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جازة األمومةتوضيح حقوق إ  

 

 

( بروجرس) التقـــــــــــــــدم  

 

التقدم  -تحاد األوروبي للتوظيف والتضامن اإلجتماعي  إلإطار برنامج ا مدعوم ضمن هذا المنشور
.)2013 – 2007((بروجرس)   

 

نشأت من أجل تقديم الدعم المالي لتنفيذ أُ والتي لمفوضية األوروبية اهذا البرنامج من قبل ويتم تطبيق 
تحقيق  ، وبذلك ٌتسهم في وتكافؤ الفرص العمل والشئون االجتماعية في مجال تحاد األوروبيإلأهداف ا

في هذه المجاالت .   2020أوروبا لعام  أهداف استراتيجية  

 

ويستهدف برنامج السبع سنوات جميع أصحاب المصالح والذين بإمكانهم المساعدة في تشكيل تنمية 
،  27تحاد األوروبي إلنحاء اأجتماعية في جميع إلالعمالة المناسبة والفعالة والسياسات والتشريعات ا

تحاد األوروبي المرشحة وما إلالمنطقة اإلقتصادية األوروبية وبلدان ا  -تحاد األوروبي للتجارة الحرة إلا
المرشحة.قبل   

 

 للمزيد من المعلومات أنظر :

http://ec.europa.eu/progress 

 

 المعلومات الواردة في هذا المنشور ال تعكس بالضرورة موقف أو رأي المفوضية األوروبية .

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRESS

Progress
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جازة األمومةتوضيح حقوق إ  

 

 

 

2012) سبتمبرُنشرت للمرة األولى في (  

 من قبل 

 

 سلطة المساواة 

 بيرشجروف هاوس

 روسكريا

ة تيبيراريشرك  

 

 و

 

 سلطة المساواة

شارع كولنميل 2  

2دبلن   

 

سلطة المساواة 2012 ©  

 

978-1-908275-40-0رقم الكتاب المعياري العالمي  
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جازة األمومةتوضيح حقوق إ  

 

 المحتويات

 المقدمة

 

؟ 2004 – 1994ما هي حقوقي في ظل قوانين حماية األمومة     1  

من المشمول بالقانون ؟       

جازتي فهل يمكنني الحصول عليها ؟إإلى فترة راحة قبل ذا احتجت إ         

بمواعيدي ؟هل أحتاج إلي تقديم اشعار      

        كيف يمكنني تقديم اخطار وما هي المدة التي احتاجها لتقديم االخطار؟    

 

ماذا عن الحصول على فترة استقطاعية من العمل لحضور فصول ما قبل الوالدة؟     2  

ما للحصول على وقت مستقطع لحضور فصول ما قبل الوالدة؟هل هناك قواعد          

ماذا لوكانت هناك فصول ما قبل الوالدة في مجموعة ال أستطيع        
حضورها ؟         

 

جازة الصحة والسالمة أثناء الحمل؟إهل يمكنني الحصول على      3  

جازة الصحة والسالمة؟إما هي             

كيف يتم تقييمها؟         

؟العمل ليالٌ ماذا عن          

جازة الصحة والسالمة؟إخولني الحصول على التي تُ  الحاالتما هي          

جازة الصحة والسالمة؟إهل سأحصل على شهادة          

جازة الصحة والسالمة ؟إهل سيتم الدفع لي أثناء          

جازة الصحة والسالمة أن تدوم؟إلكم من الوقت ُيمكن           

الخاص بي؟التي يلزمني تقديمها لرئيس العمل  االشعاراتما هي           

ارات التي يلزم على صاحب العمل أن يعطيني إياها؟شعما هي اال          
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جازة األمومةتوضيح حقوق إ  

 

ما هي استحقاقاتي لألمومة وغيرها ؟      4  

مومة الخاصة بي؟ألجازة اإهل يلزمني تقديم اخطار يتعلق ب          

ماذا في حالة الوالدة المبكرة؟          

في حالة الوالدة المبكرة ؟هل ال يزال علَي تقديم اشعار           

ماذا في حالة تأخر الوالدة؟          

؟خر الوالدةأتقديمه في حالة ت ما هو االشعار الذي عليّ    

؟يد الحياةقذا لم يبق طفلي على إماذا يحدث          

 

؟المرضجازة األمومة االضافية في حالة إهل يمكنني أن أُلغي      5  

جازة اإلضافية؟إلار النهاء اشعهل يلزمني أن أعطي ا         

 

جازة األمومة في حالة بقاء طفلي في المستشفى؟ل إهل يمكنني تأجي    6  

جازة؟إلار الذي علّي تقديمه لتأجيل اشعما اال         

 

جازة التي يحق لآلباء الحصول عليها؟إلما نوع ا     7  

يجب على اآلباء تقديمه؟ الذيار شعاال وما ه         

 

زة أثناء الرضاعة الطبيعية؟إجاهل يمكنني الحصول على      8  

رضع طفلي رضاعة طبيعية؟هل علّي ابالغ رئيس العمل بأنني اُ          
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جازة األمومةتوضيح حقوق إ  

 

جازة األمومة؟إهل ستحفظ وظيفتي أثناء غيابي في      9  

جازة؟إما هي استحقاقات الراتب عندما أكون في          

المعاشات التقاعدية والمساهمات ؟هل ستتأثر مستحقات          

هل ستتأثر مساهمات الرعاية االجتماعية ؟         

عندما أخذ  ةهنيالتلمذة الم، أو في مجال التدريب او الختبارماذا سيحدث في حال كنت تحت ا       
جازة األمومة؟إ         

جازة السنوية؟إلهل أفقد ا         

الرسمية؟ لعطالتهل أفقد ا         

 

جازتي؟إهل يمكنني العودة إلي وظيفتي القديمة بعد    10  

هل لدي حقوق فيما يخص الوظيفة التي أرجع إليها؟         

هل من الممكن أن أُكلف بالقيام بعمل مختلف؟         

؟كيف يمكنني تقديم اشعار برغبتي بالعودة إلى العمل         

 

؟جازتيإهل تتم حمايتي من االستبعاد والطرد أثناء    11  

            هل لدي حقوق فيما يتعلق بالفصل التعسفي واالستبعاد؟

         ماذا علّي القيام به في حالة شعرت بأنه تم فصلي او بتعرضي للتمييز بسب الحمل؟

       والمستحقات؟جازة األمومة إهل يستطيع رب العمل أن يقرر الشروط الخاصة بحقوق 
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جازة األمومةتوضيح حقوق إ  

 

النزاعات والطعون  -ملحق أ   

عاتازجلسات استماع الن  

 التطبيق

 الفصل

 الطعون

 

سلطة المساواة –ملحق ب   

 

 المعلومات والدعم

 معلومات المساواة

ات  األوق

ى المتوفرة ضمن هذه السلسة تتضمناالرشادات األخر  

 

وينااالتصاالت والعن –ملحق ج   

 

األسئلة المتداولة –ملحق د   
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جازة األمومةتوضيح حقوق إ  

 

 المقـــــــــــــــــدمة

 

نون قد ا. ومنذ ذلك الوقت فان الق 1994الرئيسية لقانون حماية األمومة لعام  البنوديحدد هذا الدليل 
م تعديله ( تغييره) ثالث مرات . لقد تم تعديله من قبل:ت  

 

2001لعام  29المرسوم القانوني رقم     •  

2006لعام  51المرسوم القانوني رقم     •  

2004لعام  ةقانون حماية األموم     •  

 

.2004 – 1994وُتعرف القوانين اآلن بقوانين حماية األمومة لألعوام   

 ويمكن الحصول على نسخ من التشريعات من:

 

 مكتب المنشورات الحكومية

 شارع مولزوورث

2دبلن   

www.oireachtas.ie أو على الموقع االلكتروني:  ) 01( 647 6879هاتف:     

www.equality.ie قع االلكتروني : ووهي ايضاٌ متوفرة على الم  

،المجموعة اإلقتصادية  85/92توجه المجلس ع ضلي 1994 عام تقديم قانون حماية األمومةوتم 
موضع التنفيذ  19األوروبية لـ   

1992أكتوبر   

 

اإلعالمية فقط غراضلألهذا الدليل ُمعد   

 ها الدليل ليس وثيقة قانونية

 

من المهم مالحظة أن هذه الوثيقة هي توجيه ألحكام قوانين حماية األمومة وهي ليست تفسيرا قانونيا 
 لألحكام وقد تحتاج إلى الحصول على استشارة قانونية لتفسير األحكام .
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جازة األمومةتوضيح حقوق إ  

 

؟ 2004 – 1994ما هي حقوقي في ظل قوانين حماية األمومة    1   

 

 قانون حماية األمومة يعطي الموظفة الحامل الحق في:

   األجر ( قد يكون لك الحق في بدل حماية اجتماعية أو أن يستمر  جازة مدفوعةإ أسبوعا 26     •
صاحب العمل في الدفع لِك )        

.جازة أمومة اضافية غير مدفوعة األجرإأسبوع  16    •  

قبل وبعد الوالدة ( المواعيد الطبية ).للرعاية ما جازة إ     •  

   ما قبل الوالدة  ( مجموعة واحدة من الدروس إلى جانب آخر  فصولوقت مستقطع لحضور     •
).14 . انظر صفحةثالث دروس         

جازة الصحة والسالمةإ     •  

في حال وفاة األم. األبجازة إ     •  

جازة من العمل أو تقليل ساعات العمل للسماح بالرضاعة إ     •  

حماية حقوق عمل معينة .     •  

الحق في الرجوع إلى العمل بعد أخذ اإلجازة.     •  

الحماية من الفصل.     •  

آلية لحل النزاعات والطعون بشأن المستحقات بموجب القانون.     •  

تفاق مع أصحاب العمل في حال أصبحت األم مريضة .إلجازة األمومة اإلضافية باإايقاف      •  

دخول الطفل إلى المستشفى.األمومة في حال ضرورة جازة إ تأجيل     •  

 

 إلى جانب استحقاقات اضافية منصوص عليها والتي تحتاج الي موافقة صاحب العمل.
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جازة األمومةتوضيح حقوق إ  

 

جازة األمومة في حال وفاة والدة الطفل أثناء إ ويحق لألب الحصول على الرصيد المتبقي من
 جوزجازة األمومة .  وفي هذه الحاالت وبناء على تقدير صاحب العمل ، فأنه يُ إالوضع أو أثناء 

جازة في حال أصبح إلدخول الطفل إلى المستشفى أو إلنهاء ا وجوبفي حال جازة إلا تأجيللألب 
 هو نفسه مريضاُ.

 

و ال يحق لصاحب العمل أن  جازة األمومةإفي حال وفاة األم أثناء  جازة إيحق لألب أن يأخذ 
جازة . إليرفض هذا الحق وال يحق لهم تأجيل أخذ هذه ا  

 

 من المشمول بالقانون ؟

 

 أي موظف ملزم " بعقد" عمل يقع ضمن هذا القانون وهذا يشمل :

 

أي شخص يعمل بموجب عقد خدمة .    •  

بوكالة التوظيف.المتدربين والعاملين     •  

العاملين في مجال واسع من القطاعين العام والخاص مثل أعضاء قوة الشرطة وموظفي الخدمة     •
المدنية والسلطات المحلية وموظفي تنفيد الخدمة الصحية و       

ظفين المؤقتين والعاملين بدوام جزئي.الموظفين تحت التدريب ، المو    •  

 

كما ال يشملهم قانون الفصل  ماقبل وبعد الوالدة قوات الدفاع وقوة الشرطة  فصولو اليشمل قانون 
من هذا الدليل لمزيد من المعلومات. 41 و 40,15,14التعسفي .  يرجى الرجوع إلى صفحة   
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جازة األمومةتوضيح حقوق إ  

 

جازتي فهل يمكنني الحصول عليها ؟إكنت بحاجة إلى فترة راحة قبل اذا   

 عناية قبل أو بعد الوالدة:

 

فإنه يحق للموظفات الحوامل والموظفات الالتي وضعن  األمومةجازة إأسبوع  26باإلضافة إلى 
جازة مدفوعة األجر من العمل وذلك لتلقي رعاية ما قبل وبعد الوالدة.  فإذا إحديثا الحصول على 

أسبوع األخيرة أو كان لديك موعد يتعلق بالحمل فإنه  14كنت حامل أو وضعت مولد في خالل 
جازة مدفوعة وذلك لحضور المواعيد. إيحق لك الحصول على   

 

االستحقاقات وتتمثل الذهاب إليها .   وال يضع القانون أي حد على عدد المواعيد التي يمكنك
ت للعودة إلى العمل . قوقت للحضور، المدة والواتاحة القانونية في   

 

 هل أحتاج إلي تقديم اشعار بمواعيدي ؟

 

بلغي صاحب العمل فيما اذا كان لديك مواعيد طبية أثناء أو نعم . يجب عليك يموجب القانون أن تُ 
 بعد الحمل.

 

؟هحتاجها لتقديمأوما هي المدة التي  شعاراكيف يمكنني تقديم   

 

يجب عليك اخطار صاحب العمل خطيا بتاريخ ووقت الموعد في أقرب وقت ممكن ، و ينبغي  تقديم 
 االخطار أسبوعين على األقل من الموعد.
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جازة األمومةتوضيح حقوق إ  

 

 

 

ظهر التالي:ويحق لصاحب العمل أن يطلب رؤية بطاقة الموعد أو أي مستند آخر مناسب يُ   

 

تاريخ ووقت الموعد    •  

اثبات الحمل و    •  

الموعد المحدد لوالدة الطفل    •  

 

  لموعد األول .فيما يخص ا فإنه ال يتعين عليك القيام بهذا ،وعلى الرغم من ذلك 

 

ستطاعتك تقديم االشعار ة للوالدة أو ما بعدها ولم يكن بإزيارة غير مقرر إلىذا كان عليك الذهاب وإ
عطاء صاحب العمل اثبات لحضور الموعد وعن السبب في عدم استطاعتك إالالزم ، فيتعين عليك 

 تقديم اشعار بذلك .  وعليك أن تقومي بهذا في غضون أسبوع من تاريخ الموعد.
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جازة األمومةتوضيح حقوق إ  

 

الوالدة؟ماذا عن الحصول على فترة استقطاعية من العمل لحضور فصول ما قبل    2  

 

ما  فصولمجموعة كاملة من  رجازة مدفوعة األجر من العمل وذلك لحضوإيحق لك الحصول على 
عدا عن الدروس الثالث األخيرة ) حيث بالعادة يتم حضور الدروس الثالث األخيرة قبل الوالدة ( 

) أن يحصل عملجازة األمومة.    ويحق لوالد الطفل ( اذا ما كان يعمل بموجب عقد إبعد أن تبدأ 
جازة من العمل مدفوع األجر لحضور آخر درسين من دروس ما قبل الوالدة قبل إأيضا على وقت 

  والدة الطفل.

 

ما قبل  فصولجازة لغرض حضورإال يحق ألفراد قوات الدفاع وقوة الشرطة الحصول على و
 الوالدة .

 

الوالدة؟جازة لحضور فصول ما قبل إهل هناك قواعد ما للحصول على   

 

ة.دجازة للقيام بعيادات ما قبل الوالإنعم . هناك بعض القوانين واللوائح حول أخذ   

 

 ويجب على الموظفة الحامل أو والد الطفل التالي:

 

  اخطار صاحب العمل خطيا بتواريخ ومواقيت كل فصل في اقرب فرصة ممكنة وعلى األقل      •
.الدرسسبوعين من تاريخ أ       

   على سبيل المثال بطاقة الموعد   –في حالة ُطلب ذلك منك  – مستندتكون مستعد  إلبراز أن     •
التي ترغب بحضورها . لفصولأو ا الفصلوالتي تظهر تواريخ ومواقيت        
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جازة األمومةتوضيح حقوق إ  

 

اقتراف خطأ من جانبك فيجب أن تقدمي لصاحب ستطعي أنت أو والد الطفل القيام بهذا بدون اذا لم ت
يجب عليك أن شعار بذلك وموضحة سبب عدم تمكنك من تقديم ا لفصلاثبات بحضور االعمل 

.لفصل تقومي بهذا في غضون أسبوع بعد تاريخ ا  

 

 ماذا لوكانت هناك فصول ما قبل الوالدة في مجموعة ال أستطيع حضورها ؟

 

خيرة ) خالل ألاذا لم تتمكني من حضور مجموعة واحدة كاملة من الفصول ( عدا الدروس الثالث ا
رادتك ( بما في ذلك اإلجهاض والوالدة المبكرة أو ترة الحمل نتيجة لظروف خارجة عن إف

  ى .جازة مدفوعة األجر لحضور الدروس المتبقية خالل فترة حمل أخرإالمرض) فأنه يحق لك 
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جازة األمومةتوضيح حقوق إ  

 

جازة الصحة والسالمة أثناء الحملإهل يمكنني الحصول على    3  

 

جازة إرضاع طفلك رضاعة طبيعية فقد تستحقين إكنت حامل أو انجبت حديثا أو أنك تقومين باذا 
 الصحة والسالمة في بعض الحاالت.

 

جازة الصحة والسالمة؟إماهي   

 

يوما مدفوعة األجر من عمله .   21منح في حال أن الموظف استحق جازة الصحة والسالمة تُ إ
، فإن الشخص يمكن أن يكون له الحق في حة والسالمة من الص يوما 21جازة إما تنتهي حالو

) 18-17الصحة والسالمة . ( انظر صفحة  مساعدات  

 

 كيف يتم تقييم ذلك ؟

 

لزم لوائح السالمة والصحة والرعاية في العمل ( الموظفات الحوامل ) صاحب العمل بتقييم أي تُ 
 خطر على صحة وسالمة ما يلي:

أي موظفة حامل .     •  

أو، أي موظفة ترضع رضاعة طبيعية      •  

مؤخراً  الموظفة التي وضعت طفل     •  

 

تحديد ظروف العمل أو المخاطر التي من الممكن أن تعرض صحتك أو صحة بهذا التقييم  ويقوم
 وسالمة طفلك للخطر.

 

يجب على أرباب العمل القيام بكل ما في وسعهم لضمان سالمتك وصحتك أثناء الحمل أو اذا كنت 
 وضعت طفل مؤخرا أو أنك تقومين بالرضاعة الطبيعية. 

 

عمل آخر لك.اذا لم يكن بوسع صاحب العمل القيام بذلك ، فيجب أن يتم توفير   
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جازة األمومةتوضيح حقوق إ  

 

 ماذا عن العمل ليالٌ؟

 

أسبوع بعد والدة  14رغموك على العمل ليالً خالل فترة الحمل أو لمدة ال يستطيع أرباب العمل أن يُ 
سالمتك أو صحتك. ياً ألجلضرورأن هذا الطبيب  قرر طفلك في حالة  

 

جازة الصحة والسالمة؟إما هي الحاالت التي تخولني الحصول على   

 

ً إُتمنح  الطفل في خطر وذلك بسبب م أو ألمن ا جازة الصحة والسالمة عندما تكون صحة وسالمة أيا
 العمل الذي يقومون به.

جازة في الحاالت التالية:إلو يحق لك أخذ هذه ا  

 

أو ىعدم استطاعة صاحب العمل أن ينقلك لوظيفة أخر    •  

نقلك لعمل آخر ال منطقي ( على سبيل المثال بعيد عن مكان سكنك)     •  

 

اسبا ومالئما لك للقيام بهن العمل اآلخر ُيقصد به عمال منإفي هذه الظروف ف  

 

جازة الصحة والسالمة؟إهل سأحصل على شهادة   

 

جازة الصحة والسالمة فإنه يحق لك المطالبة بشهادة ُتجمل األسباب التي تم إفي حال حصولك على 
جازة والمدة التي ُيتوقع لها أن إلن توضح الشهادة تاريخ بدء اأجازة .  ويجب إلبموجبه منحك هذه ا

 تدوم .

 

جازة الصحة والسالمة ؟إهل سيتم الدفع لي أثناء   

 

جازة الصحة والسالمة فيجب أن يتم دفع أجرتك المعهودة من قبل صاحب العمل على إاذا كنت في 
األولى من اإلجازة.  يوم 21الـ  
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جازة األمومةتوضيح حقوق إ18  

 

 

فمن الممكن أن يتم تقسيمها إلى فترات  –يوما متتابعة  21ما ، يو 21فترة إجازة اليلزم أن تكون 
.متعددة قصيرة  

 

يوما ، فقد يكون لك الحق في بدل حماية إجتماعية  21إذا كانت إجازة الصحة والسالمة أكثر من 
ذات الصلة بالضمان اإلجتماعي.  مساهمات الدفع اذا كان لديك ما يكفي من  

 

والسالمة ، فالرجاء االتصال بقسم الحماية لمزيد من المعلومات عن استحقاقات أقساط الصحة 
اإلجتماعية ، فرع استحقاقات الصحة والسالمة . ( ترد تفاصيل االتصال  الكاملة في الملحق (ج) 

 في نهاية هذا الدليل )

 

؟ن تدومأجازة الصحة والسالمة كم من الوقت ُيمكن إل  

 

إجازة الصحة والسالمة بعدد من الطرق: تنتهي   

 

جازة األمومةإعندما تبدأ     •  

إذا ما توقفت عن الرضاعة الطبيعية    •  

أسبوعا من والة الطفل 26بعد إذا لم تتوقفي عن ارضاع طفلك ،     •  

إذا اتخذ رب العمل خطوات ليجعل مكان العمل خال من المخاطر.    •  

وظيفة مالئمة ومناسبة . ىكان بإستطاعة رب العمل أن ينقلك إل إذا    •  

محدد المدة ، في نهاية المدة المحددة .إذا تم توظيفك بموجب عقد عمل     •  

 

 ما هي االشعارات التي يلزمني تقديمها لرئيس العمل الخاص بي؟

 

إذا توقفت عن الرضاعة الطبيعة أو تعتقدين بإنك لم تعد في خطر ، فيجب عليك أن تكتبي في أقرب 
ك ترتأي أن األمور أمنة لرجوعك للعمل نفرصة ممكنة لتبلغي صاحب العمل بإ  
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جازة األمومةتوضيح حقوق إ  

 

 ما هي االخطارات التي يلزم على صاحب العمل أن يعطيني إياها؟

 

عندما يستلم صاحب العمل االخطار المكتوب عن رغبتك في العودة إلى العمل ، وأنه ليس لديهم 
في خطر ، فإنه يتوجب عليهم اتخاذ جميع الخطوات المناسبة للتأكد  نعتقاد بأنك ستكونيإلسبب ما ل

قبل اإلجازة . لوظيفتك التي كنت تمارسينها من إمكانية عودتك  

 

 سيقوم صاحب العمل بالكتابة لك ليخبرك بإمكانية العودة إلى وظيفتك مرة أخرى.

 

 أيضا إذا كان صاحب العمل:

 

د من عدم تعرضك ألي خطرللتأكتخذ كافة الخطوات الضرورية ا    •  

 

 أو

 

  عمل مالئم ومناسب ، فأنه يتوجب عليهم الكتابة إلعالمك بإمكانية  إلى على نقلك اً صبح قادرأ    •
العودة الى العمل.       

 

 وتنتهي إجازة الصحة والسالمة :

 

إلى العمل  يتم إخطارك من قبل صاحب العمل عن إمكانية العودةحيث سبعة أيام بعد مرور      •  

 

 أو 

 

  في حالة عودتك إلى العمل قبل السبعة أيام ، فإن إجازة الصحة والسالمة ستنتهي ببداية اليوم      •
.األول للعمل       
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20

جازة األمومةتوضيح حقوق إ  

 

ما هي استحقاقاتي لألمومة وغيرها ؟   4  

 

 يحق لك:

األجر.متتابعة مدفوعةأسبوع إجازة أمومة  26    •  

 و

       إجازة أمومة غير مدفوعة على التوالي وتبدأ مباشرة بعد نهاية إجازة  اً إضافي اأسبوع 16    •
األمومة.      

 

أسبوع إجازة يمكن أن تؤخذ في وقت الحق  16و  26فان ذا احتاج طفلك لدخول المستشفي إ
 شريطة موافقة صاحب العمل.

 

ليك:يمكنك البدء في وانهاء إجازة األمومة في أي يوم تختارينه ولكن يجب ع  

 

أخذ اسبوعين إجازة على األقل قبل نهاية األسبوع الذي يتوقع فيه ميالد الطفل ، و     •  

أخذ إجازة أربع أسابيع بعد والدة الطفل.      •  

 

مومة الخاصة بي؟ألار يتعلق بإجازة اشعهل يلزمني تقديم ا  

 

لتخبريه ويجب أن إذا كنت ترغبين في أخذ إجازة أمومة فيجب عليك أن تكتبي لصاحب العمل 
 تقومي بهذا في أقرب وقت ممكن على أن أن يكون هذا أربعة أسابيع قبل بداية إجازة األمومة.

 

أن  ويجب عليك أن تقدمي لصاحب العمل شهادة طبية تؤكد حملك موضحة األسبوع الذي يتوقع
والدة الطفل.تحدث فيه   

 

إجازة األمومة  عن طريق الكتابة إلى في حال تغيرت الظروف فإبمكانك سحب طلب الحصول على 
 صاحب العمل معربة عن رغبتك بسحب الطلب.
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جازة األمومةتوضيح حقوق إ  

 

 

 

أمومة إضافية ، فيجب عليك الكتابة مرة أخرى إلى باإلستفادة من استحقاقك إلجازة  إذا رغبت
على أن  .  ويجب عليك القيام بهذا في أقرب وقت ممكنذلكصاحب العمل إلخباره برغبتك في 

بعة أسابيع قبل اليوم المقرر الذي ستبدأ فيه إجازة األمومة اإلضافية . أر الطبعتكون ب  

 

يمكنك أن تكتبي لصاحب العمل إلخباره برغبتك في أخذ إجازة أمومة إضافية في نفس الوقت الذي 
تطلبين فيه إجازة األمومة  ويجب عليك القيام بهذا في أقرب وقت ممكن على أن يكون هذا أربعة 

تاريخ المتوقع لعودتك في حال لم تقدمي طلب للحصول على إجازة أمومة إضافية .أسابيع قبل ال  

 

 ماذا في حالة الوالدة المبكرة؟

 

التالي :ما يحدث مسبقا من  في أي منأسبوع إجازة تبدأ  26يحق لك الحصول على   

 

اليوم األول إلجازة األمومة ، أو    •  

اليوم الذي تضعين فيه مولودك ، أو    •  

تاريخ محدد ( ألسباب طبية مثبتة على سبيل المثال عملية قيصرية )    •  

 

 هل ال يزال علَي تقديم اشعار في حالة الوالدة المبكرة ؟

 

إذا وضعت مولودك أربعة أسابيع قبل التاريخ المتوقع للميالد ، فيجب عليك اخطار صاحب العمل 
يوما من الوالدة. 14في غضون   
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جازة األمومةتوضيح حقوق إ  

  

تأخر الوالدة؟ماذا في حالة   

 

في حال تبقى لديك أقل من أربعة أسابيع من إجازة األمومة عند والدة طفلك فعندها يحق لك تمديد 
 إجازة األمومة ألربعة أسابيع متتالية.

 

في الحصول على إجازة يزال لديك الحق  فال إذا قمت بتمديد إجازة األمومة بسب التأخر في الوالدة
 أمومة إضافية.

 

شعار الذي علّي تقديمه في حالة تأخر الوالدة؟ما هو اال  

 

لحصول على وألجل افي حال تبقى لديك أقل من أربعة أسابيع من إجازة األمومة عند والدة طفلك 
، يجب عليك الكتابة إلى صاحب العمل في التمديد لمدة تصل إلى أربعة أسابيع إجازة أمومة حقك 

بالتالي: خبارهمإل(أو أن يقوم شخص ما نيابة عنك)   

 

تمديد اإلجازة المقترحة ، و     •  

خطتك ألخذ إجازة  مطولة والفترة الزمنية التي تنوين أخذها.     •  

 

يد الحياة؟ماذا يحدث اذا لم يبق طفلي على ق  

 

الحصول من الحمل ، فال يزال لديك الحق في  أسبوع 24ميت بعد اللجنين افي حالة حدوث والدة 
أمومة.أسبوع إجازة  26على   
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جازة األمومةتوضيح حقوق إ  

 

هل يمكنني أن أُلغي إجازة األمومة االضافية في حالة مرضت؟    5  

 

إذا كنت مريضة ورغبت في إنهاء إجازة األمومة اإلضافية الغير مدفوعة األجر ، فأنه يمكنك سؤال 
صاحب العمل إلنهاء إجازة األمومة اإلضافية في أي وقت أثناء األسابيع األربع األخيرة من إجازة 

األمومة ( حيث تم ابالغ صاحب العمل بنيتك أخذ إجازة أمومة إضافية ) أو أثناء إجازة األمومة 
 اإلضافية.

 

استحقاق فعلي النهاء إجازة األمومة  أي ال يوجدأنه وإن أصبحت مريضة ، فيرجى مالحظة 
.اإلضافية  

 

اليوم الذي يتم االتفاق  ومع ذلك فإذا وافق صاحب العمل ، فإن إجازة األمومة اإلضافية تنتهي في
  عليه فيما بينكما.

 

يتم تطبيق األحكام التالية : هلبك فإنطذا انتهت إجازة األمومة اإلضافية بناءا على إ  

 

أي تغيب عن العمل ( بعد انتهاء إجازة األمومة اإلضافية ) بنفس الطريقة التي يتم التعامل مع       •
لمرض ، وبسبب امل بها أي تغيب عن العمل اُيع         

يتم فقدان اإلجازة اإلضافية وال يحق لك أخذها في أي تاريخ الحق.      •  

 

 هل يلزمني أن أعطي اخطار النهاء اإلجازة اإلضافية؟

 

ورغبت في إنهاء إجازة األمومة اإلضافية ، فيجب عليك طلب ذلك خطيا من إذا كنت مريضة 
لقيام بذلك  نيابة عنك.ما ا شخصي من طلبأن تصاحب العمل وإذا استدعى األمر فيمكنك   

 

 يجب على صاحب العمل أن يكاتبك العالمك فيما اذا كانوا سينهون إجازة األمومة اإلضافية .  
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جازة األمومةتوضيح حقوق إ  

 

هل يمكنني تأجيل إجازة األمومة في حالة بقاء طفلي في المستشفى؟    6   

 

األمومة ألن طفلك في المستشفي ، و تأخير) جزء من إجازة أإرجاء ذا كنت ترغب في تأجيل ( إ
ال يوجد استحقاق فعلي لتأجيل اإلجازة.وإلى موافقة صاحب العمل .  ينفإنك تحتاج  

 

بإمكان أحد الوالدين طلب تأجيل كل أو جزء من إجازة األمومة أو إجازة األب من صاحب العمل 
 في حالة كانت :

 

أربع من هذه األسابيع بعد والدة الطفل.أسبوع وعلى األقل  14إجازة األمومة أكثر من      •  

إجازة أمومة إضافية .     •  

إجازة األب ، أو     •  

إجازة األب اإلضافية.     •  

 

إذا وافق صاحب العمل علي تأجيل اإلجازة ، فستعودي للعمل في تاريخ يتم االتفاق عليه فيما بينكما. 
واحدة على أن تبدأ في مدة التتجاوز سبعة و سيكون من حقك الحصول على اإلجازة المؤجلة دفعة 

 أيام بعد مغادرة طفلك للمستشفى.

 

إذا قمت بتأجيل إجازة األمومة ( أو إجازة األب) ثم أخذت إجازة مرضية ، فإن هذه اإلجازة تعتبر 
إجازة أمومة مؤجلة مالم تقومي بالكتابة إلى صاحب العمل لتخبريه عن عدم رغبتك في البدء 

ؤجلة.باإلجازة الم  
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جازة األمومةتوضيح حقوق إ  

 

بمجرد أن يتم إخطار صاحب العمل ، فإن إجازتك من العمل بسبب المرض سيتم التعامل معها 
ها التعامل مع أي إجازة مرضية من العمل ولكنك تفقدين اإلجازة المؤجلة.فيبنفس الطريقة التي يتم   

 

 يمكن تأجيل اإلجازة لمدة تصل إلى ستة أشهر.

 

تقديمه لتأجيل اإلجازة؟ر الذي علّي إلشعاما ا  

 

المستشفي، فيجب عليك الكتابة مريض بإذا كنت ترغبين في تأجيل جزء من اإلجازة ألن طفلك 
خطيا لصاحب العمل بخصوص هذا الطلب واذا ما اضطررت فبإمكانك االستعانة بشخص آخر 

 لتقديم االشعار نيابة عنك .

 

: صاحب العملمن قبل  ذلك ُطلبيجب عليك تقديم التالي في حال   

 

المستشفىمريض بالمستشفى تثبت أن طفلك  قبل مناسبة من أخري رسالة أو أي وثيقة     •  

    المستشفى أو الطبيب المعالج لطفلك تؤكد على من قبل  ةمناسب ىخروثيقة أرسالة أخري أو     •
التاريخ الذي سيغادر فيه طفلك المستشفى.       

 

في أقرب وقت ممكن.بقرارهم خطيا و يجب على صاحب العمل أن يعلمك  

 

يجب عليك إخطار صاحب العمل عن التاريخ الذي ترغبين فيه باستئناف اإلجازة وعليك القيام بهذا 
.ىفي أقرب وقت ممكن ولكن في موعد ال يتجاوز التاريخ الذي ترغبين بدء اإلجازة فيه مرة أخر  

 

ر.يجوز لصاحب العمل التخلي عن حقه في استالم االشعا  
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جازة األمومةتوضيح حقوق إ  

 

ما نوع اإلجازة التي يحق لآلباء الحصول عليها؟    7  

 

 الوالدة وما عداأسبوع من  40إجازة األبوة في حالة وفاة والدة الطفل في خالل  فقط يحق لآلباء
 ذلك فال يحق لهم الحصول على إجازة األبوة أو أي نوع آخر من اإلجازات.

 

، يحق لألب الذي يعمل بموجب عقد  والدةبعد ال أسبوعا 24في حالة حدوث وفاة األم في خالل 
 عمل األتي:

 

.) األجر ( الغير مدفوعةإجازة األمومة اإلضافية ما تبقى من إجازة األمومة ( المدفوعة األجر) و  

بقاء الطفل الرضيع في المستشفى في حالضافي إلأسبوع ا 16 الـ يمكن تأجيل كل أو جزء من  

 

أن يأخذ اإلجازة حتى عندها  الوالدة ،يحق لألب بعدأسبوع  24بعد  تفي حالة أن وفاة األم حدث
. 40 الـ نهاية األسبوع  

 

 تبدأ اإلجازة في غضون سبعة أيام من وفاة األم.

 

رد ت  تماعية.حماية اإلججتماعية من قسم العلى استحقاق الرعاية اإلالحصول  ألب لقد يحق 
هاية هذا الدليل. ي الملحق (ج) في نتفاصيل االتصال الكاملة ف  

 

الذي يجب على اآلباء تقديمه؟ شعارما هو اال  

 

أن يستفيد من حقه في اإلجازة ، فيجب عليه أن ُيعلم رئيسه  األبفي حال وفاة والدة الرضيع وأراد 
في أخذ  فصح عن نيتهيُ و في اليوم الذي تبدأ فيه اإلجازة . وعليه أن أفي العمل عن وفاة األم قبل 

دة اإلجازة التي يري أحقيته فيها واذا ما إلجازة وأن يحدد مبدء اإجازة قبل أو في اليوم األول ل
 استدعى األمر ، فبإمكانه أن يكلف شخص آخر للقيام بذلك نيابة عنه.
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جازة األمومةتوضيح حقوق إ  

 

من ذلك  ب منهاذا ما  طلُ اة األم وشهادة ميالد الطفل فة ودمن شها نسخةويجب على األب أن يقدم 
بل صاحب العمل .قِ   

أسبوع  24جازة إضافية ( في حالة وفاة األم في غضون إل هاتقإستحقاأخذ في  األبواذا ما رغب 
جازة إضافية .  إأخذ  بنيتهصاحب العمل  ( أو أن ُيعلمه)  كتب خطيا لمن الوالدة) فيجب عليه أن ي

أربعة أسابيع جازة ، أو األصلي لإلي يتم فيه تقديم الطلب وبإمكانه القيام بهذا أما في نفس الوقت الذ
المتوقع لعودته للعمل. التاريخقبل  األقلعلى   

أن ُيغّير تاريخ العودة إلى العمل. لألب ويمكن  

 ربأن هذا يحدث فقط في حال موافقة رغم  المرض ةفي حال األبومن الممكن أن ُتنهي إجازة 
.العمل  

  ، اتصللآلباء اإلجازة العائلية  تحقاقاتأو عن أي من اس الشأن هذاحول المعلومات  مزيد منل
www.equality.ie أو راجع: 1890  245 545ة على الخط المحلي : ابسلطة المساو  

االلكتروني  الموقع علىوأمن سلطة المساواة  الوالدين والتبني لألباءلمعلومات حول إجازة وتتوفرا 
www.equality.ie        
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جازة األمومةتوضيح حقوق إ  

 

هل يمكنني الحصول على إجازة أثناء الرضاعة الطبيعية؟   8  

 

فيحق لك إما: ، رضعين طفلك رضاعة طبيعيةإذا كنت تُ   

 

عملك ، أو قروقت مستقطع ومدفوع إلرضاع طفلك في م      •  

خارج مقر العمل. خسارة في األجر وذلك إلرضاع طفلكبدون  –ساعات العمل  تخفيض      •  

 

كثر مالئمة لك.الخيار األويقوم رب العمل بتقرير  

 

إلرضاع طفلك  من الثدي يتضمن استدرار الحليب تعريف " الرضاعة الطبيعية"ووفقاً للقانون فإن 
 مباشرة أو حفظ الحليب إلرضاع الطفل في وقت الحق.

 

أن التكلفة وال يتوجب على رب العمل توفير مرافق للرضاعة الطبيعية في مقر العمل في حال 
 ستكون أكثر من التكاليف الرمزية.

 

من العمل  استراحة رضاعةواحدة  إذا كنت ُترضعين طفلك في مقر العمل ، فأنه يحق لك أخذ ساعة
 يوميا ولن تفقدي أجرك على هذه الساعة.

 

ستراحة بعدة طرق:االبإمكانك أخذ هذه   

 

دقيقة 60واحدة لمدة  استراحة     •  

دقيقة 30مدة كل منهما  استراحتين     •  

دقيقة ، أو 20مدة كل منهم  استراحاتثالث      •  

كما يتم االتفاق عليه فيما بينك وبين رب العمل.     •  
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جازة األمومةتوضيح حقوق إ  

 

بالرضاعة الطبيعية خارج في حال كنت تقومين ويحق لك تخفيض ساعات العمل بنسبة ساعة يوميا 
الساعة ايضاً.عن هذه  مقر العمل ولن تفقدي أجرك  

 

عدة طرق:  بساعات العمل من  التخفيضهذا يمكن تطبيق و  

 

دقيقة 60فترة واحدة لمدة      •  

دقيقة 30فترتين مدة كل منهما      •  

دقيقة ، أو 20ثالث فترات مدة كل منهم      •  

عليه فيما بينك وبين رب العمل.كما يتم االتفاق      •  

 

 هل علّي ابالغ رئيس العمل بأنني ارضع طفلي رضاعة طبيعية؟

 

إذا كنت تقومين بالرضاعة الطبيعية وترغبين باإلستفادة من وقت الراحة أوتخفيض ساعات العمل، 
 الخطار موعدوقت ممكن على أن يكون ذلك قبل أخر أسرعفيجب عليك ابالغ رب العمل خطيا في 

 منك صاحب  يجب عليك أيضا ، في حال طلبصاحب العمل من عزمك  العودة إلى العمل.  كما 
الطفل. ، أن تقدمي اثبات بتاريخ والدةالعمل   
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جازة األمومةتوضيح حقوق إ  

 

هل ستحفظ وظيفتي أثناء غيابي في إجازة األمومة؟    9  

 

يؤثر على  العن العمل  ةإذا كنت في إجازة األمومة أو إجازة ذات صلة باألمومة ، فإن بقائك بعيد
الزالت في العمل.كما لو أنك  تتم معاملتكأن  نبغيحقوق التوظيف الخاصة بك وي  

 

 وهذا ينطبق علي جميع أنواع اإلجازات التالية:

 

إجازة األمومة     •  

إجازة األمومة اإلضافية     •  

إجازة األبوة ( في حال وفاة األم)     •  

إجازة األبوة اإلضافية     •  

إجازة الصحة والسالمة     •  

الوقت المستقطع للرعاية قبل وبعد الوالدة     •  

الوقت المستقطع أو تخفيض ساعات العمل للرضاعة الطبيعية     •  

الوقت المجاز لحضور فصول ما قبل الوالدة     •  

 

(ذكرها  ي تمويجب أن ال يتم التعامل مع تغيبك عن العمل أثناء إجازتك ألي نوع من اإلجازات الت
جزء من أي إجازة أخري بما في ذلك اإلجازة المرضية أو اإلجازة السنوية. انهأعلى اعتبار  )أعاله  

 

 وال ينبغي لصاحب العمل أن يطلب إليك أخذ يوم عطلة لحضور موعد ما قبل الوالدة.

 

الخاص  كما ال يمكنك احتساب إجازة األمومة أو زيارات ما قبل الوالدة كجزء من سجل المرض
 بك.
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جازة األمومةتوضيح حقوق إ  

 ما هي استحقاقات الراتب عندما أكون في إجازة؟

 

 ال يجب على صاحب العمل أن يقوم بالدفع لك عندما تكونين في إجازة األمومة .

 

 ومع ذلك فإنه يجب على صاحب العمل أن يدفع لك:

 

عندما تتلقين رعاية ما قبل الوالدة أو ما بعدها.     •  

ما قبل الوالدة. فصولعندما تحضرين      •  

خفضي ساعات العمل لغرض الرضاعة الطبيعية.عندما تأخذين إجازة أو تُ      •  

  •                         يوما األولى من إجازة الصحة والسالمة. 21أثناء الـ 

 

 هل ستتأثر مستحقات المعاشات التقاعدية والمساهمات ؟

 

المعاشات التقاعدية اذا كنت :ال يتوجب عليك القيام بتقديم مساهامات   

 

في إجازة أمومة إضافية      •  

الوالدة)أسبوع بعد  24في إجازة األبوة ( في حال وفاة األم خالل      •  

في إجازة أبوة إضافية.     •  

 

 هل ستتأثر مساهمات الرعاية االجتماعية ؟

 

قد تتأثر مساهمات الرعاية االجتماعية وذلك ألن مساهماتك لصندوق الحماية االجتماعية تتوقف في 
ثناء إجازتك.  هذا هو الحال ما دامت القوانين تسمح بعدم فرضية الدفع لك من أحال لم يتم الدفع لك 
 قبل صاحب العمل .
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جازة األمومةتوضيح حقوق إ  

 وال ينطبق هذا الحكم على:

 

بعدها. رعاية ما قبل الوالدة وما    •  

فصول ما قبل الوالدة.    •  

للرضاعة الطبيعية ، والوقت المستقطع أو تخفيض ساعات العمل     •  

األولى من إجازة الصحة والسالمة 21األيام الـ     •  

 

اتصل بقسم الحماية اإلجتماعية لمزيد من المعلومات حول اعانة األمومة (المدفوعات و مساهامات 
: الحماية اإلجتماعية) . وموقعهم االلكتروني هو www.welfare.ieا  

 

 عندما أخذ ةمهنيالتلمذة ال، أو في مجال التدريب او  االختبارماذا سيحدث في حال كنت تحت 
 إجازة األمومة؟

 

عنما تكونين في إجازة األمومة وهذا  المهنيةجميع فترات االختبار والتدريب والتلمذة  تعليقيتم 
أنه يتحتم عليك إكمالها عند عودتك إلى العمل.يعني   

 

 هل أفقد اإلجازة السنوية؟

 

مومة األال تفقدين إجازتك ويستمر تنامي إجازتك السنوية كالمعتاد عندما تكونين في إجازة 
عتيادية وإجازة األمومة اإلضافية غير مدفوعة األجر.إلا  

 

ة؟الرسمي العطلهل أفقد   

 

ضافية غير مدفوعة األمومة اإلمومة وإجازة األكونك في إجازة  الرسمية في حال العطلال تفقدين 
إلي رصيد إجازاتك  تحدث أثناء إجازة األمومة رسمية عطلةاألجر ويحق لك أن يتم اضافة أي 

.السنوية   

أو يوم إجازة  ،شهر غضون فيعطلة ويجب أن يتم إعطاؤك إما أجر يوم إضافي  أو ما جملته بوم 
ذا استمر ا إاألمومة . وينطبق هذا أيض إجازةقع أثناء فترة سنوية إضافي عن كل يوم عطلة رسمية ت

 صاحب العمل بإعطائك أجر كامل أثناء إجازتك. 
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جازة األمومةتوضيح حقوق إ  

 

هل يمكنني العودة إلي وظيفتي القديمة بعد إجازتي؟    10  

 

يحق لك اذا ما كنت في إجازة أمومة ، أو إجازة أمومة إضافية أو إجازة أبوة أو إجازة الصحة 
 والسالمة التالي:

 

العودة إلى العمل مع نفس صاحب العمل أو مع المالك الجديد ( في حال تغير صاحب العمل).    •  

الوظيفة بموجب العقد نفسه الذي كان في السابق ، ونفس     •  

  وزتك من قبل والتي تتضمن أي تحسينات حالبنود والشروط الجيدة والممائلة لتلك التي كانت ب    •
كان بإمكانك التمتع بها لوال غيابك.       

 

 هل لدي حقوق فيما يخص الوظيفة التي أرجع إليها؟

 

العادية  أوالمعتادة قبل اإلجازة فمن حقك الرجوع إما إلى عملك  إذا كنت ال تقومي بأداء وظيفتك
 الذي  كنت تقومين به قبل اإلجازة أو وظيفتك المعتادة.

 

كلف بالقيام بعمل مختلف؟أن أُ هل من الممكن   

 

إذا لم يكن ممكنا أو عمليا لصاحب العمل ( أو ًخلََفُه) أن يسمح لك بالعودة إلى وظيفتك القديمة ، 
ن ُيعرض عليك بديل مناسب بموجب عقد جديد. فيجب أ  

 

 و" البديل المناسب" هو العمل الذي:

 

، و يعتبر مناسبا لك لتقومي بأدائه في هذه الظروف     •  

يحمل البنود والشروط الجيدة الممائلة للعقد األصلي ، و     •  

 •              غيابك.يتضمن أي تحسينات للبنود والشروط التي كان بإمكانك التمتع بها لوال -
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جازة األمومةتوضيح حقوق إ  

 

اذا كان هناك انقطاع أو توقف للعمل في مقر عملك وأنه من غير المعقول أن يتوقع عودتك للعمل 
في التاريخ المحدد ، فقد يمكنك العودة  للعمل عوضا عن ذلك عندما بداية العمل مرة أخرى ، أو في 

 اقرب وقت معقول عملياَ. 

 

؟بالعودة إلى العمل كيف يمكنني تقديم اشعار برغبتي  

 

بل أربعة أسابيع من التاريخ الذي صاحب العمل ( أو المالك الجديد) قخطيا ل أن تكتبِ  يجب عليكِ 
، وذلك الخبارهم بنيتك العودة إلى العمل.  العمليةقبل ذلك من الناحية  العمل أو إلي تنوين العودة فيه

 وإذا استدعي األمر، فبإمكانك طلب ذلك من شخص آخر ليقوم به نيابة عنك.

 

ترتيبات اشعار خاصة. وللمزيد من ب القياموأما فيما يخص هؤالء الذين يؤجلون اإلجازة فعليهم 
.  1890 245 545حلي المعلومات حول هذه الترتيبات اتصل بسلطة المساواة على الخط الم

 وترد تفاصيل االتصال بالكامل ضمن الملحق (ب) في نهاية هذا الدليل.
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جازة األمومةتوضيح حقوق إ  

 

هل تتم حمايتي من االستبعاد والفصل أثناء إجازتي؟    11  

 

 تتم حمايتك من االستبعاد والفصل في الحاالت التالية:

 

الوالدة اإلضافية.عندما تكونين في إجازة الوالدة أو إجازة      •  

عندما تكون في إجازة األبوة أو إجازة األبوة اإلضافية.     •  

عندما تكون في إجازة الصحة والسالمة.     •  

عندما يتعين عليك حضور فصول ما قبل الوالدة.     •  

و ما بعدها.أبل الوالدة قعندما تحتاج رعاية ما      •  

الطبيعية.عندما تقومين بالرضاعة      •  

 
 هل لدي حقوق فيما يتعلق بالفصل التعسفي واالستبعاد؟

 

 إذا تم فصلُك عن العمل فإنه يكون تعسفيا إذا كان نتيجة لآلتي:

 

الحمل    •  

حضور فصول ما قبل الوالدة    •  

الوالدة    •  

الرضاعة الطبيعية    •  

أي أمور ذات صلة بالحمل.    •  

       أو تحاولين ممارسة حقوقك المنصوص عليها في قانون حماية اإذا كنت تقومين بممارسة     •
2004 – 1994ألمومة       

 

 ولمزيد من المعلومات عن كيفية حل النزاعات ، الرجاء مراجعة الملحق (أ). 
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جازة األمومةتوضيح حقوق إ36  

 

 

 ماذا علّي القيام به في حالة شعرت بأنه تم فصلي او بتعرضي للتمييز بسب الحمل؟

 

على  ييزيالتمم بسبب الفصل 2011 – 1998دعوى بموجب قانون العمل والمساواة  رفعبإمكانك 
لجنة لعالقات موقع العمل ( والتي تشمل أو فيما يتعلق بالحمل أو إجازة األمومة  الجنسأساس 

لمحكمة الدورية.االحقوق ومحكمة المساواة ) أو   

 
 – 1998لمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة كتيب معلومات سلطة المساواة على قانوان المساواة 

وزر موقعنا االلكتروني على:  2011  
www.equality.ie أو www.workplacerelations.ie 

 

؟يستطيع رب العمل أن يقرر الشروط الخاصة بحقوق إجازة األمومة والمستحقات هل  

 

أجدي نفعاً لك عن تلك التي يتطلبها  مع صاحب العمل أن يكون بشروط االتفاقأولعقد العمل ُيمكن 
تلك المنصوص عليها في عن القانون ، ومع ذلك فال يسمح لصاحب العمل بتقديم شروط أقل ايجابية 

 القانون.
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النزاعات والطعون  -ملحق أ   

 

 ً لحقوق أو المستحقات بموجب كموظف او كصاحب عمل أن يحيل النزاع حول امنكما  بإمكان أيا
ماية األمومة إلى:قانون ح  

www.workplacerelations.ie  

1890 80 80 90هاتف:   

 

فهناك استثناءات ( أحوال ال ينطبق عليها هذا األمر)ومع ذلك   

 

      2007 – 1977يجب إحالة النزاعات التي لها عالقة بالفصل إلي قانون الفصل التعسفي      •
(أنظر أعاله)        

      الصحة  هيئةبالسالمة والمخاطر في مقر العمل إلى تتعلق  تقديم النزاعات التي نبغيي     •
والسالمة.        

النزاعات التي تشتمل على موظفين في قوات الدفاع بموجب قانون الدفاع.     •  

 

عاتجلسات استماع النزا  

 

حول االجراءت التي يجب اتباعها لسماع النزاعات من قبل مفوض الحقوق هناك  نظم معينة 
محكمة استنئناف التوظيف .  وسماع االستئنافات من قبل   

 

لـ: الالزمة ايضاً االحتياجاتوتحدد األنظمة   

 

االنذارات بشأن النزاع واالستئناف ، واالشعارات بالقرارات والتقديرات.     •  

تحديد جلسات اإلستماع.     •  

االجراءات في جلسات اإلستماع.     •  

منح التكاليف والنفقات.     •  
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مفوض الحقوق: ىلإ اشعارباشرة النزاعات بتقديم يجب على الموظف أو صاحب العمل مُ    

 

بالكتابة    •  

فيه اعالم صاحب العمل بمالبسات النزاع ( على سبيل  في خالل ستة أشهر من التاريخ الذي تم    •
المثال ، أن الموظفة حامل أو أن أم الطفل قد توفيت)       

 

 أو

 

  أكثر  سولكن ليوض الحقوق بأنها مقبولة ( فغضون تلك الفترة من الزمن حسبما يقرر م يف     •
        بأن الظروف االستثنائية حالت دون تقديم االشعار في خالل االطار  لَ بِ شهر ) وقَ  12من      
الزمني لفترة الـ ستة أشهر المقررة.      

 

التفاصيل التالية: االشعارويجب أن يتضمن   

 

الذي أحال هذا النزاع. اسم وعنوان الطرف     •  

الطرف اآلخر للنزاع ، واسم وعنوان      •  

التي سُتقدم في جلسة االستماع من قبل الطرف الذي أحال النزاع.أو الحجج ل التفاصي     •  

 

بإمكانك أن تحصل على نموذج الشكوى المنفرد من لجنة عالقات العمل ، توم جونسون هاوس ، 
،  4تون ، دبلن ينغطريق هد  

)01( 613 6700هاتف :   
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جازة األمومةتوضيح حقوق إ  

 

1890 220 227) فبإمكانك االتصال على الخط المحلي: 01خارج نطاق منطقة (اذا كنت في   

إلى رجوع في مكان العمل ، يرجى ال  خالفاتالو زاعاتنال وتسويةمن المعلومات حول منع ولمزيد   

 الموقع االلكتروني للجنة عالقات العمل :

www.Irc.ie 

 

التالي: )االستئناففي العمل ب مساواةال( أو محكمة  االنسان حقوقوض مكن لمفيُ   

 

أعطاء توجيهات لتسوية النزاع ،     •  

االمر بأخذ إجازة لفترة محددة     •  

أسبوع.  20روف يصل إلى ولكن ال يتجاوز أجر أكثر من ظاالمربتعويض عادل لمثل هذه ال     •  

 

فيه من قبل أي من الطرفين .  وبإمكانهما أن يقوما بذلك يمكن لقرار مفوض الحقوق أن يتم الطعن 
استالم القرار من  تاريخ عن طريق الكتابة إلى محكمة استئنافات العمل في غضون أربعة أسابيع من

 قبل مفوض الحقوق.

 

 وينبغي أن يتضمن االستئناف التفاصيل التالية:

 

نوان الطرف الذي أحال هذا النزاسم وع     •  

اسم وعنوان الطرف اآلخر للنزاع ، و      •  

التفاصيل أو الحجج التي التي سُتقدم في جلسة االستماع من قبل الطرف الذي أحال النزاع.      •  

 

يمكن ف مالئما، ُيمكن لجلسة استماع االستئناف من قبل المحكمة أن تكون علنية ولكن إذا كان 
لمحكمة أن تقرر بقاء جلسات المحكمة  سرية.ل  
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 بإمكانك الحصول على نموذج لالستئناف من أمين سر محكمة استئنافات العملِ 

2دبلن     65A طريق أدياليد  ، 

)01( 631 2121هانف:   

 

نقطة قانونية . وُيمكن للمحكمة أن تحيل  علىالمحكمة العليا  أمامي من الطرفين االستئناف وز أليج
 أي مسألة قانونية إلى المحكمة العليا.

  

 التطبيق

 

  . بنود التسوية يتم تنفيذ "التطبيق" يعني اصدار أمر بأن

 

من قبل المحكمة الدوريةأن يتم تطبيق قرار مفوض الحقوق أو محكمة إستئناف العمل  ويمكن  

 

 الفصل

 

 بموجب قانون الفصل التعسفي ، فإنه ليس من العدل فصل موظف:

 

على أساس أن الموظفة حامل    •  

لحضور فصول ما قبل الوالدة     •  

للوالدة     •  

للرضاعة الطبيعية ، أو     •  

أي أمور أخرى ذات صلة     •  

 

االستفادة من  بعزمهم كما أنه ليس من العدل فصل موظف لغرض االستفادة من أو اقرارهم
 عامو قانون حماية األمومة المعدل ل1994 لعام قانون حماية األمومة بموجب الممنوحة االستحقاقات

2004 
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( قانون الفصل  2007 – 1977يجب احالة النزاعات المتعلقة بالفصل إلى قانون الفصل التعسفي 
)المعدلة هالصيغالتعسفي   

 

والتي تتعلق بالفصل  2011 – 1998ي مطالبة بموجب قوانين المساواة في العمل ُيمكن أل 
، أن يتم إحالتها إلى محكمة نس أو فيما يتعلق بالحمل أو إجازة األمومة التمييزي على أساس الج

 المساواة أو إلى المحكمة الدورية. 

 

من:بالتعويض ب يجوز للموظف الذي تم فصله تعسفا أن يطال  

 

مفوض الحقوق     •  

محكمة استئنافات العمل ، أو     •  

المحكمة الدورية.     •  

 

مفوض الحقوق أو محكمة استئنافات العمل ، فعلى الموظف أن يقدم  إلىالدعوى  تقديمعنذما يتم  
 اخطارا خطياً إلى مفوض الحقوق أو المحكمة:

 

اإلقالة في غضون ستة أشهر من تاريخ      •  

 

 أو

 

  مقبولة في مثل هذه وض الحقوق أو المحكمة  بأنها ففي خالل فترة زمنية يرى كالً من م     •
   شهراً)  وذلك في حال قبل كالً من مفوض الحقوق أو  12تتعدى  ال أن الظروف ( على      
  للستة االطار الزمني ار في خالل شعحالت دون تقديم اال ثنائيةالمحكمة أن الظروف االست      
أشهر المحددة .        
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وفي من قبل مفوض الحقوق البت في وقائع الجلسة  الدعوى االعتراض علىطرفي  يحق ألي من
 مثل هذه الحالة يتم االستماع إليها من قبل المحكمة.

 

ف يظادارة التوالعالقات لخدمة الزبائن ، عمل يمكنك الحصول على نماذج مفوض الحقوق من مقر
1890 80 80 90كارلو ، هاتف: الخط المحلي: المشاريع واالبتكار، طريق اوبراين ،  و  

www.workplacerelations.ie : الموقع االلكتروني 

info@workplacerelations.ie:عنوان البريد االلكتروني  

 

يمكنك الحصول على نموذج محكمة استئنافات العمل من مقر عمل العالقات لخدمة الزبائن ، ادارة 
المشاريع واالبتكار، طريق اوبراين ، كارلو ،التوظيف و   

1890 80 80 90هاتف: الخط المحلي:    

www.workplacerelations.ie : الموقع االلكتروني 

info@workplacerelations.ie 

 

مختلفة  بأشكال لبامفوض الحقوق أو محكمة استئنافات العمل أو المحكمة الدورية أن تطل يمكن
على النحو التالي: يوه للتعويض  

 

يعاد تعيين الموظف إلى منصبه السابق كما لو أنه لم يتم فصله. -إعادة التعيين      •  

  بنود  وفقيتم إعادة الموظف إلى منصبه السابق أو منصبا بديال ومناسباً  –اإلعادة إلى الموقع     •
وشروط معقولة.       

     بلغ التعويض مناسبا الفصل.  سيكون مالناجمة عن يتم التعويض عن الخسائر   -التعويض     •
   فقد يتم أسبوعا.  وفي حالة عدم وجود خسائر مادية ،  104تجاوز أجور يلن  للظروف ولكنه     
تجاوز أجور أربعة أسابيع.ولكنها لن ت اتمنح تعويض       
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 الطعون

 

يجوز ألي من الطرفين االعتراض علي قرار مفوض الحقوق لمحكمة استئنافات العمل وذلك بتقديم 
الحقوق. مفوضاشعار خطي في غضون ستة أسابيع من استالم قرار  

 

آلتي:على ا الفصل التعسفياالشعارات بموجب قانون ويجب أن تتضمن   

 

و االستئنافأ الدعوى اسم وعنوان الشخص مقدم     •  

اسم الطرف اآلخر في مسألة النزاع     •  

بدء تاريخ العمل     •  

تاريخ الفصل     •  

ياألجر األسبوع مقدار     •  

 

أسابيع  يحق ألي من الطرفين االعتراض على قرار المحكمة إلى المحكمة الدورية في غضون ستة
قرار محكمة استئنافات العمل. هم لاستالم تاريخ من  
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سلطـــــــة المســــــــــاواة –ملحــــــق ب   

 

 المعلومات والدعم

 

مت افقط فيما يخص قانون حماية األمومة .  ولقد ق للجمهورتقوم سلطة المساواة بتوفير المعلومات 
على قوانين المساواة واشرطة فيديو رقمية الوسائل الداعمة بما في ذلك تعليمات بنشر مجموعة من 

 للتدريب .

 

لسلطة المساواة والذي يوجد مقره في روسكريا ، شركة تيبيراري  التابع يقدم مركز المعلومات العام
:معلومات بأشكال متعددة   

 

www.equality.ie معلومات على االنترنت  على الموقع االلكتروني:      •  

  ) والذي يقوم أيضاً 1890 245 545خدمة رسائل صوت الهاتف اآللي ( الخط المحلي      •
 بتحويل المتصليين مباشرة إلى موظف االتصاالت والذي يقوم بدوره بتقديم معلومات أكثر      
تفصيالً.       

ارشادات عن القانون بعدة لغات وصيغ مختلفة.      •  

 

 معلومات المساواة

 

مزيد من المعلومات والمنشورات واقراص الفيديو الرقمية للتدريب على يمكن الحصول على 
 الجوانب المختلفة للقانون من:

 

 سلطة المساواة

 مركز المعلومات العام 
 بيرشجروف هاوس

 روسكريا
 شركة تيبيراري

 ايرلندا
 

The Equality Authority 

Public Information Centre 

Birchgrove House 

Roscrea

Co Tipperary 

Ireland 

Contact:

LoCall: 1890 245 545 

Phone: +353 (0505) 24126 

Fax: +353 (0505) 22388 

Website: www.equality.ie 

Email: info@equality.ie
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 االتصال بـ :

1890 245 545الخط المحلي:   
+ 353) 0505( 24126هاتف:   

+ 353) 0505( 22388الفاكس:   
www.equality.ie: الموقع االلكتروني 
info@equality.ie : البريد االلكتروني   

 

 سلطة المساواة

 ( مكتب دبلن)
شارع كولنميل 2  

2دبلن   
 ايرلندا 

 
 االتصال بـ:

1890 245 545الخط المحلي:   
+ 353) 01(  417 3336هاتف:   

+ 353) 01( 417 3331الفاكس:   
www.equality.ie: الموقع االلكتروني 
info@equality.ie :البريد االلكتروني   

 

 األوقات:

مساءاً  5.30صباحا وحتى الساعة  9.15من اإلثنين إلى الخميس : الساعة   
مساءاً  5.15وحتى الساعة  9.15يوم الجمعة من الساعة   

 

 االرشادات األخرى المتوفرة ضمن هذه السلسة تتضمن :

 

2005 – 1995دليل لقوانين إجازة التبني       •   

2006 – 1998دليل لقوانين إجازة الوالدين       •   

     •          2011 – 1998دليل لقوانين مساواة العمل 

      2001 – 2000دليل لقوانين  المساواة في المرتبة       • 

 

The Equality Authority

(Dublin Office)

2 Clonmel Street

Dublin 2

Ireland

Contact:

LoCall: 1890 245 545

Phone: +353 (01) 417 3336

Fax: +353 (01) 417 3331

Website: www.equality.ie 

Email: info@equality.ie

جازة األمومةتوضيح حقوق إ  

 
 

 االتصال بـ :

1890 245 545الخط المحلي:   
+ 353) 0505( 24126هاتف:   

+ 353) 0505( 22388الفاكس:   
www.equality.ie: الموقع االلكتروني 
info@equality.ie : البريد االلكتروني   

 

 سلطة المساواة

 ( مكتب دبلن)
شارع كولنميل 2  

2دبلن   
 ايرلندا 

 
 االتصال بـ:

1890 245 545الخط المحلي:   
+ 353) 01(  417 3336هاتف:   

+ 353) 01( 417 3331الفاكس:   
www.equality.ie: الموقع االلكتروني 
info@equality.ie :البريد االلكتروني   

 

 األوقات:

مساءاً  5.30صباحا وحتى الساعة  9.15من اإلثنين إلى الخميس : الساعة   
مساءاً  5.15وحتى الساعة  9.15يوم الجمعة من الساعة   

 

 االرشادات األخرى المتوفرة ضمن هذه السلسة تتضمن :

 

2005 – 1995دليل لقوانين إجازة التبني       •   

2006 – 1998دليل لقوانين إجازة الوالدين       •   

     •          2011 – 1998دليل لقوانين مساواة العمل 

      2001 – 2000دليل لقوانين  المساواة في المرتبة       • 
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وينااالتصــــــــاالت والعــــــــن –ملحق ج   

 

 محكمة المساواة

شارع كولنميل 3  
2دبلن   

) 01( 477 4200هاتف:   
)01( 477 4242فاكس:   

1890 344 424الخط المحلي:   
www.equalitytribunal.ie :الموقع االلكتروني 

info@equaltytribunal.ie : االلكتروني البريد  

الصحة والسالمة:هيئة   

 مبنى المتروبوليتان
 شارع جيمس جويس

1دبلن   
)01( 614 7000هاتف:   
)01( 614 7125فاكس:   

1890 289 389الخط المحلي:   
www.hsa.ie  :الموقع االلكتروني 
wcu@hsa.ie  :البريد االلكتروني 

 قسم الحماية اإلجتماعية:

ات األمومة وقسم استحداث السجالتقسم استحقاق  
ماكرتيرز طريق  

 اردارفن
 شركة دونيجال
1890 690 690الخط المحلي:   

maternityben@welfare.ie : البريد االلكتروني  
+ 353) 0( 74 936 4600الهاتف:  

 ( من شمال ايرلندا أو من الخارج)
 

 خدمة زبائن عالقات مقر العمل
واالبتكارات قسم العمل والمشاريع  

 طريق اوبراين 
 كارلو

1890 80 80 90الخط المحلي:   
+ 353 59 91 78909الفاكس:   

www.workplacerelations.ie :الموقع االلكتروني 
+ 353 59 91 78990لالتصال من خارج ايرلندا:   

Equality Tribunal

3 Clonmel Street

Dublin 2

Phone: (01) 477 4100

Fax: (01) 477 4141

LoCall: 1890 344 424

Website: www.equalitytribunal.ie

Email: info@equaltytribunal.ie

The Health and Safety Authority

The Metropolitan Building

James Joyce Street

Dublin 1

Phone: (01) 614 7000

Fax: (01) 614 7125

LoCall: 1890 289 389

Website: www.hsa.ie

Email: wcu@hsa.ie

Department of  

Social Protection

Maternity Benefit Section and 

Records Update Section

McCarter’s Road

Ardarvan

Buncrana

Co. Donegal

LoCall: 1890 690 690

E-mail: maternityben@welfare.ie

Phone: +353 (0) 74 936 4600

(from Northern Ireland  

or overseas)

Workplace Relations  

Customer Service

Department of Jobs, Enterprise and 

Innovation

O’Brien Road,

Carlow

Lo-Call: 1890 80 80 90

Fax: +353 59 91 78909

Website: 

www.workplacerelations.ie

Callers from outside Ireland: 

+353 59 91 78990
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تداولةـــــئلة المــــــــاألس –ملحق د   

 

أستحق إجازة األمومة؟كم يلزمني من الوقت في وظيفتي قبل أن   

 

 ليست هناك فترة زمنية  محددة للخدمة ويحق لكل موظفة حامل الحصول على إجازة األمومة.

 

 هل يحق لي الحصول على أجرتي عندما أكون في إجازة األمومة؟

 

عادة يحق لك الحصول على مخصصات األمومة من قسم الحماية اإلجتماعية ولكن عليك التأكد من 
1890 690 690مخصصات األمومة ، الخط المحلي: هذا من قسم   

 

وفقا لقوانين حماية األمومة فإن صاحب العمل غير ملزم بالدفع لك أثناء وجودك في إجازة األمومة 
موظفيهم عندما يكونون في  إلىأو إجازة األمومة اإلضافية .  ويختار بعض أصحاب العمل الدفع 

حب العمل . ويجب عليك مراجعة هذا األمر مع قسم إجازة األمومة ولكن هذا عائد لتقديرصا
 الموارد البشرية في مقر عملك.

 

أستطيع العمل في مراحل الحمل المتاخرة؟ ىإلى  أي مد  

 

الوالدة.  يجب عليك البدء في إجازة األمومة على األقل أسبوعين قبل نهاية األسبوع الذي يتوقع فيه  
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الطبية ذات الصلة؟هل يمكنني حضور المواعيد   

 

و أي مواعيد طبية لها عالقة بالحمل أالطبيب  وذلك لعيادة نعم . يحق لك من الوقت ما هو ضروري
 بدون أن تفقدي أجرتك.

ومع ذلك ، عليك أن تقدمي اشعارا خطيا بأسبوعين قبل الموعد إلى صاحب العمل .  وفي حالة أنها 
مقررة ، فيجب عليك أن تقدمي لصاحب العمل اثباتا بحضورك الموعد وعليك أن  لم تكنزيارة 

 تقومي بهذا بأسبوع واحد على اآلقل من الموعد.  

 

  صول ما قبل الوالدةف هل يشمل هذا

 

مستقطع مدفوع األجر لحضور فصول ما قبل الوالدة ( باستثناء  نعم . يحق لك أن تأخذي وقتاً 
 بهذا خطياً  اً صاحب العمل اشعارقدمي لمجموعة الثالت دروس األخيرة) .  يجب عليك أن ت

على األقل أسبوعينب  

 

  جازتي السنوية في حال أخذت إجازة األمومة؟ هل تتأثر إ

 

وتستمر في التنامي كالمعتاد أثناء تواجدك في إجازة ال تتأثر اإلجازة السنوية بإجازة األمومة 
إجازة األمومة اإلضافية.أسبوع  16أسبوع المعتادة و 26دة األمومة لم  

 

رسمية تحدث خالل إجازة األمومة؟ هل يحق لي االستنفاع من أي عطل  

 

أسبوع إجازة أمومة  16أسبوع المعتادة و  26للموظفين المتواجدين في إجازة األمومة يحق  نعم
الستنفاع من العطل الرسمية. اإضافية غير مدفوعة األجر   
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The Equality Authority

Public Information Centre 

Birchgrove House 

Roscrea 

Co Tipperary 

Ireland 

Contact:

LoCall: 1890 245 545 

Phone: +353 (0505) 24126 

Fax: +353 (0505) 22388 

Website: www.equality.ie 

Email: info@equality.ie

The Equality Authority

Dublin Office

2 Clonmel Street

Dublin 2

Ireland

Contact:

LoCall: 1890 245 545

Phone: +353 (01) 417 3336

Fax: +353 (01) 417 3331

Website: www.equality.ie 

Email: info@equality.ie
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