أسابيع ،وتزسشت ىحه االتفاقية أيزا ضخورة مشح السخأة العاممة التي تخضع شفميا فتخات
رضاعة كاممة يػميا يحجدىا تذخيع كل دولة(.)15
ثانياً :إجازة ما بعد الوضع

قج يحرل أف تراب السخأة العاممة بعج الػضع بسزاعفات ناتجة عغ الحسل أو الػضع ،فقج مشح السذخع اإلماراتي السخأة العاممة الحق في إجازة

إضافية بجوف أجخ بعج استشفاذ إجازة الػضع ،وىي إجازة اختيارية بالشدبة ليا ،حيث نرت السادة ( )2/30مغ قانػف العسل االتحادؼ اإلماراتي عمى
أنو ":لمعاممة بعج إنفاذ إجازة الػضع أف تشقصع عغ العسل دوف أجخ لسجة أقراىا مائة يػـ مترمة أو متقصعة إذا كاف ىحا االنقصاع بدبب مخض ال
( )11د .عجناف سخحاف ،د .عمي أحسج السيجاوؼ ،د .يػسف دمحم عبيجات ،أحكاـ قانػف تشطيع عالقات العسل االتحادؼ رقع  8لدشة  1980وتعجيالتو ،مخجع سابق ،ص. 171
( )12تأسدت مشطسة العسل الجولية عاـ  1919بسػجب معاىجة فخساؼ التي أبخمت سشة  1919في فخندا وأصجرت ما يديج عغ ( )172اتفاقية عسل وتػصية ،انطخ بالتفريل مشاؿ محسػد ،حقػؽ السخأة بيغ
السػاثيق الجولية وأصالة التذخيع اإلسالمي ،دراسة مقارنة ،الصبعة األولى ،دار الثقافة لمشذخ والتػزيع ،عساف ،2011 ،ص ،197ولمسديج مغ التفريل حػؿ دور مشطسة العسل الجولية ،انطخ :د .صالح
دياب ،شخح أحكاـ قانػف العسل والتأميشات االجتساعية في مسمكة البحخيغ ،مخجع سابق ،ص.185
( )13دمحم إسساعيل ،حساية األمػمة في مذخوع قانػف العسل السػحج ومعاييخ العسل العخبية والجولية ،مجمة البحػث القانػنية واالقترادية ،الدشة  ،15عجد يػليػ  ،2001ص 50وما بعجىا.
( )14السػد  4و  5و  10مغ االتفاقية الجولية رقع ( )183لدشة  2000بذأف حساية األمػمة.
( )15السػاد ( 10و  11و  )12مغ االتفاقية العخبية رقع ( )5لدشة  1976بذأف السخأة العاممة.
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يسكشيا مغ العػدة إلى عسميا ويثبت السخض بذيادة شبية صادرة عغ الجية الصبية التي تعيشيا الدمصة الرحية السخترة أو مرجؽ عمييا مغ ىحه
الدمصة أنو نتيجة عغ الحسل أو الػضع .وال تحتدب اإلجازة السشرػص عمييا في الفقختيغ الدابقتيغ مغ اإلجازات األخخػ" (.)16
ثالثاً :فترة اإلرضاع
استكساال لحق السخأة العاممة في إجازة األمػمة ،فقج نز السذخع اإلماراتي في السادة ( )31مغ قانػف العسل عمى أنو " :خالؿ الثسانية عذخ شي اخ

التالية لتاريخ الػضع يكػف لمعاممة التي تخضع شفميا فزال عغ مجة الخاحة السقخرة ،الحق في فتختيغ أخخييغ يػميا ليحا الغخض ،ال تديج كل مشيا عمى
نرف ساعة .وتحتدب ىاتاف الفتختاف اإلضافيتاف مغ ساعات العسل ،وال يتختب عمييسا أؼ تخفيس في األجخ".

مغ خالؿ الشز الدابق ،يتزح لشا مجػ حخص السذخع اإلماراتي عمى تذجيع الخضاعة الصبيعية بيجؼ السحافطة عمى استقخار األـ العاممة الشفدي،
وشعػرىا بالخاحة والصسأنيشة مسا يشعكذ إيجابا عمى صحتيا وصحة مػلػدىا ويداىع بالتالي في زيادة االنتاجية(.)17

وبالتالي تسشح السخأة العاممة باإلضافة إلى فتخة الخاحة اليػمية التي تسشح ألؼ عامل ،فت ةخ ساعة إلرضاع شفميا في اليػـ الػاحج ولسجة سشة ونرف .وال
يجػز لراحب العسل أف يسشحيا لمعاممة خالؿ فتخة راحتيا ،ألف ىحه الفتخة األخيخة حق لمعاممة لالستخاحة مغ جيج العسل وليا استخجاميا بالصخيقة التي
تخاىا مشاسبة ،أما فتخة اإلرضاع فيي حق لمصفل .ويتختب عمى ذلظ أف تقل ساعات العسل اليػمية لمعاممة ساعة ولسجة سشة ونرف .وال يػجج ما يسشع

مغ حرػؿ العاممة عمى ىحه الداعة في الداعة األخيخة مغ العسل ،خاصة إذا كاف مكاف عسل األـ يكػف بعيجا عغ مكاف الدكغ .لحا فإف مدألة

تشطيع ىحه اإلجازة تعػد لراحب العسل مخاعيا في ذلظ مرمحة السخأة العاممة وشفميا ومرمحة صاحب العسل(.)18

وحدشا فعل السذخع اإلماراتي ،عشجما جعل حرػؿ السخأة العاممة عمى ىحه الداعة إلرضاع شفميا ضسغ ساعات العسل الفعمية ،ودوف تخفيس مغ

األجخ مقابل تمظ اإلجازة .ألف ىحا حق مشحو السذخع لمصفل ومجتو ساعة مغ ضسغ ساعات العسل السجفػعة األجخ.
رابعاً :إجازة رعاية الطفل

الشظ أف الصفل في سشػات عسخه األولى يحتاج إلى رعاية خاصة مسا قج يتصمب بقاء األـ إلى جانبو ،حتى يذتج عػده ،وقج يخذى أنيا إذا تخكت

عسميا وفزمت البقاء إلى جانب شفميا ،أف ال تجج عسال في وقت تكػف فيو بحاجة إلى العسل لسداعجة أسختيا مغ الشاحية االقترادية(.)19
ويالحع أف السذخع اإلماراتي ،لع يشز عمى إجازة رعاية الصفل في قانػف العسل مثل بعس التذخيعات العخبية.

ولحلظ فقج نز السذخع البحخيشي في السادة ( )34مغ قانػف العسل عمى حق السخأة في إجازة لخعاية شفميا ،حيث نرت تمظ السادة عمى ما يمي:
"تدتحق السخأة العاممة الحرػؿ عمى إجازة بجوف أجخ وذلظ لخعاية شفميا الحؼ لع يتجاوز ست سشػات بحج أقرى ستة أشيخ في السخة الػاحجة ولثالث

مخات شػؿ مجة خجمتيا".

مغ خالؿ استعخاض الشز الدابق ،تبيغ لشا أف السذخع البحخيشي قج مشح السخأة العاممة حقا في إجازة بجوف أجخ لخعاية شفميا الحؼ لع يتجاوز ست
سشػات مغ عسخه ،إالَّ أف السذخع وحفاضا عمى السػازنة بيغ مرالح السخأة العاممة ومرالح صاحب العسل ،حجد ىحا الحق بحج أقرى ثالث مخات شيمة
مجة خجمتيا ،وأف ال تتجاوز مجة اإلجازة في كل مخة عغ ستة شيخ ،وإنشى أرػ أف مػقف السذخع البحخيشي مغ تحجيج ىحه اإلجازة مغ حيث مجتيا وعجد

مخاتيا ىػ مػقف مػفق ذلظ أنو عمى الخغع مغ أىسية ىحه اإلجازات إالّ أنيا ال تخػ مغ حيث أىسيتيا إلى إجازة الػضع.

ويالحع أف السذخع البحخيشي – وحدشا فعل – لع يذتخط مػافقة صاحب العسل لكي تدتحق السخأة العاممة إجازة رعاية الصفل ،إالّ أنشي أرػ مغ الػاجب
( )16كسا مشح السذخع البحخيشي السخأة العاممة الحق في إجازة إضافية بجوف أجخ مجتيا مدة عذخ يػما ،أنطخ السادة (/32أ) مغ قانػف العسل البحخيشي.
( )17عراـ ماجج الحسػؼ ،الحساية القانػنية لمصفل العامل والسخأة العاممة في قانػف العسل األردني ،بحث مقجـ لسؤتسخ حقػؽ السخأة والصفل في ضل التذخيعات الػششية والجولية ،مشذػرات جامعة اليخمػؾ-16 ،
 18تسػز  ،2001الجدء الثاني ،ص.1023
( )18د .عجناف سخحاف ،د .عمي أحسج السيجاوؼ ،د .يػسف دمحم عبيجات ،أحكاـ قانػف تشطيع عالقات العسل االتحادؼ رقع  8لدشة  1980وتعجيالتو ،مخجع سابق ،ص. 173
( )19عمي عساره ،قانػف العسل الججيج رقع  12لدشة  ،2003الصبعة الخابعة ،دار االتحاد لمصباعة ،القاىخة ،2006 ،ص 436وما بعجىا.
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أف تسارس العاممة ىحا الحق في إشار حدغ الشية(.)20

أما السذخع األردني ،فقج نز عمى إجازة رعاية الصفل في السادة ( )67مغ قانػف العسل ،حيث نرت عمى ما يمي" :لمسخأة التي تعسل في مؤسدة

تدتخجـ عذخة عساؿ فأكثخ الحق في الحرػؿ عمى إجازة بجوف أجخ لسجة ال تديج عمى سشة لمتفخغ لتخبية أشفاليا ،ويحق ليا الخجػع إلى عسميا بعج إنياء

ىحه اإلجازة ،عمى أف تفقج ىحا الحق إذا عسمت بأجخ في أؼ مؤسدة أخخػ خالؿ تمظ السجة".
المطلب الثاني

حعر فرل المرأة العاملة أثناء إجازة األمومة

بالخغع مغ غياب نز صخيح بالباب الثاني مغ قانػف العسل اإلماراتي السخرز لتذغيل الشداء يحسي العاممة مغ الصخد أثشاء إجازة الػضع

فإنشا قج ندتشج في القػؿ بحلظ عمى قخاءة نز السادة ( )124مغ قانػف العسل الحؼ جاء فيو" ال يجػز لراحب العسل إنياء خجمة العامل لعجـ لياقتو
صحيا قبل استشفاذه اإلجازات السدتحقة لو قانػنا ويقع باشال كل اتفاؽ عمى خالؼ ذلظ".
وسشجنا في ذلظ أف إجازة الػضع أو األمػمة ىي مغ اإلجازات التي أقخىا السذخع اإلماراتي لمسخأة العاممة التي يذسميا ضخورة ذلظ الحطخ ،ولخبسا

يدتغل صاحب العسل عجـ قجرتيا عمى العسل كالسعتاد وخاصة في الذيػر األخيخة مغ الحسل فيتعسج فرميا (.)21

وحساية لمسخأة العاممة ،فقج حطخ السذخع البحخيشي فرميا مغ العسل أثشاء إجازة األمػمة ،حيث نرت السادة ( )33مغ قانػف العسل عمى أنو:

"يحطخ عمى صاحب العسل فرل العاممة أو إنياء عقج عسميا بدبب الدواج أو أثشاء إجازة الػضع".

مغ خالؿ الشز الدابق تبيغ لشا مجػ حخص السذخع البحخيشي عمى حساية حق السخأة العاممة في االستسخار بعسميا ،إالّ أنو ومخاعاة لحساية مرالح
صاحب العسل أيزا ،فقج أعصاه الحق في حخماف العامل مغ أجخه عغ مجة اإلجازة أو أف يدتخد ما أداه مغ أجخ مع حقو في ايقاع العقػبات التأديبية

في حق ذلظ العامل ،إذا ثبت أنو عسل لجػ صاحب عسل آخخ أثشاء فتخة اإلجازة(.)22

أما السذخع األردني فقج حطخ فرل السخأة العاممة في السادة (/27أ )1/مغ قانػف العسل ،حيث نرت عمى ما يمي" :أ – مع مخاعاة أحكاـ الفقخة (ب)

مغ ىحه السادة ال يجػز لراحب العسل إنياء خجمة العامل أو تػجيو إشعار إليو إلنياء خجمتو في أؼ مغ الحاالت التالية:
 – 1السخأة العاممة الحامل ابتجاء مغ الذيخ الدادس مغ حسميا أو خالؿ إجازة األمػمة".
وىحا ما أشارت إليو محكسة التسييد األردنية ،حيث قزت في حكع ليا بأنو "ال يجػز لراحب العسل إنياء خجمة العامل أو تػجيو إشعار إليو إلنياء

خجمتو في حاالت محجدة أوردتيا البشػد ( )2/1مغ السادة ( )27مغ قانػف العسل"(.)23

وجاء في حكع آخخ لسحكسة التسييد األردنية بأنو" :نرت السادة (/27أ) مغ قانػف العسل صخاحة عمى عجـ جػاز إنياء خجمة السخأة العاممة الحامل

ابتجاء مغ الذيخ الدادس أو خالؿ إجازة األمػمة أو تػجيو اإلشعار بإنياء الخجمة خالؿ تمظ السجة ،وعميو ال يرخح التحرع بأف فرل السجعية لع يكغ

تعدفيا بسقػلة أف السجعى عمييا وجيت ليا إشعا ار بإنياء خجماتيا ،ذلظ أف نرػص قانػف العسل فيسا أمخت بو أو نيت عشو لتحقيق مرمحة العامل
أو تقخيخ حق لو ىي مغ الشطاـ العاـ التي ال يجػز االتفاؽ عمى مخالفتيا ،يعتبخ الترخؼ السخالف ليحه الشرػص باشال ،ويحق لمسحكسة إثارتو

والقزاء بو مغ تمقاء نفديا ،وعمى ذلظ فإف تػجيو اإلنحار لمسجعية في نياية شيخ يشايخ  1991وقبل وضع مػلػدىا بخسدة عذخ يػما بإنياء عسميا
( )20وىحا نيج السذخع األردني كحلظ ،بيشسا اشتخط السذخع السغخبي مػافقة صاحب العسل لكي تحرل السخأة العاممة عمى إجازة تخبية مػلػدىا ،حيث نرت السادة ( )156مغ القانػف رقع 99ر 65الستعمق بسجونة
الذغل عمى ما يمي" :يسكغ لألـ األجيخة باتفاؽ مع الذغل االستفادة مغ عصمة غيخ مجفػعة األجخ لسجة سشة لتخبية مػلػدىا" ،ياسيخ الديتػني ،الحساية القانػنية لمسخأة األجيخة أحكاـ مجونة الذغل ،مجمة السشارة
لمجراسات القانػنية واالدارية ،السغخب ،العجد الدابع عذخ ،2017 ،ص.267
( )21د .زيج محسػد العقايمة ،حقػؽ السخأة العاممة ،دراسة مقارنة بيغ الذخيعة اإلسالمية والقػانيغ الػضعية ،مجمة السفكخ ،العجد الثامغ ،نػفسبخ  ،2012ص.425
( )22أنطخ السادة ( )62مغ قانػف العسل البحخيشي.
( )23تسييد حقػؽ رقع  ،2004/1158تاريخ ( 2005/1/13ىيئة عامة) ،مشذػرات مخكد عجالة ،األردف.
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اعتبا ار مغ شيخ حديخاف بسعشى وىي في إجازة األمػمة .وخالفا لمسادة (/1/27أ) مغ قانػف العسل يجعل مغ فرميا مغ العسل تعدفيا وتدتحق معو
التعػيس السشرػص عميو في السادة ( )25مغ قانػف العسل ،ويكػف الحكع ليا بأجخ ستة أشيخ مػافقا لمقانػف"(.)24

ومع أف السذخع األردني كاف حخيرا عمى حساية السخأة العاممة والحفاظ عمى فخصتيا في العسل ،إالّ أف ىحه الحساية مذخوشة بالتداـ تمظ السخأة بأحكاـ
قانػف العسل والتي تتفق مع الحكسة التذخيعية مغ تقخيخ ىحه الحساية ،وبشاء عمى ذلظ يكػف صاحب العسل في حل مغ أحكاـ الفقخة (أ) مغ السادة

( ،)27إذا تبيغ أف العاممة تعسل لجػ صاحب عسل آخخ في خالؿ إجازة الػضع أو األمػمة( .)25حيث نرت السادة عمى ما يمي" :يربح صاحب
العسل في حل مغ أحكاـ الفقخة (أ) مغ ىحه السادة إذا استخجـ العامل لجػ صاحب ٍ
عسل آخخ أؼ مغ السجد السشرػص عمييا في تمظ الفقخة".

وعشج السقارنة بيغ نز السادة ( )33مغ قانػف العسل البحخيشي والسادة ( )27مغ قانػف العسل األردني ،نجج أف كل مغ القانػنيغ قج وف اخ حساية قانػنية
لمسخأة العاممة أثشاء إجازة الػضع ،إالّ أف القانػف األردني قج مشع تػجيو إشعار لمسخأة العاممة إلنياء خجماتيا خالؿ فتخة اإلجازة ،وأتسشى مع السذخع

البحخيشي أف يعجؿ نز السادة ( )33مغ قانػف العسل بحيث يسشح صاحب العسل مغ تػجيو إشعار أثشاء فتخة اإلجازة إلنياء خجمات العامل.

إالّ أنشي أرػ مغ جانب آخخ أف السذخع األردني قج تذجد في األثخ الستختب عمى عسل السخأة لجػ صاحب ٍ
عسل آخخ أثشاء فتخة اإلجازة ،حيث أعصاه

الحق أف يشيي خجمات السخأة تبعا لحلظ ،بيشسا نجج أف السذخع البحخيشي – وحدشا فعل – أف أعصى الحق لراحب العسل حخماف العامل مغ األجخ مع
حقو في إيقاع العقػبات التأديبية دوف إعصاءه الحق في إنياء خجمات ذلظ العامل"(.)26
المطلب الثالث

إجازة عدة وفاة الزوج

لمسخأة العاممة السدمسة الحق في الحرػؿ عمى إجازة العجة في حاؿ وفاة زوجيا ،إال أنو يالحع أف السذخع اإلماراتي لع يشطع ىحه اإلجازة في قانػف
العسل االتحادؼ باعتبارىا أحج اإلجازات الخاصة بالسخأة العاممة.

في حيغ نرت السادة (/63ح) مغ قانػف العسل البحخيشي عمى ما يمي" :لمعاممة السدمسة الحق في إجازة شيخ مجفػعة األجخ إذا تػفى زوجيا ،كسا ليا
الحق في استكساؿ عجة الػفاة مغ إجازاتيا الدشػية لسجة ثالثة أشيخ وعذخة أياـ ،وإذا لع يكغ ليا رصيج مغ إجازاتيا الدشػية فميا الحق في إجازة بجوف

أجخ".
بشاء عمى الشز الدابق ،فإنشا ندتخمز األحكاـ اآلتية فيسا يتعمق بإجازة عجة وفاة الدوج:
حق لمسخأة وممدمة لراحب العسل وال يذتخط لسشحيا قبػؿ صاحب العسل لسشح السخأة إجازة العجة.
 – 1إف عجة وفاة الدوج ىي ٌ
 – 2إف إجازة عجة الػفاة ىي إجازة خاصة بالسخأة السدمسة فقط.

 – 3أعصى القانػف السخأة العاممة الحق في استكساؿ عجة الػفاة مغ رصيج إجازتيا الدشػية لسجة ثالث أشيخ وعذخ أياـ ،وإنشي أرػ أف ىحا الخيار قج ال

يكػف متاح لمسخأة العاممة ،خرػصا إذا عمسشا أف القانػف قج ألدـ صاحب العسل بتدػية رصيج اإلجازات الدشػية لمعامل كل سشتيغ( .)27مسا يعشي أف
السخأة ستزصخ لمحرػؿ عمى إجازة بجوف أجخ في وقت قج تكػف فيو في أمذ الحاجة لحلظ األجخ بعج وفاة زوجيا.

( )24تسييد حقػؽ رقع  ،1998/2298فرل ( 1998/3/31ىيئة خساسية) ،أنطخ مجمة نقابة السحاميغ األردنييغ ،السكتب الفشي ،1999/1/1 ،ص ،1856حكع مذار إليو لجػ د .مخاد عمي الصخاونة ،الحقػؽ
الخاصة لمسخأة العاممة في نطاـ العسل الدعػدؼ "دراسة مقارنة بيغ الذخيعة اإلسالمية والقانػف" ،بحث مشذػر في مجمة العمػـ الذخيعة ،جامعة القريع ،السجمج التاسع ،العجد الثاني ،ربيع الثاني 1437ىػ  -يشايخ
 .2016ىامر ص.889
( )25ويالحع أف السذخع في مختمف التذخيعات لع يذتخط أف يعسل العامل لجػ صاحب ٍ
ٍ
مشافذ ليعتبخ مخل بأحكاـ القانػف ،إنسا جاء الشز مصمقا.
عسل
( )26أنطخ السادة ( )62مغ قانػف العسل البحخيشي.
( )27حيث نرت السادة (/59ح) مغ قانػف العسل البحخيشي عمى أنو" :يمتدـ صاحب العسل بتدػية رصيج اإلجازات واألجخ السقابل لو كل سشتيغ عمى األكثخ ،فإذا انتيت عالقة العسل قبل استشفاذ العامل رصيج
إجازاتو الدشػية استحق األجخ السقابل ليحا الخصيج".
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وكشت أتسشى عمى السذخع البحخيشي أف يسشح السخأة السدمسة العاممة إجازة العجة بػاقع أربعة أشيخ وعذخ أياـ وبأجخ كامل ،والسيسا أف وفاة زوج السخأة

العاممة ىػ قميل الحجوث أثشاء فتخة عسل الديجات الستدوجات ويكػف لسخة واحجة فقط عمى األغمب.

ومع ذلظ ُيدجل لمسذخع البحخيشي مخاعاتو لمجػانب الجيشية واإلندانية لمعامل عشجما نطع إجازة وفاة الدوج ،في الػقت الحؼ أغفمت فيو بعس التذخيعات
العخبية تشطيع ىحا الشػع مغ اإلجازات كقانػف العسل السرخؼ وقانػف العسل األردني ،وإنشي ادعػ التذخيعات في الجوؿ العخبية واإلسالمية عمى تعجيل

قانػف العسل بحيث تشطع إجازة عجة وفاة الدوج باعتبارىا أحج اإلجازات الخاصة بالسخأة العاممة(.)28
المبحث الثاني :األحكام الخاصة بذروط وظروف تذغيل المرأة

إف اإلقخار بسبجأ مداواة السخأة بالخجل لع يقف حائال دوف مخاعاة ضخوؼ السخأة مغ حيث أنػثتيا وأمػمتيا ،لحا وضع السذخع اإلماراتي أحكاما خاصة
لذخوط وضخوؼ تذغيل السخأة حساية ليا مغ األخصار التي قج تتعخض ليا ىي وجشيشيا أثشاء تأديتيا لعسميا .بدبب شبيعتيا الفديػلػجية والرحية والتي

تختمف عغ شبيعة الخجل ،بل والشفدية وحداسية البيئة االجتساعية ،ومخاعاة لجورىا الخئيدي في السجتسع كدوجة وأـ ومخبية ،فيي مدؤولة عغ أسخة

بالساـ األوؿ( .)29كل ىحا شجع السذخع عمى أخح باالعتبار ىحه السدؤوليات عغ شخيق فخض حساية خاصة لمشداء.

ولسعالجة ىحه السدألة ،فقج ارتأيت أف أقدع ىحا السبحث إلى مصمبيغ ،السصمب األوؿ سأخررو ألوقات تذغيل السخأة ،أما السصمب الثاني فدأخررو
لشصاؽ عسل السخأة.
المطلب األول

أوقات تذغيل المرأة

دلت الجراسات واألبحاث العجيجة ،أف العسل ليال يذكل إرىاقا عمى صحة السخأة العاممة( .)30ويخجع ذلظ إلى سببيغ ىسا :اضصخابات الشػـ ،وتغيخ
العادات الغحائية ،حيث تبيغ أف العسل الميمي قج يعخض الشداء وخاصة أثشاء دورتيغ الذيخية إلى إجياد زائج ،مسا يجعل حاجتيغ لمحساية أولى وأوجب

مغ حاجة الخجاؿ لمحساية(.)31

والدؤاؿ الحؼ يثار بيحا الذأف ،ما ىػ السقرػد بمفع الميل؟

لإلجابة عمى ىحا الدؤاؿ ،نجج أف السذخع اإلماراتي ،فقج نيج نيجا مغاي اخ ،حيث عخؼ الميل أكثخ مغ مخة في قانػف العسل مخاعيا في ذلظ السرمحة

التي ييجؼ إلى حسايتيا في كل مخة ،فشججه قج عخؼ الميل في الفرل الثاني الستعمق بتذغيل األحجاث في السادة ( )23عمى الشحػ اآلتي" :ال يجػز
تذغيل األحجاث ليال في السذخوعات ويقرج بكمسة الميل مجة ال تقل عغ اثشتي عذخ ساعة متتالية تذسل الفتخة مغ الثامشة مداء حتى الدادسة
صباحا".

بيشسا نججه – أؼ السذخع اإلماراتي – قج عخؼ الميل في السادة ( )27مغ قانػف العسل في الفرل الثالث السعشػف بتذغيل السخأة عمى الشحػ اآلتي" :ال
يجػز تذغيل الشداء ليال ويقرج بكمسة ليال مجة ال تقل عغ إحجػ عذخة ساعة متتالية تذسل ما بيغ العاشخة مداء والدابعة صباحا".
( )28مشح السذخع الدػداني في السادة ( )48مغ قانػف العسل لدشة  1997السخأة التي يتػفى عشيا زوجيا إجازة عجة وفاة بخاتب كامل تبجأ مغ تاريخ الػفاة عمى أف:
أ – تكػف مجتيا أربعة أشيخ وعذخة أياـ إذا لع تكغ حبمى.
ب – إذا كانت السخأة حبمى تدتسخ إجازة العجة بحيث تشتيي بػضع الحسل ،وفي ىحه الحالة يخخز ليا بإجازة وضع مجتيا ثسانية أسابيع
ابتجاء مغ تاريخ الػضع.
ويالحع أف السذخع الكػيتي أعصى لمسخأة غيخ السدمسة الستػفى عشيا زوجيا إجازة لسجة واحج وعذخيغ يػما مجفػعة األجخ.
( )29أنطخ قخيب مغ ىحا السعشى ،د .محسػد سالمة جبخ ،الحساية الجستػرية والقزائية لمحقػؽ األساسية في العسل ،مشذػرات مكتب اإلعالـ بسشطسة العسل العخبية ،بجوف سشة نذخ ،ص.309
( )30د .محسػد سالمة جبخ ،الحساية الجولية والعخبية لمسخأة العاممة ،مجمة الحقػؽ ،جامعة الكػيت ،الدشة  ،23العجد الثاني ،ص 354وما بعجىا.
( )31رحاب القجومي ،حقػؽ السخأة في قانػف العسل األردني ،مشذػرات السخكد االرشادؼ لحقػؽ السخأة ،عساف2000 ،ـ ،ص.8-7
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ويالحع أف السذخع االماراتي قج وسع مغ نصاؽ الميل بالشدبة لألحجاث أكثخ مغ نصاؽ الميل بالشدبة لمسخأة العاممة ،مخاعيا في ذلظ الطخوؼ الجدسانية
لألحجاث.

والججيخ بالحكخ أف السذخع االماراتي ،قج نيج نيجا مغاي اخ ،فقج جعل حطخ تذغيل السخأة ليال ىػ األصل ،حيث نرت السادة ( )27مغ قانػف العسل
االماراتي عمى ما يمي" :ال يجػز تذغيل الشداء ليال ويقرج بكمسة الميل مجة ال تقل عغ إحجػ عذخة ساعة متتالية تذسل الفتخة ما بيغ الداعة العاشخة

مداء والدابعة صباحا".

ونرت السادة ( )28مغ قانػف العسل االماراتي كحلظ عمى ما يمي" :يدتثشى مغ حطخ تذغيل الشداء ليال الحاالت اآلتية:
أ – الحاالت التي يتػقف فييا العسل في السشذأة لقػة قاىخة.

ب – العسل في مخاكد إدارية وفشية ذات مدؤولية.

ج – العسل في خجمات صحية واألعساؿ األخخػ التي يرجر بتججيجىا قخار مغ وزيخ العسل والذؤوف االجتساعية إذا كانت السخأة العاممة ال تداوؿ
عسال يجويا".

وبشاء عمى نز السادة ( )28مغ قانػف العسل االمارتي ،فقج أصجر وزيخ العسل والذؤوف االجتساعية القخار الػزارؼ رقع ( )46/1لدشة  1980الحؼ
حجد األعساؿ التي يجػز تذغيل السخأة فييا ليال في الفتخة ما بيغ الداعة العاشخة مداء والداعة الدابعة صباحا ،وىي عمى الشحػ اآلتي:
 – 1العسل في الفشادؽ والسصاعع والشدؿ والسقاىي والبػفييات والسدارح ودور الديشسا وصاالت السػسيقى والغشاء وغيخىا مغ السحالت السساثمة.
 – 2العسل في نقل األشخاص والبزائع بالصخؽ السائية الجاخمية أو بالصخؽ الجػية ويجخل في ذلظ مكاتب الدياحة والصيخاف وفي السصارات.

 – 3أعساؿ الجخد الدشػؼ وإعجاد السيدانية والترفية وقفل الحدابات بذخط أف ال يديج عجد األياـ التي يجػز فييا تذغيل الشداء ليال عغ خسدة عذخ
يػما في الدشة ما لع تخخز دائخة العسل السخترة بسجد أشػؿ.
 – 4إذا كاف العسل لسشع وقػع حادث خصخ أو إصالح ما نذأ عشو أو لتالفي خدارة محققة لسػاد قابمة لمتمف.
 – 5إذا كاف التذغيل بقرج مػاجية ضغط عسل غيخ عادؼ.

 – 6العسل في السحالت التجارية في شيخ رمزاف ،والثالثة أياـ الدابقة لعيج األضحى.
 – 7العسل في السدتذفيات والسرحات وعيادات األشباء ودور العالج األخخػ.
أما السذخع البحخيشي قج عخؼ الميل في السادة ( )12/1مغ قانػف العسل حيث نرت عمى أف "الميل :الفتخة ما بيغ الداعة الدابعة مداء والداعة
الدابعة صباحا".
أما السذخع السرخؼ ،فقج عخؼ الميل تعخيفا فمكيا – حدشا فعل – حيث نرت السادة (/2ز) عمى أف "الميل :الفت ةخ ما بيغ غخوب الذسذ وشخوقيا".

ويبجو اضحا أف السذخع السرخؼ قج راعى التغيخات التي تحجث عمى مػاقيت الميل والشيار في فرمي الذتاء والريف وبالتالي اعتسج السعيار الفمكي.

أما السذخع األردني ،فمع يعخؼ لفع الميل ،وتخؾ مدألة تحجيج مفيػمو في تقجيخؼ لػزيخ العسل ،حيث نرت السادة ( )69مغ قانػف العسل األردني عمى
ما يمي" :تحجد بقخار مغ الػزيخ بعج استصالع رأؼ الجيات الخسسية السخترة ...ب – األوقات التي ال يجػز تذغيل الشداء بيا والحاالت السدتثشاة

مشيا" .وإنشي أرػ أف مشيج السذخع األردني في مدألة تحجيج لفع الميل جاء مشدجسا مع شبيعة السشاخ ،حيث أف ىشاؾ فارقا بيغ حمػؿ الميل في الذتاء
وحمػؿ الميل في الريف.
إذف ندتشتج أف السذخع قج حخص عمى تػفيخ حساية لمسخأة العاممة في مختمف التذخيعات ،والدؤاؿ الحؼ قج يثار في ىحا الذأف ،ىل جعل السذخع عسل

السخأة ليال مدسػح بحدب األصل ومسشػعا استثشاء أـ العكذ؟.

لإلجابة عمى ىحا الدؤاؿ ،نجج أف السادة ( )30مغ قانػف العسل البحخيشي قج نرت عمى ما يمي" :يرجر الػزيخ ق اخ ار بتججيج األحػاؿ واألعساؿ
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والسشاسبات التي ال يجػز فييا تذغيل السخأة ليال"(.)32

وىحا ىػ مػقف السذخع السرخؼ كحلظ ،حيث نرت السادة ( )89مغ قانػف العسل السرخؼ عمى أنو" :يرجر الػزيخ السختز ق اخ ار بتججيج األحػاؿ
واألعساؿ والسشاسبات التي ال يجػز فييا تذغيل الشداء في الفتخة ما بيغ الداعة الدابعة مداء والداعة الدابعة صباحا".

ويالحع أف السذخع السرخؼ لع يعتسج التعخيف الفمكي لتحجيج مفيػـ الميل في ىحه السادة ،بل حجد ساعات الميل مغ الداعة الدابعة مداء ولغاية
الداعة الدابعة صباحا.

أمخ جائد كقاعجة عامة ،إالّ في
وبحدب نز السادة ( )30مغ قانػف العسل البحخيشي والسادة ( )89مغ قانػف العسل السرخؼ ،فإف عسل السخأة ليال ىػ ُ
األحػاؿ واألعساؿ والسشاسبات التي يحجدىا وزيخ العسل.

وقج نيج السذخع األردني مشيجا مذابيا ،حيث نرت السادة ( )69مغ قانػف العسل عمى أنو" :تحجد بقخار مغ الػزيخ بعج استصالع رأؼ الجيات
الخسسية السخترة ....ب -األوقات التي ال يجػز تذغيل الشداء فييا والحاالت السدتثشاة مشيا".

مغ خالؿ الشز الدابق يتبيغ لشا أف السذخع األردني ومخاعاة العتبارات اجتساعية وحساية لمسخأة العاممة مغ الشاحية األخالقية فقج أعصى وزيخ العسل
وبعج االستئشاس بخأؼ الجيات السخترة تحجيج األوقات التي ال يجػز تذغيل السخأة فييا ليال واألعساؿ السدتثشاة مشيا(.)33

وبسػجب الرالحيات السخػلة لػزيخ العسل ،فقج صجر قخار مغ وزيخ العسل البحخيشي يبيغ فيو األوقات التي ال يجػز تذغيل الشداء فييا ،وىي ما بيغ
الداعة الثامشة مداء والداعة الدادسة صباحا ،وكحلظ بيغ القخار األعساؿ السدتثشاة مغ ذلظ ومشيا العسل في السدتذفيات والسصاعع والفشادؽ والسكاتب

الدياحية(.)34

المطلب الثاني

نطاق عمل المرأة

تشبو السذخع اإلماراتي إلى أف شبيعة السخأة تختمف عغ شبيعة الخجل لحلظ؛ فقج حطخ عمى السخأة العاممة الكياـ ببعس األعساؿ لسا ليا مغ آثار سمبية

عمى صحة السخأة البجنية والشفدية( .)35حيث نرت السادة ( )29مغ قانػف العسل اإلماراتي عمى ما يمي " :يحطخ تذغيل الشداء في األعساؿ الخصخة أو
الذاقة أو الزارة صحيا أو أخالقيا وكحلظ في األعساؿ األخخػ التي يرجر بتحجيجىا قخار مغ وزيخ العسل والذؤوف االجتساعية بعج استصالع رأؼ

الجيات السخترة".

تبيغ لشا مغ خالؿ الشز القانػني الدابق ،أف السذخع أَناط ميسة تحجيج األعساؿ التي يسشع مسارستيا مغ قبل السخأة إلى وزيخ العسل والذؤوف

يعي محسػد مغ قبل السذخع ،ذلظ أف بيئة العسل قابمة لمتبجؿ والتغيخ مغ فتخة
االجتساعية وذلظ بعج أخح رأؼ الجيات ذات العالقة ،وىحا مدمظ تذخ ّ
ألخخػ ،ىحا التغيخ قج يكػف سببا لتزييق نصاؽ عسل السخأة في عسل معيغ ،كأف تكػف الجراسات العمسية التصبيكية الدابقة ،تذيخ إلى أف بيئة العسل
آمشة بالشدبة لمسخأة لخمػىا مغ األشعة الزارة بالسخأة وجشيشيا عمى سبيل السثاؿ ،ولكغ قج تذيخ أبحاث عمسية حجيثة إلى احتسالية تعخض السخأة وجشيشيا
لمزخر مغ جخاء تعخضيا لبعس األشعة في بيئة العسل ،فيرجر الػزيخ ق اخ ار بحطخ عسل السخأة في تمظ األعساؿ بسػجب الرالحيات السخػلة لو ،وقج
يحجث العكذ كحلظ فبعس األعساؿ كانت تعتسج عمى الجيج العزمي بذكل كبيخ لسا يتشافى مع شبيعة السخأة وقجراتيا البجنية ،ولكغ وبدبب التصػر

التكشػلػجي قج يعتسج في االنتاج عمى آالت حجيثة أكثخ مغ االعتساد عمى الجيج العزمي لمعامل ،وبالتالي يربح ىحا القصاع مشاسبا لعسل السخأة
( )32وأعتقج أف لفع األحػاؿ الحؼ ورد في السادة ( )30مغ قانػف العسل البحخيشي يقرج بو الطخوؼ التي قج تص أخ وتدتجعي تغييخ أوقات العسل الستاحة لحجوث ضخؼ شارغ يدتجعي العسل إلى وقت متأخخ مغ
العسل.
( )33د .جعفخ محسػد السغخبي ،شخح أحكاـ قانػف العسل وفقا آلخخ التعجيالت واجتيادات محكسة التسييد ،الصبعة األولى ،دار الثقافة لمشذخ والتػزيع ،عساف ،2016 ،ص.109
( )34السخجع الدابق ،نفذ السػضع ،وأنطخ قخار وزيخ العسل السشذػر في الجخيجة الخسسية ،العجد  ،4508تاريخ .2001/10/1
( )35أنطخ قخيب مغ ىحا السعشى ،د .زيج محسػد العقايمة ،حقػؽ السخأة العاممة :دراسة مقارنة بيغ الذخيعة اإلسالمية والقػانيغ الػضعية ،مخجع سابق ،ص 416وما بعجىا.
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فيرجر الػزيخ ق اخ ار بالدساح لمسخأة في العسل في ذلظ القصاع.

وبشاء عمى نز السادة ( )29مغ قانػف العسل ،حجد القخار الػزارؼ رقع  1/6لدشة  1981في شأف تحجيج األعساؿ الخصخة أو الذاقة أو الزارة صحيا
أو أخالقيا والتي ال يجػز تذغيل الشداء فييا ،تمظ األعساؿ في السادة األولى مشو ،وىي في أكثخىا مساثمة لألعساؿ السحطػر تذغيل األحجاث فييا،
ونز السادة ":ال يجػز تذغيل الشداء في األعساؿ اآلتية:

 – 1العسل تحت سصح األرض في السشاجع والسحاجخ وجسيع األعساؿ الستعمقة باستخخاج السعادف واألحجار.
 – 2العسل في األفخاف السعجة لريخ السػاد السعجنية أو تكخيخىا أو إنزاجيا.
 – 3صشاعة السفخقعات واألعساؿ الستعمقة بيا.
 – 4المحاـ باألوكدجيغ واألستيميغ وبالكيخباء.
 – 5إذابة الدجاج وإنزاجو.

 -6تفزيس السخايا بػاسصػ الدئبق.
 -7الجىاف بسادة الجكػ.

 -8معالجة وتييئة أو اختداف الخماد السحتػؼ عمى الخصاص ،واستخالص الفزة مغ الخصاص.
 -9صشاعة القرجيخ والسخكبات السعجنية السحتػية عمى أكثخ مغ  %10مغ الخصاص.

 -10صشع أوؿ أكديج الخصاص ( السختظ الحىبي) أو أكديج الخصاص األصفخ ،وثاني أكديج الخصاص ( الدمفػف) ،وكخبػنات الخصاص وأكديج
الخصاص البختقالي ،وسمفات وكخومات وسميكات الخصاص.
 -11عسميات السدج والعجغ في صشاعة أو إصالح البصاريات الكيخبائية.
 -12تشطيف الػرش التي تداوؿ األعساؿ الػاردة بالبشػد  8و  11و.19
 -13إدارة أو مخاقبة الساكيشات السحخكة.

 -14ترميح أو تشطيف الساكيشات السحخكة أثشاء إدارتيا.
 -15صشاعة اإلسفمت.
 -16العسل في السجابغ.

 -17العسل في مدتػدعات الدساد السدتخخج مغ السػاد أو روث الحيػانات أو الجماء.
 -18سمخ الحيػانات وتقصيعيا وسسصيا وإذابة شحػميا.
 -19صشاعة الكاوتذػؾ.

 -20شحغ وتفخيغ البزائع في األحػاض واألرصفة والسػانئ ومخازف االستيجاع.
 -21صشاعة الفحع مغ عطاـ الحيػانات ما عجا عسمية فخز العطاـ قبل حخقيا.
 -22العسل في البارات".

ومشع تذغيل الشداء في األعساؿ الخصخة أو الذاقة أو الزارة صحيا أو أخالقيا يرمح قيجا قانػنيا عشج التعاقج ،وذلظ بسشع إبخاـ عقج عسل مع الشداء
يكػف محمو عسل مػصػؼ بأحج القيػد السحكػرة ،كسا قج يذكل إخالال في فتخة سخياف عقج العسل عشجما يكػف العقج قج أبخـ عمى عسل غيخ خصخ مثال

ثع نقل صاحب العسل السخأة العاممة إلى عسل
خصخ(.)36

( )36د .عجناف سخحاف ،د .عمي أحسج السيجاوؼ ،د .يػسف دمحم عبيجات ،أحكاـ قانػف تشطيع عالقات العسل االتحادؼ رقع  8لدشة  1980وتعجيالتو ،مخجع سابق ،ص . 93
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حخص السذخع اإلماراتي عمى تذجيع السخأة لمعسل بجانب الخجل ،وذلظ مغ خالؿ تييئة ضخوؼ وشخوط عسل تتشاسب وشبيعة السخأة ،وىحا ىػ
مشيج التذخيعات العخبية مجار البحث كحلظ ،حيث ساىست تذخيعات العسل في تعديد الجور االقترادؼ لمسخأة عمى مدتػػ األسخة

والسجتسع وقج تػصمت مغ خالؿ ىحا البحث إلى عجة نتائج وتػصيات مقتخحة.
أوالً :النتائج
 – 1مشح السذخع اإلماراتي السخأة العاممة ،إجازة وضع مجتيا خسدة وأربعػف يػما ،تذسل الفتخة التي تدبق الػضع وتمظ التي تمييا.
بعكذ بعس التذخيعات العخبية مجار البحث التي أعصت مجة أشػؿ.

 -2مشح السذخع اإلماراتي السخأة العاممة ،إجازة ما بعج الػضع انقصاع عغ العسل بجوف أجخ لسجة أقراىا مائة يػـ مترمة أو متقصعة،

إذا كاف ىحا االنقصاع بدبب مخض ال يسكشيا مغ العػدة إلى عسميا.
 – 3مشح السذخع اإلماراتي السخأة العاممة وبعج االنتياء مغ إجازة الػضع ،فتخة إلرضاع شفميا خالؿ الثسانية عذخ شي اخ التالية لتاريخ الػضع

يكػف لمعاممة التي تخضع شفميا فزال عغ مجة الخاحة السقخرة ،الحق في فتختيغ أخخييغ يػميا ليحا الغخض ،ال تديج كل مشيا عمى نرف ساعة.

 -4لع يسشح السذخع اإلماراتي إجازة لمسخأة العاممة لخعاية شفميا ،بعكذ السذخع البحخيشي الحؼ مشح السخأة إجا ةز لخعاية شفميا بحج أقرى ستة
أشيخ في السخة الػاحجة ولثالث مخات شػؿ مجة خجمتيا.

 -5تأكيجا عمى حساية السخأة العاممة ،فقج حطخ السذخع فرميا أثشاء إجازة األمػمة.
 -6لع يسشح السذخع اإلماراتي السخأة العاممة السدمسة الحق في الحرػؿ عمى إجازة عجة وفاة الدوج ،بعكذ السذخع البحخيشي الحؼ مشح
السخأة العاممة السدمسة الحق في الحرػؿ عمى إجازة عجة وفاة الدوج لسجة شيخ مجفػعة األجخ ،كسا أعصاىا الحق في استكساؿ عجة الػفاة

مغ إجازتيا الدشػية لسجة ثالثة أشيخ وعذخة أياـ ،وإذا لع يكغ ليا رصيج مغ إجازاتيا الدشػية فميا الحق في إجازة بجوف أجخ.

 -7نيج السذخع االماراتي نيجا مغاي اخ ،فقج جعل حطخ تذغيل السخأة ليال ىػ األصل ،واالستثشاء ىػ العسل في حاالت محجدة بشز القانػف ،في حيغ
أجاز السذخع البحخيشي – كقاعجة عامة – لمسخأة العاممة العسل ليال ،إال في األحػاؿ واألعساؿ والسشاسبات التي يرجر وزيخ العسل ق اخ ار
بذأنيا.

 -8مشح السذخع اإلماراتي وزيخ العسل والذؤوف االجتساعية ،صالحية تحجيج األعساؿ الخصخة أو الذاقة أو الزارة صحيا أو أخالقيا
والتي ال يجػز تذغيل الشداء فييا.

ثانياً :التوصيات
 – 1أقتخح عمى السذخع اإلماراتي إلى تعجيل نز السادة ( )31مغ قانػف العسل ،بحيث يعصي الحق لمسخأة العاممة الحرػؿ عمى فتخة
إلرضاع شفميا حتى يبمغ مغ العسخ سشتيغ بجال مغ سشة ونرف.
 – 2أقتخح عمى السذخع اإلماراتي أسػة بالسذخع البحخيشي والدػداني بالشز عمى إعصاء السخأة العاممة إجازة عجة وفاة الدوج كاممة
ومجفػعة األجخ حدب الذخيعة اإلسالمية ومجتيا أربعة أشيخ وعذخة أياـ.

 – 3أقتخح عمى السذخع اإلماراتي أسػة بالسذخع األردني بالشز صخاحة ،بحيث يحطخ عمى صاحب العسل تػجيو إشعار لفرل السخأة
العاممة بدبب زواجيا أو أثشاء إجازة الػضع.

 – 4أقتخح عمى السذخع اإلماراتي تزسيغ قانػف العسل مادة يمدـ بسػجبيا أصحاب العسل تػفيخ دور حزانة لخعاية أشفاؿ الشداء
العامالت.

 – 5أقتخح عمى وزيخ العسل إعادة الشطخ في القخار الستعمق بحطخ تذغيل السخأة في بعس األعساؿ وبذكل دورؼ أو كمسا دعت
الزخورة إلى ذلظ.
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] [11ياسيخ الديتػني ،الحساية القانػنية لمسخأة األجيخة أحكاـ مجونة الذغل ،مجمة السشارة لمجراسات القانػنية واالدارية ،السغخب ،العجد الدابع عذخ.2017 ،
] [12د .محسػد سالمة جبخ ،الحساية الجستػرية والقزائية لمحقػؽ األساسية في العسل ،مشذػرات مكتب اإلعالـ بسشطسة العسل العخبية ،دوف سشة نذخ.
] [13د .محسػد سالمة جبخ ،الحساية الجولية والعخبية لمسخأة العاممة ،مجمة الحقػؽ ،جامعة الكػيت ،الدشة  ،23العجد الثاني.2012 ،

] [14د .مخاد عمي الصخاونة ،الحقػؽ الخاصة لمسخأة العاممة في نطاـ العسل الدعػدؼ "دراسة مقارنة بيغ الذخيعة اإلسالمية والقانػف" ،بحث مشذػر في مجمة العمػـ الذخيعة ،جامعة
القريع ،السجمج التاسع ،العجد الثاني ،ربيع الثاني 1437ىػ  -يشايخ .2016

] [15رحاب القجومي ،حقػؽ السخأة في قانػف العسل األردني ،مشذػرات السخكد االرشادؼ لحقػؽ السخأة ،عساف2000 ،ـ.

] [16د .جعفخ محسػد السغخبي ،شخح أحكاـ قانػف العسل وفقا آلخخ التعجيالت واجتيادات محكسة التسييد ،الصبعة األولى ،دار الثقافة لمشذخ والتػزيع ،عساف.2016 ،
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