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 :المقدمة

يمارس المجمس الوطني لشؤوف األسرة دوره في المساىمة في تطوير التشريعات المتعمقة 
باألسرة مف خالؿ مراجعتيا واقتراح التعديالت المطروحة عمييا، وذلؾ مف خالؿ مشروع تحميؿ 

، والذي تمخض عنو مجموعة مف التعديالت 2002التشريعات الذي بدأ العمؿ بو منذ عاـ 
التشريعية التي تابع المجمس العمؿ عمييا ضمف المراحؿ التشريعية الالزمة إلصدارىا،  وذلؾ مف 

خالؿ العمؿ مع الجيات المختمفة عمى مراجعة مسودات التشريعات المطروحة لدى رئاسة 
بداء الرأي حوليا بالتنسيؽ والتشبيؾ مع الجيات ذات العالقة لمتابعة  الوزراء ومجمس األمة وا 

. إصدار ىذه التشريعات
 

وتعتبر  تشريعات الحقوؽ االقتصادية المتعمقة بالعمؿ والتأمينات االجتماعية مف أىـ 
المحاور التي عمؿ المجمس عمى مراجعتيا وتحميميا، والتي بينت أىمية مراجعة التشريعات 

الناظمة لعمؿ المرأة العاممة كمحور أساسي في األسرة، مف حيث أف المرأة جزءًا ال يتجزأ مف 
في مجاالت العمؿ العاـ إلى مراكز مختمفة األردنية   المرأةاألفراد المعيميف لألسرة، وقد وصمت 

والجيد االستثنائي الذي تقـو بو جاللة  بفضؿ رؤية جاللة الممؾ عبد اهلل الثاني ابف الحسيف
األردنية كؿ المواقع التي مازالت تشكؿ جدال سياسيا و   إذ احتمت المرأة،الممكة رانيا العبد اهلل

األخرى مف حيث أحقية تسمـ المرأة ليا أو عدـ  اإلقميمية المجتمعات اجتماعيا في الكثير مف
 .العامؿ في المصنعوالوزير واإلداري و  أحقيتيا فيي القاضي و النائب

 
وبالتالي فإف عممية تحميؿ التشريعات الخاصة بتنظيـ عمؿ المرأة تسعى لتوفير بيئة 
شراكيا في عممية التنمية المستدامة  داعمة لعمؿ المرأة ومساىمتيا في بناء مجتمع عادؿ وا 
ودراسة وتحميؿ تشريعات العمؿ وبياف الثغرات القانونية التي تحوؿ دوف تمتع المرأة العاممة 

. بحقوقيـ التي أقرتيا المواثيؽ الدولية والمبادئ العامة لحقوؽ اإلنساف
 

تكمف أىمية مراجعة التشريعات العمالية المتعمقة بالمرأة والتوعية حوليا إلى أف ىناؾ 
نسبة عالية مف النساء يخضعف لمتشريعات العمالية حيث تشكؿ اإلناث المشتغالت ما نسبتو 

 مف العامميف في القطاع الخاص، مف جية أخرى فقد أظيرت 2002وفقًا لعاـ  ( % 52.5)
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 وعاـ 2002الدراسات وجود تباينات في مستوى األجور بيف الذكور واإلناث، كمقارنة بيف عاـ 
:   وفقًا لمجداوؿ التالية2007

 سنة فأكثر حسب األجر الشيري 15المشتغموف األردنيوف ممف أعمارىـ : (1)الجدوؿ 
 :2002مف العمؿ حسب الجنس لعاـ 

. 2003دائرة اإلحصاءات العامة : تقرير أوضاع المرأة األردنية، صندوؽ األمـ المتحدة اإلنمائي لممرأة:المصدر 
عماف " 2002التقرير السنوي لمسح العمالة والبطالة "

 
وبالتالي وعمى الرغـ مف وجود اعتراؼ تشريعي بحقوؽ المرأة  في العمؿ إال أف 

، ةالممارسات واالتجاىات ما تزاؿ تقمؿ مف شأنيا، حيث يتواصؿ استغالؿ أصحاب العمؿ لممرأ
 والذي يعود إلى ضعؼ الثقافة  في الحقوؽ العمالية لدى المرأة، الذي حرماف مف ابسط الحقوؽواؿ

يستدعي التدخؿ مف خالؿ برامج توعوية لمساعدتيـ  في التعرؼ عمى حقوقيـ وواجباتيـ وبشكؿ 
خاص فيما يتعمؽ بعدد ساعات العمؿ، والعمؿ الميمي، وأماكف العمؿ الخطرة أو نوعية العمؿ 

.  صحة المرأة، والحد األدنى لألجورىالتي تؤثر عؿ
 

كما أف مف الضروري إعادة النظر في تشريعات العمؿ لمتأكد مف مالءمتيا لممرأة في 
مكاف العمؿ وذلؾ لوجود بعض الثغرات وخصوصا ما يخص تجريـ جميع أنواع العنؼ ضد 

المرأة  بما في ذلؾ التحرش الجنسي في أماكف العمؿ، والحماية مف األعماؿ المضرة باألخالؽ 
.  والسموؾ

 

األجر الشيري  ذكور إناث
بالدينار 

 دينار100اقؿ مف  16.0 23.2

45.0 51.6 100-199 

22.9 19.4 200-299 

6.3 8.1 300-499 

  فأكثر500 4.9 2.9

المجموع  100.0 100.0
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إضافة إلى أىمية إيجاد آليات لتطبيؽ مراقبة فاعمة لبيئة عمؿ صحية داعمة لحقوؽ 
نتيجة  العماؿ وعمى وجو األخص المرأة؛  لضماف عدـ استغالليا وتعرضيا لمتحرش الجنسي،

 أو لوجود النقابات العمالية  لدى المرأة العاممةضعؼ القدرات التفاوضيةو ا لحقوقوىادـ إدراؾلع
. ، وعدـ التزاـ أصحاب العمؿ بتطبيؽ قانوف العمؿ وأحكاموولوظيفة تمؾ النقابات

 
: المرأة العاملة في االتفاقيات الدولية

 عمى مجموعة مف االتفاقيات الدولية والعربية المتعمقة وقعت المممكة األردنية الياشمية
المتعمقة بالحد األدنى لسف  (138)، ويأتي في طميعتيا اتفاقية منظمة العمؿ الدولية رقـ ؿعـباؿ

الخاصة بمساواة العماؿ  (100رقـ ) اتفاقية1966لسنة (1)العمؿ، واتفاقية العمؿ العربية رقـ 
والعامالت في األجر لدى تساوي قيمة العمؿ، االتفاقية الدولية لمقضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز 

، مما يستدعي توفيؽ التشريعات واإلجراءات مع ما تضمنتو نصوص 2007ضد المرأة لسنة 
االتفاقيات المذكورة، وااللتزاـ بما نصت عمية المواثيؽ واالتفاقيات الدولية المتعمقة بشؤوف األسرة 

. والمرأة والتي صادقت عمييا المممكة األردنية الياشمية
ونظرا ألىمية الجانب التشريعي لعمؿ المرأة سنستعرض ىذه االتفاقيات والمواثيؽ ووضع 

. االردف بالنسبة ليا، وما صادؽ عميو منيا

 الدولية صبغة عامة حيف تتعمؽ بمختمؼ الحريات التي يجب أف يتمتع بيا االتفاقياتتكتسي 
 : اإلنساف، وتنظـ حياتو داخؿ المجتمع، وأىـ النصوص في ىذا المجاؿ ىي

: االتفاقيات المتعلقة بحقوق اإلنسان بصورة عامة

 10 الصادر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة في  العالمي لحقوق اإلنسانناإلعال: أووًال 
: عمى أنو23/، والذي نص في المادة 1948ديسمبر 

 لو حؽ الحماية أفلكؿ شخص الحؽ في العمؿ ولو حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما  1.
 .مف البطالة

 . تمييز الحؽ في اجر متساو لمعمؿأيلكؿ فرد دوف  .2
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 اإلنساف عيشة الئقة بكرامة وألسرتولكؿ فرد يقـو بعمؿ الحؽ في اجر عادؿ مرض يكفؿ لو  .3
 . لمحماية االجتماعيةأخرى عند المزـو وسائؿ إليوتضاؼ 

   . نقابات حماية لمصمحتوإلى ينشئ وينضـ أفلكؿ شخص الحؽ في  .4

 الصادر عف  وال قافيةواوجتماعية اوقتصاديةالعهد الدولي الخاص بالحقوق :  انياًال 
: 1966 ديسمبر 16الجمعية العامة لألمـ المتحدة في 

 والثقافية عمى مبدأ المساواة، واالجتماعية االقتصاديةيؤكد العيد الدولي الخاص بالحقوؽ حيث 
الدوؿ األطراؼ تتعيد بضماف مساواة الذكور واإلناث في حؽ التمتع :  أف3معمنًا في المادة 

حؽ : بجميع الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية المنصوص عمييا في ىذا العيد، وىي
، الشغؿ، وحؽ التمتع بشروط عمؿ عادلة ومرضية، وحؽ تكويف نقابات واالنضماـ إلى النقابة

، منح األسرة أكبر قدر ممكف مف الحماية والمساعدة، حؽ كؿ مواطف في الضماف االجتماعي
 حؽ كؿ مواطف بالتمتع بأعمى مستوى مف ،حؽ كؿ شخص في مستوى معيشي كاؼ لو وألسرتو

 حؽ كؿ مواطف في المشاركة في ،الصحة الجسمية يمكف بموغو حؽ كؿ فرد في التربية والتعميـ
 .الحياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدـ العممي وبتطبيقاتو

 بأف 7المادة  المرأة في  والثقافيةواالجتماعية االقتصادية الدولي الخاص بالحقوؽ كما خص العيد
بما لكؿ شخص مف حؽ في التمتع بشروط عمؿ عادلة ومرضية ألـز الدوؿ األطراؼ باالعتراؼ 

  :تكفؿ عمى الخصوص

 : أدنىمكافأة توفر لجميع العماؿ، كحد . أ 

 يضمف أف تمييز، عمى أياجر منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمؿ دوف  .1    
 مف تمؾ التي يتمتع بيا الرجؿ، وتقاضييا أدنىلممرأة خصوصا تمتعيا بشروط عمؿ ال تكوف 

 يساوي اجر الرجؿ لدى تساوي العمؿ، أجراً 

 ىذا العيد،   ألحكاـ طبقا وألسرىـعيشا كريما ليـ  .2     

ظروؼ عمؿ تكفؿ السالمة والصحة ،  . ب
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 ذلؾ إخضاع مالئمة، دوف أعمى مرتبة إلىتساوي الجميع في فرص الترقية، داخؿ عمميـ، . ج
 العتباري األقدمية والكفاءة،  إال

 الدورية المدفوعة واإلجازات الفراغ، والتحديد المعقوؿ لساعات العمؿ، وأوقاتاالستراحة . د 
 .  العطؿ الرسميةأياـ، وكذلؾ المكافأة عف األجر

 الصادر عف الجمعية العامة  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: ال اًال 
.  1966 ديسمبر 16لألمـ المتحدة في 

  3أما العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية فيو يقر كسابقو بمبدأ المساواة في المادة
 الدوؿ األطراؼ في ىذا العيد تتعيد بكفالة تساوي الرجاؿ والنساء في حؽ التمتع عمى أف تعمؿ

وما يعنينا مف ىذه بجميع الحقوؽ المدنية والسياسية المنصوص عمييا في ىذا العيد، 
عدـ إخضاع أحد لمتعذيب ولممعاممة أو العقوبة القاسية أو غير اإلنسانية أو اإلحاطة :الحقوؽ
الحؽ ، منع السخرة والعمؿ اإللزامي،  منع االسترقاؽ والرؽ واالتجار بالرقيؽ والعبودية،بالكرامة

.  إليياواالنضماـفي تكويف الجمعيات، بما في ذلؾ حؽ إنشاء النقابات 

 مف عدد 2374منشور عمى الصفحة  2004المي اق العربي لحقوق اإلنسان : رابعاًال 
  16/5/2004 بتاريخ 4658الجريدة الرسمية رقـ 

 : مف الميثاؽ عمى أف34مادة نصت اؿ

العمؿ حؽ طبيعي لكؿ مواطف، وتعمؿ الدولة عمى توفير فرص العمؿ قدر اإلمكاف ألكبر - 1
عدد ممكف مف المقبميف عميو مع ضماف اإلنتاج وحرية العمؿ وتكافؤ الفرص ومف دوف أي نوع 
مف أنواع التمييز عمى أساس العرؽ أو الموف أو الجنس أو الديف أو المغة أو الرأي السياسي أو 

 .االنتماء النقابي أو األصؿ الوطني أو األصؿ االجتماعي أو اإلعاقة أو أي موضع آخر
 
لكؿ عامؿ الحؽ في التمتع بشروط عمؿ عادلة ومرضية وتؤمف الحصوؿ عمى أجر مناسب - 2

لتغطية مطالب الحياة األساسية لو وألسرتو وتكفؿ تحديد ساعات العمؿ والراحة واإلجازات 
المدفوعة األجر وقواعد حفظ الصحة والسالمة المينية وحماية النساء واألطفاؿ واألشخاص ذوي 

 .اإلعاقات أثناء العمؿ
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تعترؼ الدوؿ األطراؼ بحؽ الطفؿ في حمايتو مف االستغالؿ االقتصادي ومف أداء أي عمؿ - 3

يرجح أف يكوف خطيرًا أو أف يمثؿ إعاقة لتعميـ الطفؿ أو أف يكوف مضرًا بصحتو أو بنموه البدني 
أو العقمي أو الروحي أو المعنوي أو االجتماعي، وليذا الغرض ومع مراعاة أحكاـ الصكوؾ 

: وتقـو الدوؿ األطراؼ بوجو خاص بما يأتي. الدولية األخرى ذات الصمة
 .تحديد سف أدنى لاللتحاؽ بالعمؿ (أ)
 .وضع نظاـ مناسب لساعات العمؿ وظروفو (ب)
. فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضماف إنفاذ ىذه األحكاـ بفعالية (ج)
ال يجوز التمييز بيف الرجؿ والمرأة في حؽ االستفادة الفعمية مف التدريب والتكويف والتشغيؿ - 4

 .وحماية العمؿ واألجور عند تساوي قيمة ونوعية العمؿ
عمى كؿ دولة طرؼ أف تضمف الحماية الضرورية لمعماؿ الوافديف إلييا طبقًا لمتشريعات - 5

 .النافذة

: االتفاقيات المتعلقة بالمرأة بصورة خاصة

 أخرى تتعمؽ مباشرة بوضع اتفاقيات والوثائؽ، ىناؾ االتفاقياتإضافة إلى ىذه المجموعة مف 
 : المرأة وىي

 الجمعية العامة اعتمدتيا، التي  القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأةاتفاقية:أووًال 
 .1979 ديسمبر 18 بقرارىا المؤرخ في واالنضماـوعرضتيا لمتوقيع والتصديؽ 

:  منيا عمى أف11حيث نصت في الفقرة األولى مف المادة 

 جميع ما يقتضي الحاؿ اتخاذه مف تدابير لمقضاء عمى التمييز ضد األطراؼتتخذ الدوؿ  .1
   : تساوي الرجؿ والمرأة، نفس الحقوؽ وال سيماأساسالمرأة في ميداف العمؿ لكي تكفؿ ليا، عمى 

  الحؽ في العمؿ بوصفو حقا غير قابؿ لمتصرؼ لكؿ البشر ؛. أ

الحؽ في التمتع بنفس فرص التوظيؼ ، بما في ذلؾ تطبيؽ معايير االختيار نفسيا في . ب
  شؤوف التوظيؼ؛
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 الوظيفي ، وفي جميع مزايا واألمفالحؽ في حرية اختيار المينة والعمؿ ، والحؽ في الترقي . ج
عادةوشروط الخدمة ، والحؽ في تمقي التدريب   التدريب الميني ، بما في ذلؾ التممذة وا 

  الصناعية والتدريب الميني المتقدـ والتدريب المتكرر؛

 ، بما في ذلؾ االستحقاقات ، والحؽ في المساواة في المعاممة األجرالحؽ في المساواة في . د
  فيما يتعمؽ بالعمؿ المتعادؿ القيمة، وكذلؾ المساواة في المعاممة في تقييـ نوعية العمؿ ؛

الحؽ في الضماف االجتماعي، وال سيما في حاالت التقاعد، والبطالة، والمرض والعجز، . ىػ
 مدفوعة إجازة عدـ القدرة عمى العمؿ، وكذلؾ الحؽ في أشكاؿ مف آخر شكؿ وأيوالشيخوخة، 

  ؛األجر

 . اإلنجابالحؽ في الوقاية الصحية وسالمة ظروؼ العمؿ ، بما في ذلؾ حماية وظيفة . و

 : بشأن المرأة العاممة1976لسنة  (5) العربية رقم اوتفاقية:  ال اًال 
 اىتمامًا خاصًا بشروط وظروؼ عمؿ المرأة بقصد حمايتيا ورعايتيا صحيًا االتفاقيةأعطت ىذه 

عمى حظر تشغيؿ النساء في األعماؿ الخطرة والشاقة أو  (6المادة )واجتماعيًا، فقد نصت 
عمى  (8المادة)تشغيؿ النساء لياًل، كما أوجبت  (7المادة )وحظرت . الضارة بالصحة أو األخالؽ

صاحب العمؿ أف يوفر لمنساء العامالت في منشأتو دارًا لمحضانة غير مشتركة مع منشأة أخرى، 
، ومنحيا إجازة (9المادة )إضافة إلى وضع شروط خاصة لمعمؿ أثناء الفترة األخيرة مف الحمؿ 

 الخاص االىتماـ، وأف ما سبؽ ذكره يشير إلى (10المادة )بكامؿ األجر قبؿ وبعد الوضع 
بظروؼ وشروط عمؿ المرأة العربية كونيا تشكؿ نصؼ المجتمع ووضعيا في المساىمة في 

العمؿ اإلنتاجي في حالة توفر ظروؼ مالئمة ليا محققة ذلؾ وتوفير الحماية والسالمة الخاصة 
 .بيا والتي تالئـ طبيعتيا

 والسياسي، واالقتصادي واالجتماعيكؿ ىذه االتفاقيات تتعمؽ بوضع المرأة العائمي 
وتيدؼ إلى تحقيؽ مبدأ المساواة في مختمؼ ىذه المجاالت، كـ أنيا تنص عمى الضمانات 

 (بما في ذلؾ التدابير التشريعية)الكافية لذلؾ، إذ إنيا تقر بضرورة اتخاذ التدابير المناسبة 
.  لمقضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة
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: المرأة العاملة في التشريعات األردنية 

الدستور األردني 
 23المادة 

 بتوجيو االقتصاد الوطني لألردنييف توفره أفالعمؿ حؽ لجميع المواطنيف وعمى الدولة . 1
.  والنيوض بو

: تحمي الدولة العمؿ وتضع لو تشريعًا يقوـ عمى المبادئ اآلتية. 2
.  يتناسب مع كمية عممو وكيفيتوأجراً  العامؿ إعطاء. أ 
. األجر وسنوية مع أسبوعية راحة أياـ ومنح العماؿ األسبوعيةتحديد ساعات العمؿ . ب
 التسريح والمرض والعجز والطوارئ أحواؿتقرير تعويض خاص لمعماؿ المعيميف، وفي . ج

. الناشئة عف العمؿ
. واألحداثتعييف الشروط الخاصة بعمؿ النساء . د
. خضوع المعامؿ لمقواعد الصحية . ىػ
 .تنظيـ نقابي حر ضمف حدود القانوف . و
 

: التحميؿ
 

يعتبر الدستور قمة ىـر القواعد القانونية في الدولة، فيسمو عمى جميع القواعد القانونية ويرسخ 
مبدأ الشرعية، وتمتاز الدولة التي تأخذ بمبدأ سمو الدستور بأنيا دولة قانونية، مف حيث تحقيقيا 

. لاللتزامات واألحكاـ مف قبؿ كافة السمطات
وتعتبر الوسيمة الفاعمة لتنفيذ مبدأ سمو الدستور مف خالؿ احتراـ القوانيف واألنظمة لما ورد فيو 
وأف ما يكوف مخالفًا لو وخارجًا عنو يعتبر باطاًل ومجردًا، وبما أف قانوف العمؿ األردني يعتبر 

 مف الدستور؛ حيث أنو ينظـ كافة األمور المتعمقة بالعمؿ 23التعبير القانوني لنص المادة 
والعماؿ ويقر الحقوؽ الخاصة بيـ، فإف عمى قانوف العمؿ أف ال يخالؼ ما جاء في المبادئ 
العامة الواردة في الدستور، ومف ذلؾ الحرص عمى إعطاء العامؿ كافة الحقوؽ المترتبة لو 

. بموجب عقد العمؿ، والحرص عمى يتضمف الشروط الخاصة بالمرأة وبيئة عمميا
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مف جية أخرى فإف الدستور يعترؼ لممرأة بحؽ العمؿ عمى اعتبارىا أردنية تخضع ألحكاـ 
الدستور والتشريعات المنبثقة عنو، فال يجوز مع ىذا وضع العراقيؿ التشريعية والتطبيقية التي 

. تحوؿ دوف تمتع المرأة بيذا الحؽ وبصورة متساوية مع الرجؿ
 

: 1996 لسنة 8قانون العمل وتعديالته رقم 
 (16/4/1996 بتاريخ 4113 مف عدد الجريدة الرسمية رقـ 1173المنشور عمى الصفحة )

 2المادة 
 ما لـ أدناهيكوف لمكممات والعبارات التالية حيثما وردت في ىذا القانوف المعاني المخصصة ليا 

: تدؿ القرينة عمى غير ذلؾ
 يؤدي عماًل لقاء اجر ويكوف تابعًا لصاحب العمؿ وتحت أنثى أو كؿ شخص ذكرًا كاف :العامؿ
 .التأىيؿ أو ومف كاف قيد التجربة األحداث ويشمؿ ذلؾ إمرتو

 
 مف قانوف العمؿ عمى تعريؼ العامؿ بأنو كؿ شخص ذكرًا كاف أو أنثى، 2/ اشتمؿ نص المادة

وبالتالي فإف الجنس ليس صفة مانعة مف اعتبار الشخص عاماًل متمتعًا بكافة الحقوؽ المترتبة 
لو بموجب القانوف، ويشار إلى أف اإلستراتيجية الوطنية لألسرة الدرنية تيدؼ إلى تمكيف أسرة مف 

وقد اعتبرت اإلستراتيجية أف أحد القضايا التي تستدعي التدخؿ . القياـ بوظائفيا المختمفة بفاعمية
بتأثيرىا السمبي عمى التماسؾ األسري ىو ضعؼ المراد المالية لألسرة، فال بد مف العمؿ عمى أف 
تكوف األسرة كيانًا منتجًا، ومف ىنا تأتي أىمية قانوف العمؿ باعتباره التشريع الذي يحكـ إحدى 

الوسائؿ التي تمكف األسرة مف أف تكوف مصدر الحماية االقتصادية لمفرد، وعمى اعتبار أف المرأة 
تعتبر مف األفراد المعيميف المساىميف في دخؿ األسرة وفي تأميف الحماية االقتصادية ليا، فإف 

. ذلؾ يتطمب تمتعيا بكافة الحقوؽ العمالية التي تمنح لمعماؿ عمى حد سواء
 
 

 2المادة 
 ما لـ أدناهيكوف لمكممات والعبارات التالية حيثما وردت في ىذا القانوف المعاني المخصصة ليا 

: تدؿ القرينة عمى غير ذلؾ

: التحميؿ
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 أيا األخرى سائر االستحقاقات إليو عينًا مضافًا أو كؿ ما يستحقو العامؿ لقاء عممو نقدا : األجر
 استقر التعامؿ عمى دفعيا أو النظاـ الداخمي أو عقد العمؿ أو نص القانوف إذاكاف نوعيا 
 .اإلضافي المستحقة عف العمؿ األجورباستثناء 

 تعريؼ األجر واعتبر أف العامؿ يستحؽ األجر لقاء عممو سواء 2/ تناوؿ نص المادة
أكاف ذكرًا أو أنثى، وبالتالي قد يكوف ىنا المجاؿ األنسب لطرح فكرة استحداث نص قانوني 

يتعمؽ بتساوي األجر بيف الذكر واألنثى عند تساوي ظروؼ العمؿ، وينسجـ مثؿ ىذا التوجو مع 
االتفاقية المتعمقة بالمساواة في األجر عف عمؿ ذي قيمة متساوية والتي تدعو إلى المساواة بيف 

العامؿ والعاممة في األجر دوف تمييز قائـ عمى أساس الجنس واعتماد التقييـ الموضوعي 
. لموظائؼ عمى أساس العمؿ الذي يتعيف انجازه

وباستقراء سريع لألرقاـ والدالئؿ المتعمقة بمعدؿ أجر الذكور واإلناث نجد أف ما يشير إليو 
الجدوؿ التالي ىو انخفاض معدؿ الجر الذي تقتضيو النساء عف معدؿ الجر الذي يتقاضاه 

:  الرجاؿ، وىذا بدوره يعكس اختالؼ األجور بينيما
 

 سنة فأكثر حسب فئات الدخؿ 15التوزيع النسبي لممشتغميف األردنييف ممف أعمارىـ 
 2007لعاـ  (بالدينار )الشيري مف العمؿ 

فئات الدخؿ الشيري 
 (بالدينار)

Monthly  Income 

Category (JD) 

رجاؿ 
MEN 

نساء                  
Women 

فجوة النوع                      
GENDERGAP* 

دليؿ المساواة                            
Gender Equity 

Index 

<100 5.4 10.2 4.8-  1.9 

100 -199 41.2 36.8 4.4 0.9 

200 -299 33.4 38.1 4.7-  1.1 

300 -499 11.9 10.5 1.4 0.9 

500+ 8.1 4.4 3.7 0.5 

دائرة اإلحصاءات العامة / 2007، مسح العمالة والبطالة لعاـ 2008المرأة والرجؿ في األردف في األرقاـ : المصدر

التحميؿ  
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 مف جية أخرى فال يمكف لعدد مف العامالت في المناطؽ الصناعية المؤىمة أف يفسرف 
انخفاض أجورىف، وفي الوقت ذاتو فإف ىؤالء العامالت ينتميف إلى أسر فقيرة وجماعات مغمقة 
ال تتمتع بامتيازات معينة، فترضيف باألجر الذي يفرض ليف لتدبر أمورىف والمساىمة بشكؿ 

. حيوي في توفير سبؿ العيش ألسرىف
كما أف عدـ إدراؾ المرأة لحقوقيا أو لوجود نقابات عمالية ووظيفة ىذه النقابات يجعميف 

. غير قادرات عمى الحصوؿ عمى حقوقيف
ضافتو إلى قانوف العمؿ يمتزم صاحب ): وىذا ما يستدعى تقديـ مقترح النص التالي وا 

العمل بدفع األجر المتساوي بين العامل والعاممة عند تساوي قيمة وظروف ومتطمبات العمل 
 (بينهما وذلك تحت طائمة المسؤولية القانونية

 
 27المادة 

 أو خدمة العامؿ إنياءمف ىذه المادة ال يجوز لصاحب العمؿ  (ب) الفقرة أحكاـمع مراعاة . أ 
:  مف الحاالت التاليةأي خدمتو في إلنياء إليو إشعارتوجيو 

 .األمومة إجازة خالؿ أو العاممة الحامؿ ابتداء مف الشير السادس مف حمميا المرأة. 1   
 

التحميؿ 
 

أوجب النص القانوني الحماية القانونية لممرأة  مف استغالؿ أصحاب العمؿ لوجودىا في فترة 
إجازة األمومة أو أثناء األشير األخيرة مف حمميا، واعتبر أف إنياء صاحب العمؿ لمعقد في ىذه 
ف كاف ذلؾ اإلنياء بناء عمى إشعار، وسواء أكاف عقد  الحالة مف أنواع الفصؿ التعسفي حتى وا 
العاممة في ىذه الحالة عقدًا محدد المدة أو غير محدد المدة، مما تستحؽ معو العاممة تعويضًا 

 األردنيةقرار محكمة التمييز عف الفصؿ التعسفي وبدؿ شير إنذار، ونجد أف محكمة التمييز 
 قد قضت 26/12/2007تاريخ  (ىيئة خماسية) 1348/2007  وفي قرارىا رقـبصفتيا الحقوقية 

بما ىو مخالؼ لروح النص والغاية الفعمية التي أوجدىا المشرع مف النص المذكور، حيث بينت 
أف توجيو اإلشعار خالؿ فترة اإلجازة بإنياء الخدمات بعد انتياء اإلجازة أمر متفؽ والقانوف، في 
حيف يبدو مف قرارىا المخالفة الصريحة لمنص بعد جواز توجيو اإلشعار خالؿ ىذه الفقرة، فجاء 

: قرارىا عمى النحو التالي

 
يمتـز 

صاحب 
العمؿ بدفع 
األجر 

المتساوي 
بيف العامؿ 
والعاممة عند 
تساوي قيمة 
وظروؼ 
ومتطمبات 
العمؿ بينيما 
وذلؾ تحت 
طائمة 

المسؤولية 
 القانونية
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أ مف قانوف العمؿ عمى صاحب العمؿ إنياء خدمة العامؿ في ثالث /27حظرت المادة . 1
: حاالت ىي

. المرأة الحامؿ مف الشير السادس مف حمميا أو أثناء إجازة األمومة- 1
. العامؿ المكمؼ بخدمة العمـ أو الخدمة االحتياطية- 2 
. الخ... العامؿ في إجازتو السنوية أو المرضية- 3

أي أف المشرع قصد عدـ إنياء خدمة العامؿ خالؿ الفترات المضروبة في الحاالت 
المذكورة، إال أف ذلؾ ال يعني الحظر عمى رب العمؿ بتوجيو إشعار بإنياء خدمة العامؿ في 

أ إذ /27الفترة المذكورة إذا كانت فترة اإلنياء المبينة في اإلشعار خارج المدة المذكورة في المادة 
يجوز لصاحب العمؿ ممارسة الحؽ في إشعار العامؿ بإنياء خدمتو وتبميغ العامؿ بيذا اإلنياء 
أثناء الفترات المذكورة بشرط أف يكوف اإلنياء الفعمي لخدمة العامؿ خارج المدة المذكورة وذلؾ 

وحيث أف المدعية . حرصًا مف المشرع أف ال تكوف الحاالت المذكورة سببًا في إنياء خدمة العامؿ
إشعار إنياء عمميا أثناء إجازتيا ولكف اإلنياء - حسبما توصمت إليو محكمة الموضوع- تبمغت

 خدمتيا حسب إنياء في حيف أف 2/8/2005خارج اإلجازة إذ أف إجازتيا كانت تنتيي في 
 فيكوف المطعوف ضدىا قد 17/8/2005 عقػػػػد عمميا في انتياءاإلشعار كاف اعتبارًا مف تاريخ 

مارست حقيا عمى مقتضى القانوف، وتكوف محكمة االستئناؼ إذ ردت الطعف مف ىذه الناحية 
 .طبقت القانوف تطبيقًا سميماً 

 
 مف قانوف 27إف ما جاء في قرار محكمة التمييز السابؽ ومخالفتو لنص وروح المادة 

ىيئة ) 2298/1998 رقـ  مف قراربصفتيا الحقوقيةالعمؿ يتأكد فيما صدر عف محكمة التمييز 
أ مف قانوف العمؿ صراحة عمى عدـ جواز /27 نصت المادة :بأف31/3/1999تاريخ  (خماسية
 أو األمومة إجازة خالؿ أو العاممة الحامؿ ابتداء مف الشير السادس مف حمميا المرأة خدمة إنياء

 الخدمة خالؿ تمؾ المدة وعميو ال يصمح التذرع باف فصؿ المدعية لـ يكف بإنياء اإلشعارتوجيو 
 نصوص قانوف العمؿ أف خدماتيا ذلؾ بإنياء إشعارا المدعى عمييا وجيت ليا أفتعسفيا بمقولة 

 تقرير حؽ لو ىي مف النظاـ العاـ التي ال أو نيت عنو لتحقيؽ مصمحة لمعامؿ أو بو أمرتفيما 
يجوز االتفاؽ عمى مخالفتيا ويعتبر التصرؼ المخالؼ ليذه النصوص باطال ويحؽ لممحكمة 

 أيار لممدعية في نياية شير اإلنذار والقضاء بو مف تمقاء نفسيا وعمى ذلؾ فاف توجيو إثارتو
 عمميا اعتبارا مف نياية شير حزيراف أي بإنياء وقبؿ وضعيا مولودىا بخمسة عشر يوما 1997

 مف قانوف العمؿ يجعؿ مف فصميا مف العمؿ 1/أ/27 وخالفا لممادة األمومة إجازةوىي في 
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 مف قانوف العمؿ ويكوف الحكـ ليا 25تعسفيا وتستحؽ معو التعويض المنصوص عميو بالمادة 
 . موافقا لمقانوفأشيرباجر ستة 

وىذا ما يستدعي الوقوؼ عمى التطبيؽ العممي لمنصوص القانونية التي تقدـ 
الحماية لممرأة العاممة، فقد يتضمف النص القانوني الحماية القانونية المطموبة لممرأة في 
بيئة العمؿ، لتجد في الوقت ذاتو أف ىذه البيئة ىي التي تنتيؾ الحقوؽ محؿ الحماية، 
وبالتالي وحرصًا عمى تحسيف ظروؼ العمؿ بما يضمف لمعاممة االستمرار في العمؿ 

وتحسيف االستقرار الوظيفي والعائمي والنفسي، ومف الجدير بالذكر اف وزارة العمؿ تعمؿ 
قدر اإلمكاف عمى إلزاـ أصحاب العمؿ بالقانوف وتقـو مف خالؿ مديرية مستقمة فييا ىي 
مديرية التفتيش بالتأكيد مف مدى التزاـ أصحاب العمؿ وتنفيذىـ لنصوص قانوف العمؿ 
واألنظمة والتعميمات والقرارات  الصادرة بمقتضاة، كما أوجدت بيذا المجاؿ وحدة خاصة 
بعمؿ المرأة تيتـ بالوقوؼ عمى ذلؾ، مف جية ثانية أف أي انتياؾ ألي مف الحقوؽ التي 

قررىا القانوف يمكف الرجوع عميو أماـ القضاء باعتباره صاحب الصالحية واالختصاص في تقرير 
. الحقوؽ

 
 29المادة 

 مع احتفاظو بحقوقو القانونية عف انتياء الخدمة وما إشعار يترؾ العمؿ دوف أفيحؽ لمعامؿ . أ 
 : مف الحاالت التالية أييترتب لو مف تعويضات عطؿ وضرر وذلؾ في 

 أو بسببو وذلؾ بالضرب أو العمؿ أثناء مف يمثمو عميو في أو اعتدى صاحب العمؿ إذا. 6
 التشريعات النافذة أحكاـ االعتداء الجنسي المعاقب عميو بموجب أشكاؿ شكؿ مف بأي أوالتحقير 
. المفعوؿ 

 شكؿ أي بممارسة أو مف يمثمو بالضرب أو تبيف لموزير وقوع اعتداء مف صاحب العمؿ إذا.  ب
 المؤسسة لممدة إغالؽ يقرر أف االعتداء الجنسي عمى العامميف المستخدميف لديو، فمو أشكاؿمف 

 . نافذة المفعوؿأخرى تشريعات أي أحكاـالتي يراىا مناسبة ،وذلؾ مع مراعاة 
 

التحميؿ 
 

 حيث كاف النص 2008جاء ىذا النص بيذه الصورة بعد تعديمو بموجب القانوف المعدؿ لسنة 
ًً قد اكتفى بإعطاء الحؽ لمعامؿ بترؾ العمؿ مع احتفاظو بحقوقو القانونية في حاؿ تعرض  سابقًا

الوقوؼ عمى 
التطبيؽ 
العممي 

لمنصوص 
القانونية 
التي تقدـ 
الحماية 

لممرأة العاممة 
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لالعتداء بالضرب أو التحقير مؤكدة عمى أف االعتداء بأي شكؿ مف أشكاؿ االعتداء الجنسي 
والذي غالبًا ما تكوف المرأة ضحيتو لـ يدرج في القانوف قبؿ التعديؿ، وأعطي بموجب النص 
.  الجديد لموزير صالحية إغالؽ المؤسسة إذا صدر مثؿ ىذا التصرؼ ضد العامؿ أو العاممة

 
 
 

 59المادة 
 يتقاضى أف عمى األسبوعية أو مف ساعات العمؿ اليومية أكثريجوز تشغيؿ العامؿ بموافقتو . أ 

.   المعتادأجرهمف % 125 ال يقؿ عف أجرا اإلضافيةالعامؿ عف ساعة العمؿ 
 العطؿ الرسمية أو الدينية األعياد أياـ أو األسبوعية اشتغؿ العامؿ في يوـ عطمتو إذا. ب

 . المعتادأجرهمف  (%150) ال يقؿ عف إضافيا أجرايتقاضى لقاء عممو عف ذلؾ اليـو 
 

التحميؿ 
 يحتاج ىذا النص إلى تفعيؿ التفتيش عمى كافة القطاعات مف خالؿ مديرية التفتيش والسالمة 
والصحة المينية في وزارة العمؿ لمتأكيد عمى تفعيؿ اعتماد ساعات العمؿ الواردة في ىذا النص 

.  ساعات وأف تعطى العاممة بدؿ عمؿ إضافي في حاؿ عممت أكثر مف ذلؾ8والبالغة 
 
 

 67المادة 
 دوف إجازة الحؽ في الحصوؿ عمى أكثر أو التي تعمؿ في مؤسسة تستخدـ عشرة عماؿ لممرأة

، ويحؽ ليا الرجوع الى عمميا بعد انتياء ىذه أطفاليااجر لمدة ال تزيد عمى سنة لمتفرغ لتربية 
 . خالؿ تمؾ المدةأخرى مؤسسة أي عممت باجر في إذا تفقد ىذا الحؽ أف عمى اإلجازة

 
: التحميؿ

راعى المشرع حاجة الطفؿ إلى الرعاية مف داخؿ أسرتو خاصة وأف األسرة ليا دور رئيسي في 
المراحؿ األولى مف عمر الطفؿ، ولـ يحدد المشرع المدة التي يجب أف تأخذ المرأة ىذه اإلجازة 

خالليا ولذلؾ يجوز أف تأخذىا في أي وقت إذا توافرت الشروط المطموبة في ىذه المادة وفي ىذا 
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مراعاة الحتياجات األسرة، كما لـ يحدد المشرع عدد المرات التي يحؽ ليا أف تأخذ مثؿ ىذه 
. اإلجازة خالؿ مدة الخدمة كما فعؿ في إجازة الحج

وقد اتفؽ المشرع في ذلؾ مع ما نصت عمو اتفاقية تكافؤ الفرص والمساواة في المعاممة 
العماؿ ذوو المسؤليات العائمية والتي تشير إلى أف تجعؿ كؿ دولة مف : لمعماؿ مف الجنسيف

أىداؼ سياستيا الوطنية بغية إيجاد مساواة فعمية في الفرص وتمكيف األشخاص ذوي المسؤوليات 
العائمية الذيف يعمموف مف التمتع بقدر اإلمكاف مف تعادؿ الفرص بيف المسؤليات العائمية 

 العمؿ، كما نصت عمى حظر اعتبار المسؤليات العائمية في حد ذاتيا سببًا مشروعًا تومسؤوليا
. إلنياء االستخداـ

 
 68المادة 

 لمرة واحدة دوف اجر لمدة ال تزيد عمى سنتيف إجازةلكؿ مف الزوجيف العامميف الحصوؿ عمى 
 إلى أو عمؿ آخر يقع خارج المحافظة التي يعمؿ فييا داخؿ المممكة إلى انتقؿ إذالمرافقة زوجو 

 .عمؿ يقع خارجيا

 
التحميؿ 

راعى المشرع العالقات واالعتبارات العائمية واألسرية وقد أعطى الحؽ في أخذ ىذه اإلجازة لكال 
. الزوجيف دوف تفريؽ بيف الرجؿ والمرأة في الحصوؿ عمييا

 
 

 69المادة 
:   الجيات الرسمية المختصة رأيتحدد بقرار مف الوزير بعد استطالع 

.   التي يحظر تشغيؿ النساء فيياواألعماؿالصناعات . أ 
 . التي ال يجوز تشغيؿ النساء فييا والحاالت المستثناة منيااألوقات. ب
 

التحميؿ 
 التي يحظر تشغيؿ النساء فييا وتعديالتو واألوقات باألعماؿخاص اؿقرار وبالتالي فقد حدد اؿ

: العماؿ والصناعات التي ال يجوز تشغيؿ النساء بيا، وىي1997لسنة 
. األرض المتعمقة باستخراج المعادف والحجارة تحت سطح األعماؿالمناجـ والمحاجر وجميع . 1



   

 17 

. صير المعادف. 2
. تفضيض المرايا بواسطة الزئبؽ. 3
.  المتعمقة بياواألعماؿصناعة المواد المتفجرة والمفرقعات . 4
. أشكاليالحاـ المعادف بكافة . 5
 أوؿ- مثؿ صير الرصاص :  تصنيعيا مادة الرصاص أوالعمميات التي يدخؿ في تداوليا . 6

. الخ - صناعة مركبات الرصاص -  الرصاص أكسيد
صالحعمميات المزج والعجف في صناعة . 7 .  البطاريات الكيربائية وا 
 . أعاله 7 ، 6 المبينة في البنود األعماؿتنظيؼ الورش التي تزاوؿ . 8
 -  اإلسفمت- صناعة الزفت . 9

. صناعة الكاوتشوؾ . 10
 ومخازف االستيداع واستقباؿ والموانئ واألرصفة األحواضشحف وتفريغ وتخزيف البضائع في . 11

 .وصيانة السفف 
 

: ىا وىييحظر تشغيؿ النساء الحوامؿ فيكما حدد القرار األعماؿ التي 
.  اكس خالؿ فترة الحمؿوأشعة النووية أو الذرية لإلشعاعات التي تشمؿ التعرض األعماؿ. 1
.  مف مشتقات النفطأي أدخنة أو ألبخرة التعرض أو عمؿ يستدعي تداوؿ أي. 2
  .-تراتوجينيو  - لألجنة التعرض لمواد ماسخة بصحبيا التي األعماؿ. 3
 التي تستمـز التعرض لالنيميف في الصباغة وثاني كبريتيد الكربوف في صناعة األعماؿ. 4

الحرير الصناعي والسيموفاف والمواد الييدروكربونية في تكرير البتروؿ والزئبؽ والفسفور 
 .والنيتروبنزوؿ والمنجنيز والكادسيـو والبيربميـو 

 
ما بيف الساعة الثامنة مساءًا والسادسة مف جية أخرى فقد بيف القرار عدـ جواز تشغيؿ المرأة 

:  التاليةاألعماؿ في إالصباحًا 
. العمؿ في الفنادؽ والمطاعـ والمقاىي ودورا لمالىي والمسارح ودور السينما. 1
. العمؿ في المطارات وشركات الطيراف والمكاتب السياحية . 2
. العمؿ في المستشفيات والمصحات والعيادات . 3
.  والبضائع بالطرؽ المائية والجوية والبريةاألشخاصالعمؿ في نقؿ . 4
. العمؿ في قطاع تكنولوجيا المعمومات والميف المرتبطة بيا . 5
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عداد الجرد السنوي أعماؿ. 6   بأثماف الميزانية والتصفية وقفؿ الحسابات واالستعداد لمبيع وا 
 تتعرض أخرى مادة أي أو لمنع وقوع خسارة في البضائع أومخفضة واالستعداد الفتتاح المواسـ 

 نقميا ويشترط أو تسميميا أو مف اجؿ تسمـ مواد معينة أو لتجنب مخاطر عمؿ فني أولمتمؼ 
 يومًا في السنة واف ال تزيد 30 ىذه الفقرة عمى أحكاـ التي تنطبؽ عمييا األياـ ال يزيد عدد أف

 مديرية العمؿ والتشغيؿ إبالغ ساعات في كؿ يـو كما يشترط 10ساعات العمؿ الفعمية عمى 
 .المعنية بذلؾ

إال أف ىذا األمر يستدعي التوقؼ عند التطبيؽ العممي، وما إذا كاف صاحب العمؿ يعمؿ 
عمى تبميغ مديرية العمؿ المعنية بمدة العمؿ اإلضافي الذي تقـو المرأة بقضائو وما إذا كاف 

وبالتالي وتشجيعًا لمنساء . يتجاوز العشر ساعات في الحاالت التي يجوز تشغيؿ المرأة فييا
لمدخوؿ إلى سوؽ العمؿ والمساىمة في دعـ الموارد المالية لألسرة، فمف الضرورة اشتراط أف 

يقدـ صاحب العمؿ كافة الضمانات المتعمقة بالحماية والرعاية واالنتقاؿ واألمف لمنساء 
العامالت، حيث أف الفترة الزمنية المقصودة في القرار ىي فترة عمى درجة مف الحساسية قد 

.   تتعرض المرأة فييا لالستغالؿ بكافة أشكالو
 
 

 70المادة 
 باجر كامؿ قبؿ الوضع وبعده مجموع مدتيا أمومة إجازة العاممة الحؽ في الحصوؿ عمى لممرأة
، أسابيع بعد الوضع عف ستة اإلجازة ال تقؿ المدة التي تقع مف ىذه أف، عمى أسابيععشرة 

 .ويحظر تشغيميا قبؿ انقضاء تمؾ المدة
 

التحميؿ 
 

عني المشرع بحماية األمومة عف طريؽ تقرير حؽ لمعامالت في إجازة لموضع، وقد تبدأ مدة 
اإلجازة قبؿ الوضع إذا دعت صحة المرأة الحامؿ إلى راحة قبؿ ذلؾ عمى أف ال تقؿ مدة اإلجازة 

. بعد الوضع عف ستة أسابيع بأي حاؿ مف األحواؿ

فمف الضرورة 
اشتراط أف 
يقدـ صاحب 
العمؿ كافة 
الضمانات 
المتعمقة 
بالحماية 
والرعاية 
واالنتقاؿ 

واألمف لمنساء 
العامالت 
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 وقد اتفؽ التشريع األردني في منح ىذا الحؽ لمعاممة مع االتفاقيات الدولية حيث جاء في اتفاقية 
توخيا لمنع التمييز ضد المرأة القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة أف عمى الدوؿ و

 ومف  التدابير المناسبةأف تتخذ، ولضماف حقيا الفعمي في العمؿ، األمومة أوبسبب الزواج 
:  ذلؾ
 
 والتمييز في الفصؿ مف العمؿ عمى األمومة إجازة أوحظر الفصؿ مف الخدمة بسبب الحمؿ . أ

 الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات عمى المخالفيف؛  أساس
 أف مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثمة دوف أو األجر المدفوعة األمومة إجازة نظاـ إلدخاؿ. ب

.  العالوات االجتماعيةأو اقدميتيا أوتفقد المرأة الوظيفة التي تشغميا 
 إال أف تشريعات منظمة العمؿ الدولية كاف تشير إلى ضرورة منح المرأة العاممة إجازة 

 أسابيع، عمى أف ال يحوؿ ذلؾ دوف توظيؼ المرأة 10 أسبوعًا بداًل مف 12أمومة تصؿ إلى 
. العاممة أو يشكؿ مساسًا بنسبة مساىمتيا بسوؽ العمؿ

مف جية أخرى ال بد مف األخذ بعيف االعتبار التوفيؽ بيف النصوص الواردة في قانوف 
العمؿ وما سيتـ عميو تعديؿ قانوف الضماف االجتماعي مف إنشاء لصندوؽ األمومة حيث أف 
ىناؾ نسبة سيتـ اقتطاعيا مف العاممة لتغطية راتب األمومة، في الوقت الذي يشير فيو قانوف 

. العمؿ إلى أف ىذه اإلجازة مدفوعة األجر أي يتحمميا صاحب العمؿ
 
 

 71المادة 
مف ىذا القانوف الحؽ  (70) المنصوص عمييا في المادة األمومة إجازة العاممة بعد انتياء لممرأة
 مولودىا إرضاع بقصد األجر فترات مدفوعة أو خالؿ سنة مف تاريخ الوالدة فترة تأخذ أففي 

 .الجديد ال يزيد في مجموعيا عمى الساعة في اليـو الواحد
 

التحميؿ 
راعى المشرع في ىذه المادة حاجة الطفؿ إلى أمو خاصة خالؿ السنة األولى مف عمره بأف سمح 

لألـ العاممة بأخذ فترات إلرضاع مولودىا خالؿ ىذه السنة ألف الرضاعة حؽ لمطفؿ، وىناؾ 
توجو لدى البعض بضرورة أف يعدؿ النص بحيث يتـ احتساب مدة السنة مف تاريخ انتياء إجازة 

. األمومة وليس مف تاريخ الوالدة

األخذ 
بعيف 

االعتبار 
التوفيؽ 

بيف 
النصوص 
الواردة في 

قانوف 
العمؿ وما 
سيتـ عميو 

تعديؿ 
قانوف 

الضماف 
االجتماعي 
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 72المادة 

عمى صاحب العمؿ الذي يستخدـ ما ال يقؿ عف عشريف عاممة متزوجة تييئة مكاف مناسب 
 سنوات، عمى أربع عف أعمارىـ العامالت الذيف تقؿ أطفاؿيكوف في عيدة مربية مؤىمة لرعاية 

 .أطفاؿ ال يقؿ عددىـ عف عشرة أف
 

التحميؿ 
 

يعتبر ىذا النص مف أكثر النصوص تعطياًل في قانوف العمؿ، حيث يتغاضى أصحاب العمؿ 
عف إنشاء مكاف مناسب لرعاية األطفاؿ، إال أف ىذا الحؽ ربط بعدد العامالت المتزوجات فقط 
مما أدى إلى إحجاـ أصحاب العمؿ عف تعييف واستخداـ المرأة المتزوجة مما يقتضي تعديؿ 

زالة اشتراط أف تكوف العامالت في المؤسسة متزوجات، وتشديد الرقابة عمى أصحاب  النص وا 
العمؿ لتنفيذ النص، ذلؾ أف المرأة العاممة تستطيع في ظؿ تييئة الظروؼ المناسبة ليا 

.   وألطفاليا مف تقديـ إنتاجية أعمى وتقمؿ مف تغيبيا عف العمؿ ألسباب عائمية
 

 
 

 

تعديؿ 
النص 
زالة  وا 
اشتراط 
أف تكوف 
العامالت 

في 
المؤسسة 
متزوجات 


