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Abstract: Our present time is witnessing a great technological revolution - the data era - through artificial intelligence programs that have
come to completely replace human beings in performing several tasks on their behalf, which can result in an increase in the unemployment
rate among workers, especially women.
It is essential to draw the decision makers' attention to this contemporary problem, and the increase in the unemployment rate that may
accompany it. Therefore, the increasing trend towards using machines at the expense of human labor has a great impact on employment.
Nevertheless, it may also have indirect effects on the mental and psychological health of humans.
The status of working women despite the legal protection provided for them, does not put them in a better position than men, they are
subject to be dismissed in light of artificial intelligence. As for children, it is difficult to predict what their future professional status will
become of, but international studies indicate that reliance will be on artificial intelligence devices with a percentage that may reach at the
very least to approximately 80% in 2050.
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حماية المرأة العاممة في ظل تقنيات الذكاء اإلصطناعي
"دراسة مقارنة"
دمحم عبيج الذخيجة

أستاذ القانهن الخاص المذارك األكاديمية الممكية لمذرطة – البحرين
الممخص: :

الػقت الحاضخ يذيج ثػرة تكشمػجية كبيخة – عرخ البيانات -مغ خالؿ بخامج الحكاء اإلصصشاعي ،التي اصبحت تحل محل االنداف كمياً في

تاديو بعس االعساؿ نياب ًة عشو ،مسا قج يتختب عميو مغ تفاقع ندبة البصالة بيغ العامميغ كخرػصاً الشداء مشيع.
البج مغ لفت نطخ صانعي القخار ليحه السذكمة السعاصخة كما قج يخافقيا مغ ازدياد ندبة البصالة ،لحلظ فإف تدايج التػجو نحػ االستعانة باآلالت عمى حداب
العسالة البذخية ُيخّمف تأثي اًخ كبي اًخ عمى التػضيف كالتذغيل؛ كقج يتخؾ كحلظ تأثيخات غيخ مباشخة عمى الرحة العقمية كالشفدية لمبذخ.

أف م كانة السخأة العاممة رغع الحساية القانػنية الكثيخة ليا ،إال انيا ليدت باحدغ حاؿ مغ الخجل ،فيي معخضة لالستغشاء عغ خجماتيا في ضل الحكاء

اإلصصشاعي ،اما االشفاؿ يرعب التشبؤ ما سيكػف عميو كضعيع العسمي مدتؿبالً ،إال أف الجراسات العالسية تذيخ الى أنو سيتع االعتساد عمى أجيدة الحكاء
اإلصصشاعي بشدبة قج ترل باقل تقجيخ الى  %80في عاـ .2050

الكممات المفتاحية :ذكاء  -اصصشاعي -السخأة – العاممة -حساية.

 1مقدمة
لمسخأة البحخيشية دكر بارز كفعاؿ في بشاء نيزة البحخيغ ،حيث كانت الدباقة في الجخػؿ إلى مياديغ العسل كالسبادرة إلى رفع كفاءتيا

كقجرتيا التعميسية كالعسمي ،كلقج كفل دستػر مسمكة البحخيغ حق السخأة في العسل حقػؽ السخأة كحق السداكاة بيشيا كبيغ الخجل ،كحارب

جسيع مطاىخ التسييد ضج السخأة .

كلع يغفل السذخع عغ شبيعة السخأة كػتيا أنثى ،فشطع في قانػف العسل حقػؽ ككاجبات السخأة العاممة كأعصاىا حقػقا خاصة تسيدىا عغ

الخجل ،خرػصاً ؼيسا يتعمق بإجازة الػضع كساعات العسل في فتخة الخعاية ،كمشح دستػر مسمكة البحخيغ السخأة الحق في االشتخاؾ في

الجسعيات كالشقابات التي تقػـ عمى أسذ كششية كتحقق أىجافا مذخكعة بػسائل سمسية.

كالستتبع لمتاريخ اإلنداني يجج أف شسػح اإلنداف كأمل البذخ جسيعا ىػ أف يكػف الغج أفزل مغ الحاضخ؛ فاإلنداف يحمع دائسا بتحقيق

أشياء كثيخة تعيشو عمى ما يػاجيو في حياتو كمعيذتو كدراستو كعسمو كمجتسعو ،كبعس ىحه األحالـ يتحقق ،ككثيخ مشيا يطل في شػر
أيزا نجج أنشا نحتاج إلى ما يداعجنا عمى
يعا ،ك ً
دائسا في شيء ما يداعجنا في االنتياء مغ كل اعسالشا سخ ً
األمل .كفي حياتشا ما نحمع ً
فيع بعس األمػر بصخيقة سخيعة ،ليحا نجج أف الحكاء اإلصصشاعي ىػ ما يداعجنا في حل تمظ االشياء.
العامل سػاء ذك اًخ كاف اـ انثى يديخ عمى صقل معخفتو كتعديد خبختو في العسل لتحديغ مخكده التعاقجؼ ،كلكغ مع انتذار الحكاء
اإلصصشاعي اصبح العامل في ىاجذ كخػؼ ليذ عمى السدتػػ السحمي كلكغ العالسي ،حػؿ كيفة االحتفاظ باعساليع في الفتخة الحالية
كالسدتقبمية القخيبة ججاً ،في ضل انتذار االالت الحكاء اإلصصشاعي التي تشجد كثيخ مغ االعساؿ في كقت كاحج كبجقة عالية ججاً كبتكمفة
قميمة ،مع تدامغ الخكػد االقترادؼ الحؼ يذيجه العالع االف نتيجة انكساش االقتراد العالسي بدبب كباء (كػركنا) كػفيج 19الحؼ سخع

مغ عسمية االنكساش – التي كانت تعاني مغ االساس مغ مذاكل اقترادية حؿيؿية  -كتدخيح كثيخ مغ االيجؼ العامة في كثيخ مغ
الذخكات العالسية كفقجاف كثيخ مغ االشخاص لػضائفيع كازدياد اعجاد البصالة.
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إال اف ىاجذ العساؿ في جسيع دكؿ العالع ،يجكر باالضافة الى ماسبق اف مدتقبل أالجياؿ السدتقبمية يكتشفو الغسػض كالزبابية
خرػصاً مع تدارع انتذار الحكاء اإلصصشاعي كبحمػؿ عاـ  2050سيفقج نرف العساؿ كضائفيع ،فكيف لشا اف نتخيل حجع الكارثة
التي ستحجث جخاء البصالة الكبيخة ججاً ،كما يتبعيا مغ تبعات سمبية عمى جسيع االصعجة ،خرػصاً اذا لع يػجج تشطيع قانػني يػازؼ بيغ

مرالح العساؿ كمرمحة صاحب العسل اخحاً بعيغ االعتبار الحكاء اإلصصشاعي عمى محسل الجج.

أف مكانة السخأة العاممة ليدت باحدغ حاؿ مغ حاؿ الخجل العامل ،إال اف السخأة معخضة لالستغشاء عغ خجماتيا في ضل الحكاء

ف
بشاء عمى الجراسات
اإلصصشاعي ،اما االشفاؿ يرعب التشبؤ في الحالة التي سيكػ عمييا كضعيع العسمي مدتؿبالً ،كندتصيع التشبؤ ً
العالسية السعشية بأنو سيتع االعتساد عمى اجيدة الحكاء اإلصصشاعي بشدبة قج ترل باقل تقجيخ بشحػ  %80في عاـ .2050
كبتالي يسكغ تحجيج مذكمة الجراسة تتسحػر حػؿ مجػ مالئسة التذخيعات العسالية لتشطيع آلية استخجاـ آالالت الحكاء اإلصصشاعي ،اـ

ستقف عاجدة تمظ ا لتذخيعات عغ السػازنة بيغ حق صاحب العسل باستخجاـ تقشيات الحكاء اإلصصشاعي ،كحساية العامل بالسحافطة عمى
فخص العسل كتػفيخىا قجر االمكاف .بسعشى ىل نحتاج الى حساية تذخيعية عسالية ججيجة متصػرة تػاكب الثػرة الرشاعية الخابعة ،عػضاً
عغ الحساية التذخيعية التقميجية التي مخعمييا اكثخ مغ 100عاـ مشح تاسيذ مشطسة العسل الجكلية.

المبحث األول :ماهية الذكاء اإلصطناعي

ىشاؾ اتفاؽ عالسي بيغ متخرري الحكاء اإلصصشاعي الحجيث عمى أف الحكاء اإلصصشاعي ال يخقى إلى مدتػػ القجرات البذخية  ،عمى
()1

الخغع مغ أف خػارزميات

الحكاء اإلصصشاعي قج ىدمت البذخ في العجيج مغ السجاالت السحجدة مثل الذصخنج .اقتخح البعس أنو

بسجخد أف يكتذف باحثػ الحكاء اإلصصشاعي كيؽية الؿياـ بذيء ما ،فإف ىحه القجرة لع تعج تعتبخ ذكية ،فقج اعتُبخ الذصخنج مثاالً لمحكاء
حتى فاز حاسػب ديب بمػ ( )Deep Blueببصػلة العالع ضج بصل العالع في الذصخنج غارؼ كاسباركؼ ،لكغ حتى ىؤالء الباحثيغ

ميسا مفقػد في أنطسة الحكاء اإلصصشاعي الحجيثة.
شيئا ِّ
يتفقػف عمى أف ً
تذبو خػارزميات الحكاء اإلصصشاعي الحجيثة كل أشكاؿ الحياة البيػلػجية باستثشاء اإلنداف العاقل ،حيث يطيخ الشحل الكفاءة في بشاء

سجكدا ،كالقشجس ال يسكشو تعمع بشاء خمية نحل .يسكغ لإلنداف
كيطيخ القشجس الكفاءة في بشاء الدجكد ،لكغ الشحمة ال تبشي
ً
خاليا الشحلُ ،
الحؼ يخاقب أف يتعمع الؿياـ باألمخيغ ،لكغ ىحه قجرة فخيجة بيغ أشكاؿ الحياة البيػلػجية .أنو أمخ قابل لمشقاش ما إذا كاف الحكاء البذخؼ

عاما حًقا ،فشحغ بالتأكيج أفزل في بعس السياـ اإلدراكية عغ اآلخخيغ ،لكغ الحكاء البذخؼ بالتأكيج أكثخ قابمية لمتصبيق بذكل عاـ مغ
ِّ
الحكاء غيخ البذخؼ(.)2

سشتصخؽ في ىحا السبحث الى تاريخ الحكاء اإلصصشاعي في مصمب اكلي ،كمفيػـ الحكاء االصصشاغي في مصمب ثاني ،كمسيدات

الحكاء اإلصصشاعي في مصمب ثالث ،كتيجيجات الحكاء اإلصصشاعي لفخص العسل في مصمب اخيخ.
المطمب األول

تاريخ الذكاء اإلصطناعي

( )1الخػارزمية سسيت بيحا االسع ندبة الى العالع السدمع الخػارزمي  ،كيدتعسل ىحا السرصمح في عمع الخياضيات كالحاسػب لػصف شخيقة حل مذكمة معيشة  ،كقج يكػف ىشاؾ اكثخ مغ خػارزـ كاحج
لحل مذكمة معيشة  ،مغ ىشا تاتي اىسية ؾياس كمقارنة "ججكػ" اك درجة فعالية الخػارزميات السختمفة حدب مقاييذ ججكػ محجدة  .كسا تعخؼ بأنيا الخػارزمية ىي مجسػعة نيائية مغ الخصػات
الػاضحة لحل مذكمة ما  ،كالتي بتسييد حالتيا االبتجائية  ،ستؤدؼ الى نتيجة كاضحة  ،كيسكغ تصبيق الخػارزميات مغ خالؿ بخامج الحاسػب  ،كلكغ بذكل اقل عسػمية عادة .
( ) 2د .جاسع حاجي ،أخالؾيات الحكاء االصصشاعي،السشذػر في جخيجة صحيفة اخبار الخميج الدبت 20:32- ٠٢٠٢ ٩١
alkhaleej.com/news/article/1222117
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ضيخ مفيػـ الحكاء اإلصصشاعي في نفذ الػقت الحؼ كاف يتع ؼيو العسل عمى إرساء األسذ الشطخية الخاصة بالحػاسيب ،حيث تعػد
()3

أكلى إشارات الحكاء اإلصصشاعي لشطخية الحػسبة الخاصة بعالع الخياضيات البخيصاني آالف تػريشغ

الحؼ ساىع بػضع أسذ الشطخية

الحجيثة لمحػسبة ككيؽية تصػيخ آالت ذكية قادرة عمى معالجة السعصيات بذكلّ ذكي ّ،كبالخغع مغ ذلظ فإف البجء الخسسي لسجاؿ الحكاء
اإلصصشاعي كقدع مختبط بعمػـ الحاسػب يعػد لػرشة عسلُ عقجت في كمية دارتسػث سشة  ،1956في كمية دارتسػث في ىانػفخ
بالػاليات الستحجة األمخيكية ،خالؿ انعقاد مجرسة صيؽية نطسيا أربعة باحثيغ أمخيكييغ :جػف مكارثي ،مارفغ ميشدكي ،ناثانييل ركتذدتخ

ككمػد شانػف.

كاكؿ مغ استخجـ مرصمح الحكاء اإلصصشاعي الكؿ مخة ىػ العالع جػف مكارثي مغ جامعة إـ آؼ تي ،الحؼ يشطخ إليو باإلضافة

لعجة عمساءآخخيغ عمى أنيع الجيل األكؿ كاالباء السؤسدػف لسجاؿ الحكاء اإلصصشاعيكسا نعخفو اليػـ  .ركدت االبحاث األكلية في شبيعة
الحاؿ عمى كيؽية مشح آآلالت صفة الحكاء كالقجرة عمى التحميل كالتفكيخ السشصقي بذكل مذابو لمبذخ ،كىػ ما قاد ركاد الحكاء
اإلصصشاعي في تمظ الفتخة لرياغة سبعة جػانب أساسية يسكغ مغ خالليا فيع الحكاء اإلصصشاعي كاىجافو كىي عمى الشحػ التالي-:


القجرة عمى محاكاة الػضائف العقمية الستقجمة لمجماغ البذخؼ.



القجرة عمى بخمجة الحػاسيب لتدتصيع استخجاـ المغات.



تختيب كتشطيع عربػنات افتخاضية (اصصشاعية) بصخيقة تسكشھا مغ تذكيل الػعي كاألفكار.



القجرة عمى تحجيج كؾياس مجػ تعقيج السذاكل.



القجرة عمى التحديغ الحاتي.



التجخد :أؼ مجػ الكفاءة التي تتستع بيا الحػاسيب كبخمجيات الحكاء اإلصصشاعي بالتعامل مع االفكار كالسفاـيع بجالً مغ



العذػائية كاالبتكار.

اقترارىا عمى االستجابة لالحجاث.

حرل مجاؿ الحكاءّ اإلصصشاعي عمى اىتساـ كدعع كبيخيغ خالؿ خسديشيات كستيشيات القخف الساضي ،كلكغ كبدبب الرعػبات التي
تخافقت مع تصبيق مفاـيع الحكاءّ اإلصصشاعي ضسغ اآلالت بتمظ الفتخة كبدبب رغبة الحكػمات كالجيات الجاعسة الحرػؿ عمى نتائج

فعمية ،تع إيقاؼ الجعع بذكل كبيخ خالؿ سبعيشيات القخف الساضي ،كىي الفتخة السعخكفة باسع :شتاء الحكاءّ اإلصصشاعي كإشارة
النخفاض البحث كالتصػيخ في ىحا القصاع أثشاء ھحه الفتخة الدمشية(.)4

عاد الحكاءّ اإلصصشاعي لمػاجية مخة أخخػ مع بجاية ثسانيشيات القخف الساضي ،كذلظ بفزل ضيػر كتصػر العجيج مغ التقشيات ك ضيػر

تقشيات ججيجة في مجاؿ صشاعة االجيدة الحكية السختمفة ،بجءاً مغ تدعيشيات القخف الساضي كحتى يػمشا ىحا لعاـ  ، 2020تدايج البحث

كالتصػيخ في مجاؿ الحكاء اإلصصشاعي ،كبجأت البخمجيات السعتسجة تثبت فعالية كقجرات عالية ججاً  ،ففي عاـ 1979ـ تع بشاء مخكبة
ستانفػرد ،كىي أكؿ مخكبة ُمديخة عغ شخيق الكسبيػتخ ،ككحلظ تسكشت شخكة آؼ بي إـ مغ ترشيع حاسػب ديب بمػ سشة  1997الحؼ
تسكغ مغ ىديسة بصل العالع في الذصخنج الخكسي جارؼ كاسباركؼ في مباراة اعتبخت نقصة فاصمة محػرية في تصػر الحكاء

التفاعمية ُمتاحة
اإلصصشاعي ،كبجأت كتيخة التدارع في عمع الحكاء اإلصصشاعي في بجاية القخف الػاحج كالعذخيغ حتى أصبحت الخكبػتات
ّ
في الستاجخ ،بل إف األمخ تعجػ ذلظ ليربح ىشاؾ ركبػت يتفاعل مع السذاعخ السختمفة مغ خالؿ تعابيخ الػجو ،كغيخىا مغ الخكبػتات
تصػر عمػـ الحاسػب الشطخية ،حيث أضفى
( )3آالف ماثيدػف تػرنغ ىػ عالع حاسػب بخيصاني رائج ،كرياضياتي ،كعالع مشصق ،كعالع تحميل الذفخات ،كعالع بيػلػجيا نطخية .كاف لو تأثيخ عطيع في ّ
نسػذجا لحاسػب يدتعسل ألغخاض عامة.
الصابع الخسسي لسفاـيع الخػارزمية كالحػسبة بػاسصة آلة تػرنغ ،كالتي يسكغ أف تُعتبخ
ً
( )4تأليف اآلف بػنية؛ تخجسة عمي صبخؼ فخغمي ،الحكاء االصصشاعي :كاقعو ك مدتقبمو ،الكػيت :السجمذ الػششي لمثقافة ك الفشػف ك اآلداب ،1993,ص .72
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التي أصبحت تقػـ بسياـ صعبة كالخكبػت نػماد ( )Nomadالحؼ يقػـ بسيسة البحث كاالستكذاؼ عغ األماكغ الشائية في القصب

كيحجد مػقع الشيازؾ في السشصقة(.)5
الجشػبيُ ،
كاستسخ التصػر كال يداؿ حتى تسكشت جػجل مغ تقجيع بخنامجيا الخائج ألفا جػ الحؼ تسكغ سشة  2016مغ ىديسة الكػرؼ الجشػبي لي

سيجكؿ بصل العالع في لعبة جػ التي تعتبخ أصعب كأعقج مغ لعبة الذصخنج ،كالتي تتصمب قجرات تحميل كمعالجة معقجة تتجاكز إمكانية

حداب االحتساالت السسكشة لمعبة .كيشطخ ليحا الحجث مغ قبل العجيج مغ الخبخاء عمى أنو خصػة ىامة في مجاؿ تصػر الحكاء
االصصساعي؛ إذ يعتبخ ألفا جػ أكؿ تصبيق ذكاء اصصشاعي عاـ التػجو ،بسعشى أنو قادر عمى تعمع حل السذاكل ميسا كانت شبيعتيا،

بخالؼ حاسػب ديب بمػ الحؼ كاف مخرراً في لعبة الذصخنج كلع يكغ باالمكاف استخجامو في اؼ مجاؿ آخخ(.)6
كمشح ذلظ الحيغ ،نجح مرصمح «الحكاء اإلصصشاعي»  -الحؼ مغ السحتسل أف يكػف قج اختخع في البجاية إلثارة انتباه الجسيػر ،أصبح

االف شائعا لجرجة أف ال أحج يجيمو اليػـ ،كأف ىحا الفخع مغ السعمػماتية أخح في االنتذار أكثخ فأكثخ مع مخكر الػقت ،كبسا أف التقشيات

التي انبثقت عشو ساىست بقجر كبيخ في تغييخ العالع عمى مجػ الدتيغ سشة الساضية.
تقجـ عمى مجػ عذخيغ عاماً
كمية دارتسػث ،كلكشو لع ُيحقق أؼ ّ
تع إعالف مفيػـ الحكاء اإلصصشاعي بذكل رسسي عاـ 1956ـ في ّ
أذاً ّ
الحاسػبية السحجكدة التي كانت متػفخة آنحاؾ.
تقخيباً ،كقج يعػد سبب ذلظ إلى الُقجرات
ّ
المطمب الثاني

تعريف الذكاء اإلصطناعي

اف البذخ كحجىع ىع مغ تصمق عمييع صفة العقل ،ألف قجراتشا العقمية ىامة في كل صغيخة ككبيخة في حياتشا  ،مجاؿ الحكاء اإلصصشاعي
يعشي بسيكشة الحكاء اإلنداني كدراسة قجراتو العقمية ،فسغ أىع األسباب لجراسة الحكاء اإلصصشاعي ىػ محاكلة فيسشا لعسميات العقل

البذخؼ ،بصخيقة تبتعج عغ عمع الفمدفة كعمع الشفذ كعمع التذخيح كالتي تعشى بجكرىا أيزاً بالعقل البذخؼ ،فعمع الحكاء اإلصصشاعي
يكافح لبشاء الحكاء بالقجر الحؼ يعشى ؼيو بفيع ىحا الحكاء.

فالحكاء اإلصصشاعي اليػـ أصبح مفيػماً متجاكال ججاً ،كقج دخل عمى جسيع السجاالت العمسية التقشية مشيا كحتى العمػـ اإلندانية.
فاليػاتف الحكية بيغ ايجيشا كأجيدة التمفاز الستػاصمة في بيػتشا خيخ دليل عمى ذلظ .أصبح مغ الصبيعي اليػـ اقتشاء أجيدة ذكية كالتعامل

ببخامج معمػماتية ذكية.

عمع الحكاء اآللي في حج ذاتو ليذ بعمع ججيج في العالع األكاديسي كال حتى التجارؼ لكغ دمقخشتو اليػـ سسحت بتجاكلو كسفيػـ ججيج ،زاد
مغ ذلظ انتذار األجيدة الخقسية السترمة كضاىخة البيانات الزخسة حيث أصبح السخء كاف لع يكغ متخررا في السعمػماتية يتحجث عغ
الحكاء اإلصصشاعي كيخبصو عادة باألجيدة التكشػلػجية السبتكخة مع أنو ليذ كل شيء مبتكخ مختبط حتسا بالقجرة عمى التفكيخ الحاتي.
الحكاء اإلصصشاعي تقشيا كليج مجاليغ عمسييغ :عمع الدمػكيات كالعربيات كعمع اإلعالـ اآللي أك كسا يدسى حجيثا بعمع السعمػماتية

(لمتفخقة الرحيحة بيغ السجاليغ بالشدبة لمستخرريغ في عمع األكتػماتيكيات كالعمػـ الجؾيقة)(.)7
("Artificial Intelligence - Overview", www.tutorialspoint.com, Retrieved 7-10-2019. Edited. )5
()6

كيف

يشترخ

الحاسػب

عمى

بصل

لعبة

الػ"جػGo

"،

بقمع كخيدتػؼ

كػش بتاريخ

11يػليػ،2016

مػقع /https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/how-the-computer-beat-the-go-master

( )7دمحم اليادؼ .التعميع االلكتخكني عبخ شبكة االنتخنت  ( .القاىخة  ،الجار السرخية المبشانية  ،الصبعة االكلى 2005 ،ـ ،ص .85
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مغ حيث التعخيف ىػ العمع الحؼ يزع كل الخػارزميات كالصخؽ الشطخية مشيا كالتصبيؿية التي تعشى بأتستة عسمية أخح الق اخرات مكاف

اإلنداف سػاء كاف ذلظ بصخيقة كاممة أك جدئية بسعية اإلنداف ،مع القجرة عمى التأقمع أك االقتباس أك التشبؤ .عادة ،يكػف البخنامج ذكيا
إذا قاـ تمقائيا بدمػؾ غيخ مبخمج مدبقا حيث يدتصيع مغ نفدو اخح ق اخرات ججيجة لمتكيف مع حالتو كحالة محيصو عبخ الدمغ .إف
خرائز الحكاء اإلصصشاعي مغ الترخفات التمقائية كالتصػر الحاتي كالتعمع اآللي التمقائي تػحي بفكخة حخية اآللة السصمقة في أخح

الق اخرات في السدتقبل الق خيب كمشو التخػفات الستراعجة حاليا عمى الداحتيغ اإلعالمية كاألكاديسية ،لكغ الػاقع التقشي كالعػائق األخالؾية

كالتكشػلػجية تقػؿ غيخ ذلظ (.)8

ككحلظ تع تعخيف الحكاء اإلصصشاعي بأنو " دراسة كيؽية تػجيو الحاسب ألداء اشياء يؤدييا االنداف بصخيقة أفزل"(.)9

بأبدط العبارات ،يذيخ مرصمح الحكاء اإلصصشاعي ) (Artificial Intelligenceإلى األنطسة أك األجيدة التي تحاكي الحكاء البذخؼ

استشادا إلى السعمػمات التي تجسعيا(.)10
ألداء السياـ كالتي يسكشيا أف تحدغ مغ نفديا
ً
ُيعتبخ الحكاء اإلصصشاعي أحج فخكع عمع الحاسػب ،كإحجػ الخكائد األساسية التي تقػـ عمييا صشاعة التكشػلػجيا في العرخ الحالي،

قسية عمى الؿياـ بسياـ ُمعيشة تُحاكي كتُذابو تمظ التي تقػـ
كيسكغ تعخيف مرصمح الحكاء اإلصصشاعي بأنو قجرة اآلالت كالحػاسيب الخ ّ
ُ
الحكية؛ كالقجرة عمى التفكيخ أك التعُمع مغ التجارب الدابقة أك غيخىا مغ العسميات األُخخػ التي تتصمب عسميات ذىشية ،كسا
بيا الكائشات
ّ
ييجؼ الحكاء اإلصصشاعي إلى الػصػؿ إلى أنطسة تتستع بالحكاء كتترخؼ عمى الشحػ الحؼ يترخؼ بو البذخ مغ حيث التعُمع كالفيع،

لسدتخجمييا خجمات ُمختمفة مغ التعميع كاإلرشاد كالتفاعل كما إلى ذلظ(.)11
بحيث تُقجـ تمظ األنطسة ُ
كنعتقج اف التعخيف االخيخ ىػ تعخيف اقخب الى الػاقع ،كلغ نجخل في متاىة التعخيفات السختمفة كػنيا لغ تثخؼ بحثشا كليذ
بتخررشا ،كانسا الحؼ سشخكد عميو ىػ تاثيخ تمظ االجيدة عمى فخص العسل .حيث اصبحت تصبيقات الحكاء اإلصصشاعي تؤثخ في
جسيع القصاعات تقخيبا ،كخاصة في الرشاعة كالبشػؾ كالتأميغ كالرحة كالجفاع ،ذلظ أنو أصبح مغ السسكغ تحػيل العجيج مغ السياـ
يغيخ صبغة العجيج مغ السيغ كقج يؤدؼ إلى زكاؿ بعزيا نيائيا
الخكتيشية الحالية إلى عسميات آلية ،كىحا مغ شأنو أف ّ
المطمب الثالث

مجاالت الذكاء اإلصطناعي

لقج دخمشا فجخ حؿبة ججيجة ،حيث تعسل الثػرة التكشػلػجية عمى تغييخ حياتشا بدخعة ىائمة ،مسا يغيخ بذكل كبيخ الصخؽ التي نعسػل
كنتعمع بيا ،كحتى تمظ التي نعير بيا سػياً .يسخ الحكاء اإلصصشاعي بشسػ ىائل كإيجػاد تصبيقػات ججيػجة فػي عػجد مت اديػج مػغ القصاعػات،

بسا في ذلظ األمغ كالبيئة كالبحث كالتعميع كالرحة كالثقافة كالتجارة إلى جانب االستخجاـ الستدايج التعقيج لمبيانات الزخسة.

الحكاء اإلصصشاعي ىػ الحجكد الججيجة لإلندانية ،بسجخد عبػر ىحه الحجكد ،سيؤدؼ الحكاء اإلصصشاعي إلى شكل ججيج مغ الحزػارة
اإلندػػانية .السبػػجأ التػػػجييي لمػػحكاء اإلصػػصشاعي لػػيذ أف يرػػبح مدػػتقالً أك يحػػل محػػل الػػحكاء البذػػخؼ .كلكػػغ يجػػب عميشػػا أف نتأكػػج مػػغ

( )8بيحا السعشى رعج فاضل عمػاف،ترسيع كتحميل الخػرزميات،عساف،دار مججالكؼ لمشذخكالتػزيع،2011،ص  48كمابعجىا.
( )9أسامة الحديشي .لغة لػجػ  ( .الخياض  ،مكتبة بغ سيشا لمشذخ كالتػزيع  ،الصبعة االكلى 2002 ،ـ )،ص .129
( )10السخجع الدابق،ص .132
("Artificial Intelligence (AI)", www.techopedia.com, Retrieved 7-10-2019. Edited. )11
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تصػػيخه مػػغ خػػالؿ نيػػج إندػػاني قػػائع عمػػى الؿػػيع كحقػػػؽ اإلندػػاف .نحػػغ نػاجػػو سػؤ ًاال حاسػ ًػسا :مػػا نػػػع السجتسػػع الػػحؼ نخيػػجه غػ ًػجا تفػػتح ثػػػرة
الحكاء اإلصصشاعي آفاًقا ججيجة كمثيخة ،لكغ االضصخاب األنثخكبػلػجي كاالجتساعي الحؼ يجمبو في أعقابو يتصمب دراسة متأنية(.)12

نػػتج مػػغ معامػػل أبحػػاث الػػحكاء اإلصػػصشاعي تقشيػػات عجيػػجة ،مػػازاؿ بعزػػيا فػػي األش ػػار األكلػػى مػػغ الج ارسػػة كالبحػػث  ،فػػي حػػيغ كصػػل
الػبعس اآلخػخ إلػى نزػج ندػبي أدػ إلػى تصػػيخ أنطسػة ججيػجة عسميػة تعػالج مذػاكل كاقعيػة كػاف يعتبػخ مػغ السدػتحيل معالجتيػا بأسػاليب
()13

البخمجة التقميجية

 ،كيعتبخ مجاؿ " الحراع اآللية الحكية (  ) Smart Robotكأنطسة الخبخاء (  ) Expert Systemsأىع مجاليغ مػغ

ىحه السجاالت كؼيسا يمي نبحة مبدصة لياتيغ التقشيتيغ كإمكاناتيسا:
الفرع األول

الذراع اآللية الذكية

تدتخجـ الحراع اآللية مؤخ اًخ في السرانع لمؿياـ باألعساؿ الخكتيشية التي تحتاج إلى قػة عزمية ،كال تتصمػب عسميػات أك أنذػصة ذىشيػة

معقجة ،مثل عسميات المحػاـ كالػجىاف فػي مرػانع الدػيارات .كقػج اعتسػج تذػغيل ىػحه األذرعػة عمػى دقػة كسػخعة أنطسػة الػتحكع ( Control

 ) Systemsالتػػي تعسػػل بػاس ػػصة أجيػػدة الحاس ػػب اآللػػي  ،كك ػػاف اليابػػانيػف أكؿ م ػػغ اسػػتعسل ى ػػحه األذرع برػػػرة مػس ػػعة فػػي ص ػػشاعة
الديارات كالحؼ نتج عشو غدك الياباف لألسػاؽ العالسية بديارات ذات جػدة عالية كأسعار مشافدة(.)14

كأستخجاـ األذرع اآللية في الترشيع لو فػائج عجيجة فيي ال تصالب بإجازات كضػع بالشدػبة لمسػخأة العاممة،سػاعات رعاية،أسبػعية،سػشػية أك
عخضية ،كالتكل كال تتعب مغ العسل كال تتػقف إال لفتخات الريانة  ،كسػا أنيػا تدػتصيع العسػل فػي مرػانع غيػخ مكيفػة أك مزػاءة إضػاءة

غيخ قػية  ،كفي ىػحا تػػفيخ لمصاقػة  ،ثػع أنيػا ال تخفػع الػجعاكؼ  ،كال تصالػب بتعػيزػات إذا تعخضػت خصػأ أك عسػجاً إلػى غػازات سػامة أك

م ػػاد كيساكيػػة ضػػارة  ،كأخي ػ اًخ فيػػي ال تحتػػاج إلػػى م اخفػػق مدػػانجة مثػػل دكر الحزػػانة كصػػاالت الصعػػاـ كالرػػاالت الخياضػػية كغيخىػػا مسػػا
يصالب بو العساؿ  ،كليذ مغ الرعب شبعاً تخجسة كل ىحه السدايا إلى تػفيخ كبيخ في تكمفة اإلنتػاج كفػي الدػيصخة عمػى الصاقػة اإلنتاجيػة
لمسرانع بحيث تتشاسب مع قػػ العخض كالصمػب لمدػػؽ  ،كذلػظ بػجكف المجػػء إلػى تدػخيح العسػاؿ لبزػعة أسػابيع أك شػيػر أك فػي كضػع

كرديات إضاؼية.
كمع تصػر أنطسة التحكع اآللية كازد ياد قجرة الحاسبات اآللية التي تذغميا ،ازدادت قجرات الحراع اآللية كأصبحت تقػـ بأعساؿ دؾيقة
كمخكبة كرشع شخائح السيكخك كسبيػتخ كغيخىا مغ األعساؿ التي تتصمب أنطسة تحكع معقجة كصعبة ،إال أف ىحه األعساؿ كانت محجكدة

بسا يسكغ إنجازه باستخجاـ أساليب البخمجة التقميجية ،كقج أدػ إدخاؿ أساليب الحكاء اإلصصشاعي في بخمجة ىحه األذرع إلى فتح أفاؽ

ججيجة لع تكغ مسكشة مغ قبل  ،فأصبحشا اليػـ نتكمع عغ أذرع تدتعسل الخؤية اإللكتخكنيػػة (  ) Electronic Visionفي فخز السشتجات

كفي تحخيظ الحراع ( أك عجة أذرع ) في حيد ضيق بأسمػب مخف يتشاسب مع متغيخات البيئة التي يعسل بيا(.)15
الفرع الثاني

أنعمة الخبراء () Expert Systems

( )12د .جاسع حاجي ،مخجع سابق.
( )13يسكغ تقديع الحكاء االصصشاعي الى نػعيغ مغ الػضائف أكالسياـ ،الشػع األكؿ كضائف حياتية ذكية يقرج بيا تمظ الػضائف الحياتية التي يسكغ أف نقػـ بيا بذكل دكرؼ لكي تترخؼ كتتفاعل في
العالع .كالشػع الثاني كضائف ،كمياـ تتصمب الخبخة.
( )14عادؿ عبج الشػر  ،أساسيات الحكاء االصصشاعي  ،الخياض  ،دار الؽيرل الثقاؼية  ،الصبعة االكلى 2005 ،ـ،ص .54
( )15خالج ناصخ الديج  ،أصػؿ الحكاء الرشاعي  ،الخياض  ،مكتبة الخشج  ،الصبعة االكلى 2004 ،ـ،ص .98
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كىي بخامج تحتػؼ عمى كسية ىائمة مغ السعمػمات التي يسمكيا خبيخ إنداني في حقل معيغ مغ حقػؿ السعخفة كبعس ىحه البخامج
أثبتت فعاليتيا لتػكج إمكانيتيا في ىحا السجاؿ .كالشطاـ الخبيخ ىػ بخنامج مرسع ليشفج مياماً متعمقة بالخبخة البذخية ،يحاكؿ الشطاـ الخبيخ

الؿياـ بعسميات تعتبخ عادة مغ اختراص البذخ ك يتزسغ الحكع ك اتخاد الق اخرات(.)16

يسمظ الخبخاء البذخيػف كسية ىائمة مغ السعخفة الستخررة في مجاالت عسميع لحا فإف الشطع الخبيخة تدتشج عادة إلى قػاعج معخفة ك

تتزسغ عجد ىائالً مغ قػاعج السعصيات التي تحػؼ معمػمات السعخفة ،ك الشطع الخبيخة فخع مغ الحكاء اإلصصشاعي .كيتكػف الشطاـ
الخبيخ مغ ثالثة أجداء رئيدية:

أكالً :قاعجة السعخفة  : knowledge baseتتزسغ السعارؼ الستعمقة بحقل الخبخة.

ثانياً :محخؾ االستجالؿ  : Inference engineنطاـ لسعالجة السعارؼ ك استشتاج شخيقة االستجالؿ.
ثالثاً :كاجية السدتخجـ  : user interfaceتسكغ السدتخجـ غيخ الخبيخ مغ الػصل إلى معخفة الشطاـ الخبيخ.

كلفع الخبيخ مذتق مغ الخبخة  ،كىػ الذخز الستسخس الحؼ مخ بتجارب عجيجة صقمت فيسو لسجاؿ مغ السجاالت كأغشت فكخة

بسعمػمات اختز بيا دكف غيخه  ،كميدتو عغ أنجاده مغ السختريغ في السجاؿ كبحلظ استحق لفع خبيخ .كتيجؼ أنطسة الخبخاء (

 ) Expert Systemsإلى تصػيخ بخامج محاسبية تدتصيع تحميل األحجاث كالسػاقف في مجاؿ مغ السجاالت كالػصػؿ إلى نفذ
االستشتاجات أك الشتائج التي يرل ليا الخبيخ.

كيتع ذلظ عغ شخيق استحجاث نسػذج محاسبي يػازؼ الشسػذج الحىشي الحؼ لجػ الخبيخ كخدف السعمػمات بو  ،كقج دلت األبحاث

عمى أف السعمػمات التي يدتخجميا الخبيخ في عسمو تشقدع إلى قدسيغ رئيدييغ  :األكؿ خاص بالسعمػمات الذائعة في ىحا السجاؿ مثل

الحقائق كالقػانيغ (  ) factsالستعخؼ عمييا كالسقبػلة لجسيع السختريغ (  ) Heuristicsالتي يتسيد بيا الخبيخ عغ غيخه كالتي قج تكػف
عمى شكل عالقة مثال بيغ لػف البذخة كندبة الكػليدتخكؿ في الجـ  ،أك الذكل االنديابي لعيشة صخخية كندبة التخسبات السعجنية فييا.
كىحه القػانيغ يدتخمريا الخبيخ مغ التجارب التي مخ بيا كتقػـ بتػجيو بحثو كدراستو لمحالة السعخكضة عميو كمداعجتو في الػصػؿ إلى

الشتائج السصمػبة ،كقج تختمف ىحه القػانيغ التخررية مغ خبيخ إلى آخخ(.)17

كانت الػرقة العمسية التي تقجـ بيا البخكؼيدػر فايجشباكـ (  ) Faygenbaumخبيخ الحكاء اإلصصشاعي في جامعة ستانفػرد لسؤتسخ
الحكاء اإلصصشاعي العالسي لعاـ  1977ـ أكبخ األثخ في تػجيو ىحا العمع الججيج  ،فقج شخح البخكؼيدػر فكخة أف قػة أنطسة الخبخاء تشبع

مغ السعخفة  Knowledgeالتي تختدنيا كليذ مغ قجرتيا عمى تسثيل الشساذج كالؿياـ بعسميات استشتاجية  ،كمغ ىحه الشطخية ركدت
األبحاث الججيجة عمى استخالص السعخفة مغ الخبخاء عػضاً عغ التخكيد عمى الصخؽ السختمفة لمتسثيل كالعسميات االستشتاجية السعقجة ،
كىسا مػضػعاف لع يتع تكػيغ نطخيات متكاممة عشيسا بعج كبالتالي فيسا يعانياف مغ قرػر في تصبيقاتيسا العسمية.

كمغ أكائل أنطسة الخبخاء التي تصػرت حتى اآلف نطاـ مايدغ  Mycinلتحميل كعالج كأمخاض الجـ السعجية ،كقج شػر ىحا الشطاـ في
جامعة ستانفػرد حيث أحتػت قاعجة معمػماتو عمى نحػ (  ) 400قانػف تخبط العػارض السحتسمة لمسخض باالستشتاجات السسكشة  ،كقج
()18

قػرنت الشتائج السدتخخجة مغ نطاـ مايدغ في كثيخ مغ تحميالتو عمى مدتػػ األشباء السػجػديغ في المجشة

.

كرغع الشجاح الحؼ حققتو كثيخ مغ ىحه األنطسة فأنو يجب أف نتػخى الححر كعجـ التدميع لكل ما يخخج مغ ىحه األنطسة مغ نتائج أك
استشتاجات ،كسا يجب االبتعاد عغ الخػض في تػقعات خيا لية عغ قجراتيا .كالحؼ يجب تػضيحو ىػ أف ىحه األنطسة ال يسكغ أف تحل
( )16أسامة الحديشي .لغة لػجػ ،الخياض  ،مكتبة بغ سيشا لمشذخ كالتػزيع  ،الصبعة األكلى 2002 ،ـ،ص .72
( )17د .عادؿ عبج الشػر ،أساسيات الحكاء االصصشاعي ،الخياض  ،دار الؽيرل الثقاؼية  ،الصبعة األكلى 2005 ،ـ ،ص .269
( )18دمحم اليادؼ  ،مخجع سابق،ص .82
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محل الخبيخ نيائياً  ،كأنو عمى الخغع مغ أف كثي اًخ مغ الشتائج التي تتػصل ليا األنطسة تتصابق أك حتى تفػؽ الشتائج التي قج يرل ليا
الخبيخ إال أف ىحه األنطسة تدتخمز قػتيا مغ التخكيد عمى مػضػع معيغ كمحجكد لسجاؿ مغ السجاالت كأنو كمسا أتدع نصاؽ ىحا

السػضػع ضعفت قجرتيا االستشتاجية كالعكذ صحيح.

كألنطسة الخبخاء مجاالت معيشة أثبتت قجرتيا ؼيو أكثخ مغ غيخىا فقج اشتيخت في التخصيط  Planningكفي تحميل العػارض كتحجيج

األخصاء  Diagnosticsكفي الترسيع  Designكفي الؿيادة كالديصخة  Command and Controlكغيخىا مغ السجاالت الستخررة
التي تع فيع العسميات السصمػبة ليا  ،كالتي تتشاسب كالقجرات التسثيمية كاالستشتاجية ليياكل األنطسة السدتخجمة  ،ندتشتج مغ كل ماتقجـ

أف أنطسة الخبخاء أك األحخػ نطع قػاعج السعخفة  Knowledge Base Systemsكسا يفزل كثيخ مغ الباحثيغ تدسيتيا  -ىي أنطسة
ججيجة ذات قجرات تفػؽ بسخاحل قجرات األنطسة اآللية التقميجية حيث أف ليا القجرة عمى الحرػؿ عمى االستشتاجات بسعمػمات متشاقزة

كغيخ مكتسمة  Incomplete and Inconsistent knowledgeكىي بحلظ تحاكي الخبخاء كالقادة العدكخييغ الحيغ غالباً ما يتخحكف
الق اخرات تحت ىحه الطخكؼ  ،كىي تقشية عسمية مفيجة مادامت تدتخجـ مغ قبل السختريغ كشبقت في السجاالت التي تتشاسب مع حجكد

معخفتشا لقجراتيا(.)19

المبحث الثاني

تداعيات استخدام تقنيات الذكاء اإلصطناعي عمى سهق العمل

شيج سػؽ العسل تغيخات جحرية مشح لحطة الثػرة الرشاعية كاختخاع االالت ،كالسحخكات البخارية ككيف اسيست ىحه االختخاعات في
القجرة عمى الترشيع كالشقل باستخجاـ القصارات البخارية ،كلع تكغ تمظ االختخاعات تذكل ىاجد ًا كمشافداً لمعامل ،الف تمظ االختخاعات

جاءت لتداعج العامل نفدو عمى سخعة االنجاز ككفخة االنتاج كبجيج أقل مغ الدابق .كبقي الحاؿ كحلظ عمى كل السخاحل التي لحقت
فتخة الثػرة الرشاعية مغ اختخاعات كثيخة ججاً اليسكغ حرخىا ،ككاف العالع باسخة يفخح لبعس مشيا كيتخػؼ مغ بعزيا خرػصاً إذا ما

كانت تذكل خص اًخ عمى كجػده.

أما مع دخػؿ أجيدة الحكاء اإلصصشاعي سػؽ العسل في فتخة الدشػات القميمة الساضية ،كانتذارىا بذكل غيخ مقشغ مغ الشاحية القانػنية،
أصبحت تشافذ العساؿ بػضائفيع ،كػنيا تقػـ بػضائفيع عمى اكسل كجو كباستقاللية كاممة دكف تجخل مع العامل ،لحلظ نجج ىشاؾ مرانع
ضخسة تجار بذكل كامل اتػمتيكياً ،دكف كجػد عجد مغ العساؿ يحكخ ،كمع زيادة عجد سكاف الكخة االرضية السرحػب بالصبع بديادة
االيجؼ العاممة ،كفي ضل كضع اقترادؼ عالسي يعاني كثي اًخ مغ السذاكل كاالزمات العالسية ( مالية  ،صحية ،سياسية ،بصالة) السختمفة

اصبح العامل ميجداً باالستغشاء عغ خجماتو ،كيف ال كالعامل دائسا يعتبخ الصخؼ االضعف في عقج العسل ،لحلظ نجج التذخيعات
العسالية جاءت بشرػص آمخة لحساية ىحا الصخؼ الزعيف،الف العساؿ يذكمػف الدػاد االعطع في السجتسعات.
المطمب األول

المخاوف من استخدامات الذكاء اإلصطناعي عمى سهق العمل

لقج تجاكزت العجيج مغ اإلنجازات السعتسجة عمى تقشيات الحكاء اإلصصشاعي قجرات اإلنداف :فمقج ىدمت آلة في لعبة الذصخنج بصل

الالعبيغ في العالع في لعبة
العالع في عاـ  1997كسا تع االشارة اليو سابقاً ،كسا تفػقت سشة  2016آالت أخخػ عمى أحج أفزل ّ

«الجػ» ،كعمى العبيغ مستازيغ في لعبة البػكخ .كتقػـ أجيدة الكسبيػتخ بإثبات  -أك بالسداعجة عمى إثبات  -الشطخيات الخياضية ،كيتع
بشاء السعارؼ بذكل تمقائي انصالقا مغ بيانات ضخسة ججاً تقاس بالتيخابايت أك حتى بالبيتابايت ،باستخجاـ تقشيات التعّمع اآللي.

( )19خالج ناصخ الديج  .أصػؿ الحكاء الرشاعي ،الخياض  ،مكتبة الخشج  ،الصبعة األكلى 2004 ،ـ ،ص. 76
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كبفزل تقشيات التعمع اآللي ،تقػـ اآلالت بالتعخؼ عمى الكالـ كتجكيشو ،مثميا مثل عسل الدكختيخة الصبيعية ،كتقػـ أخخػ بالتعخؼ بجقة
عمى سسات الػجو أك برسات األصابع مغ بيغ عذخات السالييغ ،كقخاءة الشرػص السكتػبة بالمغة الصبيعية .كسا كججت بفزل ىحه

التقشيات سيارات ذاتية التحكع ،كشائخات بجكف شيار ،كآالت قادرة عمى تذخيز الػرـ السيالنيشي أفزل بكثيخ مغ األشباء السختريغ في
لمذامات الجمجية يتع التقاشيا باستخجاـ اليػاتف السحسػلة .كأصبحت الخكبػتات
األمخاض الجمجية ،ك ذلظ اعتسادا عمى صػر فػتػغخاؼية ّ
تحل تجريجياً محل اإلنداف السقاتل في الحخكب.

كالدؤاؿ السذخكع الحؼ يصخح نفدو ىل ىشاؾ أؼ مخاكؼ يسكغ أف تجعمشا نخذى استعساؿ الحكاء اإلصصشاعي نجج أنو كمسا استخجمشا

الحكاء الرشاعي في العجيج مغ السجاالت مغ حػلشا ،نخذى كقتيا عجـ االىتساـ بأؼ جشذ بذخؼ كعجـ الحاجة إليو في أؼ عسل ،فمقج

أصبح ىشاؾ بجيل قادر عمى انجاز أغمب ما يفعمو الجشذ البذخؼ .

أيزا مغ قجرة ىحه أالجيدة عمى أصالح ذاتيا تمقائياً ،أؼ ال يحتاج إلى أيجؼ بذخية لكي يتع رؤيتو كترميحو ،كىحا
ككحلظ الخػؼ ً
جيجا كلكغ ليذ عمى حداب الجشذ
مغ أخصخ األشياء ،فال يجب أف يؤثخ ىحا الحكاء بالدمب عمى السجتسع .كلكغ عميشا أف ندتفيج مشو ً

البذخؼ ،كأف عجـ تصػر ىحه األجيدة ليحه الجرجة يعج مغ مرمحة البذخ ،لكي ال يحجث أؼ مخاكؼ تجعمشا نقمق حياؿ ذلظ ،فسغ
بجال مغ أؼ بذخ ،فيحا يعج كارثة حؿيؿية بحيث نجج أف ىحه الخكبػتات السشتذخة ال تحتاج إلى
السخيف سيصخة الخكبػتات في كل مكاف ً
أؼ شيء كتفتقخ الى الجانب االخالقي(.)20

ىل يسكششا تخيل حياتشا دكف استخجاـ الحكاء اإلصصشاعي االجابة السبجئية تكػف بالشفي فيػ أصبح جدء ميع لمغاية مغ حياتشا اليػمية،

مداكيا لمبذخ.
جيجا كال نجعمو
فسيسا كاف لو مغ مخاكؼ كلكششا ال يسكغ الديصخة عمى العجيج مغ األشياء بجكنو ،لحلظ عميشا أف نتفيع ىحا ً
ً
ججا معخفتو
كلكشو لو أىسيتو الالزمة لسداعجة البذخ فقط ال غيخ ،كال يجب أف يكػف مداكؼ أك أفزل بل مداعج ،فيحا مغ الزخكرؼ ً

نيائيا لكي ال نشجـ عمى ىحا كنعػد إلى الػراء مخة أخخػ.
كاالنتباه إليو ،كال يجب تجميخه ً
كلكغ يجب ال نشدى أنو مغ أىع إيجابيات الحكاء اإل صصشاعي ىي قجرتو عمى الجيج الستػاصل كاالنتاج السزاعف لمعسل ،كىحا يخجع
لقجرة اآلالت عمى العسل السدتسخ دكف أؼ تػقف .يعسل الحكاء اإلصصشاعي عمى تقجيع العجيج مغ التصبيقات التي كفخت عمى اإلنداف

الكثيخ مغ الػقت مثل نطاـ السالحة الخخائط الحؼ أصبح مغ الرعب ججاً االستغشاء عشو ،ألنو يشجد السياـ كاألعساؿ بذكل أسخع

بكثيخ ،كبشدبة أخصا التحكخ.

كمغ أىع ما يسيد ىحا الحكاء كحلظ ىػ أف ال يتاثخ باألىػاء مثل اإلنداف ،فقج يخػنو ضسيخه أك أىػائو ،كلكغ الحكاء اإلصصشاعي ال

تتحكع ؼيو ىحه األىػاء.

إذاً كبجكف شظ تؤثخ تصبيقات الحكاء اإلصصشاعي في جسيع السجاالت الحياتية اليػمية ،كخاصة في الرشاعة ،االنتاج ،البشػؾ ،التأميغ

،الرحة ،التعميع ،كالجفاع ،كذلظ ألنو أصبح مغ السسكغ تحػيل العجيج مغ السياـ الخكتيشية الحالية إلى عسميات آلية ،كىحا مغ شأنو أف
يغيخ صبغة العجيج مغ السيغ كقج يؤدؼ إلى زكاؿ بعزيا نيائيا.
ّ
المطمب الثاني
( )20ىل يشبغي أف نخذى الخكبػتات فائقة الحكاء ،بقمع ستيػارت راسل -ستيػارت راسل ىػ أستاذ عمػـ الحاسػب بجامعة كاليفػرنيا بيخكمي ،كالخبيخ في مجاؿ الحكاء االصصشاعي  -بتاريخ 2
يػليػ ،2016مشذػر بسجمة  Scientific Americanلمعمػـ عمى السػقع https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/from-the-magazine/should-we-fear-
/supersmart-robots
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باستخجاـ الحكاء اإلصصشاعي ،أصبحت معطع أبعاده  -ربسا باستثشاء حذ الفكاىة  -مػضع التحميل كإعادة البشاء العقالني عغ
شخيق أجيدة الكسبيػتخ .كباإلضافة إلى ذلظ ،تجاكزت اآللة قجراتشا السعخؼية في معطع السياديغ ،مسا يجعل البعس يخذى مخاشخىا.
كليذ مغ السدتغخب أف أالجياؿ السدتقبمية قج تشطخ الى زمششا الحاضخ كترفو بأنو زمغ تغيخات ىائمة ،فخالؿ بزعة عقػد ليذ إال،
تحػلشا مغ مجتسع يعتسج عمى اآلالت الى مجتسع يعتسج عمى السعمػمات ،كؼيسا يػاصل عرخ السعمػمات االزدىار كالتقجـ ،كجج السجتسع

نفدو مخغساً عمى التستع بعالقة كدية ججيجة كحسيسة مع الشطع الخػارزمية القائسة عمى البيانات.
اف مدتقبل سػؽ العسل كما يعتخيو مغ ضبابية لسذيج الحالة التي سيكػف عمييا كخرػصاً كضع العامل في ىحه السعادلة ،كالخػؼ
بشاء عمى كثيخ مغ الجراسات – سيتع التصخؽ الييا ادناه -مغ ازدياد كبيخ بحجع البصالة ،كإحالؿ اجيدة الحكاء اإلصصشاعي محل
الستػقع ً
العامل قادـ المحالة ،مالع تتجخل الحكػمات بػضع ضػابط كتشطيع قانػني عسالي ججيجياخح بعيغ االعتبار الجخيل القادـ ال محالة عمى
العالقة العسالية ،كاف تكػف ىشاؾ تذخيعات عسالية غيخ تقميجيو.

فالتذخيعات العسالية الدابقة شجعت بصخيقة ما عمى تذجيع اصحاب االعساؿ عمى أنياء عقػد العسل بدبب استبجاؿ نطاـ انتاجيا
()21

بآخخ بسا يسذ حجع العسالة ،كىحا نججه في نز السادة ( )110مغ قانػف

رقع ( )37لدشة  2015بتعجيل السادة ( )110مغ قانػف

العسل في القصاع األىمي الرادر بالقانػف رقع ( )36لدشة  2012بشريا عمى أنو " "يجػز لراحب العسل أنياء عقج العسل بدبب
إغالؽ السشذأة كمياً أك جدئياً أك تقميز حجع نذاشيا أك استبجاؿ نطاـ إنتاج بآخخ بسا يسذ حجع العسالة ،عمى أال يتع أنياء العقج إال
بعج إخصار الػ ازرة بدبب األنياء قبل ثالثيغ يػماً مغ تاريخ إخصار العامل باألنياء."...

كنالحع عمى ىحه السادة بأف السذخع قج اجاز لراحب العسل أنياء عقج العسل إال بعج إخصار الػ ازرة بدبب األنياء قبل ثالثيغ يػم ًا

مغ تاريخ إخصار العامل باألنياء ،كنؤيج الخاؼ الحؼ يصالب بالشز عمى مػافقة ك ازرة العسل كليذ مجخد االخصار  ،فإف ثبت لمػ ازرة عجـ

صحة الدبب الحؼ يجعيو صاحب العسل لالغالؽ فال تاذف لو باالغالؽ ،كعشجئح يحتفع العامل بحقػقو كاممة الستختبة عمى ىحا األنياء

غيخ السبخر(.)22

كمغ نافمة القػؿ في ىحا السجاؿ أف نذيخ إلى ما قزت بو محكسة الشقس السرخية في حكع ليا بخرػص سمصة صاحب العسل في
إغالؽ مشذاتو " ،أف مغ سمصة صاحب العسل تشطيع مشذاتو كاتخاذ مايخاه مغ الػسائل إلعادة تشطيسيا ،كاف أدػ بو ذلظ إلى تزييق
دائخة نذاشو أك ضغط مرخكفات متى رأػ مغ ضخكؼ العسل مايجعػ إليو ،بحيث إذا اقتزى ىحا التشطيع إغالؽ احج فخكع السشذأة أك

أحج أقداميا كأنياء عقػد بعس عسالو كاف ليحا االنتياء ما يبخره ،كانتيى عشو كصف التعدف(.)23

كالبج مغ االشارة في ىحا السجاؿ لشز السادة ( )22مغ ذات القانػف التي أجازت لراحب العسل تجريب العساؿ عمى تقشيات التصػر

التكشمػجي حيث نرت السادة عمى أنو " يحطخ عمى صاحب العسل أف يخخج عمى الذخكط الستفق عمييا في عقج العسل الفخدؼ أك عقج
العسل الجساعي ،أك أف يكمف العامل بعسل غيخ متفق عميو إال إذا دعت الزخكرة إلى ذلظ مشعاً لػقػع حادث ،أك إصالح ما نذأ عشو،
أك في حالة القػة القاىخة ،عمى أف يكػف ذلظ برفة مؤقتة .كلو أف يكمف العامل بعسل غيخ الستفق عميو ،إذا كاف ال يختمف اختالفاً
( )21قانػف رقع ( )37لدشة  2015بتعجيل السادة ( )110مغ قانػف العسل في القصاع األىمي الرادر بالقانػف رقع ( )36لدشة  ،2012الرادر بتاريخ  2015/12/31السشذػر بالجخيجة الخسسية رقع
.3242
( )22د .صالح دمحم احسج دياب ،الػسيط في شخح احكاـ قانػف العسل كالتاميشات االجتساعية ،مشذػرات جامعة البحخيغ ،الصبعة األكلى ،2013ص .351
( )23حكع محكسة الشقس في الصعغ رقع  44لدشة  45ؽ  ،جمدة  ،1980/5/17مذار إليو لجػ د .احسج رشاد اليػارؼ ،شخح قانػف العسل البحخيشي،سمدة الكتب القانػنية  ،5جامعة العمػـ التصبيؿية،
مسمكة البحخيغ،الصبعة األكلى ،2010ص .427
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جػىخياً عغ عسمو األصمي كيذتخط عجـ السداس بحقػؽ العامل .كيجػز لراحب العسل تجريب العامل كتأىيمو لمؿياـ بعسل مختمف عغ

العسل الستفق عميو تسذياً مع التصػر التكشػلػجي في السشذأة بذخط إخصار الػ ازرة السخترة كالتشطيع الشقابي السعشي".

كبامعاف الشطخ في ىحه السادة نجج فييا تزارب حيث اف السذخع نز في الفقخة األكلى بعجـ الخخكج عمى الذخكط الستفق عمييا في

عقج العسل ،كعجـ تكميف العامل بعسل يختمف اختالفاً جدىخياًعع عسمو االصمي ،ثع يعػد في الفقخة الثانية اعاله ليعصي صاحب العسل
الحق في تجريب العامل كتاىيمو لسيشة تختمف عغ السيشة الستفق عمييا تسذياً مع التصػر التكشمػجي بحدب ما جاء في الشز ،كىحا يعج

تشافزاً ضاى اًخ في الشز ،كدكف أف يعتج بإرادة العامل كمػافقتو عمى ذلظ.

كلجاللة عمى حجع السذكمة الستػقعة مدتؿبالً كفقجاف كثيخ مغ الػضائف ىشالظ العجيج مغ الجراسات مغ مخاكد عالسية كلكغ يرعب

سخدىا في ىحا البحث ،كلكغ سشاخح مثاالً محمياً عمى مدتػػ مسمكة البحخيغ كآخخ اقميسياً كعالسياً في الفخكع التالية.
الفرع األول

مدتقبل سهق العمل محميا

عمى مدتػػ مسمكة البحخيغ خبخاء يؤكجكف :الحكاء اإلصصشاعي كالػضائف الشػعية يترجركف السذيج االقترادؼ في الدشػات

السقبمة ،حيث أكج خبخاء كاقتراديػف أف حجع التغييخ القادـ عمى خارشة األعساؿ كالػضائف السدتقبمية يقجر بػ ،% 80كأكضحػا أف
األرقاـ العالسية تبيغ أنو بحمػؿ عاـ  2025سيتع التعامل مع أكثخ مغ  ٪ 85مغ تفاعالت العسالء دكف أف يكػف ىشاؾ كجػد لإلنداف،

مع تػقع استبجاؿ ما يرل إلى  800مميػف كضيفة بتكشػلػجيا الحكاء اإلصصشاعي بحمػؿ عاـ  ،2030إذ ثسة أعساؿ ججيجة ستبخز مقابل

كضائف تقميجية ستشجثخ ،لتكػف التقشيات كالتكشػلػجيا الحجيثة ىي السترجرة في السذيج االقترادؼ كاإلنتاجي .مع التاكيج عمى الجكر
الكبيخ لمتحػؿ الخقسي كالحكاء اإلصصشاعي في تغييخ خارشة الػضائف السدتقبمية ،مذي اخ الى أف ىشاؾ كضائف كثيخة ستتغيخ كأخخػ

ججيجة ستطيخ في غزػف سشة أك سشتيغ كحج أقرى(.)24

كسا اكجكا عمى أىسية الػعي كأف التػجو االقترادؼ الججيج سيتسحػر حػؿ التكشػلػجيا بػصفيا ىي األسخع أداء كاألقل تكمفة ،فمع يعج
العسل الحؼ يقػـ بو  300مػضف ىػ ذاتو اليػـ ،بل استعيس عشيا بػ  50مػضفا كبخامج كتكشػلػجيات جعمت مغ تقميز السػضفيغ أم اخ
كاقعا كحتسيا ،فسثال ثسة أعساؿ ستشتيي مثل كضائف االستؿباؿ أك االتراالت ،كىشاؾ مغ التقشيات التي تزسغ أداء نفذ الخجمات مغ

رد كإجابة عمى التداؤالت كتدجيل السالحطات ،كبالسثل بعس الػضائف الستعمقة بالسجاؿ الرحي كاألشباء كالتعؿيسات كاألشعة

كالخجمات الرحية األخخػ كغيخىا سػؼ تتغيخ بالسثل ..كيسكغ اإلشارة إلى كجػد تػجو نحػ أتستة دعع العسالء إذ تتػقع شخكة جارتشخ
أنو بحمػؿ عاـ  2025سيتع التعامل مع أكثخ مغ  ٪ 85مغ تفاعالت العسالء دكف كجػد لإلنداف ،كيتػقع الخبخاء استبجاؿ ما يرل إلى

 800مميػف كضيفة بتكشػلػجيا الحكاء اإلصصشاعي بحمػؿ عاـ  ،2030كيسكغ القػؿ أف تكشػلػجيا الحكاء اإلصصشاعي قادرة بالفعل عمى
التعامل مع العجيج مغ الػضائف السحاسبية عمى سبيل السثاؿ مثل إعجاد الزخائب ،كالخكاتب ،كمخاجعة الحدابات(.)25
الفرع الثاني

مدتقبل سهق العمل اقميميا
( )24د .جاسع حاجي ،خبيخ الحكاء االصصشاعي اإلقميسي ،مقاؿ بعشػاف خبخاء يؤكجكف :الحكاء االصصشاعي كالػضائف الشػعية يترجركف السذيج االقترادؼ في الدشػات السقبمة ،السشذػر بتاريخ
 2020/08/29الػقت  12.40السشذػر عمى مػقع نباء الخسسي https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2f
 - 25السخجع الدابق.
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كمغ االراء االقميسية( )26أف "الحكاء اإلصصشاعي ُي َعُّج مغ أقػػ األدكات التي ستداحع البذخ في أعساليع ،لكػنيا تذسل كل العسميات
مذجدا عمى أف ىشاؾ شخكات كبخػ تخمت عغ معطع مػضفييا بعج تفعيل
كاإلجخاءات ،ككحلظ إمكانية دمجيا بالق اخرات الحكية كبدخعة"،
ً

ىحه األدكات.

مثال بالخصػط ا لجػية البخيصانية التي تدعى لالستبجاؿ بجسيع مػضفييا في خجمة العسالء بالياتف مغ خالؿ نطاـ اتراؿ
كضخب ً

التعخؼ عمى الكالـ"Speech recognition" .
ذكي يعتسج عمى تقشية ُّ
كتس ِّكغ ىحه التقشية مغ فيع خصاب العسيل أكتػماتيكيِّا .كأمثمة ىحا األمخ كثيخة خاصة في األعساؿ اإلدارية الخكتيشية ،كالحًقا مغ الستػقع
أف تديصخ عمى األعساؿ التي تحتاج إلى قخار مغ خالؿ "أنطسة دعع اتخاذ القخار". Decision-Support Systems
كتحجيجا ؼيسا يتعمق بسػاجية ت اديج معجالت
في السقابل ،يؤكج السخعذي أنو ال تطيخ بجائل قػية متاحة لمبذخ لمتعامل مع تمظ التأثيخات،
ً
مزيفا أف "الؿيسة التي تقجميا ىحه األدكات تديخ في اتجاه معاكذ لتػضيف البذخ ،كاالستثشاء سيكػف لقميل مغ السختريغ
البصالة،
ً
السؤىميغ في التعامل مع تقشيات الحكاء اإلصصشاعي ،كلشا أف نترػر شخكة تقجـ خجماتيا لسالييغ العسالء مغ خالؿ عجد ال يتجاكز
العذخيغ مغ الكفاءات السخترة.
الفرع الثالث

مدتقبل سهق العمل عالميا

احتساال
مغ أالراء عمى مدتػػ العالع كذفت دراسة حجيثة أجخاىا باحثػف مغ جامعتي أككدفػرد البخيصانية كييل األمخيكية أف ىشاؾ
ً
عاما ،كسا مغ الستػقع أف يكػف
بشدبة  %50بأف يتفػؽ الحكاء اإلصصشاعي عمى الحكاء البذخؼ في جسيع السجاالت في غزػف ً 45
عاما .كال تدتبعج نتائج الجراسة أف يحجث ذلظ قبل ىحا التاريخ.
ًا
قادر عمى تػلي كافة الػضائف البذخية في غزػف ً 120
ككفًقا لمجراسة فإف "اآلالت ستتفػؽ عمى البذخ في تخجسة المغات بحمػؿ عاـ  ،2024ككتابة السقاالت السجرسية بحمػؿ عاـ ،2026

مبيعا بحمػؿ عاـ ،2049
كؾيادة الذاحشات بحمػؿ عاـ  ،2027كالعسل بتجارة التجدئة في  ،2031بل كفي كتابة كاحج مغ أفزل الكتب ً
كفي إجخاء الجخاحات بحمػؿ عاـ ".2053
ِ
يحدغ قجراتو بدخعة ،كيثبت ذاتو عمى نحػ متدايج في السجاالت التي يديصخ عمييا اإلنداف
كشجدت الجراسة عمى أف الحكاء اإلصصشاعي ّ
مؤخخ أكبخ العب في العالع في المعبة الريشية القجيسة
ًا
تاريخيِّا ،كعمى سبيل السثاؿ ،فإف بخنامج "ألفا جػ" ،السسمػؾ لذخكة جػجل ،ىدـ
أيزا أف تحل تكشػلػجيا الؿيادة الحاتية محل السالييغ مغ سائقي سيارات األجخة.
السعخكفة باسع "جػ" .كفي اإلشار ذاتو ،تتػقع الجراسة ً
كاستصمعت الجراسة آراء  352مغ خبخاء التعمع اآللي كالحكاء اإلصصشاعي ،لمتشبؤ بسجػ التقجـ الحؼ يسكغ إنجازه في ىحا السجاؿ خالؿ

فزال عغ رصج تػقعاتيع
كتفػقو في ميغ محجدة،
العقػد القميمة السقبمة ،ككحلظ معخفة التػقيت السحجد لشسػ قجرات الحكاء اإلصصشاعي ُّ
ً

بذأف متى يربح متفػًقا عمى البذخ في جسيع السياـ كما اآلثار االجتساعية التي يسكغ أف تتختب عمى ذلظ التقجـ ككفق الجراسة ،يتػقع
قادر عمى فعل أؼ شيء يسكغ لإلنداف الؿياـ بو(.)27
كثيخ مغ الخبخاء أنو في غزػف قخف مغ الدماف سيكػف الحكاء اإلصصشاعي ًا

عاما ،بقمع ىاني زايج بتاريخ 3يػليػ ،2017مشذػرات مجمة
( )26ماجج السخعذي -أستاذ الحكاء االصصشاعي السداعج بجامعة ججة -لػ"لمعمع" ،الحكاء االصصشاعي يتفػؽ عمى البذخ في غزػف ً 45
سشتفميشظ البخيصانية السشذػرة عمى مػقع https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/al-will-be

عاما ،بقمع ىاني زايج بتاريخ 3يػليػ  ،2017مقالة مشذػرة عمى صفحات مجمة  Scientific Americanلمعمػـ،مشذػرة عمى مػقع السجمة
( )27الحكاء االصصشاعي يتفػؽ عمى البذخ في غزػف ً 45
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/
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قج ححرت مغ أف "نحػ  4مغ بيغ كل  10أمخيكييغ ستحل محميع في العسل أجيدة ذكاء صشاعي في ثالثيشيات

القخف الحالي ،كأف تمظ األجيدة ستقػـ بجكر أكبخ في حياتشا عمى نحػ بات ييجد كضائف العامميغ في بعس السجاالت كاالستعاضة عشيع
بآالت كتقشيات ججيجة ،كمشيا خجمة العسالء".

"كثيخ مغ الذخكات الكبخػ نقمت خجماتيا
ًا
تذيخ كيب في ترخيح ُنذخ عمى شبكة مػقع سي إف إف األمخيكية عمى اإلنتخنت إلى أف
لمدبائغ إلى دكؿ مثل اليشج كغيخىا مغ الجكؿ ذات السدتػػ السشخفس لألجػر ،ككحلظ قصاع الدسدخة ،إذ يتع االعتساد عمى بخنامج

"بمػكذيغ(".)29

كاألمخ نفدو بالشدبة لسيشة الرحافة ،ؼبعج أف قزى اإلنتخنت عمى عجد كبيخ مغ الرحف ،باتت كضائف العامميغ في ميشة

الرحافة ميجدة ىي األخخػ ،كىشاؾ خػارزميات تدسح لسشافح األنباء بإنذاء قرز إخبارية تمقائيِّا ككضعيا عمى مػاقع الػيب دكف

تفاعل بذخؼ ،كجخت تجخبة ذلظ بالفعل بػكالة أسػشيتج بخس اإلخبارية األمخيكية.

كسا أنو مغ السسكغ أف نذيج قخ ًيبا االستعاضة عغ السحاميغ في بعس السجاالت مغ خالؿ تصبيقات مدتقبمية ،فكتابة الػصية أك حتى
ثسشا بالتأكيج.
الصالؽ ،ستكػف مغ األمػر التي تتػالىا ىحه البخامج لألشخاص بذكل أسخع كأقل ً

كخمرت إيسي إلى أنو "بالخغع مغ عجـ كجػد إجساع بذأف كيؽية االستعجاد لمحكاء اإلصصشاعي حػؿ العالع ،إال أنو ال مجاؿ لمذظ بأف
الػقت حاف لالستعجاد لو ،ما يدتػجب كضع خصط مدتقبمية تقػـ عمى االستثسار في التجريب كالتعميع كتأىيل العسالة لخػض مجاالت

عسل ججيجة".

ككسا رايشا اعاله كمغ الجراسات الدابقة مغ مشاشق مختمفة في العالع تذتخؾ بشفذ الفكخ كالتػجو ،بأف كثيخ مغ الػضائف ستختفي

بحمػؿ الدشػات القمية القادمة كسيحل محميا أجيدة الحكاء اإلصصشاعي ،كسيربح كثيخ مغ العساؿ التقميجيغ دكف كضائف كبالتالي زيادة
عجد البصالة كتبعاتيا االجتساعية كاالقترادية السختمفة.

المبحث الثالث

ماهية الحماية القانهنية لممرأة العاممة في التذريع البحريني

يعتبخ السذخع البحخيشي مغ التذخيعات الدباقة بدغ قانػف خاص بالعسل لكي يشطع العالقة بيغ العساؿ كأرباب العسل عمى نحػ يحقق

مرمحة الصخفيغ كيجفع مديخة التشسية كيديج اإلنتاج كذلظ مغ خالؿ مػاجھة الحاجات اإلندانية كاالجتساعية التي قج تطيخ في نصاؽ
العسل كمػاكبة التصػرات الستالحقة عمى الرعيجيغ االقترادؼ كاالجتساعي .اخحاً باالعتبار حساية العامل بذكل عاـ كالسخأة العامة

عمى كجو الخرػص كتػفيخ األحكاـ القانػنية الخاصة بحاجاتيا اإلندانية كاالجتساعية كالرحية كتسكيشيا مغ التػفيق بيغ عسميا كبيغ

كاجباتيا األسخية مغ شأنو أف يشعكذ إيجاباً عمى إنتاجيتيا كيحقق مرمحة رب العسل ،كسا أنو يعدز الذعػر بالصسأنيشة مسا يداھع
في الحفاظ عمى األمغ كالدمع االجتساعييغ.

نسػذجا في تسكيغ كدعع السخأة في االنخخاط بدػؽ العسل ،كفي سبيل ذلظ ،أكج قانػف العسل عمى السداكاة
حيث تعتبخ مسمكة البحخيغ
ً
بيشيا كبيغ الخجل ،كسا كراعى الصبيعة الخاصة بالسخأة فعسل عمى حسايتيا مغ أؼ ضخر يقع عمييا .كال يعج ىحا االتجاه حجيثًا في

( )28أجختيا أيسي كيب ،الخئيذ التشفيحؼ لػكالة كيبسيجيا جخكب الستخررة في دراسة االستخاتيجيات الخقسية.
( )29كبمػكذيغ ىػ بخنامج قادر عمى معالجة السعامالت تمقائيِّا بذكل دقيق كمػثػؽ بو ،ما يؤىمو ألخح مكاف الػسصاء في قصاعات البشػؾ كالزساف كالتأميغ كالخىغ العقارؼ .كىػ األمخ الحػ دفع مؤشخ
ناسجاؾ إلى اإلعالف عغ عدمو استخجامو ،ما يسكغ كصفو بأنو خصػة أكلى عمى شخيق تحجيع العسالة.
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البحخيغ ،حيث عالج قانػف العسل السمغي الرادر عاـ  1976مػاضيع خاصة بالسخأة العاممة ،كعشجما صجر القانػف الحالي رقع ()36

في عاـ  ،2012سعى ألف يزسغ كيػسع مغ نصاؽ حقػؽ السخأة العاممة.

كلالحاشة بساـية الحساية القانػنية لمسخأة العاممة سشقدع ىحا السبحث الى السصالب التالية

السصمب األكؿ :حقػؽ السخأة العاممة في مسمكة البحخيغ.

الفخع األكؿ :حقػؽ السخأة العاممة في دستػر مسمكة البحخيغ.

الفخع الثاني :حقػؽ السخأة العاممة في قانػف العسل البحخيشي.
السصمب الثاني :األحكاـ الخاصة بحساية األمػمة.
المطمب األول

حقهق المرأة العاممة في مممكة البحرين

تعج األمػمة الخسالة السقجسة التي نيزت بيا السخأة  ،كمغ ثع فإف جسيع الجكؿ تدعى في الػقت الخاىغ إلى العسل عمى تػفيخ كافة

الذخكط التي تكفل حسايتيا كرعايتيا .كقج شيجت العقػد األخيخة تػاججاً عمى نصاؽ كاسع لمسخأة في أسػاؽ العسل البحخيشية بذكل خاص،

حتى أضحى عسميا سسة مغ سسات السجتسعات السعاصخة  ،غيخ أف حجع تػاجج السخأة في أسػاؽ العسل كنػعيتو يتػقف عمى شبيعة
اقتراديات الجكؿ كدرجة تصػرىا  ،كسا أف مداحسة السخأة لمخجل في العجيج مغ مجاالت العسل قج أكجج بعس السعصيات التي تتصمب

تػفيخ شخكط معيشة لعسل السخأة نط اًخ الختالؼ شبيعتيا عغ الخجل  ،كىحا ما حجا بالسشطسات الجكلية مثل مشطسة العسل الجكلية لػضع
ضػابط معيشة تكفل حساية السخأة كتػفيخ حج أدنى مغ الذخكط اإلندانية التي يجب تػفيخىا حتى يسكشيا التػفيق بيغ عسميا كمدئػلياتيا
األسخية ،كقج كخس السذخع الػششي في العجيج مغ الجكؿ ىحه السبادغ التي أرستيا معاييخ العسل الجكلية كذلظ بسشاسبة تشطيع عسل السخأة ،
حتى أضحى في العجيج مغ الجكؿ تشطيساً متكامالً يػفخ لمسخأة الحساية القانػنية الالزمة التي تخاعى شبيعتيا اإلندانية كالسدئػليات األسخية
التي تقػـ بيا في السجتسع.

الفرع األول

حقهق المرأة العاممة في دستهر مممكة البحرين

ارتبط تصػر السجتسع بجرجة التصػر الثقافي كاالجتساعي لمسخأة ،كمجػ مداىستيا الفعالة في البشاء الحزارؼ ،كىػ ما يجعػ إلى إيالء
اما يقػـ عمى االعتخاؼ بحقػقيا األساسية عمى اختالفيا ،مع اإليساف بجكرىا السؤثخ في بشاء كتصػر السجتسع مغ خالؿ
السخأة احتخ ً
االعتخاؼ الرخيح ليا بحلظ ،مع إيجاد الزسانات التي تكفل ليا التستع بتمظ الحقػؽ عمى قجـ السداكاة مع الخجل دكنسا أؼ تسييد.
كقج كفل دستػر مسمكة البحخيغ تستع السخأة بجسمة مغ الحقػؽ كالحخيات العامة ،حيث نرت السادة رقع ( )1في الفقخة (ىػ) مشو عمى

أف «لمسػاششيغ ،رجاالً كنداء ،حق السذاركة في الذؤكف العامة كالتستع بالحقػؽ الدياسية ،بسا فييا حق االنتخاب كالتخشيح ،»...كسا
أشار أيزا إلى ضخكرة أف تكفل الجكلة التػفيق بيغ كاجبات السخأة نحػ أسختيا كبيغ عسميا في بشاء السجتسع ،حيث نرت السادة رقع ()5
في الفقخة (ب) عمى أف " تكفل الجكلة التػفيق بيغ كاجبات السخأة نحػ األسخة كعسميا في السجتسع ،كمداكاتيا بالخجاؿ في مياديغ الحياة

الدياسية كاالجتساعية كالثقاؼية كاالقترادية دكف إخالؿ بأحكاـ الذخيعة اإلسالمية".

كمغ ناحية العسل حيث نز دستػر مسمكة البحخيغ في السادة رقع ( )13عمى حق السخأة في العسل ،كاعتبخ العسل كاجبا عمى كل
مػاشغ تقتزيو الكخامة كيدتػجبو الخيخ العاـ كلكل مػاشغ الحق في العسل كاختيار نػع العسل كفقا لمشطاـ العاـ كاآلداب ،كنطع أيزا
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قانػف الخجمة السجنية كقانػف العسل في القصاع األىمي حقػؽ ككاجبات السػضفة كالسخأة العاممة كأعصاىا حقػقا خاصة تسيدىا عغ الخجل
خرػصا ؼيسا يتعمق بإجازة الػضع كساعات العسل في فتخة الخعاية ،كمشح دستػر مسمكة البحخيغ السخأة الحق في االشتخاؾ في الجسعيات
كالشقابات التي تقػـ عمى أسذ كششية كتحقق أىجافا مذخكعة بػسائل سمسية.
كاستكساال لجيػدىا السحمية كالجكلية ،صادقت مسمكة البحخيغ عمى اتفاؾية القزاء عمى جسيع أشكاؿ التسييد ضج السخأة عاـ 2002ـ،
كحسايتيا مغ أؼ اعتجاء يقع عمييا كيتختب عميو أك يخجح أف يتختب عميو أذػ ،أك معاناة لمسخأة ،سػاء مغ الشاحية الجدسية ،أك الجشدية،

أك الشفدية ،بسا في ذلظ التيجيج بأفعاؿ مغ ىحا القبيل ،أك القدخ ،أك الحخماف التعدفي مغ الحخية ،سػاء حجث ذلظ في الحياة العامة أك
الخاصة ،كىحا ما عخفتو الجسعية العامة لألمع الستحجة في القخار الرادر مشيا بشاء عمى تقخيخ المجشة الثالثة (القخار رقع – )104 /48
إعالف بذأف القزاء عمى العشف ضج السخأة ،بسعشى أف السخأة البحخيشية -كفقا لمقػانيغ الجكلية -مرػنة مغ أؼ عشف بجني أك جشدي أك
نفدي يقع عمييا سػاء كقع ىحا االعتجاء في إشار األسخة أك في إشار السجتسع.

دائسا لتحقيق السداكاة الفعمية كالجػىخية بيغ الخجل كالسخأة ،كىػ ما يعشي
إف مبجأ السداكاة كعجـ التسييد برػرتيسا السجخدة ال يكؽياف ً
أنو يمدـ في أحياف أك ضخكؼ محجدة ؾياـ الجكلة باتخاذ تجابيخ خاصة كمؤقتة (التسييد اإليجابي) تدتيجؼ التعجيل بالسداكاة الفعمية بيغ

الجشديغ ،شخيصة أف تكػف تمظ التجابيخ ذات صفة كقتية تيجؼ إلى تحقيق تكافؤ الفخص كالسعاممة بيشيسا ،كمغ أمثمة تمظ التجابيخ ما
إيجابيا كسا مخ ذكخه.
تسييد
يتشاسب مع شبيعة السخأة الجدسانية ،مغ حطخ تذغيميا في اعساؿ خصخه ،كمشحيا اجازة كضع كىػ ما يعتبخ ًا
ً
الفرع الثاني  :حقهق المرأة العاممة في قانهن العمل البحريني

انسػذجا في تسكيغ كدعع السخأة في االنخخاط بدػؽ العسل ،كفي سبيل ذلظ ،أكج دستػر مسمكة البحخيغ كسا تع
تعتبخ مسمكة البحخيغ
ً
ذكخه اعاله ككحلظ قانػف العسل في القصاع االىمي رقع  36لدشة  2012فقج جاء قانػف العسل ليؤكج عمى السداكاة بيشيا كبيغ الخجل،

كسا كراعى الصبيعة الخاصة بالسخأة فعسل عمى حسايتيا مغ أؼ ضخر يقع عمييا .كال يعج ىحا االتجاه حجيثًا في البحخيغ ،حيث عالج
قانػف العسل السمغي الرادر عاـ  1976مػاضيع خاصة بالسخأة العاممة ،كعشجما أصجر قانػف العسل في القصاع االىمي رقع  36لدشة
 ،2012سعى ألف يزسغ كيػسع مغ نصاؽ حقػؽ السخأة العاممة.

لقج أضحى تسكيغ السخأة مغ مذاركة الخجل في العسل في كافة السياديغ متصمباً أساسياً  ،كحيث أف العسل  -باعتباره جيج اإلنداف
( )30لمتشسية البذخية في أؼ دكلة تشذج رفاـية أفخادىا كعصاءه الشابع مغ قػاه  -يتأثخ كساً كنػعاً برحة صاحبو كبطخكفو الشفدية
كاالجتساعية ،كتأثخه بكفاءتو كميارتو الفشية فأنو ال بج مغ أف يػفخ لمعامل ضخكفاً مشاسب ًة لمعسل حتى يكػف قاد اًر عمى العصاء
كاإلبجاع (.)31

كعميو فأنو يجب تػفيخ ىحه الطخكؼ لمسخأة العاممة التي يجب أف تحاط أيزاً بدياج مغ الزسانات القانػنية التي تسكشيا مغ أداء دكرىا
في خجمة السجتسع .كمغ ىحا السشصمق جاء اىتساـ السذخع البحخيشي بذأف عسل السخأة ،حيث نز السذخع عمى عجد مغ

الزسانات كالحقػؽ لمسخأة العاممة ،سشتصخؽ ليا ؼيسا بعج.

ىحا كقج صجرت بسػجب ىحا القانػف العجيج مغ األنطسة كالق اخرات الخاصة بالسخأة العاممة التي نطست بعس األكضاع الخاصة بيا كالتي
يفيع مغ خالليا إقخار السذخع لحق السخأة في العسل كحسايتو ليا.

كبشاء عمى ما تقجـ نقدع ىحا الفخع إلى غرػف عمى الشحػ التالي :
ً
()30رحاب القجكمي ،حقػؽ السخأة في قانػف العسل األردني عساف ،مشذػرات السخكد اإلرشادؼ لحقػؽ السخة 200 ،ص7
(  )31د .حديغ عبج المصيف حسجاف ،قانػف العسل المبشاني ،بيخكت ،الجار الجامعية ،بيخكت ، 2004 ،ص. 9
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الغرغ األكؿ  :حطخ التسييد بيغ العساؿ بدبب الجشذ أك األصل أك المغة أك الجيغ أك العقيجة.
الغرغ الثاني  :حطخ التسييد في األجػر بيغ السخأة كالخجل
الغرغ الثالث  :األحكاـ الخاصة بذخكط كضخكؼ تذغيل السخأة
الغرغ الخابع  :تجخيع التحخش الجشدي ضج العساؿ.

الغرغ الخامذ  :حطخ فرل العاممة بدبب الدكاج أك الحسل أك الػضع
الغرن األول

حعر التمييز بين العمال بدبب الجنس أو األصل أو المغة أو الدين أو العقيدة

تعتبخ االتفاؾية الجكلية رقع  111لدشة  1958بذأف حطخ التسييد في االستخجاـ كالسيشة مغ االتفاؾيات األساسية الرادرة عغ
مشطسة العسل الجكلية لسػاجية التسييد بيغ السخأة كالخجل في مجاالت االستخجاـ كالسيشة  ،كسا تعج ىحه االتفاؾية أكثخ مغ مجخد كثيقة
تكخس اإلشار العاـ لتكافؤ الفخص  ،كذلظ بحطخىا جسيع صػر التسييد أك االستثشاء أك الفرل الحؼ مغ شأنو إبصاؿ تكافؤ الفخص
كالسعاممة أك إنقاصو سػاء عغ شخيق التذخيعات أك الدياسات أك السسارسات الػششية التي تشتيجيا الجكؿ .

كسا قخرت السادة الثانية مغ االتفاؾية السحكػرة إلداـ الجكؿ األعزاء برياغة كتصبيق سياسة كشيشة تخمي إلى تذجيع تكافؤ الفخص في
السعاممة في االستخجاـ كالسيشة كالقزاء عمى أؼ تسييد في ىحا السجاؿ  ،كسا نرت السادة الثالثة مغ ذات االتفاؾية عمى التداـ الجكؿ
بكفالة السداكاة كعجـ التسييد كأنذصة التػجيو السيشي كالتجريب السيشي كخجمات التػضيف

()32

.

أما عمى مدتػػ مسمكة البحخيغ فقج جاء قانػف العسل البحخيشي مشدجساً تساما مع االتفاؾية اعاله كمع االتفاؾية العخبية رقع ( )1لدشة
 1966بذأف مدتػيات العسل  ،كاالتفاؾية العخبية رقع  6لدشة  1976بذأف مدتػيات العسل "معجلة" مبجأ تكافؤ الفخص كالسداكاة في
التذغيل بيغ السخأة كالخجل ،حيث نز عمى ذلظ صخاحة في السادة ( )29باف " تدخؼ عمى الشداء العامالت كافة األحكاـ التي تشطع

عسل العساؿ دكف تسييد بيشيع متى تساثمت أكضاع عسميع".

ككحلظ مغ بيغ التعجيالت الجػىخية التي تزسشيا السخسػـ بقانػف( )33رقع ( )59لدشة  ، 2018السادة الثانية مكخ اًر كالتي تشز عمى أنو
"يحطخ التسييد بيغ العساؿ الخاضعيغ ألحكاـ ىحا القانػف بدبب الجشذ أك األصل أك المغة أك الجيغ أك العقيجة" .كيدخؼ ىحا الحطخ
عمى جسيع العساؿ بسا فييع خجـ السشازؿ كمغ في حكسيع.

كيأتي الحكع الدابق اندجاماً مع االتفاؾية الجكلية رقع ( )111لدشة  1958بذأف التسييد في االستخجاـ كالسيشة ،كالتي صادقت عمييا
مسمكة البحخيغ عاـ  ،2000كتكخيداً لسبجأ السداكاة الحؼ أقخه دستػر مسمكة البحخيغ في السادة ( )18مشو كالتي تشز عمى أف "الشاس
سػاسية في الكخامة اإلندانية ،كيتداكػ السػاششػف لجػ القانػف في الحقػؽ كالػاجبات العامة ،ال تسييد بيشيع في ذلظ بدبب الجشذ أك
األصل أك المغة أك الجيغ أك العقيجة".

إف الشز عمى حطخ التسييد بيغ العساؿ بدبب الجشذ أك األصل أك المغة أك الجيغ أك العقيجة ضسغ نرػص قانػف العسل ،يعكذ
الخغبة الرادقة اللتداـ مسمكة البحخيغ بأحكاـ الجستػر كمعايي خ العسل الجكلية كما تأخح بو الجكؿ الستقجمة في ىحا الذأف ،كسا أنو جاء

لتغصية حاجة ماسة في ضل التشػع الثخؼ بيغ العساؿ عمى أرض مسمكة البحخيغ نتيجة انفتاحيا الحزارؼ عمى دكؿ العالع السختمفة،

( )32راجع ىحا السعشى  :محسػد سالمة – الػسيط في عقج العسل الفخدؼ – الجدء األكؿ – الصبعة األكلى السشامة  1999ص 585كما بعجىا ،د .صالح دمحم دياب – شخح أحكاـ قانػف العسل كالتأميشات
االجتساعية– الصبعة األكلى – مشذػرات جامعة البحخيغ السشامة  2013ص . 128
( )33السخسػـ بقانػف رقع ) (59لدشة  2018بتعجيل بعس أحكاـ قانػف العسل في القصاع األىمي،السشذػر بتاريخ  2018/11/29بالجخيجة الخسسية رقع .3395

© 2022NSP
Natural Sciences Publishing Cor.

Applied Science University Journal, Vol.6 No.1 Jun.2022

178

كزيادة حجع السذخكعات التشسػية التي تتصمب السديج مغ الحخص عمى السحافطة عمى حقػؽ العساؿ ،حيث يتزسغ ىحا الحكع حساية

لمعامل ضج أؼ إجخاء يحتسل أف يشصػؼ عمى تعدف أك تفخقة أك تسييد(.)34

كيعاقب صاحب العسل أك مغ يسثمو الحؼ يخالف حطخ التسييد السحكػر بالعقػبة الػاردة بالسادة ( )185مغ قانػف العسل في القصاع

األىمي كالستسثمة في الغخامة التي ال تقل عغ مائتي ديشار كال تديج عغ خسدسائة ديشار.

كىحا ما تزسشتو الكثيخ مغ تذخيعات العسل العخبية التي حخصت عمى الشز صخاحة عمى تأكيج مبجأ السداكاة بيغ السخأة كالخجل في

أحكاـ العسل متى تساثمت أكضاع عسميع(.)35

إال أنو السداكاة بيغ السخأة كالخجل لدت مصمقة كاليسكغ اف تكػف كحلظ ،لحلظ فخض السذخع بعس القيػد العتبارات حجت بالسذخع

البحخيشي كمعطع التذخيعات العالسية إلقخار حساية خاصة لمسخأة العاممة بالسخالفةلسبجأ السداكاة بيغ العامميشالسقخرة قانػناً ،كفي ىحا الرجد
يسكغ ارجاع ىحه االعتبارات إلى الصبيعة البذخية لمس أخة ،فقج فخضت ىحه الصبيعة أمخيغ يمدـ االخح بيسا عشجكضع أؼ تذخيع يشطع
عالقات العسل الفخدية كىسا:

األمخ األكؿ :كجػد حقػؽ لريقة بالسخأة كمتختبة عمى كػنيا انثى ،فالسخأة العاممة كغيخىا مغ الشداء تحسل كتشجب كتخضع كتخبي الشرء

كيمقي عمييا السجتسع بعس السدؤكليات التي ال يرمح لمخجاؿ الؿياـ بيا،لحلظ دفعت السذخع الى مشحيا بعس الحقػؽ السػازية
لمسدؤكليات السمقاة عمى عاتقيا،كالسداعجة ليا في أداء ىحه الػاجبات.

األمخ الثاني :تتحمى السخأة بسجسػعة مغ الرفات الخاصة بياكالسالزمة ليا ،كالتي افخض عمييا أداء أعساؿ بعيشيا ،كتفزيميا ليا عغ

غيخىا مغ االعساؿ ،كتفخض كحلظ نػعاً مغ التػجية كالتجريب السيشي السالئع ليا ،كمغ ىحه الرفات  :الحياء ،حدغ الدمػؾ ،كاالداب،

فزالً عغ عاشفة االمػمة كالحشاف ،ككحلظ ضعفيا بالسقارنة بالخجل(.)36

الغرن الثاني
حعر التمييز في األجهر بين المرأة والرجل

تعج االتفاؾية الجكلية رقع  100لدشة  1951بذأف مداكاة العساؿ كالعامالت في األجخ عغ عسل ذؼ ؾيسة متداكية  ،بجاية تأكيج
معاييخ مشطسة العسل الجكلية عمى مبجأ السداكاة في األجػر بيغ العساؿ كالعامالت ،حيث تخسي ىحه االتفاؾية مبجأ عاماً ىػ أنو يتعيغ
عمى الجكؿ األ عزاء في مشطسة العسل الجكلية ،أف تعسل عمى كفالة مبجأ السداكاة بيغ العساؿ كالعامالت في األجخ عغ عسل ذؼ ؾيسة
متداكية عمى جسيع العامميغ ،كأف تزسغ تصبيق ىحا السبجأ.

كقج ألحقت باالتفاؾية رقع  100لدشة  1951آنفة الحكخ  ،التػصية رقع  90لدشة  1951كالخاصة بتداكؼ العساؿ كالعامالت في األجخ
عغ عسل ذؼ ؾيسة متداكية  ،كقج نرت ىحه التػصية عمى أف تقػـ الجكؿ األعزاء في مشطسة العسل الجكلية باتخاذ اإلجخاءات

السشاسبة لزساف تصبيق مبجأ السداكاة بيغ العساؿ كالعامالت في األجخ عغ عسل ذؼ ؾيسة متداكية(.)37

( )34تعجيالت قانػف العسل الرادرة بالسخسػـ بقانػف رقع . 2018/59التداـ مسمكة البحخيغ بالسعاييخ الجكلية كحفطاً لحقػؽ العساؿ ،بقمع سعادة  :جسيل بغ دمحم عمي حسيجاف ،كزيخ العسل كالتشسية
االجتساعية ،السشذػر عمى مػقع ك ازرة العسل البحخيشية https://www.mlsd.gov.bh/node/6151
( )35مغ تمظ التذخيعات  :السادة  8مغ السخسػـ الدمصاني رقع  35لدشة  2003بذأف إصجار قانػف العسل في سمصشة عساف،السادة  88مغ قانػف العسل رقع  12لدشة  2003في جسيػرية مرخ العخبية
 ،السادة  42مغ القانػف رقع  5لدشة  1995بذأف قانػف العسل في اليسغ  ،السادة  100مغ القانػف رقع  7لدشة  2000بذأف إصجار قانػف العسل في فمدصيغ.
 - 36د .احسج رشاد اليػارؼ ،مخجع سابق ،ص .186
العغ د.عبجالباسط عبجالسحدغ ،كرقة عسل حػؿ الحساية القانػنية لمسخأة في تذخيعات العسل العخبية دراسة لمػاقع كالسأمػؿ في ضػء معاييخ العسل الجكلية كالعخبية .
( )37نق ً
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كىحا ما اخح بو السذخع البحخيشي بذكل صخيح في السادة ( )39بالشز عمى أنو " يحطخ التسييد في األجػر لسجخد اختالؼ الجشذ أك
األصل أك المغة أك الجيغ أك العقيجة" .كىحا يعتبخ اضافة ميسة في قانػف العسل ،كػف القانػف القجيع خالء مغ نز مذابو لحلظ.

كفي معخض الحجيث عغ آالجػر نذيخ الى أنو تزسغ التعجيل االخيخ لقانػف العسل الشز عمى أنو " لداـ أصحاب األعساؿ بتحػيل

أجػر عساليع إلى البشػؾ السعتسجة في السػاعيج السحجدة" ففي إشار تقخيخ مبجأ الذفاؼية كالسحافطة عمى حقػؽ العساؿ ،فقج تزسشت

السادة ( )46بعج تعجيميا بسػجب السخسػـ بقانػف رقع ( )59لدشة  2018حكساً يقزي بإلداـ صاحب العسل بتحػيل أجػر عسالو إلى
البشػؾ كالسؤسدات السالية السعتسجة في السػاعيج السحجدة ،األمخ الحؼ يذكل نقمة نػعية تحسي حقػؽ العامل السذخكعة السشرػص عمييا
في عقج العسل السبخـ بيشو كبيغ صاحب العسل.

إف كجػد نطاـ حساية األجػر يعج مطمة قانػنية ىامة ترػف حقػؽ العساؿ كتعدز الثقة بيغ أشخاؼ اإلنتاج ،مسا يذجع عمى استقخار
عالقات العسل كيحفع السكتدبات الستحققة لكال الصخفيغ .كيججر التشػيو إلى أف مخالفة صاحب العسل االلتداـ بتحػيل أجػر عسالو إلى

البشػؾ في السػاعيج السحجدة يعخضو لتػؾيع عقػبة جشائية تتسثل في الغخامة التي ال تقل عغ مائتي ديشار كال تديج عغ خسدسائة ديشار

كتتعجد العقػبة بتعجد العساؿ الحيغ كقعت في شأنيع السخالفة(.)38

الغرن الثالث
األحكام الخاصة بتذغيل المرأة

أخح السذخع البحخيشي بعيغ االعتبار بأف شبيعة السخأة الجدسانية تختمف عغ شبيعة الخجل ،لحلظ فإف مغ األعساؿ ما ال يتفق مع

شبيعة السخأة لسا تشصػؼ عميو مغ مخاشخ صحية تؤثخ عمى سالمتيا كصحتيا ،ثع إف العسل ليالً قج ال يتفق مع دكر السخأة في رعاية
األسخة مغ حيث كاجباتيا كمدؤكلياتيا تجاه أسختيا كأشفاليا ،كلسا يشصػؼ عميو ىحا العسل مغ مخاشخ أخالؾية كأمشية  ،ليحه األسباب

كالعتبارات رعاية األنػثة كمخاعاة دكر السخأة تجاه األسخة فقج أحاط السذخع البحخيشي السخأة العاممة بزسانات كضػابط تكفل ليا الحساية
الرحية كاألخالؾية؛ فتتحقق الحساية الرحية مغ خالؿ مشع تذغيل السخأة في بعس األعساؿ كالرشاعات التي قج تؤثخ عمى صحتيا،

كتتحقق الحساية األخالؾية مغ خالؿ حطخ تذغيميا في بعس األكقات التي قج تؤثخ عمييا مغ الشاحية األخالؾية(.)39

كقج اكلى السذخع البحخيشي جل اىتسامو تمظ االعتبارات التي تسثمت مغ خالؿ ضػابط تذغيل السخأة العاممة مغ األعساؿ الخصخة أك

الذاقة ككحلظ ضػابط تذغيل الشداء ليالً.

اوأل :ضهابط تذغيل المرأة العاممة من األعمال الخطرة أو الذاقة( :)40نز السذخع بالسادة ( )31مغ قانػف العسل البحخيشي بأنو "

يرجر الػزيخ ،بعج أخح رأؼ الجيات السعشية ،ق اخ اًر بتحجيج األعساؿ التي يحطخ تذغيل الشداء فييا" .كجاء ىحا الشز استكساالً لرػر

الحساية القانػنية التي حخصت مشطسة العسل الجكلية عمى تػفيخىا لمسخأة العاممة  ،فقج أعتسج مؤتسخ العسل الجكلي في دكرتو ( )18لدشة

 1934االتفاؾية الجكلية رقع  42لدشة  1934بذأف تعػيس العساؿ عغ األمخاض السيشية  ،حيث تزسشت ىحه االتفاؾية حط اًخ لألعساؿ
التي يشتج عشيا غالبية إصابة العامالت باألمخاض السيشية كالتي يحطخ تذغيل الشداء فييا لسخاشخىا عمى صحتيغ.

كيججر التشػيو بجاية ىشا إلى أف غالبية تذخيعات العسل العخبية تحطخ عسل السخأة ليالً كأصل عاـ كاالستثشاء الدساح ليا بالعسل ليالً

في بعس السيغ كاألعساؿ التي يحجدىا القانػف ،ككحلظ الحاؿ في قانػف العسل البحخيشي السمغي قانػف العسل في القصاع االىمي البحخيشي
( )38السادة  188مغ قانػف العسل.
( )39انطخ بيحا السعشى د .زيج محسػد العقايمة ،حقػؽ السخأة العاممة دراسة مقارنة بيغ الذخيعة االسالمية كالقػانيغ الػضعية ،مجمة السفكخ العخبي،العجد الثامغ ،ص  417كمابعجىا.
( )40لالشالع عمى نػعية ىحه االعساؿ انطخ عمى سبيل السثاؿ السادة األكلى قخار كزيخ العسل رقع  32لدشة  2013بذأف تحجيج األعساؿ التي يحطخ تذغيل الشداء فييا .
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رقع  23لدشة  1976حيث نرت السادة ( ) 60عمى أنو " يحطخ تذغيل الشداء في الرشاعات اك السيغ الخصخة كالسزخة برحتيغ
كصحة الجشيغ التي يرجر بيا قخار مغ كزيخ الرحة باالتفاؽ مع كزيخ العسل كالذؤكف االجتساعية" .إال اف قانػف العسل البحخيشي
الججيج أجا از لمسخأة العسل ليالً مثل الخجل كأصل عاـ كاالستثشاء عجـ جػاز عسميا في األعساؿ كالرشاعات التي يحجدىا الػزيخ ،كذلظ

اندجاماً مع معاييخ العسل الجكلية في ىحا الخرػص.
ككحلظ يجب التشػية شالسا أف االصل في العسل ىػ االباحة كاالستثشاء الحطخ ،فاف ما يخد في قخار الػزيخ السختز يكػف عمى سبيل
الحرخ ال السثاؿ ،مسا يعشي أنو يجػز لمسخأة العسل في أية أعساؿ أخخػ لع تخد في نز ىحا القخار حتى لػ كاف مغ شأف ذلظ االضخار

برحتيا ،كحلظ كبسا أف ىحه األعساؿ كالرشاعات كردت عمى سبيل الحرخ فأنو ال يجػز الؿياس عمييا أك التػسع فييا ،األمخ الحؼ
يؤدؼ إلى تقييج سمصة القزاء في اعتبار بعس األعساؿ كالرشاعات ضارة برحة كسالمة السخأة العاممة.
ثانيا :ضهابط نذغيل النداء ليال:

ال في
استثشاء كليذ أص ً
تججر اإلشارة إلى أف قانػف العسل في القصاع األىمي البحخيشي رقع  36لدشة  2012حطخ تذغيل السخأة ليالً
ً
حاالت محجدة يرجر بيا قخار مغ الػزيخ عمى الشحػ التالي في السادة ( )30بالشز عمى أنو " يرجر الػزيخ ق اخ اًر بتحجيج األحػاؿ

كاألعساؿ كالسشاسبات التي ال يجػز فييا تذغيل الشداء ليالً" .كما يشصبق عمى ما جاء في الشقصة الدابقة يشصبق عمى ىحه الفقخة ،مغ
حيث االصل كاالستثشاء ،كسا كاف الحاؿ في قانػف العسل في القصاع األىمي الدابق الرادر بالسخسػـ بقانػف رقع  23لدشة 1976
كتعجيالتو مغ خالؿ السادة ( )59الت ي نرت عمى ذلظ صخاحة " ال يجػز تذغيل الشداء ليال ؼيسا بيغ الداعة الثامشة مداء كالدابعة
صباحا ،كيدتثشى مغ ذلظ دكر العالج كالسشذآت االخخػ التي يرجر بذاف العسل بيا قخار مغ كزيخ العسل كالذؤكف االجتساعية"،.

كبحلظ أصبح حطخ تذغيل الشداء ليالً في مسمكة البحخيغ استثشاء " مغ األصل العاـ  ،إذ يجػز في غيخ ىحه الحاالت التي يحجدىا
القانػف أف تعسل السخأة ليالً .
كعمى الخغع مغ أف تذخيعات العسل العخبية قج كخست مبجأ حطخ تذغيل السخأة ليالً حفاضاً عمى صحتيا  ،إال أف غالبية ىحه التذخيعات

ما عجا مسمكة البحخيغ  ،مرخ كالسغخب تجعل حطخ تذغيل السخأة ليالً كأصل عاـ خالفاً لسعاييخ العسل الجكلية  ،كمغ ثع يجب إعادة
الشطخ في ىحا الحكع تسذياً مع معاييخ العسل الجكلية التي تجعل تذغيل السخأة ليالً أصالً عاماً ،كاالستثشاء حطخ تذغيميا في بعس السيغ

كالرشاعات التي يحجدىا التذخيع الػششي(.)41

أما بتحجيج فتخة الميل صجر في مسمكة البحخيغ القخار الػزارؼ رقع  16لدشة  2013بذأف تحجيج األحػاؿ كاألعساؿ كالسشاسبات التي ال

يجػز فييا تذغيل الشداء ليالً  .كقج جاء في ىحا القخار السحكػر أنو ال يجػز تذغيل الشداء ليالً في أية مشذأة صشاعية أك أحج فخكعيا
مداء كالدابعة صباحاً( ،)42كسا بيغ القخار أيزاً األحػاؿ التي ال يدخؼ فييا االستثشاء السحكػر.
في الفتخة ما بيغ الداعة الدابعة
ً
الغرن الرابع
تجريم التحرش الجندي ضد العمال

لقج جاء السذخع البحخيشي في قانػف العسل الججيج بشز ججيج عاـ يدتفيج مشو جسيع العساؿ دكف تسيد ،إال اف الفئة االكثخ استفادة مغ
ىحا الشز ىي فئة الشداء العامالت،ألنيغ لالسف سػاء في مسمكة البحخيغ اك في جسيع دكؿ العالع اكثخ فئة لمتحخش الجشدي .ففي

إشار تعديد بيئة العسل الدميسة كاآلمشة التي تزسغ الحساية الذخرية لمعساؿ ،فقج تزسشت التعجيالت الػاردة بالسخسػـ بقانػف رقع ()59

( )41انطخ السادة السادة  172مغ مجكنة الذغل السغخبي ،ك السادة  89مغ قانػف العسل السػحج السرخؼ.
مداء كالداعة الدابعة صباحًا.الفقخة  12مغ السادة األكلى مغ قانػف العسل البحخيشي.
( )42الميل :الفتخة ما بيغ الداعة الدابعة
ً
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لدشة  ،2018حكساً يقزي بتجخيع التحخش الجشدي

ضج العساؿ أياً كاف مرجره في بيئة العسل ،حيث يعاقب بالحبذ مجة ال تديج

عمى سشة أك غخامة ال تتجاكز مائة ديشار كل عامل أثشاء العسل أك بدببو تحخش جشدياً بأحج العامميغ معو سػاء باإلشارة أك القػؿ أك

الفعل أك بأية كسيمة أخخػ ،كسا يعاقب بالحبذ مجة ال تقل عغ ستة أشيخ أك بالغخامة التي ال تقل عغ خسدسائة ديشار كال تديج عغ ألف
ديشار إذا كقعت جخيسة التحخش مغ صاحب العسل أك مغ يسثمو.

كعمى الخغع مغ تجخيع التحخش الجشدي بسػجب أحكاـ قانػف العقػبات الرادر بالسخسػـ بقانػف رقع ( )15لدشة  1976كتعجيالتو،

إال أف التعجيل السحكػر ضسغ نرػص قانػف العسل بالقصاع األىمي أقخ عقػبة مذجدة ضج مغ يقع مشو التحخش في العسل ،حيث يذكل

ذلظ رادعاً يحػؿ دكف كقػع ىحا الفعل ،كصػناً لكخامة العساؿ ،كحفطاً لؿيع السجتسع في مختمف مشذآت القصاع األىمي ،تساشي ًا مع
التصػر التذخيعي كأنطسة العسل في دكؿ العالع السختمفة.

كججيخ بالحكخ ،أف مشطسة العسل الجكلية رحبت بسا قامت بو مسمكة البحخيغ مغ تجخيع التحخش في قانػف العسل ،حيث شمبت أكثخ

مغ مخة بسشاسبة مخاجعة لجشة الخبخاء القانػنييغ لقانػف العسل البحخيشي تجخيع التحخش الجشدي في قانػف العسل ،حيث تخػ المجشة أىسية

تزسيغ قانػف العسل البحخيشي لشز يجخـ التحخش الجشدي ضج العساؿ ،كمغ ثع يأتي ىحا التعجيل اندجاماً مع مالحطات مشطسة العسل
الجكلية ،كما تأخح بو الجكؿ الستقجمة في ىحا الذأف .كقج رحبت مشطسة العسل الجكلية بسا قامت بو مسمكة البحخيغ مغ تزسيغ قانػف
العسل ليحا الحكع ،حيث يأتي ذلظ مشدجساً مع تػصيات كمخاجعات لجشة الخبخاء القانػنييغ لقانػف العسل في مسمكة البحخيغ(.)44
الغرن الخامس

حعر فرل العاممة بدبب الزواج أو الحمل أو الهضع

استكساالً لسطاىخ الحساية القانػنية التي تتستع بيا السخأة العاممة في مجاؿ العسل ،فقج حطخت معاييخ العسل الجكلية كالعخبية ،فزالً عغ

تذخيعات العسل العخبية فرل العاممة بدبب الدكاج أك الحسل أك الػضع ،كذلظ لتػفيخ األماف كاالستقخار الػضيفي لمسخأة العاممة حساية
لرحتيا كتسكيشا ليا لمػفاء بسدئػلياتيا األسخية.
حيث تحطخ معاييخ العسل الجكلية حط اًخ مصمقاً فرل العاممة مغ عسميا أثشاء إجازة األمػمة كتسجيجىا السحتسل بدبب مخض ناشئ عغ
الحسل أك الػضع  ،كتبجك أىسية ىحه الحساية في أنيا تحطخ عمى صاحب العسل فرل العاممة تحت أؼ ضخؼ مغ الطخكؼ حتى كلػ

كاف ضخفاً استثشائياً.

كتأكجت ىحه الحساية برػرة جمية في االتفاؾية الجكلية رقع  183لدشة  2000بذأف حساية األمػمة  ،كالتي نرت عمى أف القانػف يحخـ
صاحب العسل مغ أف يشيي استخجاـ أؼ امخأة أثشاء حسميا أك أثشاء تغيبيا في إجازة الػضع أك خالؿ فتخة تعقب عػدتيا إلى العسل ،
كيدتثشى مغ ذلظ الحاالت التي ال تست إلى الحسل أك الػالدة كمزاعفاتيا أك اإلرضاع  ،كيقع عمى صاحب العسل عبء إثبات أف

الفرل ال يخجع إلى ىحه الحاالت.

التحخش الجشدي ىػ :أؼ صيغة مغ الكمسات غيخمخغػب بيا أك األفعاؿ ذات الصابع الجشدي كالتي تشتيظ جدج أك خرػصية أك مذاعخ شخز ما كتجعمو يذعخ بعجـ االرتياح ،أك التيجيج ،أك عجـ
()43
ّ
شكال كاح ًجا أك أكثخ في
لمتحخش الجشدي أف يأخح
األماف ،أك الخػؼ ،أك عجـ االحتخاـ ،أك التخكيع ،أك اإلىانة ،أك اإلساءة ،أك التخىيب ،أك االنتياؾ أك أنو مجخد جدج .كيسكغ
أشكاال مختمفة كقج يتزسغ ً
ً
ّ
التحخش عبخ اإلنتخنت،الرػر الجشدية ،االىتساـ غيخ السخغػب بو،السالحقة كالتتبع،
الستفحز ،التحخش الجشدى الجساعى ،التيجيج كالتخىيب ،التعخؼ،المسذ ،السكالسات الياتؽية،السالحقة،
كقت كاحج،الشطخ
ّ
ّ
الجعػة لسسارسة الجشذ،التعميقات.
( )44تعجيالت قانػف العسل الرادرة بالسخسػـ بقانػف رقع . 2018/59التداـ مسمكة البحخيغ بالسعاييخ الجكلية كحفطًا لحقػؽ العساؿ ،بقمع سعادة  :جسيل بغ دمحم عمي حسيجاف ،كزيخ العسل كالتشسية
االجتساعية ،السشذػر عمى مػقع ك ازرة العسل البحخيشية https://www.mlsd.gov.bh/node/6151
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مبجأ حطخ فرل العاممة بدبب الدكاج أك الحسل أك الػضع كإف اختمف نصاقو مغ تذخيع

إلى آخخ ،كلكشيا جسيعاً تخمي إلى حساية الػضيفة لمسخأة العاممة إذا استشج صاحب العسل إلى زكاج العاممة أك حسميا أك كضعيا .
كتأكيجاً لحلظ كرد ىحا الحطخ في قانػف العسل البحخيشي في السادة ( )33بالشز عمى أنو " يحطخ عمى صاحب العسل فرل العاممة أك

أنياء عقج عسميا بدبب الدكاج أك أثشاء إجازة الػضع" .كبحلظ يكػف السذخع البحخيشي كبؿية التذخيعات العخبية قج كخس مبجأ حساية كضيفة
العاممة أثشاء الحسل أك الػضع  ،مسا يػفخ لمسخأة االستقخار الشفدي  ،كيجعميا تعػد إلى عسميا بعج انتياء فتخة الحسل كالػضع أكثخ

إنتاجية
المطمب الثاني

األحكام الخاصة بحماية األمهمة

تتسثل حساية األمػمة كالصفػلة في عجة حقػؽ كفمتيا معاييخ العسل كتذخيعات العسل بذكل عاـ مثل اإلجازة التي تحرل عمييا
العاممة بسشاسبة الػضع لخعاية شفميا ،كفتخات الخاحة الالزمة لإلرضاع  ،كإجازة رعاية الصفل إذا ارتات أنو يحتاج إلى تفخغيا ،كىحه

الحقػؽ عادة مترمة باالمػمة كالصفػلة ،كسشتصخؽ الى أىع تمظ الحقػؽ التي شسميا التعجيل ضسغ قانػف العسل الججيج كتعجيالتو عمى
الشحػ التالي:
الفرع األول
إجازة الهضع

تعج إجازة الػضع إحجػ صػر الحساية القانػنية التي كفختيا قػانيغ العسل لمسخأة العاممة اتفاقاً مع شبيعة دكرىا في السجتسع كما

يسميو ىحا الجكر مغ ضخكرة التػفيق بيغ أسختيا كعسميا .فإجازة الػضع تخمي إلى حساية صحة السخأة العاممة كصحة شفميا أثشاء الفتخة

السحيصة بالػالدة سػاء تمظ التي تدبق الػالدة مباشخة أك بعجىا  ،كمغ ثع تكػف فتخة الخاحة التي تحرل عمييا السخأة العاممة بسشاسبة
الحسل كالػضع ضخكرية لحساية حسميا كصحة شفميا ،فزالً عغ تسكشيا مغ التػفيق بيغ دكرىا في اإلنجاب كبيغ نذاشيا السيشي الحؼ

تسارسو(.)46

كيقرج بالػضع عادة انفراؿ الجشيغ عغ أمو حياً أك ميتاً بعج اكتساؿ فتخة الحسل عادة  -مغ سبعة أشيخ إلى تدعة أشيخ مغ بجء
الحسل ، -كمغ ثع يثػر التداؤؿ عغ سخياف أحكاـ الػضع عمى حاالت اإلجياض التي تقع لمسخأة كتؤدؼ إلى انفراؿ الجشيغ عشيا قبل
استكساؿ فتخة الحسل(.)47

كلإلجابة عمى التداؤؿ السحكػر  ،فقج فخؽ الفقو االجتساعي بيغ حاالت اإلجياض الال إرادؼ كاإلجياض اإلرادؼ الحؼ يتع بشاء عمى
شمب السخأة نفديا .ففي حالة اإلجياض الالإرادؼ يخػ الخأؼ الخاجح في الفقو كالقزاء السقارف  ،أف السخأة مغ حقيا االستفادة مغ إجازة

الػضع  ،نط اًخ ألف ىحه اإلجازة تقخرت العتبارات إندانية  ،حيث تكػف السخأة غيخ قػادرة عمى العسل خالؿ ىحه الفتخة  ،كبالتالي تدتحق
ال سخأة العاممة ىحه اإلجازة السحكػرة ،كعمى العكذ يكاد الفقو كالقزاء السقارنيغ أف يجسعا عمى أف السخأة العاممة ال تدتحق إجازة الػضع

العساني،السادة  92مغ قانػف العسل السػحج السرخؼ
( )45انطخ عمى سبيل السثاؿ السادة  24مغ قانػف العسل الكػيتي،نطاـ العسل الدعػدؼ السادة  ،156السادة  84مغ قانػف العسل ُ
( )46انطخ بيحا السعشى د .جالؿ إبخاـيع ،اإلجازات السدتحقة لمعامالت بسشاسبة الحسل كالػضع كفقًا لقانػف العسل الكػيتي – دراسة مقارنو ،مشذػرات مجمة دراسات الخميج كالجديخة العخبية – جامعة
الكػيت – سشة  – 1989ص  52كما بعجىا.
( )47د .صالح دمحم دياب  ،مخجع سابق – ص.213
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في حالة اإلجياض اإلرادؼ  ،كمخد ذلظ أف اإلجياض يكػف راجعاً إلى خصأ السخأة نفديا  ،كمغ ثع يستشع عمييا االستفادة مغ إجازة

الػضع السقخرة.

كتدتحق السخأة العاممة إجازة الػضع برخؼ الشطخ عغ كجػد عقج زكاج صحيح  ،نط اًخ ألف ىحه اإلجازة ال تختبط بالدكاج في حج ذاتو
بقجر ارتباشيا بحساية األمػمة  ،حيث تكػف السخأة غيخ قادرة صحياً عمى الؿياـ بالعسل ،باإلضافة إلى أف رعاية شفميا في ىحه السخحمة

تتصمب تفخغ السخأة لحلظ ،ككحلظ اليذتخط السذخع البحخيشي تقيج حق السخأة العاممة في حرػليا عمى إجارة الػضع بعجد معيغ مغ
()48

الػالدات ،كمغ ثع ال يػجج أقرى لعجد مخات حرػؿ السخأة عمى إجازة الػضع

كفقاً لمسادة ( " )32تحرل العاممة عمى إجازة كضع

مجفػعة األجخ مجتيا ستػف يػماً ،تذسل السجة التي تدبق الػضع كالتي تميو ،بذخط أف تقجـ شيادة شبية معتسجة مغ أحج السخاكد الرحية
الحكػمية أك إحجػ العيادات السعتسجة مغ قبل صاحب العسل مبيشاً بيا التاريخ الحؼ يخجح ؼيو حرػؿ الػضع .كيجػز لمعاممة أف
تحرل عمى إجازة بجكف أجخ بسشاسبة الػضع مجتيا خسدة عذخ يػماً عالكة عمى اإلجازة الدابقة" .كيالحع أنو كفقاً لمقػاعج العامة  ،فإف
عقج العسل يكػف مػقػفاً خالؿ فتخة إجازة الػضع ،كمغ ثع فأنو كفقاً ليحه القػاعج فإف صاحب العسل يعفى مغ دفع األجخ نط اًخ لعجـ ؾياـ
السخأة بالعسل خالؿ ىحه الفتخة ،كمغ ثع فإف إجازة الػضع تسثل استثشاءاً عمى ىحه القاعجة ،كبالتالي تكػف ىحه اإلجازة مجفػعة األجخ،

حتى يتحقق اليجؼ مغ إقخارىا لمسخأة العاممة كىػ تحقيق االستقخار الػضيفي ليا  ،فزالً عغ ضساف حرػليا عمى األجخ خالليا(.)49

كإذا كانت التذخيعات العخبية قج أجازت لمسخأة العاممة الحرػؿ عمى إجازة كضع مجفػعة األجخ لسجة معيشة حساية لرحتيا كحفاضاَ

عمى صحة شفميا ،إال أف معطع ىحه التذخيعات ؼيسا يتعمق بسجة اإلجازة مازاؿ بعيجاً عغ معاييخ العسل الجكلية التي حجدت ىحه اإلجازة بػ

 14أسبػعاً تذسل الفتخة التي تدبق الػضع كالفتخة التي تميو ،ككحلظ تبايشت مجة االجازة بيشيع ،فشجج السذخع األردني لع يقمل مغ اىتسامو

باألـ العاممة عغ غيخه مغ السذخعيغ ،فقج كضع عجة أحكاـ كضسانات مغ أجل حساية أمػمة السخأة العاممة حيث أكرد في السادة ()70
مغ قانػف العسل االردني أف " لمسخأة العاممة الحق في الحرػؿ عمى اجازة امػمة باجخ كامل قبل الػضع كبعجه مجسػع مجتيا عذخة

اسابيع ،عمى اف ال تقل السجة التي تقع مغ ىحه االجازة بعج الػضع عغ ستة اسابيع ،كيحطخ تذغيميا قبل انقزاء تمظ السجة" .ككحلظ
الحاؿ لجػ التذخيع الكػيتي الحؼ مشح السخأة العاممة أجازة سبعيغ يػماً بسػجب الماﺩﺓ ﺭقﻢ  24التي نرت عمى استحقاؽ العاممة بدبب
الػضع اجازة مجفػعة األجخ مجتيا سبعػف يػما ،بذخط أف يتع الػضع خالليا مع جػاز مشحيا بشاء عمى شمبيا إجازة بجكف أجخ لسجة ال
تديج عمى أربعة أشيخ ،كال يجػز أنياء خجماتيا أثشاء اجازتيا أك مخضيا الثابت بذيادة شبية اثشاء الحسل أك الػضع.
()50

ككحلظ الحاؿ لجػ السذخع الدعػدؼ في الفقخة االكلى مغ السادة ( )151مغ نطاـ العسل الدعػدؼ

الحؼ مشح العاممة اجازة كضع لسجة

عذخ اسابيع حيث نرت عمى أنو " لمسخأة العاممة الحق في إجازة كضع بأجخ كامل لسجة عذخة أسابيع تػزعيا كيف تذاء؛ تبجأ بحج
أقرى بأربعة أسابيع قبل التاريخ السخجح لمػضع".

( )48قانػف العسل البحخيشي السمغي كاف يشز في السادة ( )61عمى أنو " يجػز لمعاممة اف تحرل عمى اجازة كضع باجخ كامل ال تخرع مغ اجازتيا الدشػية مجتيا خسدة كاربعػف يػما تذسل السجة التي
تدبق الػضع اك التي تميو بذخط اف تقجـ شيادة شبية معتسجة مغ كزيخ الرحة مبيشا فييا التاريخ الحؼ يخجع حرػؿ كضعيا ؼيو .كيجػز ليا اف تحرل عمى اجازة بجكف اجخ مجتيا خسدة عذخ يػما
عالكة عمى االجازة الدابقة.
( )49اىتست مشطسة العسل الجكلية مشح نذأتيا بحساية األمػمة  ،حيث أصجرت بعس االتفاؾيات الجكلية التي كخست حساية األمػمة مشيا االتفاؾية رقع  3لدشة  1919بذأف حساية األمػمة ،حيث حجدت
مجة إجازة الػضع بػ  12أسبػعًا تذسل الفتخة التي تدبق الػضع كالتي تميو عمى أف تكػف ىحه اإلجازة مجفػعة األجخ سػاء عغ شخيق صاحب العسل أك عغ شخيق نطاـ التأميغ االجتساعي.
( )50نطاـ العسل الرادر بالسخسػـ السمكي رقع )ـ) 51/كتاريخ 1426/8/23ىػ السعجؿ بالسخسػـ السمكي رقع )ـ) 24/كتاريخ 1434/5/12ىػ السعجؿ بالسخسػـ السمكي رقع )ـ) 46/كتاريخ 1436/6/5ىػ.
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بيشسا بؿية التذخيعات العخبية تحبحت مجة االجازة التي في الغالب كانت  45يػماً كمشيا السذخع االماراتي في حيغ اشتخط السذخع
اإلماراتي أال تقل مجة عسميا عغ سشة كاممة لتدتحق ىحه االجازة .أما إذا قمت عغ ذلظ ؼيكػف ليا الحق في الحرػؿ عمى نرف

األجخ(.)51

كمغ ثع يتعيغ عمى الجكؿ العخبية مخاجعة تذخيعاتيا تسذياً مع معاييخ العسل الجكلية التي أصبحت معاييخ عالسية تسثل الحج األدنى مغ
الحساية التي يجب تػفيخىا لمسخأة العاممة في ىحا الخرػص(.)52
إال اف التذخيعات العخبية بسجسميا تجيد لمسخأة العاممة الحرػؿ عمى ىحه اإلجازة برخؼ الشطخ عغ مجة خجمتيا لجػ صاحب العسل ،

كعمى العكذ فإف ىشاؾ بعس الجكؿ العخبية تخبط قػانيشيا بيغ حرػؿ السخأة العاممة عمى ىحه اإلجازة كبيغ أف تكػف ليا مجة خجمة

معيشة لجػ صاحب العسل(.)53

كأخي اًخ ،فإف بعس التذخيعات العخبية تقيج حق السخأة في الحرػؿ عمى إجازة الػضع بسختيغ شػاؿ مجة خجمتيا لجػ صاحب العسل(.)54
كاستكساالً لحساية السخأة أثشاء إجازة الػضع ،فإف ىحه اإلجازة تكػف مجفػعة األجخ ،سػاء تكفل صاحب العسل بجفعو ،أك الييئة
التأميشية السخترة إذا كانت السخأة خاضعة لتأميغ اجتساعي يغصي ىحه الفتخة ،باالضافة الى نز السذخع عمى أنو يحطخ تذغيل العاممة

بشاء عمى
خالؿ األياـ األربعيغ التالية لمػضع ،مسا يعشي معو أنو ال يجػز لراحب العسل أف يبخر عسميا خالؿ ىحه السجة بأنيا تست ً
مػافقة العاممة.
الفرع الثاني

إجازة رعاية الطفل

في ضل خخكج السخأة لمعسل عمى نصاؽ كاسع  ،كتدايج عجد األسخ التي لجييا أشفاؿ صغار كيعسل فييا األب كاألـ  ،األمخ الحؼ أدؼ

إلى الحاجة إلى كجػد سياسات تداعج عمى تػفيخ الخعاية ليؤالء الرغار  ،في الػقت الحؼ ال تػجج ؼيو مخافق صالحة لخعاية أشفاؿ
العامالت  ،فزالً عغ نػعيتيا كتكاليفيا الكبيخة  ،كمغ ثع كاف الحق في إجازة رعاية الصفل ثسخة ىحا الػاقع الحؼ شيجتو أسػاؽ العسل في

مختمف الجكؿ  .كتيجؼ ىحه اإلجازة إلى إتاحة الفخصة لمسخأة العاممة لمحرػؿ عمى إجازة مغ عسميا لخعاية شفميا الرغيخ .ككفقاً
كنداء الحرػؿ عمى إجازة أبػية
لمتػصية الجكلية رقع  165لدشة  1981بذأف العساؿ ذكؼ السدئػليات العائمية  ،يحق لمعساؿ رجاالً
ً
()55

بػية رعاية أشفاليع

 ،كيتخؾ لكل بمج أمخ تحجيج مجة كشخكط ىحه اإلجازة  ،كتعتبخ اإلجازة األبػية بسثابة جدء مغ نيج متكامل كغيخ

معدكؿ عغ سائخ السبادرات  ،مسا قج يداىع في التػفيق بيغ السدئػليات العائمية كمدئػليات العسل فالتػصية الجكلية السحكػرة أقخت
لمعامل كالعاممة الحق في الحرػؿ عمى إجازة لخعاية الصفل ،كتخكت لمتذخيعات الػششية تحجيج مجة كشخكط ىحه اإلجازة .كيالحع أف
( )51السادة  30مغ قانػف العسل االماراتي.
( )52د .دمحم إسساعيل  ،حساية األمػمة في مذخكع قانػف العسل الججيج كمعاييخ العسل الجكلية كالعخبية  ،مجمة البحػث القانػنية كاالقترادية ،الدشة  – 15عجد يػليػ  35 2001كما بعجىا.
( )53مغ بيغ الجكؿ العخبية التي ال يذتخط تذخيعاتيا مجة خجمة معيشة لمسخأة لحرػليا عمى إجازة الػضع القانػف البحخيشي ،القانػف الكػيتي ،القانػف الدعػدؼ ،القانػف العساني ،القانػف األردني ،القانػف
العخاقي ،القانػف السغخبي ،كمغ بيغ التذخيعات التي تتصمب مجة خجمة معيشة لحرػؿ السخأة العاممة عمى إجازة الػضع( ،القانػف اإلماراتي ،القانػف السرخؼ).
( )54السادة ( )91مغ قانػف العسل السػحج السرخؼ.
( )55إجازة الخعاية لمصفل مقخرة لألـ كاألب عمى الدػاء في العجيج مغ القػانيغ السقارنة مثل القانػف األمخيكي كالفمشجؼ كالدػيجؼ  ،البخنامج اإلنسائي لألمع الستحجة – تقخيخ التشسية البذخية لعاـ  1995ص
.105
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إجازة رعاية الصفل تزع بعس األعباء عمى أصحاب األعساؿ  ،كىحا ما يفدخ إحجاـ مشطسة العسل الجكلية عغ إصجار اتفاؾية دكلية
لتكخيذ ىحا الحق كاكتفت فقط بإصجار تػصية دكلية غيخ ممدمة تعصي لمتذخيعات الػششية الحق في تحجيج مجة ىحه اإلجازة كشخكط
الحرػؿ عمييا.

بيشسا عمى مدتػػ التذخيعات الػششية كالعخبية نشػه بجاية إلى أف غالبية تذخيعات العسل العخبية تكاد تخمػ مغ الشز عمى حرػؿ

السخأة العاممة عمى إجازة لخعاية شفميا ،تاركة ىحه السدألة لالتفاؽ بيغ صاحب العسل كالعاممة  .كعمى العكذ تػجج بعس التذخيعات

العخبية القميمة التي كخست ىحا الحق لمسخأة العاممة  ،حيث يكػف كجػباً عمى صاحب العسل إجابة شمب السخأة العاممة حرػليا عمى إجازة
بجكف أجخ لسجة معيشة لخعاية شفميا الحؼ لع يبمغ سشاً معيشة .فعمى سبيل السثاؿ أعصى السذخع البحخيشي السخأة العاممة الحق في الحرػؿ
عمى إجازة بجكف أجخ لخعاية شفميا الحؼ لع يتجاكز ست سشػات بالشز عمى ذلظ صخاحة في السادة ( " )34تدتحق السخأة العاممة
الحرػؿ عمى إجازة بجكف أجخ كذلظ لخعاية شفميا الحؼ لع يتجاكز ست سشػات بحج أقرى ستة أشيخ في السخة الػاحجة كلثالث مخات

شػاؿ مجة خجمتيا".
كتفخد السذخع الدعػدؼ في الفقخة الثالثة مغ السادة ( )151بأضافة حساية اضاؼية لمسخاة العاممة في حالة انجاب شفل ذك احتياجات

خاصة حيث نز عمى أنو " لمسخأة العاممة  -في حالة إنجاب شفل مخيس أك مغ ذكؼ االحتياجات الخاصة كتتصمب حالتو الرحية

مخافقاً مدتس اخ لو  -الحق في إجازة مجتيا شيخ بأجخ كامل تبجأ بعج انتياء مجة إجازة الػضع ،كليا الحق في تسجيج االجازة لسجة شيخ

دكف أجخ".

كإذا كانت غالبية تذخيعات العسل العخبية قج أغفمت حق السخأة في الحرػؿ عمى إجازة بجكف أجخ لخعاية شفميا الحؼ لع يتجاكز سش ًا

معيشة  ،فأنو يتعيغ إعادة الشطخ في ىحا التػجو تسذياً مع معاييخ العسل الجكلية كالعخبية كما تذيجه السجتسعات العخبية مغ مذكالت
بدبب عجـ تفخغ األـ لخعاية شفميا في سشػات عسخه األكلى  ،كمغ ثع يجب إقخار ىحه اإلجازة لمسخأة العاممة كفقاً لذخكط معيشة مغ بيشيا
أف تكػف بجكف أجخ كلعجد معيغ مغ األشفاؿ  ،كفي ىحا الرجد  ،يتػجب أف يكػف االعتخاؼ بيحه اإلجازة متاحاً لمخجل كالسخأة عمى
الدػاء  ،ألنو في حاالت كثيخ قج تكػف حالة الصفل السقخرة اإلجازة لخعايتو يحتاج إلى رعاية األب أكثخ مغ األـ كأف يكػف الصفل لجيو
إعاقة معيشة ال تدتصيع األـ التعامل معيا كحجىا ،أك يكػف أجخ األـ أكثخ مغ أجخ األب ،كبالتالي يكػف مغ صالح ىحه األسخة حرػؿ

األب عمى إجازة رعاية الصفل إذا رغب في ذلظ.
الفرع الثالث
إجازة عدة الهفاة

تعج إجازة عجة الػفاة مغ اإلجازات السدتحجثة لمسخأة السدمسة في بعس التذخيعات العخبية ،كقج جاء تكخيذ ىحه اإلجازة لمسخأة تشفيحاً

لمحكع الذخعي الػارد في القخآف الكخيع  ،حيث يجب عمى السخأة السدمسة التي يتػفى عشيا زكجيا أف تسكث في مشدليا لسجة أربعة أشيخ

كعذخة أياـ كعجة كفاة عمى زكجيا(.)56

أالصل في بعس البالد السدمسة أف األياـ التي تعتج فييا السخأة التي يتػفي عشيا زكجيا إجازة مجفػعة األجخ شػاؿ مجة العجة أك جدء
مشيا .كتأكيجاً لحلظ كخست بعس التذخيعات العخبية
لمحكع الذخعي.

()57

إجازة عجة الػفاة لمسخأة العاممة لسجة أربعة أشيخ كعذخة أياـ مجفػعة األجخ إعساالً

( )56سػرة البقخة  ،اآلية .234
( )57السادة ( )77قانػف العسل الكػيتي الحؼ أعصى لمس خأة السدمسة التي يتػفى عشيا زكجيا الحق في إجازة عجة بأجخ كامل لسجة أربعة أشيخ كعذخة أياـ مغ تاريخ الػفاة  ،عمى أال تسارس أؼ عسل لجػ
الغيخ شػاؿ فتخة اإلجازة ،كيالحع أف السذخع الكػيتي أعصى لمسخأة غيخ السدمسة الستػفى عشيا زكجيا إجازة لسجة كاحج كعذخيغ يػمًا مجفػعة األجخ .كسا مشح السذخع الدػداني في السادة ( )48مغ قانػف
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كفي الػقت نفدو ىشاؾ بعس التذخيعات العخبية أخحت بإجازة عجة الػفاة مجفػعة األجخ التي تحرل عمييا السخأة العاممة التي يتػفى
عشيا زكجيا ،كلكغ مع تخؽيس مجة ىحه اإلجازة  ،حيث حاكلت ىحه التذخيعات التػفيق بيغ مرمحة العاممة في أف تحرل عمى ىحه
اإلجازة إعساالً لمحكع الذخعي  ،كبيغ مقجرة صاحب العسل عمى تحسل عبء أجخ العاممة خالؿ ىحه اإلجازة ،كمغ ثع ال تربح ىحه
اإلجازة مخىقة لكثيخ مغ أصحاب األعساؿ سيسا أف مشذآت القصاع الخاص في الجكؿ العخبية أغمبيا مغ السشذآت الرغيخة أك الستػسصة،

كم غ ثع فقج حاكؿ السذخع االجتساعي في بعس الجكؿ العخبية السػازنة بيغ حق السخأة العاممة في الحرػؿ عمى ىحه اإلجازة كبيغ قجرة
صاحب العسل عمى تحسل أجخىا كاحتفاضو بػضيفتيا خالؿ ىحه اإلجازة .

كعمى السدتػػ الػششي لسسمكة البحخيغ تسيَّد القانػف الحالي عغ سابقو بأنو نز في الفقخة (ج) مغ السادة ( " )63لمعاممة السدمسة الحق
في إجازة شيخ مجفػعة األجخ إذا تػفى زكجيا ،كسا ليا الحق في استكساؿ عجة الػفاة مغ إجازتيا الدشػية لسجة ثالثة أشيخ كعذخة أياـ،

كإذا لع يكغ ليا رصيج مغ إجازتيا الدشػية فميا الحق في إجازة بجكف اجخ".

كىشاؾ مغ التذخيعات مغ مشحتيا اجازة شػاؿ فتخة العجة كمشيا الشطاـ الدعػدؼ في السادة ( )160التي نرت عمى انو " لمسخأة
العاممة السدمسة التي يتػفى زكجيا الحق في إجازة عجة بأجخ كامل لسجة ال تقل عغ أربعة أشيخ كعذخةً أياـ مغ تاريخ الػفاة ،كليا الحق

في تسجيج ىحه االجازة دكف أجخ إف كانت حامل -خالؿ ىحه الفتخة  -حتى تزع حسميا ،كال يجػز ليا االستفادة مغ باقي إجازة العجة

السسشػحة ليا  -بسػجب ىحا الشطاـ  -بعج كضع حسميا .لمسخأة العاممة غيخ السدمسة التي يتػفى زكجيا الحق في إجازة بأجخ كامل لسجة

خسدة عذخ يػما".

()58

بيشسا نز قانػف العسل اليسشي

في السادة ( )87عمى أف " تدتحق السخأة العاممة إجازة مجفػعة األجخ لسجة أربعيغ يػما في حالة

كفاة الدكج يبجأ احتدابيا مغ تاريخ الػفاة كيجػز ليا الحرػؿ عمى إجازة بجكف اجخ لسجة ال تديج عمى تدعيغ يػما لتكسمة فتخة العجة إذا
رغبت في ذلظ".

إذاً جاء قانػف العسل البحخيشي الججيج متزسشاً كثيخ مغ صػر الحساية لمسخأة العاممة ،تصخقشا الىسا ؼيسا سبق ،كاليدعشى في ىحا
السجاؿ التصخؽ ليا جسيعا كمشيا بذكل سخيع:

مجة االجازة الدشػية أصبحت يسػجب القانػف الججيج ثالثيغ يػماً مجفػعة األجخ في السادة (" )58مع مخاعاة حكع السادة ()60
مغ ىحا القانػف ،يدتحق العامل الحؼ أمزى في خجمة صاحب العسل مجة سشة كاحجة عمى األقل إجازة سشػية ال تقل عغ ثالثيغ يػماً

مجفػعة األجخ بسعجؿ يػميغ كنرف عغ كل شيخ" .بيشسا كانت في القانػف القجيع  21يػماً بسػجب السادة مغ القانػف السمغي السادة 84
التي (عجلت بالسخسػـ بقانػف رقع  14تاريخ  ) 4/10/1993لكل عامل امزى في خجمة صاحب العسل سشة كاممة مترمة الحق في
االجازة لسجة ال تقل عغ  21يػما باجخ كامل عغ كل سشة كتداد الى مجة ال تقل عغ  28يػما بعج خجمة خسذ سشػات مترمة.
-

كفل القانػف لمسخأة السػازنة بيغ دكرىا في أسختيا ككضيفتيا ،حيث مشع صاحب العسل مغ فرميا أك أنياء عقج عسميا بدبب

الدكاج أك أثشاء إجازة الػضع .حيث نرت المادة ( " )33يحطخ عمى صاحب العسل فرل العاممة أك أنياء عقج عسميا بدبب الدكاج أك

أثشاء إجازة الػضع".

العسل الدػداني لدشة  1997السخأة التي يتػفى عشيا زكجيا بإجازة عجة بخاتب كامل تبجأ مغ تاريخ كفاة الدكج عمى أف:
أ -تكػف مجتيا أربعة أشيخ كعذخة أياـ إذا لع تكغ السخأة حبمى.
ب-إذا كانت السخأة حبمى تد تسخ إجازة العجة بحيث تشتيي بػضع الحسل  ،كفي ىحه الحالة يخخز ليا بإجازة كضع مجتيا ثسانية أسابيع ابتجاء مغ تاريخ الػضع
( )58قخار جسيػرؼ بالقانػف رقع ( )5لدشة 1995ـ بذأف قانػف العسل.
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الخاتسة:
في ضل الثػرة الرشاعية الخابعة  -ثػرة التكشػلػجية  -التي أدت إلى تغيخات اجتساعية ،اقترادية ،تعميسية ،كصشاعية كبيخة كاثارىا
ممسػسة عمى جسيع السدتػيات اليسكغ انكاره اكتجاىمو عمى االشالؽ ،حيث تع دمج عجد مغ التقشيات في العسميات الرشاعية مثل:

الخكبػتات ،كالحكاء اإلصصشاعي ،كالحػسبة الدحابية ،كالبيانات الزخسة؛ لحلظ استصاعت الثػرة الرشاعية الخابعة الجخػؿ في كافة
القصاعات التعميسية ،كالخجمية ،كالرحية،االنتاجية كسا أحجثت تغييخات جحرية في آلية عسميا ،كشخيقة تقجيع خجماتيا.

كشيج سػؽ العسل كحلظ تغيخات كاستغشاء عغ بعس العامميغ كبدبب استخجـ اآلالت الحكاء اإلصصشاعي كازمة كباء كػفيج 19
(كػركنا) ،اال اف الحساية القانػنية لمعساؿ كالسخأة العاممة بذكل خاص رغع التعجيالت السدتسخة التي ترب لرالحيا األنيا التداؿ تقميجية
اماـ ىحا التجخل مغ قبل الحكاء اإلصصشاعي الحؼ اصبح ييجد عجد كبيخ مغ العساؿ االستغشاء عغ خجماتيع.

كرغع الحساية القانػنية لمسخاة العاممة كالعساؿ بذكل عاـ ،كما تتستع بو قػانيغ العسل مغ نرػص آمخه تدعى لحساية الصخؼ الزعيف في

العالقة التعاقجية ،إال اف العساؿ اصبحػا اليػـ في مػاجية خص اًخ محجؽ بيع ييجدىع بفقجاف كضائقيع في ضل غياب التذخيعات العسالية

التي تشطع كتحج مغ انتذار الحكاء اإلصصشاعي.
النتائج:

تػصمشا مغ خالؿ البحث الى مجسػعة مغ الشتائج يسكغ عخضيا عمى الشحػ التالي:



كمية دارتسػث ،ككانت بجاياتو متػاضعة ،بيشسا في الدشػات
تع إعالف مفيػـ الحكاء اإلصصشاعي بذكل رسسي عاـ 1956ـ في ّ
ّ
االخيخة انتذخ بذكل كبيخ ججا كتصػر تصػ ار سخيعاً.
بشاء عمى الجراسات الدابقة مغ مشاشق مختمفة في العالع تذتخؾ بشفذ الفكخ كالتػجو ،بأف كثيخ مغ الػضائف ستختفي بحمػؿ
ً
الدشػات القمية القادمة ،كسيحل محميا أجيدة الحكاء اإلصصشاعي ،كسيربح كثيخ مغ العساؿ التقميجيغ دكف كضائف ،كبالتالي
زيادة عجد البصالة كتبعاتيا االجتساعية كاالقترادية السختمفة.



ىشاؾ اجساع مغ دراسات عالسية مختمفة عمى أف اسػاؽ العسل ستذيج االستغشاء عغ عجد كبيخ ججاً مغ العساؿ خالؿ الدشػات



عجـ كجػد تذخيعات تشطع استعساؿ كانتذار اآلالت الحكاء اإلصصشاعي.



يسكغ تقديع الحكاء اإلصصشاع ي الى نػعيغ مغ الػضائف أكالسياـ ،الشػع األكؿ كضائف حياتية ذكية يقرج بيا تمظ الػضائف



نعير في عرخ التحػؿ مغ عرخ االت الى عرخ البيانات الزخسة.



تتس تع السخأة العاممة باىتساـ السذخعييغ في جسيع الجكؿ العخبية بذكل عاـ ،كتبايشت درجة االىتساـ مشحيث اجازة الػضع ؼبعس

القادمة.

الحياتية التي يسكغ أف نقػـ بيا بذكل دكرؼ لكي تترخؼ كتتفاعل في العالع .كالشػع الثاني كضائف ،كمياـ تتصمب الخبخة.

التذخيعات تشسح السخأة العاممة اجازة كاممة مجفػعة االجخ مجتيا سبعيغ يػماُ ،كىشاؾ تذخيعات مشحتيا  45يػماً.


ؼيسا يخز اجازة العجة (في حالة كفاة زكج السخأة العاممة) ىشاؾ تذخيعات تسشحيا اجازة شػاؿ فتخة العجة االبعة اشيخ كعذخ،



اىتع السذخع البحخيشي بالسخأة العاممة مغ خالؿ التعجيالت السدتسخة لتذخيعات العسل لسا يكفل لمسخأة العاممة مديجاً مغ الحساية



يدتصيع صاحب العسل قانػناً االستغشاء عغ بعس العساؿ في حالة التحػؿ الى االنتاج التكشمػجي ،كيصمب مشو اشعار ك ازرة

كىشاؾ تذخيعات تسشحيا فقط اربعيغ يػماً.
التذخيعية.

العسل بحلظ فقط.
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ىشاؾ تعارض كاضح بيغ فقختي السادة ( )22مغ قانػف العسل البحخيشي ،حيث الفقخة االكلى لع تجد لراحب العسل الخخكج
عغ عقج العسل ،كالفقخة الثانية اجازت لو ذلظ.



ىشاؾ تبايغ بيغ معاييخ العسل الجكلية كالعخبية كالتذخيعات الػششية مغ حيث مجد اجازة الػضع.

التػصيات:


التذخيعات العسالية شجعت بصخيقة معيشة اصحاب االعساؿ عمى أنياء عقػد العسل بدبب استبجاؿ نطاـ انتاجيا بآخخ بسا يسذ

حجع العسالة ،كىحا نججه في نز السادة ( )110مغ قانػف العسل في القصاع األىمي حيث نرت عمى انو "يجػز لراحب

العسل أنياء عقج العسل ...إال بعج إخصار ."...ككاف االججر بالسذخع حساية اكثخ لمعامل بالشز ليذ عمى اخصار الػ ازرة كانسا
مػافقة الػ ازرة عمى االنياء بعج تقييع كل مذخكع عمى حجه.



نجعػا السذخع البحخيشي بإعادة الشطخ في الفقخة الثانية مغ نز السادة ( )22مغ قانػف العسل الف فييا مخالفة ضاىخة لمفقخة
األكلى مغ ذات السادة .حيث جاءت الفقخة الثانية بسا يمي " كيجػز لراحب العسل تجريب العامل كتأىيمو لمؿياـ بعسل مختمف
عغ العسل الستفق عميو تسذياً مع التصػر التكشػلػجي في السشذأة بذخط إخصار الػ ازرة السخترة كالتشطيع الشقابي السعشي" ،كىحا
مخالف لسبجأ العقج شخيعة الستعاقجيغ.



البج مغ التجخل مغ قبل الجيات السعشية بقصاع االعساؿ كسغ تذخيعات خاصة تشطع استعساؿ كانتذار اآلالت الحكاء



أعادة الشطخ في أجازة العجة لتتساشى مع ما تقتزية قػاعج الذخيعة االسالمية التي تفخض عمى السخأة السدمسة العجة لسجة اربعة

اإلصصشاعي ،بسا يكفل مرمحة رب العسل كالعامل عمى حجاً سػاء.
اشيخ كعذخ.


مجاؿ لمذظ بأف الػقت حاف لالستعجاد لمحكاء اإلصصشاعي ،ما يدتػجب كضع خصط مدتقبمية تقػـ عمى االستثسار في

التجريب كالتعميع كتأىيل العسالة لخػض مجاالت عسل ججيجة.
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