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Abstract: 

The legislator in the Hashemite 
Kingdom of Jordan and the United Arab 
Emirates has enacted a special law in 
order to organize the relationship between 
employees and employers in away that it 
achieves the benefit of both parties, 
pushes the development process forward, 
and increase the productivity, through 
encountering the humanitarian and social 
needs which may arise during work and 
coping with the successive developments 
at the economic and social levels. Hence, 
protection of a worker, particularly 
woman, providing her with the legal 
securities relating to her humanitarian, 
social and health needs, and enabling her 
to make conciliation between her work 
and her family duties will positively 
affect her productivity, and as a result 
achieve the interest of the employer. In 
addition, it enhances her sense of 
tranquility which participates in the 
preservation of the social security and 
peace. This article has discussed the 
rights of the working woman in the 
Jordanian and the UAE labour law during 
her work and it has put forward many 
related suggestions and 
recommendations. 

  
  

  : الملخص
لقد قام المشرع في كل من المملكة 
األردنیة الھاشمیة ودولة اإلمارات العربیة 
المتحدة بسن قانون خاص بالعمل لكي ینظم 
العالقة بین العمال وأرباب العمل على نحٍو 
یحقق مصلحة الطرفین ویدفع مسیرة التنمیة 
ویزید اإلنتاج وذلك من خالل مواجھة 

لتي قد تظھر الحاجات اإلنسانیة واالجتماعیة ا
في نطاق العمل ومواكبة التطورات 
المتالحقة على الصعیدین االقتصادي 

ً المرأة  -فحمایة العامل . واالجتماعي وخاصة
وتوفیر األحكام القانونیة الخاصة بحاجاتھا  -

اإلنسانیة واالجتماعیة والصحیة وتمكینھا من 
التوفیق بین عملھا وبین واجباتھا األسریة من 

ً على إنتاجیتھا ویحقق شأنھ أن ین عكس إیجابا
مصلحة رب العمل، كما أنھ یعزز الشعور 
بالطمأنینة مما یساھم في الحفاظ على األمن 

ناقش ھذا البحث حقوق . والسالم االجتماعیین
المرأة العاملة في الشریعة اإلسالمیة وقانوني 
العمل األردني واإلماراتي أثناء ممارستھا 

ُص إلى وضع ع دة اقتراحات للعمل وَخل
  .وتوصیات متعلقة بھذا الشأن
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  :ةـــــــــــــــــــمقدم
لهذا الحق عدة ا اإلماراتي حق المرأة في العمل ووضعو األردني  انكفل المشرع

انطالقًا و الخاصة  لطبیعتهامراعاةً تعزیز مكانة المرأة في المجتمع و وجاء ذلك بهدف ، أحكام
بعدد من  نهذان المشرعاخصها فقد وعلیه ، تربیتهماألطفال و تنشئة في الهام دورها من 

تتمتع بها المرأة العاملة لوحدها  الحقوق، وهذه 1مع خصوصیتها تتالءمالحقوق التي 
  .العامة األخرى المقررة لجمیع العماللحقوق باإلضافة إلى ا

قدیم قدم الوجود اإلنساني ذاته،  -كنشاط إنساني  -وكما هو معلوم فإن العمل 
ومهمته األساسیة هي تحقیق خالفة اإلنسان في األرض وجلب المنافع االقتصادیة واإلسهام 

ى مر العصور حتى أصبح في التطور االجتماعي، وقد أخذت قیمة العمل تنمو وتزداد عل
  .2تقدم ورقي أساسًا لكلالعمل من اإلجالل والتقدیر وأضحى  للعمل قدر

 ، وبهذا اإلطار فإن العمل لیس محصورًا في الرجل وحده، بل یشمل المرأة أیضًا
وفي كثیر من األحیان یعد عمل المرأة من قبیل الواجبات الملقاة على عاتقها، والتي ال یجوز 

فالحدیث عن العمل إذن ال یعني عمل الرجل وحده، بل هو . 3أن تتقاعس عن مباشرتها
، فالمرأة شریكبالقدر ذات للرجل في مواقع العمل واإلنتاج، كما أن  ةه یعني عمل المرأة أیضًا

  .4مدلول العامل عند إطالقه ینسحب على المرأة والرجل
وفي مختلف واسعًا للمرأة إلى سوق العمل  دخوالً وقد شهدت العقود األخیرة 

مشكالت من طبیعة  عدةیرافق ذلك قیام حاجات خاصة وظهور أن المیادین، وكان طبیعیًا 
لهذه  .5مغایرة لتلك التي تتعلق بالرجل فرضتها طبیعة المرأة وظروفها وشروط عملها

األسباب وغیرها اهتم المشرع الوطني في مختلف دول العالم بتنظیم عمل المرأة ووضع 
دنى من الشروط األحد الحمایة أمومتها وضمان حمایتها و الضوابط والضمانات التي تكفل 

  .6نسانیة في ممارسة عملها وهو ما فعله المشرعان األردني واإلماراتي في هذا المجالاإل
وبهدف حمایة الحد األدنى من حقوق الطبقة العاملة في مواجهة أصحاب العمل 

فإن المشرعین األردني واإلماراتي وضعا األحكام القانونیة  7وحمایة المرأة على وجه التحدید
جوز مخالفتها أو الخروج علیها في العمل ضمن قواعد آمره ال ترأة التي تحفظ حقوق الم
خت منذ أربعة رسالعاملة المسلمة  وقبل هذا وذاك فإن حقوق المرأة. لتعلقها بالنظام العام

  .8الكافیة العمل ووفر لها الحمایة، حیث قرر اإلسالم حق المرأة في عشر قرناً 
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في قانوني العاملة سنناقش حقوق المرأة  على ما تقدم، فإننا في هذا البحث سیساً وتأ
ونناقش فیه حقوق المرأة  المبحث األول: نینالعمل األردني واإلماراتي وذلك في مبحثین اث

ونناقش فیه حقوق المرأة العاملة في قانوني العمل  الثانيالعاملة في اإلسالم، والمبحث 
  .وفي النهایة نعرض أبرز النتائج والتوصیات األردني واإلماراتي،

  حقوق المرأة العاملة في اإلسالم :المبحث األول
اهتم اإلسالم اهتمامًا كبیرًا بالمرأة، حیث كرمها ورفع من شأنها إلى حد بلغت فیه 

ة ذلك أن تكریم اإلسالم لإلنسان تشترك فیه سابقالمرأة مكانة عالیة لم تبلغها في أي أمة 
فمبدأ المساواة في التكریم یقتضي أن یعامل الناس بالتساوي سواء،  والرجل على حدٍّ المرأة 

  .9دون أي تحیز أو تمییز
ولعل في معرفة مكانة المرأة في العصور التي سبقت اإلسالم ما یكشف عن 

ففي العصرین الیوناني والروماني كان ینظر إلى  المكانة التي تبوأتها المرأة في اإلسالم،
المرأة باعتبارها أدنى من الرجل، من حیث الملكات العقلیة وأقل سموًا من الناحیة األخالقیة 

كانت أما في المجتمع الجاهلي قبل اإلسالم فقد  .10وكان الحال كذلك عند الفرس والهندوس
كالوأد  عض العادات االجتماعیة الموروثةعانت من بكرامة المرأة ممتهنة فضًال عن أنها 

، و  قد عبر القرآن الكریم عن هذه العادات بقوله تعالى مثًال 

     

11.  
ولما جاء اإلسالم ومست رحمته حیاة المرأة رد عنها طغیان القساة من الرجال 
، حیث أتاح لها أن تتزود من العلم بما تشاء، وحصن حقوقها  وحرر إنسانیتها روحًا وجسدًا

ة ودعوتها العامة، ففي نطاق تعالیم اإلسالم االجتماعیة والمالیة وربطها برسالة األمة الكبیر 
ال یقل وعي المرأة عن وعي الرجل بقضایا الدین والدنیا، وقد كانت المرأة في صدر اإلسالم 

  .12أمتهامجتمعها و ال تقل عن الرجل علمًا وال جهدًا في خدمة دینها و 
ربیة نشئ فاإلسالم یعطي المرأة الحق في العمل دون اإلخالل بدورها المتمثل في ت

صالح وفي صیانة األسرة فتشیر بعض النصوص إلى أن بعض الصحابیات عملن في 
وبعضهن عملن في مجال التمریض كرفیدة  15ونسج المالبس 14والرعي 13مجال الزراعة

كما أن من النساء المسلمات من تولى الملك والحكم . 16األسلمیة التي كانت تداوي الجراح
كشجرة الدر ومنهن من كانت ذات تأثیر كبیر في اتخاذ القرارات التي تهم المجتمع 
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، وغیرهن كثیر، وهذا كله یدل 17اإلسالمي بأسره كالسیدة زبیدة زوجة الخلیفة هارون الرشید
  .18على مشروعیة عمل المرأة ومكانتها في اإلسالم

بین طائفة الحقوق التي أقرها اإلسالم للجمیع حق العمل، حیث أمر اهللا ومن 
سبحانه وتعالى اإلنسان بالعمل والسعي لتحصیل الرزق من خالل الوسائل المشروعة 

ضوابط تحدد طبیعة العمل الذي یسمح لها بأدائه وشروط مباحة وأحاط عمل المرأة بوال
ثالثة مطالب هذا المبحث إلى  یتم تقسیم ، وعلیه فسوف19المناخ الذي تؤدي فیه عملها

  :كما یلي مستقلة
  اإلسالموضع المرأة قبل اإلسالم وفي ظل نظرة على : المطلب األول

اختلفت نظرة الشعوب إلى المرأة عبر التاریخ، ففي المجتمعات البدائیة األولى وفي 
شریعة فقط، وفي ظل شریعة أشنونا كان ینظر للمرأة على أساس أنها خلقت ألجل المتعة 

عشتار منحت المرأة جزءًا من الحقوق إذا كانت مریضة أو عاجزة، وفي شریعة  لبت
  . 20حمورابي منحت المرأة بعض الحقوق كحقها في التجارة وحقها في التملك

وفي العهد اإلغریقي كانت المرأة مسلوبة اإلرادة ومحرومة من كثیر من الحقوق 
ري تتمتع بحقوق أكثر مما تتمتع به المرأة الحرة حیث كانت كالمیراث والتعلیم وكانت الجوا

وفي العهد الروماني حصلت المرأة على بعض الحقوق . الجواري تمارس فن الغناء والطرب
وفي عهد الفراعنة . حیث كانت المرأة تمارس البیع والقضاء والكهانة، كما سمح لها بالتملك

صلت المرأة للحكم، لكن وفي سبیل الحصول حصلت المرأة على حقوٍق أكثر نسیبًا فقد و 
على رضا اآللهة كان یضحى كل عام بامرأة في نهر النیل، وكان ال یضحى إال بأفضل 

أما عند الیهود فقد كانت المرأة ممتهنة الكرامة وكان الیهود یستهینون بها . وأجمل الفتیات
احدًا ال قوامة وال تفضیل ویحقرونها في حین أن المسیحیة اعتبرت الرجل والمرأة جسدًا و 

  .21بینهما
أما في الجاهلیة فقد كانت المرأة توأد في التراب وهي حیة وكانت أثناء حیاتها     

طبقیًا ال مساواة  ممتهنة الكرامة ویتم التعامل معها كسلعة، فقد كان المجتمع الجاهلي مجتمعاً 
مركز الرجل بكثیر،  مستوى أما عن مركز المرأة فكان دون. 22فیه إال بین األحرار والسادة
أساس القوة  وبني مفهومي العدل والحق علىلم یعطها للنساء،  فقد منح الرجل نفسه حقوقاً 

وكان الرجل في الجاهلیة كحقها في المیراث، الرجل حق المرأة وحرمها من حقوقها  فغصب
ال ینظر إلى المرأة كنظرته إلى الشیطان وكانت المرأة توصف بضعف العقل وكانت 

  .23تستشار
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ولم إنسانیة رشیدة فلم ینتقص من كرامتها بلكن عندما جاء اإلسالم اعتنى بالمرأة 
 وأقر لها العدید من الحقوق كحقها في العمل الشریف بكافة صوره وحقها في المیراثیظلمها 

وبیَّن أن المرأة والرجل هما ركیزتا المجتمع  24وحقها في اختیار زوجها وحقها في إبداء الرأي
وأن شریعة المساواة هي الحاكمة لوجودهما وأن معیار التفاضل بینهما هو التقوى اإلنساني 

وبهذا فقد جعل اإلسالم للمرأة مكانة اجتماعیة مرموقة تمكنها من أداء . 25والعمل الصالح
وساوى بینها وبین الرجل في اإلنسانیة  رسالتها في الحیاة، كما جعل لها ذمة مالیة مستقلة

، فقد قال تعالى 26والواجبات العامة        

27 .یأیها "شریف كما جاء في الحدیث النبوي ال
أال ال فضل لعربي على عجمي وال لعجمي على عربي وال ألسود , الناس أال أن ربكم واحد

  ".على أحمر وال ألحمر على أسود إال بالتقوى
، وعلیه فإن مبدأ المساواة أقرته الشریعة اإلسالمیة مند  وبهذا تكون أربعة عشر قرنًا

من وهذا ما اعترف به علماء الغرب ه، وتطبیققد سبقت القوانین الوضعیة الحدیثة في تقریره 
وقد بّشر "..وفي ذلك یقول المستشرق االیطالي دافید دي سانتیال المستشرقین وغیرهم، 

  .28"اإلسالم بهذه المساواة في وقت لم یعرف عنها العالم المسیحي شیئاً 
التعامل حسن بوانسجامًا مع هذا المنهج القویم فقد أوصى اإلسالم بتكریم المرأة و 

ما أكرمهن إال كریم وما "ورعایتها فقد ورد عن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم أنه قال معها 
وبلغت المرأة في اإلسالم مكانًة عالیة فقد اتّخذ رسول اهللا صلى اهللا علیه  .29"أهانهن إال لئیم

د بنت أبي وسلم المرأة شریكًا له في حّل النزاعات السیاسیة في عصره فكانت أمّ سلمة هن
ة مستشارته یوم الحدیبیة، فبعد أن عقد الّصلح مع قریش أمر صحابته أن ینحروا الهدي  أمیّ

سول إلى أمّ سلمة یستشیرها ر ذلك ثالثًا فما قام منهم أحد، فدخل الرّ ، فقالت في األمر وكرّ
م أحدًا حتى تنحر بدنك، وتدعو حال: له قًا فیحلقك، یا رسول اهللا أتحّب ذلك؟ أخرج ثمّ ال تُكّل

فخرج ولم یكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك، فلما رأى الناس ما فعل قاموا فنحروا فانفرجت بذلك 
أزمة كانت تهّدد المسلمین، ورجع الفضل في ذلك إلى أمّ سلمة ذات العقل النافذ والمشورة 

  .30الصائبة
  مشروعیة عمل المرأة في اإلسالم: المطلب الثاني

أكد اإلسالم على حق المرأة في العمل، حیث أمر اهللا سبحانه وتعالى اإلنسان 
بالعمل، واإلنسان هو الرجل والمرأة، حیث قال تعالى     

          31 كما ،
قال تعالى              
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32 . وضمن اإلسالم للمرأة حیاة السعادة والتقدم إن هي التزمت خط اإلیمان، وسلكت
، وفي ذلك یقول اهللا تعالى  طریق العمل الصالح كالرجل تمامًا     

33.  
وأي عمل تقوم به المرأة هللا تعالى فال ینكر لها جزاؤه وثوابه، فعمل المرأة محترم 

مصدر واحد وعلى مستوى واحد، فهي شریكة الرجل في كعمل الرجل عند اهللا ألنهما من 
الجنة كما هي شریكته في دار الدنیا، وفي ذلك یقول الحق عز وجل   

34.  
ویشهد التاریخ على أن المرأة المسلمة قدمت خدمات جلیلة للمجتمع اإلسالمي 
وساهم عملها في تقدم المجتمع ورقیه، فقد عملت المرأة المسلمة في قطاع التجارة كما هو 

، كما عملت المرأة في القطاع 35السیدة خدیجة رضي اهللا عنهاأم المؤمنین الحال في عمل 
وتربیة المواشي یدة األسلمیة، كما عملت المرأة في قطاع الزراعة الطبي كما هو الحال مع رف

، كما عملت المرأة في مجال إدارة 36كما هو الحال مع أسماء بنت أبي بكر رضي اهللا عنها
األعمال وتقدیم االستشارات الخاصة باألسواق التجاریة كما هو الحال مع الشفاء بنت عبداهللا 

مر بن الخطاب رضي اهللا عنه كثیرًا ما یستشیرها في بن عبد شمس التي كان الخلیفة ع
  .   وغیر ذلك كثیر  ،37شئون السوق

یظهر مما تقدم أن اإلسالم أباح للمرأة العمل، ال بل إنه أمرها به وقدم نموذجًا 
رائعًا لحقوق اإلنسان في تشریعاته، منسجمًا مع الفطرة اإلنسانیة ومحددًا الحقوق بأوامره 

ومبینًا الكیفیة التي یتم بها تأكید تلك الحقوق وضمانات ممارستها، واألداة  ونواهیه الشرعیة
التي یناط بها إقامتها، وهذا كله بخالف ما تقرر في الفكر الغربي الرأسمالي، الذي یقوم على 
تنظیر مجرد لحقوق اإلنسان یرتبط في مصدره بالحریة غیر المضبوطة وبحق الفرد في أن 

  .38ا یرید دون أي اعتبار لطبیعة تكوینه أو لكرامتهیعمل ما یرید وكیفم
  ضوابط عمل المرأة في اإلسالم: المطلب الثالث

عندما قرر اإلسالم للمرأة الحق في العمل لم یترك هذا األمر دون قیود أو ضوابط 
 تحدد العمل ونوعیته، بل اشترط لممارسته أن یكون عملها مناسبًا لطبیعتها ومالئمًا لفطرتها،

وأال یخل بمسؤولیتها كراعیة لبیتها وزوجها وأوالدها، وأن یكون استثمارها لوقتها متوازنًا مع 
، ومن 39أسرتها ومع دورها باعتبارها عنصرًا مفیدًا ومنتجًا في مجتمعها تجاهواجباتها 

  :الشروط التي وضعها اإلسالم لعمل المرأة ما یلي
  :الضرورة: أوالً 
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أة من بیتها إلى العمل وجود عذر موجب یقره الشرع، اشترط اإلسالم لخروج المر 
ومن الضرورات التي اعتبرها اإلسالم . 40كحاجتها إلى كسب تستعین به على تبعات حیاتها

  :مبیحة للمرأة لتخرج للعمل هي
  . 41وفاة الزوج وبقاء الزوجة واألسرة دون معیل وعدم قیام بیت المال بواجبه نحوها -1
عالة لنفسها أو لإلنفاق على أبوین  -2 عاجزین أو زوج فقر المرأة وحاجتها إلى العمل عفة وإ

لعجز أو عاهة، ولقد أشار القرآن الكریم إلى شرط الضرورة في خروج ال یقوى على الكسب 
المرأة إلى العمل في قصة النبي موسى علیه السالم مع بنات شعیب حیث قال تعالى 

             

42. 
في األوساط الریفیة حیث تنتفي الفتنة  مشاركة الزوج في األعمال الزراعیة ال سیما -3

  .43منها في إعانة زوجها وتوفیرًا لتبعة النفقات علیه والغوایة من خروجها إسهاماً 
األمة ویعود عملها بالنفع  اأن تكون المرأة مبدعة في بعض میادین العمل التي تحتاجه -4

  .44المجتمع بأسره العام على
أن یكون العمل متناسبًا مع طبیعة المرأة وفطرتها األنثویة وقدراتها الجسمیة  :ثانیاً 

واستعداداتها النفسیة، فال یقبل لها اإلسالم أن تندفع إلى میادین العمل الشاق كالعمل في 
  .ألن ذلك ینافي طبیعتها وتركیبة جسمها الثقیلة المناجم أو المصانع أو قیادة المركبات

الزوجیة واألسریة حیث وظیفتها الرئیسة كون عملها على حساب مسؤولیاتها أن ال ی :ثالثاً 
  .45تجاه زوجها وأوالدها، ألن األولویة ینبغي أن تمنح لوظیفتها األصلیة كأم وكزوجة

أن تلتزم باآلداب واألخالق اإلسالمیة القویمة فتخرج إلى العمل محتشمة وال تخالط في  :رابعاً 
عهم، وذلك إبعادًا لها عن الشر والفساد، ولقد كان في قول بنتي عملها الرجال أو تختلي م

سیدنا شعیب لموسى علیه السالم حیث سألهن عن سبب عدم اقترابهن من الماء أشارة إلى 
هذا المعنى، فالذي یمنعهن هو حرصهن على عدم مزاحمة الرجال ومخالطتهم أثناء 

  .46السقاء
ولي إن كانت بنتًا انطالقًا من مبدأ بر الوالدین أن یكون عملها بأذن األب أو ال :خامساً 

  .47وطاعتهما، أو بإذن زوجها إن كانت متزوجة، ألن ذلك من حقوقه علیها
أن یكون الغرض من استخدامها وعملها االستفادة من طاقاتها وقدراتها كإنسان  :اً سادس

  .48ولیس كأنثى تجذب وتستمیل الجنس اآلخر
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فإن اإلسالم عندما أباح للمرأة العمل فإنه لم یترك ذلك بدون قیود أو  وهكذا
للطبیعة الخاصة بها ومن أجل عدم نظرًا ضمانات كافیة من أجل المحافظة علیها وذلك 

  .التربیة اإلسالمیة الصحیحةالقادمة إغفال الواجب الرئیس لها وهو تربیة األجیال 
  في قانون العمل األردني واإلماراتيحقوق المرأة العاملة  :لثانيالمبحث ا

تمكین المرأة من مشاركة الرجل في العمل في كافة المیادین متطلبًا أساسیًا  أضحى
باعتباره جهد اإلنسان  -، وحیث أن العمل 49للتنمیة البشریة في أي دولة تنشد رفاهیة أفرادها

النفسیة واالجتماعیة  یتأثر كمًا ونوعًا بصحة صاحبه وبظروفه -وعطاءه النابع من قواه 
ظروفًا مناسبًة للعمل حتى یكون  أن یوفر للعاملكتأثره بكفاءته ومهارته الفنیة فإنه ال بد من 

  .50قادرًا على العطاء واإلبداع
وعلیه فإنه یجب توفیر هذه الظروف للمرأة العاملة التي یجب أن تحاط أیضًا 

ومن هذا . دورها في خدمة المجتمع بسیاج من الضمانات القانونیة التي تمكنها من أداء
المنطلق جاء اهتمام المشرع الوطني في المملكة األردنیة الهاشمیة ودولة اإلمارات العربیة 
المتحدة بشأن عمل المرأة، حیث نص المشرع في هاتین الدولتین على عدد من الضمانات 

لسنة  8ألردني رقم وقد جاءت هذه الضمانات في قانون العمل ا ،والحقوق للمرأة العاملة
وتعدیالته وقانون تنظیم عالقات العمل اإلتحادي في دولة اإلمارات العربیة المتحدة  1996

وكذلك في األنظمة والتعلیمات والقرارات الصادرة بموجب وتعدیالته  1980لسنة  8رقم 
  .هذین القانونین
األردني  وقبل أن نتناول حقوق وضمانات المرأة العاملة في قانون العمللكن 

  .واإلماراتي نمهد لذلك بتناول حق المرأة في العمل في الدستور األردني والدستور اإلماراتي
بالمساواة بین المواطنین  1921فقد اهتم المشرع األردني ومنذ إنشاء الدولة عام 

في الحقوق والواجبات ومنها الحق في العمل، وذلك ابتداء من القانون األساسي لشرق 
 1952وحتى الدستور الحالي لعام  194652ومن بعده دستور عام  192851ام األردن لع

تكفل الدولة العمل والتعلیم : "الذي نص في الفقرة األولى من المادة السادسة على ما یلي
ونص في الفقرة األولى من المادة " ضمن حدود إمكانیاتها وتكافؤ الفرص لجمیع األردنیین

مواطنین وعلى الدولة أن توفره لألردنیین بتوجیه االقتصاد العمل حق لجمیع ال"على أن  23
تحمي الدولة : "ما یلي 23د من المادة /كما جاء في الفقرة الثانیة". الوطني والنهوض به

تعیین الشروط الخاصة بعمل النساء . د: العمل وتضع له تشریعًا یقوم على المبادئ التالیة
  ".واألحداث
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لعام ور اإلتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة الدست وكذلك الحال فقد كفل
 نص في المادةالمساواة بین المواطنین في الحقوق والواجبات ومنها الحق في العمل ف 1971

المساواة، والعدالة االجتماعیة، وتوفیر األمن والطمأنینة، وتكافؤ الفرص لجمیع "على أن  14
كما نص في المادة ". التراحم صلة وثقى بینهمالمواطنین، من دعامات المجتمع، والتعاضد و 

یقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه، ویعمل على توفیره "على ما یلي  20
للمواطنین وتأهیلهم له، ویهیئ الظروف المالئمة لذلك بما یضعه من تشریعات تصون حقوق 

نص كما ". على ضوء التشریعات العمالیة العالمیة المتطورة العمال ومصالح أرباب العمل،
مهنته أو حرفته في حدود  كل مواطن حر في اختیار عمله أو"على أن  34في المادة 

  "."وبمراعاة التشریعات المنظمة لبعض هذه المهن والحرف القانون
ور للدستور األردني والدستورغم أن العبارات التي وردت في النصوص السابقة 

وجلیة على حق المرأة في العمل إال أن المفهوم الضمني صریحة لم تنص بصورة اإلماراتي 
من مجملها یفید أن إرادة المشرع الدستوري في كل من األردن واإلمارات العربیة المتحدة قد 
اتجهت إلى أن حق العمل هو للرجل والمرأة على حد سواء، وذلك ألنه في ذات الوقت لم 

  .53خراآلطرف الفي طرف واحد دون  یحصر العمل
فإن حق المرأة في العمل من الحقوق الدستوریة التي تشملها الضمانات  وعلیه

وهذه المبادئ التي قررها الدستور . الدستوریة والتي عالجها المشرعان األردني واإلماراتي
 1948األردني والدستور اإلماراتي مقررة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عام 

  .54یدة في مجال العملالذي أرسى مبادئ وقواعد عد
قد جاء لیوضح ما یعتبر   199055جدیر بالذكر أن المیثاق الوطني األردني لعام 

غامضًا من نصوص الدستور حیث نص على الحق في العمل وأورد في الفقرة الثانیة من 
ن "الفصل األول ما یلي  األردنیون رجاًال ونساءً ال تمییز بینهم في الحقوق والواجبات وإ

ة، ویلتزمون بمصلحة ا في العرق أو اللغة أو الدین، وهم یمارسون حقوقهم الدستوریاختلفو 
طالق  الوطن العلیا وأخالق العمل الوطني بما یضمن توجیه طاقات المجتمع األردني وإ

  ". قدراته المالیة والروحیة لتحقیق أهدافه في الوحدة والتقدم وبناء المستقبل
أما حق المرأة في العمل فقد أكده المیثاق من خالل إقرار حقها في إجازة األمومة 
ورعایة أطفالها بما في ذلك الضمانات الصحیة واالجتماعیة وتوفیر ظروف عمل مناسبة 

أن المرأة شریكة الرجل في على أكد المیثاق فقد وكذلك . 56والخدمات المساندة األخرى لها
وتطویره مما یقتضي تأكید حقها الدستوري والقانوني في المساواة  تنمیة المجتمع األردني
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والتعلیم والتثقیف والتوجیه والتدریب والعمل وتمكینها من أخذ دورها الصحیح في بناء 
  .57المجتمع وتقدمه

أما في مجال تقریر حق العمل للمرأة في التشریع العادي، فقد جاء قانون العمل 
تعدیالته بنصوص صریحة لتؤكد المساواة بین الذكور واإلناث و  1996لسنة  8األردني رقم 

لقاء  كل شخص ذكرًا كان أو أنثى یؤدي عمالً : "في الحقوق العمالیة حیث عرف العامل بأنه
الذي عرف  1980لسنة  8عینه هو ما قرره قانون العمل اإلماراتي رقم  وهذا. 58.." أجر

. 59.."كل ذكر أو أنثى یعمل لقاء أجر مهما كان نوعه في خدمة صاحب العمل"العامل بأنه 
یتبین لنا من ذلك أن هذین القانونین یطبقا على العامل ذكرًا كان أم أنثى مع أن أنهما خصا 

  . مایتها على نحو ما سنرى الحقاً األنثى بقواعد خاصة لضمان ح
لقرارات هذا وقد صدرت بموجب هذین القانونین العدید من األنظمة والتعلیمات وا

التي نظمت بعض األوضاع الخاصة بها والتي یفهم من خاللها إقرار الخاصة بالمرأة العاملة 
  .60المشرع العادي لحق المرأة في العمل وحمایته لها

ظ أن المشرعین األردني واإلماراتي قد أكدا على حق المرأة من خالل ما تقدم نالح
، إال أنهما خصا المرأة 61في العمل وكذلك على مبدأ مساواتها بالرجل في مختلف المستویات

العاملة ببعض األحكام الخاصة التي تتفق مع طبیعتها الفسیولوجیة ومهمتها األساسیة، حیث 
قدرًا كبیرًا من الخطورة كالعمل في المجاالت  أن هنالك من األعمال ما یتضمن بطبیعته

أیضًا بطبیعته كالعمل الذي یستلزم  جیة وغیرها، ومنها ما یكون شاقاً الكیماویة أو البیولو 
القدرة على التحمل والصبر والجلد كالعمل في المناجم والمحاجر تحت سطح األرض 

باستمرار، أي على مدى الیوم  هك من األعمال ما یتطلب القیام بوغیرها، إضافة إلى أن هنا
في النهار واللیل، وال شك أن العمل لیًال أشد إرهاقًا لإلنسان، هذا فضًال عن المخاطر 

  .62األمنیة واألخالقیة
الحمایة القانونیة للمرأة دني واإلماراتي لتقریر لهذه األسباب فقد تدخل المشرع األر 

العاملة وذلك في صورة التزامات فرضها على عاتق أصحاب العمل، إضافة إلى وضع 
الحمایة للمرأة نتناول هذه  وعلیه فسوف .قواعد خاصة الغایة منها حمایة المرأة العاملة

  :التالیة األربعةالعاملة في المطالب 
  تشغیل المرأةالخاصة بشروط وظروف  األحكام: المطلب األول

تنبه المشرع األردني والمشرع اإلماراتي إلى أن طبیعة المرأة تختلف عن طبیعة 
الرجل، لذلك فإن من األعمال ما ال یتفق مع طبیعة المرأة لما تنطوي علیه من مخاطر 
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قد ال یتفق مع دور المرأة في رعایة  لیالً صحیة تؤثر على سالمتها وصحتها، ثم إن العمل 
حیث واجباتها ومسؤولیاتها تجاه أسرتها وأطفالها، ولما ینطوي علیه هذا العمل من األسرة من 

، لهذه األسباب والعتبارات رعایة األنوثة ومراعاة دور المرأة تجاه 63مخاطر أخالقیة وأمنیة
المرأة العاملة بضماناٍت وضوابط تكفل لها  64األسرة فقد أحاط المشرع األردني واإلماراتي

یة واألخالقیة؛ فتتحقق الحمایة الصحیة من خالل منع تشغیل المرأة في بعض الحمایة الصح
األعمال والصناعات التي قد تؤثر على صحتها، وتتحقق الحمایة األخالقیة من خالل حظر 

  .تشغیلها في بعض األوقات التي قد تؤثر علیها من الناحیة األخالقیة
  :متتالینوعلیه فسوف نتناول هاتین الناحیتین في فرعین 

  حمایة المرأة من األعمال الخطرة أو الشاقة: الفرع األول
العمل وزیر تحدد بقرار من "ردني على أنه من قانون العمل األ 69نصت المادة 

الصناعات واألعمال التي یحظر تشغیل  -أ: بعد استطالع رأي الجهات الرسمیة المختصة
كما ". ساء فیها والحاالت المستثناة منهااألوقات التي ال یجوز تشغیل الن -النساء فیها ب
یحظر تشغیل النساء في األعمال "من قانون العمل اإلماراتي على أنه  29نصت المادة 

الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحیًا أو أخالقیًا وكذلك في األعمال األخرى التي یصدر 
  ".ي الجهات المختصةبتحدیدها قرار من وزیر العمل والشئون االجتماعیة بعد استطالع رأ

من خالل هذین النصین یتبین لنا أن كًال من المشرعین األردني واإلماراتي قد 
أعطى وزیر العمل صالحیة تحدید الصناعات واألعمال الشاقة التي ال تستطیع المرأة القیام 
بها أو الصناعات واألعمال التي یشكل عمل المرأة فیها خطرًا على صحتها، وذلك بعد 

ونالحظ أن كًال من المادتین المذكورتین أعاله في . ع رأي الجهات الرسمیة المختصةاستطال
تحدید هذه األعمال العمل وزیر مطلقة بحیث یملك كال القانونین جاءت بصیغة 

والصناعات، وكذلك تحدید األوقات بعد أخذ رأي الجهات المختصة، أي أن كًال منها 
  .65خطرًا على المرأة العاملةتستوعب كل عمل سواءً كان شاقًا أم 

ولقد صدر عن وزیر العمل األردني القرار الخاص باألعمال واألوقات التي یحظر 
حیث شملت  67، كما صدر مثل هذا القرار عن وزیر العمل اإلماراتي66تشغیل النساء فیها

  :هذه األعمال ما یلي
المعادن والحجارة تحت سطح  المناجم والمحاجر وجمیع األعمال المتعلقة باستخراج -1

صناعة المواد المتفجرة  -4ضیض المرایا بواسطة الزئبق تغ -3صهر المعادن  -2األرض 
العملیات التي یدخل  -6لحام المعادن بكافة أشكالها  -5المفرقعات واألعمال المتعلقة بها و 
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 صهر الرصاص، أول أكسید الرصاص،: في تداولها أو تصنیعها مادة الرصاص مثل
صالح البطاریات عملیات المزج والعجن في صن -7ركبات الرصاص ناعة موص اعة وإ

 -9أعاله  7- 6ال المبینة في البندین تنظیف الورش التي تزاول األعم -8الكهربائیة 
شحن وتفریغ وتخزین البضائع في  -11صناعة الكاوتشوك  -10إلسفلت اصناعة 

الدهان بمادة  -12یانة السفن ع واستقبال وصاألحواض واألرصفة والموانئ ومخازن االستیدا
عمل ال -15سلخ وتقطیع الحیوانات  -14رة أو مراقبة الماكینات المتحركة إدا -13الدوكو 

  .في البارات
یتبین لنا من خالل استعراض هذه الصناعات واألعمال المحظورة على النساء 

وخاصة المرأة الحامل، لما في  مدى الحرص واالهتمام بالمرأة العاملة من الناحیة الصحیة،
ذلك من تأثیر سلبي على صحتها وصحة الجنین، فهذه الصناعات واألعمال من شأنها 

دخل في تداولها والعملیات التي ت ضیض المرایا بواسطة الزئبقرأة العاملة كتغاإلضرار بالم
ة للقیام به أو تصنیعها مادة الرصاص، كما أن من هذه األعمال أیضًا ما یتضمن مشقة كبیر 

  .مثل العمل تحت سطح األرض في المناجم والمحاجر وغیرها
ومن المالحظ على نص هذین القرارین أن هذه األعمال والصناعات قد وردت 

أنه یجوز للمرأة العمل في أیة أعمال  یعنيعلى سبیل الحصر ولیس على سبیل المثال، مما 
أخرى لم ترد في نص هذا القرار حتى لو كان من شأن ذلك اإلضرار بصحتها، كذلك وبما 
أن هذه األعمال والصناعات وردت على سبیل الحصر فإنه ال یجوز القیاس علیها أو 

مال التوسع فیها، األمر الذي یؤدي إلى تقیید سلطة القضاء في اعتبار بعض األع
  .68والصناعات ضارة بصحة وسالمة المرأة العاملة

لم یبینا أن هذه األعمال والصناعات  ینومن الجدیر بالذكر كذلك أن هذین القرار 
حیث  ى عدم مسایرة قانون العمل للواقعتخضع لمراجعة دوریة بین حین وآخر، مما یؤدي إل

ه یتغیر ویتطور تبعًا عیة، أي أنطبیعة واق اتذ اً قانون یعدأن قانون العمل هو أن المعروف 
ر أوضاع المجتمع، فهذه السمة هي أهم سمات قانون العمل، وهذا یؤدي إلى أن لتطور وتغی

بما یتفق مع طبیعة كل حالة على حده  فهي تنظمة عن العمومیة والتجرید، تبقى قواعده بعید
  .69العمل وظروف العامل وقدرة صاحب العمل

الصناعات واألعمال المحظورة على المرأة یجب أن  ومهما یكن من أمر فإن هذه
ولكنها تنطوي  د بعض األعمال التي قد تبدو سهلة، وذلك لوجو 70تتم مراجعتها بشكل دوري

 على بعض المخاطر مثل العمل في بعض الصناعات اإللكترونیة فترة طویلة من الزمن،
إضافة إلى أن هناك بعض األعمال األخرى الخطرة التي لم یذكرها القرار مثل أعمال 



العقايلـة: دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  محمـود ـد املتحدةجامعة - ز العرية  مارات

- 419  - 
 

التحمیل والتنزیل، وتلك التي تتضمن حمل األثقال مثل نقل البضائع وتخزینها داخل المحال 
التجاریة، وكان األجدر أن یتضمنها القرار ویحظر على المرأة هذه األعمال؛ ألنها تشكل 

تعرضها إلصابات الظهر واالضطرابات العضلیة الحركیة وربما تؤثر على خطرًا علیها قد 
  .71الجنین إذا كانت المرأة حامالً صحة وسالمة 

: كما تضمن هذان القراران النص على أعمال محظورة على المرأة الحامل وهي
خالل فترة الحمل  یة وأشعة إكسالنوو ي تشمل التعرض لإلشعاعات الذریة و األعمال الت -1
األعمال  -3أي عمل یستدعي تداول أو التعرض ألبخرة وأدخنة أي من مشتقات النفط  -2

األعمال التي تستلزم التعرض لإلثیلین  -4التي یصاحبها التعرض لمواد مؤثرة على األجنة 
في الصباغة وثاني كبریتید الكربون في صناعة الحریر الصناعي والبیلفوان والمواد 

ر البترول والزئبق والفسفور والنیتروبنزول والمنجنیز والكالسیوم الهیدروكربونیة في تكری
  .والبیریلیوم

على أن المرأة الحامل فقط هي التي یحظر تشغیلها في هذه األعمال، أما المرأة 
غیر الحامل فإنه یجوز تشغیلها فیها علمًا أن هذا قد یشكل خطرًا على المرأة سواءً أكانت 

ر دمج هذه األعمال مع األعمال التي تشكل خطرًا على المرأة حامًال أم ال، وكان األجد
الحمایة القانونیة للمرأة العاملة تتحقق من خالل أن العامل سواءً أكانت حامًال أم ال، ونعتقد 

  .غیر الحامل في هذا المجالالمرأة عدم التفریق بین المرأة الحامل و 
  المرأة لیالً عمل حظر : الفرع الثاني

لیًال أشد إرهاقًا من العمل نهارًا حیث كشفت األبحاث یعد مما ال شك فیه أن العمل 
على صحة العمال عن سببین رئیسیین یحدثان  لیالً التي تناولت انعكاسات العمل  72العدیدة

اضطرابات النوم وتغییر العادات الغذائیة، حیث تبین أن العمل اللیلي : مخاطر صحیة وهما
وخاصة أثناء أیام دورتهن الشهریة إلى إجهاد زائد مما یجعل حاجتهن قد یعرض النساء 

  .73للحمایة أولى وأوجب من حاجة الرجال للحمایة
كما أن العمل لیًال له آثاره االجتماعیة واألخالقیة الضارة باألسرة، خاصة فیما إذا 

فة إلى أن كانت األم هي التي تعمل لیًال ولدیها أطفال بحاجة إلى رعایة، هذا باإلضا
 عدد ساعات نومها وزیادة إرهاقها قد یؤدي إلى قلة رأة في القیام بأعبائها المنزلیةاستمرار الم

 أنعن هذا فضًال . 74فیؤثر ذلك على صحتها، وبالنتیجة یؤثر سلبًا على صحة أطفالها
لطبیعیة للراحة من الراحة خالل اللیل باعتباره الفترة ا حرمانهالیًال یؤدي إلى  المرأةتشغیل 

  75بواجباتها الزوجیة ویعیق قیامها
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وحظرا عملها لیًال  ردني واإلماراتي بالمرأة العاملةاهتم المشرعان األلهذه األسباب 
ب من قانون العمل األردني والتي صدر بموجبها القرار /69من خالل ما نصت علیه المادة 

ال یجوز "فیها، حیث نص على أنه  الخاص باألعمال واألوقات التي ال یجوز تشغیل النساء
 -1 :تشغیل النساء ما بین الساعة الثامنة مساءً والسادسة صباحًا إال في األعمال التالیة

العمل في  -2المالهي والمسارح ودور السینما العمل في الفنادق والمطاعم والمقاهي ودور 
ي المستشفیات والمصحات العمل ف -3شركات الطیران والمكاتب السیاحیة المطارات و 
العمل  -5بالطرق المائیة والجویة والبریة  العمل في نقل األشخاص والبضائع -4والعیادات 

عداد  -6ا المعلومات والمهن المرتبطة بها في قطاع تكنولوجی أعمال الجرد السنوي وإ
الفتتاح المیزانیة والتصفیة وقفل الحسابات واالستعداد للبیع بأثمان مخفضة واالستعداد 

المواسم، أو لمنع وقوع خسارة في البضائع أو أي مادة أخرى تتعرض للتلف أو لتجنب 
مخاطر عمل فني أو من أجل تسلم مواد معینة أو تسلیمها أو نقلها، ویشترط أن ال یزید عدد 

یومًا في السنة وأن ال تزید ساعات العمل  30األیام التي تنطبق علیها أحكام هذه الفقرة على 
  ".ساعات في كل یوم 10فعلیة على ال

ال "أنه  1980من قانون العمل لسنة  27أما المشرع اإلماراتي فقد أورد في المادة 
ال تقل عن إحدى  التي مدةهي ال" لیالً "وبیَّن أن المقصود بكلمة .." یجوز تشغیل النساء لیالً 

. السابعة صباحاً لساعة االعاشرة مساءً و الساعة بین  تشمل الفترة ماو عشرة ساعة متتالیة 
 -أ: الحاالت المستثناة من ذلك وهي بالتحدید 28على أن المشرع اإلماراتي أورد في المادة 

العمل في مراكز إداریة وفنیة  -بالحاالت التي یتوقف فیها العمل في المنشأة لقوة قاهرة؛ 
العمل في خدمات الصحة واألعمال األخرى التي یصدر بتحدیدها قرار  -ذات مسئولیة؛ ج

  .من وزیر العمل والشئون االجتماعیة إذا كانت المرأة العاملة ال تزاول عادة عمًال یدویاً 
من قانون العمل اإلماراتي فقد صدر قرار وزیر العمل رقم  28وبموجب المادة 

وز تشغیل النساء فیها، وهي على النحو یجالذي حدد األعمال التي  1980ة لسن 46/1
  :التالي

العمل في الفنادق والمطاعم والنزل والمقاهي والبوفیهات والمسارح ودور السینما  -1
  .وصاالت الموسیقى والغناء وغیرها من المحالت المماثلة

في نقل األشخاص والبضائع بالطرق المائیة الداخلیة أو بالطرق الجویة ویدخل  العمل -2
  .في ذلك مكاتب السیاحة والطیران وفي المطارات



العقايلـة: دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  محمـود ـد املتحدةجامعة - ز العرية  مارات

- 421  - 
 

عداد المیزانیة والتصفیة وقفل الحسابات بشرط أال یزید عدد  -3 أعمال الجرد السنوي وإ
ي السنة ما لم ترخص دائرة األیام التي یجوز فیها تشغیل النساء لیًال عن خمسة عشر یومًا ف

  .العمل المختصة بمدد أطول
أو إصالح ما نشأ عنه أو لتالفي خسارة محققة خطر إذا كان العمل لمنع وقوع حادث  -4

  .لمواد قابلة للتلف
  .إذا كان التشغیل بقصد مواجهة ضغط عمل غیر عادي -5
  .بقة لعید األضحىالعمل في المحالت التجاریة في شهر رمضان والثالثة أیام السا -6
  .العمل في المستشفیات والمصحات وعیادات األطباء ودور العالج األخرى -7

لم یحدد المقصود  -وبعكس المشرع اإلماراتي  -یالحظ هنا أن المشرع األردني 
، ولكنه اكتفى بأن ترك مسألة تحدید األوقات التي ال یجوز تشغیل النساء فیها 76بكلمة اللیل

ومن خالل القرار السابق حدد الوزیر فترة اللیل بالنسبة لعمل المرأة من  إلى وزیر العمل،
، وكما هو معلوم فإن الساعة الثامنة  ً ولغایة الساعة السادسة صباحًا الساعة الثامنة مساء
، وتكون ضمن فترة اللیل هذا في فصل الصیف، أما في  مساءً تأتي بعد غروب الشمس فلكیًا

فتقصر ساعات النهار وتزداد ساعات اللیل، وعلى ذلك فإن  فصل الشتاء وفلكیًا أیضاً 
الساعة الثامنة مساءً تكون ساعة متأخرة ویكون اللیل قد دخل ربما في ساعته الثالثة، وكل 

التوقیت الصیفي  نظامذلك بطبیعة الحال وفق التوقیت الفلكي للیل والنهار، هذا فضًال عن 
  .فرق بین ساعات عمل النهار واللیلجم عنه من ینما و  والشتوي المعمول به في األردن

وعلیه فإنه وفي هذا الصدد كان األجدر بوزیر العمل األردني أن یحدد بدایة اللیل 
، هذا في فصل الصیف، أما في فصل  بالساعة السابعة مساءً بدًال من الساعة الثامنة مساءً

لعاملة من الناحیة األخالقیة الشتاء فیتوجب أیضًا وزیادة في الحرص واالهتمام بالمرأة ا
  .ساعتینببساعة أو ما هو محدد بالقرار بدایة اللیل قبل واألمنیة أن تكون 

أما المشرع اإلماراتي فیالحظ علیه أنه أطال فترة اللیل إْذ جعلها بعد العاشرة مساءً 
ساعة السابعة مع أن هذا قد یكون وقتًا متأخرًا جدًا من اللیل، كما أنه جعل نهایة الفترة في ال

، و  نعتقد أن من هذه الناحیة صباحًا بعكس المشرع األردني الذي جعلها السادسة صباحًا
  .موقف المشرع األردني أقرب للصواب

وزیري العمل األردني واإلماراتي قد استثنیا حظر عمل المرأة  يكما یالحظ أن قرار 
، ونعتقد أن 77یقى والغناءلیًال في دور المالهي والمسارح ودور السینما وصاالت الموس
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مما یجعل استثناء هذه األعمال من الحظر الشبهات ربما تكون متوافرة في هذه األماكن 
حمایة المرأة أخالقیًا وصون كرامتها أصًال والتي تكمن في الحظر  الغایة منمع یتناقض 

بعادها عن مواطن الشبهات   .وإ
 المرأة لیًال هو األصل حظر عمل ن صنعًا عندما جعالولقد أحسن المشرعا

واالستثناء على ذلك هو ما تضمنته القرارات من أعمال یجوز تشغیل النساء فیها، إال أنه 
ونعتقد أن هذا یتعارض  ،یؤخذ علیهما أنهما توسعا في األعمال المستثناة توسعًا غیر مبرر

قها وقیمها مع ما یجب أن یوفر للمرأة من حمایة ودرء للشبهات عنها والمحافظة على أخال
  .وتمكینها من أداء وظیفتها األساسیة في المجتمع وهي رعایة منزلها وأسرتها وتربیة أطفالها

نرى ضرورة إعادة النظر في مضمون هذین القرارین وباألخص  فإننا وعلى ذلك
ما لم تكن هناك ضرورة على نحٍو یحظر عمل المرأة في اللیل كلیًا قرار وزیر العمل األردني 

  .كالعمل في المستشفیات والعیادات والصیدلیات والمطاراتملحة 
  الخاصة بحمایة األمومة األحكام: المطلب الثاني

إن طبیعة المرأة تختلف عن طبیعة الرجل فهي بحاجة إلى الرعایة والحمایة في كل 
قد  مراحل حیاتها، ومن أهم مراحل حیاة المرأة مرحلة الحمل والوالدة، فالمرأة العاملة الحامل

تتعرض إلى مخاطر متعددة، األمر الذي أوجب تدخل المشرع من أجل توفیر الحمایة 
  .78الالزمة والضمانات القانونیة لها من أجل التوفیق بین عملها ورعایة أسرتها

اهتم المشرعون في مختلف دول العالم بتوفیر كافة الشروط فقد لهذه األسباب 
بشكل عام، وأمومة المرأة العاملة بشكل خاص،  والظروف المناسبة لحمایة أمومة المرأة

وهكذا فعل المشرعان األردني واإلماراتي حیث وضعا التشریعات التي تضمنت العدید من 
األحكام الخاصة والضمانات التي تكفل حمایة أمومة المرأة العاملة ذلك أن األمر ال یتعلق 

األم في العمل یؤثر بال شك على  كما أن إرهاق. بالمرأة العاملة وحدها، بل بطفلها كذلك
على صحة أطفالها، وهو ما یؤثر بشكل مباشر على صحة األجیال یؤثر صحتها، وبالتبعیة 

  .79القادمة
اتخذ اهتمام المشرعین األردني واإلماراتي بحمایة األمومة عدة مظاهر تتمثل  وقد

في منح األم العاملة إجازة أمومة وكذلك استمرار تقاضیها لألجر خالل هذه اإلجازة وأیضًا 
  :كما یليتناول هذه األمور في ثالثة فروع حمایتها من أن تفقد عملها، وعلیه فسن

  مومةمدة إجازة األ: الفرع األول
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لم یقل اهتمام المشرع األردني باألم العاملة عن غیره من المشرعین، فقد وضع 
من  70عدة أحكام وضمانات من أجل حمایة أمومة المرأة العاملة حیث أورد في المادة 

للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة بأجر كامل قبل الوضع "قانون العمل أن 
شرة أسابیع على أن ال تقل المدة التي تقع من هذه اإلجازة بعد الوضع وبعده مجموع مدتها ع

  ".عن ستة أسابیع ویحظر تشغیلها قبل انقضاء تلك المدة
من قانون العمل أن  30وكذلك الحال فإن المشرع اإلماراتي أورد في المادة 

الفترة للعاملة أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدتها خمسة وأربعون یومًا تشمل "
التي تسبق الوضع وتلك التي تلیها وبشرط أال تقل مدة خدمتها المستمرة لدى صاحب العمل 
عن سنة، وتكون إجازة الوضع بنصف أجر إذا لم تكن العاملة قد أمضت المدة المشار 

  ".إلیها
من خالل النصین السابقین یتبین لنا أن المشرع األردني أعطى المرأة العاملة 

ي أن تحصل على إجازة مجموع مدتها عشرة أسابیع قبل الوضع وبعده بشرط الحامل الحق ف
أن ال تقل بعد الوضع عن ستة أسابیع، أي أن لها أن تأخذ قبل الوضع لغایة أربعة أسابیع، 
وهذا یدل على مدى الحرص من قبل المشرع على صحة المرأة العاملة، وصحة ولیدها الذي 

عد الوالدة مباشرة، وبطبیعة الحال فإنه إذا تقدمت المرأة هو بحاجة ماسة إلى عنایة األم ب
العاملة الحامل بطلب إجازة قبل الوضع فإن علیها أن ترفقها بتقریر طبي بالتاریخ المتوقع 

  .80 للوالدة
أما المشرع اإلماراتي فقد أعطى المرأة العاملة الحامل الحق في أن تحصل على 

، لكنه لم یحدد المدة التي تؤخذ قبل الوضع أو بعده إجازة مجموع مدتها خمسة وأربعین یوم ًا
كما فعل المشرع األردني، بمعنى أن المشرع اإلماراتي حدد المدة تحدیدًا إجمالیًا تاركًا للمرأة 

  .81لطبیب المختص تقدیر مدى احتیاجها إلى إجازة معینة قبل الوضعو لالحامل أ
یالحظ أن كًال من المشرعین فرق بین المرأة العاملة في القطاع الخاص  هإال أن

والتي تخضع لنصوص قانون العمل والمرأة العاملة في القطاع العام أو الحكومي والتي 
كما هو (وقانون الموارد البشریة ) كما هو الحال في األردن(تخضع لنظام الخدمة المدنیة 

من نظام الخدمة المدنیة  105لمادة نص افوفقًا ل). حدةالحال في اإلمارات العربیة المت
 53نص المادة ووفقًا ل ،ن یوماً تسعو فإن مدة إجازة األمومة  200782لسنة  30 األردني رقم

مدة  فإن 200883لسنة  11قانون الموارد البشریة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم من 
  .ن یوماً إجازة األمومة ستو 
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بشأن حمایة  2000لسنة  183بموجب االتفاقیة الدولیة رقم وجدیر باإلشارة أنه 
واالتفاقیة رقم  1919لسنة  3االتفاقیة رقم (األمومة التي عدلت االتفاقیات الدولیة السابقة 

أصبح من حق المرأة العاملة الحصول على إجازة أمومة مدفوعة األجر ) 1952لسنة  103
عشر أسبوعًا وذلك عند تقدیمها شهادة طبیة تبین التاریخ المتوقع  لمدة ال تقل عن أربعة

بشأن مستویات  1976لسنة  6بموجب االتفاقیة العربیة رقم كذلك الحال فإنه . 84للوالدة
العمل أصبح من حق المرأة العاملة الحصول على إجازة أمومة مدفوعة األجر لمدة ال تقل 

  .85عن عشرة أسابیع
إجازة األمومة یجب أن تعدل في قانون العمل األردني  یتضح من ذلك أن مدة

ءً أكانت تعمل وقانون العمل اإلماراتي إما لتصبح موحدة بالنسبة للمرأة العاملة في الدولة سوا
في القطاع الخاص أو لتصبح منسجمة مع ما أقرته اتفاقیة العمل العربیة  في القطاع العام أم

  .1976لسنة  6رقم 
  الخاصة بأجر إجازة األمومة ألحكاما: الفرع الثاني

حرص المشرع األردني والمشرع اإلماراتي على إعطاء المرأة العاملة أجرها كامًال 
عن فترة إجازة األمومة وألزم صاحب العمل بدفع هذا األجر كامًال حیث أن هذا األجر مقرر 

المشرعین األردني وبذلك یكون كل من . 86بنص القانون وال یعد من قبیل المنحة أو الهبة
واإلماراتي قد راعى جانب المرأة العاملة التي تكون وخاصًة في المراحل األولى من الوضع 

  .87بحاجة إلى الكثیر من النفقات لرعایة صحتها ورعایة ولیدها
وربما كانت الحكمة من فرض األجر الكامل للمرأة العاملة خالل إجازة األمومة هو 

ألجر دافعًا لها للعودة إلى العمل قبل انقضاء مدة اإلجازة وذلك حتى ال یكون حرمانها من ا
  .  88من أجل سد حاجاتها مما قد یعرضها وطفلها للمخاطر الصحیة

هذا مع مالحظة أن المشرع األردني لم یشترط مدة معینة للخدمة لكي تحصل 
ا عن سنة كاملة المرأة على أجرها كامًال في حین اشترط المشرع اإلماراتي أال تقل مدة عمله

  .أما إذا قلت عن ذلك فیكون لها الحق في الحصول على نصف األجر
  حظر فصل المرأة العاملة أثناء إجازة األمومة: الفرع الثالث

وهذه صورة أخرى من صور الحمایة القانونیة للمرأة العاملة، فقد حظر المشرع 
من قانون العمل  1/أ/27دة األردني فصلها من العمل أثناء إجازة الوضع، حیث نصت الما

من هذه المادة ال یجوز لصاحب العمل إنهاء ) ب(مع مراعاة أحكام الفقرة  -أ"على ما یلي 
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المرأة  -1: خدمة العامل أو توجیه إشعار إلیه إلنهاء خدمته في أي من الحاالت التالیة
  ".ةالعاملة الحامل ابتداءً من الشهر السادس من حملها أو خالل إجازة األموم

كما یمكن القول أن المشرع اإلماراتي سار على هذا النهج وهذا ما یستفاد من نص 
ال یجوز لصاحب العمل إنهاء "من قانون العمل الذي جاء على النحو التالي  124المادة 

كل  خدمة العامل لعدم لیاقته صحیًا قبل استنفاذه اإلجازات المستحقة له قانونًا ویقع باطالً 
، وسندنا في ذلك أن إجازة الوضع أو األمومة هي من بین اإلجازات "اتفاق على خالف ذلك

التي أقرها المشرع اإلماراتي للمرأة العاملة ولربما یستغل رب العمل عدم قدرتها على العمل 
  .كالمعتاد وخاصة في الشهور األخیرة من الحمل فیعمد إلى فصلها

نا مدى حرص المشرعین األردني واإلماراتي على من خالل هذین النصین یتبین ل
حمایة المرأة العاملة وعلى الحفاظ على فرصة عملها، هذا مع مالحظة أن تمتع المرأة 

أ من قانون العمل مشروط بالتزامها /27العاملة بالحمایة القانونیة التي نصت علیها المادة 
وعلى ذلك فإنه إذا ثبت قیام المرأة . ایةبأحكام القانون والتي تتفق والحكمة من تقریر هذه لحم

العاملة بالعمل لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها كان صاحب العمل األصلي في 
من قانون العمل األردني  ب/27أ وهذا ما نصت علیه المادة /27حل من أحكام المادة 

ادة إذا من هذه الم) أ(یصبح صاحب العمل في حل من أحكام الفقرة "حیث جاء فیها 
استخدم العامل لدى صاحب عمل آخر خالل أي من المدد المنصوص علیها في تلك 

  ".الفترة
  حق المرأة العاملة في رعایة أطفالها: المطلب الثالث

أدت زیادة اإلنتاج إلى الطلب على األیدي العاملة وهذا ساعد على دخول المرأة 
اضي، مما أدى إلى زیادة عدد في سوق العمل بشكل كبیر وخاصة في أواخر القرن الم

األسر العاملة أي التي یعمل فیها األب واألم في وقت واحد، وهذا الواقع أدى إلى ضرورة 
وكذلك أدى إلى زیادة  89خلق أو إیجاد توازن بین المسؤولیات العائلیة ومسؤولیات العمل

مما  مسؤولیاتها المتعارضةلتوفیق بین مطالبة المرأة العاملة لنفسها بضمانات تساعدها على ا
حدا بالمشرعین في مختلف دول العالم إلى إقرار العدید من الحقوق والضمانات بهدف 

  .90مساعدتها على التوفیق بین هذه المسؤولیات المتعارضة
وكغیرهم من المشرعین فإن المشرعین األردني واإلماراتي نصا على عدد من 

را للمرأة العاملة الحق في رعایة أطفالها من الحقوق والضمانات بهذا الخصوص، حیث أق
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لزام رب حیث منحها فترة إلرضاع طفلها، ومنحها إجازة لرعایته، و  العمل بتوفیر دار إ
  .الحضانة ألطفال العامالت

وبناءً على ما تقدم فسوف نتناول الحقوق التي أقرها المشرعان األردني واإلماراتي 
  :في هذا المجال في ثالثة فروع

  حق المرأة في فترة إلرضاع طفلها: ع األولالفر 
استكماًال لحق المرأة العاملة في إجازة األمومة، فقد نص المشرع األردني في المادة 

للمرأة العاملة بعد انتهاء إجازة األمومة المنصوص علیها في "من قانون العمل على أن  71
اریخ الوالدة فترة أو فترات من هذا القانون الحق في أن تأخذ خالل سنة من ت 70المادة 

مدفوعة األجر بقصد إرضاع مولودها الجدید ال یزید في مجموعها على الساعة في الیوم 
  ".الواحد

خالل الثمانیة "من قانون العمل على أنه  31كما نص المشرع اإلماراتي في المادة 
ن مدة الراحة عشر شهرًا التالیة لتاریخ الوضع یكون للعاملة التي ترضع طفلها فضًال ع

المقررة الحق في فترتین أخرتین یومیًا لهذا الغرض ال تزید كل منها على نصف ساعة، 
وتحتسب هاتان الفترتان اإلضافیتان من ساعات العمل وال یترتب علیهما أي تخفیض في 

  ".األجر
من خالل هذا النص یتبین لنا مدى حرص كل من المشرعین األردني واإلماراتي 

لرضاعة الطبیعیة بهدف المحافظة على استقرار األم العاملة النفسي وشعورها على تشجیع ا
بالراحة والطمأنینة ما ینعكس إیجابًا على صحتها وصحة مولودها ویساهم بالتالي في زیادة 

  .91إنتاجیتها
إال أننا نالحظ أن المشرع األردني أعطى للمرأة الحق في الحصول على هذه الفترة 
خالل سنة من تاریخ الوالدة بینما جعلها المشرع اإلماراتي خالل ثمانیة عشر شهرًا من تاریخ 
الوالدة، كما أن المشرع األردني لم یحدد عدد الفترات إال أن المشرع اإلماراتي حددها بفترتین 

ى أن كال المشرعین حددا مجموع الزمن المخصص لذلك بساعة كاملة محسوبة من فقط عل
ساعات العمل بمعنى أنها مدفوعة األجر، وفي هذا تتجلى أسمى مظاهر الحمایة للمرأة 

  .العاملة
  حق المرأة العاملة في إجازة لتربیة أطفالها: الفرع الثاني
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ال ألمهم؛ ألن الطفل في اهتم المشرع األردني بالوضع األسري وحاجة األطف
سنوات عمره األولى یحتاج إلى رعایة خاصة تستوجب بقاء األم إلى جانبه، وحتى تتمكن 
المرأة العاملة من رعایة طفلها فقد نص المشرع األردني على حق األم العاملة في إجازة 

مل في للمرأة التي تع"من قانون العمل ما یلي  67لرعایة أطفالها، حیث جاء في المادة 
مؤسسة تستخدم عشرة عمال أو أكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة ال تزید 
على سنة للتفرغ لتربیة أطفالها، ویحق لها الرجوع إلى عملها بعد انتهاء هذه اإلجازة على أن 

  ".تفقد هذا الحق إذا عملت بأجر في أي مؤسسة أخرى خالل تلك المدة
وأن تكون كحد أقصى رع األردني مدة اإلجازة بسنة واحدة وبناءً علیه فقد حدد المش

. دون أجر، لكنه لم یحدد عدد المرات التي یحق للمرأة الحصول فیها على مثل هذه اإلجازةب
ن في المؤسسة عن عشرة وقد اشترط المشرع الستحقاق هذه اإلجازة أال یقل عدد العاملی

فلین، وهذا الشرط یستند إلى صیغة النص كون لدى المرأة العاملة أكثر من طعمال، وأن ی
وكذلك فقد قرر المشرع بأن حق . 92)لتربیة أطفالها(التي جاءت بصیغة الجمع في عبارة 

المرأة العاملة في اإلجازة یسقط إذا عملت بأجر لدى مؤسسة أخرى خالل مدة اإلجازة؛ ألن 
، حیث أنه یجوز لصاحب ذلك یتنافى مع الحكمة التشریعیة من تقریر إجازة تربیة األطفال

العمل في هذه الحالة حرمانها من العودة إلى العمل سواءً طالت مدة عملها في المؤسسة 
لكن وحتى تستطیع المرأة العاملة الحصول على هذه اإلجازة یجب علیها . األخرى أم قلت

المقرر  البدء فیها بمدة معقولة تطبیقًا لمبدأ حسن النیةتاریخ طلبها من صاحب العمل قبل 
  .93في القواعد العامة

  .نص مماثل 1980هذا ولم یرد في قانون العمل اإلماراتي لسنة 
  حق المرأة العاملة في توفیر دار حضانة لرعایة أطفالها: الفرع الثالث

من أجل المحافظة على طمأنینة المرأة العاملة على طفلها ومساعدتها على 
تها مما ینعكس إیجابًا على استقرار األسرة وعلى االستقرار نفسیًا وبالتالي زیادة إنتاجی

اهتم المشرع األردني بأطفال العامالت من خالل إلزام صاحب العمل  94مصلحة رب العمل
من قانون العمل  72حیث نصت المادة  ،)توفیر دار حضانة(بتوفیر مكان مناسب لرعایتهم 

على صاحب العمل الذي یستخدم ما ال یقل عن عشرین عاملة متزوجة تهیئة "على أن 
مكان مناسب یكون في عهدة مربیة مؤهلة لرعایة أطفال العامالت الذین تقل أعمارهم عن 

تي لسنة ولیس في القانون اإلمارا". على أن ال یقل عددهم عن عشرة أطفال تأربع سنوا
  .نص مماثل 1980
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  حق المرأة العاملة في اإلجازة لمرافقة زوجها: المطلب الرابع
من قانون العمل األردني حیث نص  68ورد هذا الحق للمرأة العاملة في المادة 

لكل من الزوجین العاملین الحصول على إجازة لمرة واحدة دون أجر لمدة ال تزید "على أن 
إذا انتقل إلى عمل آخر یقع خارج المحافظة التي یعمل فیها داخل على سنتین لمرافقة زوجه 

فمن خالل هذا النص نالحظ أن المشرع األردني یهدف ". المملكة أو إلى عمل یقع خارجها
وعند نهایة مدة  ،إلى المحافظة على العالقات العائلیة واألسریة لتبقى ملتئمة متماسكة

ونالحظ  إلى العمل،) الزوجة(ین یعود الزوج أو اإلجازة والتي یجب أن ال تزید على سنت
ر على الزوجة أن تعمل لدى صاحب عمل آخر، وعلیه أیضًا أن هذا النص لم یحظ

  .95فالمطلق یجري على إطالقه
  .نص مماثل 1980هذا ولم یرد في قانون العمل اإلماراتي لسنة 

  : اتـــــــــــــوالتوصیج ـــــــــــوالنتائة ــــــالخاتم
عینة وأقر لها العدید من العمل وذلك ضمن ضوابط محق شرع اإلسالم للمرأة 

في خدمة  اً كبیر  اً الهادفة لحمایتها، وقد كان لعمل المرأة في صدر اإلسالم دور  األحكام
دارة األعمال المجتمع حیث عملت المرأة في قطاعات الزراعة والتجارة والتمریض    .وغیرهاوإ

الذي لحق وضع المرأة في األردن واإلمارات العربیة  التطوركما أنه وتمشیًا مع 
تهیئة في كال البلدین بضرورة یة دخولها سوق العمل فقد اهتم المشرع ازدیاد أهممع المتحدة و 

الالزمة لذلك، فقد وبالنص على األحكام  الظروف والشروط المالئمة لدخولها میادین العمل
حیث تم النص على عدة ضمانات ر كال البلدین جاء النص على هذه الضمانات في دستو 

جاء النص على للمرأة تتعلق بحقها في العمل وبحقها في المساواة وفي تكافؤ الفرص، كما 
وقد انعكس هذا إیجابًا على  ،التي نظمت العملالعادیة التشریعات هذه الضمانات أیضًا في 

  .ي عملیة التنمیة أیضاً ساهم فأنه تمكین المرأة من أخذ دورها في المجتمع كما 
طبیعة المرأة فقد أحاطها كل من المشرع األردني مراعاةً لوالعتبارات رعایة األنوثة و 

وذلك من خالل منع واإلماراتي بضماناٍت وضوابط تكفل لها الحمایة الصحیة واألخالقیة 
لیًال ألعمال والصناعات التي قد تؤثر على صحتها ومن خالل حظر تشغیلها افي تشغیلها 

كما أن كًال من المشرعین قد أقر لها  .إال في بعض الحاالت االستثنائیة واألعمال المناسبة
كذلك بحقها في رعایة و في إجازة األمومة وبما یرتبط بهذه اإلجازة من مسائل،  ابحقه

  .أطفالها
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إجازة لمدة ال تزید على سنة للتفرغ لتربیة على وبخصوص حق المرأة في الحصول 
ا فإنه یحمد المشرع األردني على أنه لم یحدد عدد المرات التي یحق فیها للمرأة أطفاله

الحصول على هذه اإلجازة، وهذا یعني أنه یمكن لها الحصول على هذه اإلجازة كلما 
احتاجت لذلك، وبطبیعة الحال فال بد من تقدیم طلب الحصول على هذه اإلجازة قبل البدء 

مبدأ حسن النیة المقرر في القواعد العامة ومراعاة لمصلحة صاحب فیها بمدة معقولة تطبیقًا ل
كما یحمد المشرع األردني والمشرع اإلماراتي على أنهما نصا على بطالن كل شرط . العمل

یخالف أحكام هذا القانون أو عن أي شرط تتنازل بموجبه المرأة العاملة عن أي حق من 
  .الحقوق المقررة لها بموجب القانون

تبین وبغیة تحقیق هدف المشرع من حمایة المرأة العاملة  ذه األحكامه مناقشة وبعد
ال بد من إجراء بعض التعدیالت على نصوص تشریعات العمل قید الدراسة، ولذلك  لنا أنه

  :نوصي بما یلي
قانون العمل األردني تنص على مبدأ المساواة وتكافؤ إضافة مادة إلى  - )أ(

بتساوي األجور عند تساوي العمل، یتعلق الفرص بین الرجل والمرأة العاملة وخاصة فیما 
  .وهذا منصوص علیه في قانون العمل اإلماراتي

من قانون  30من قانون العمل األردني والمادة  70تعدیل نص المادة  -)ب(
تتساوى المرأة العاملة الخاضعة لقانون العمل مع المرأة العاملة في  ثیالعمل اإلماراتي بح

یومًا في  90ي و یومًا في القانون اإلمارات 60القطاع العام من حیث إجازة األمومة لتصبح 
ساتیرها انسجامًا مع ما قررته دقوانین هذه الدول و نصت علیه وفق ما وذلك القانون األردني 

من  30المادة نص ، أو بدًال من ذلك تعدیل من مبدأ المساواة بین المواطنین أمام القانون
قانون العمل اإلماراتي لتصبح إجازة األمومة مماثلة لما نصت علیه اتفاقیة العمل العربیة رقم 

  ).ال تقل عن عشرة أسابیع ةمد( 1976لسنة  6
وأن یراعي في " لیل"ود بكلمة نقترح أن یحدد قانون العمل األردني المقص -)ت(

ذلك التوقیت الصیفي والتوقیت الشتوي، كما نقترح أن یعدل المشرع اإلماراتي تعریف نفس 
الكلمة بحیث یصبح تعریف اللیل بأنه المدة التي تبدأ من الساعة السابعة مساءً وتنتهي 

  .بالساعة السادسة صباحاً 
ة ماراتي بحیث تصبح المرأمن قانون العمل اإل 30تعدیل نص المادة  -)ث(

  .بغض النظر عن مدة خدمتها كامالً  العاملة تستحق أجرها عن إجازة األمومة
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باألعمال  المتعلقیناألردني واإلماراتي العمل  يوزیر  اتإعادة النظر في قرار  -)ج(
بعدم تحدید هذه األعمال وذكرها على  -أ: وذلكالمرأة تشغیل فیها واألوقات التي یحظر 
نما  وضع معیار مرن یتم من خالله حظر عمل المرأة في أي عمل من بسبیل الحصر وإ

المرأة عدم التمییز بین المرأة الحامل و و  -، بیكون خطرًا أو ضارًا أو شاقًا علیهاالممكن أن 
وعدم استثناء حظر عمل المرأة في دور  -ت، ةغیر الحامل من حیث األعمال المحظور 

وذلك لتوافر الشبهات في هذه وصاالت الموسیقى والغناء المالهي والمسارح ودور السینما 
  األماكن، 

خضاع األعمال المحظورة للمراجعة الدوریة بین حین وآخرو  -ث بغیة مسایرة  إ
مادیًا أو  المرأة العاملةمن أجل التأكد من عدم إضرار هذه األعمال بقانون العمل للواقع و 

  .معنویاً 
إضافة مادة إلى قانون العمل اإلماراتي تلزم رب العمل الذي یستخدم ما ال  -)خ(

یقل عن عشرین عاملة متزوجة بضرورة تهیئة دار حضانة لرعایة أطفال العامالت الذین تقل 
  . أعمارهم عن أربع سنوات

ضرورة التصدیق على االتفاقیات الدولیة والعربیة الخاصة بالعامل سواءً كان  -)د(
رجًال أو امرأة ونشرها وااللتزام بها وذلك من أجل توفیر الحمایة القانونیة لجمیع فئات العمال 
بما ینسجم مع المعاییر الدولیة والعربیة المتعلقة بهذا الشأن وبما یساهم في تعزیز األمن 

  .بشكل عامٍ االجتماعي 
 الهوامش

                                                
، مجلة الحقوق، جامعة محمود سالمه جبر، الحمایة الدولیة والعربیة للمرأة العاملة. د: للمزید انظر -1

 .وما بعدها 354، ص ، العدد الثاني23الكویت، السنة 

سالمه  محمود. د؛ 81، ص 1989تنظیم عالقات العمل، جامعة دمشق، : هشام فرعون، قانون العمل. د -2
جبر، الحمایة الدستوریة والقضائیة للحقوق األساسیة في العمل، منشورات مكتب اإلعالم بمنظمة العمل 

 .17العربیة، بدون سنة نشر، ص 

مبدأ المساواة وتكافؤ  -محمد أحمد إسماعیل، المركز القانوني للمرأة العاملة في القانون المصري . د -3
 .86، ص 2000ربیة، الفرص، القاهرة، دار النهضة الع

. د؛ 309، ص 2006هاني الطعیمات، حقوق اإلنسان وحریاته األساسیة، عمان، دار الشروق، . د -4
 .279محمود سالمه جبر، الحمایة الدولیة والعربیة للمرأة العاملة، مرجع سابق، ص 
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یدة الرأي األردنیة، عمان، التشریعات الماسة بمصالح المرأة لم تتقدم، جر  –حصاد عام : انظر مقالة بعنوان -5

المحامیة رحاب القدومي، حقوق المرأة في : ؛ انظر كذلك6، الجزء الثاني، ص 2008كانون أول  31تاریخ 
 .8-7، ص 2000قانون العمل األردني، عمان، منشورات المركز اإلرشادي لحقوق المرأة، 

نسانیة لحمایة وتأمین ظروف العمجدیر باإلشارة أن منظمة العمل الدولیة قامت بإرساء معاییر  -6 ل دولیة وإ
كما أن األمم المتحدة بذلت . من خالل االتفاقیات والتوصیات الدولیة بهذا الشأنفي بیئة إنسانیة الئقة وكریمة 

عالنات دولیة وفرت جانبًا  جهودًا كبیرة على صعید حمایة المرأة العاملة من خالل ما أصدرته من مواثیق وإ
ایة والضمانات لحقوقها االقتصادیة واالجتماعیة ودورها في العمل على قدم المساواة مع الرجل كبیرًا من الحم

أحمد عبد الكریم أبو شنب، شرح قانون العمل وفقًا ألحدث التعدیالت، الطبعة الثانیة، عمان، دار الثقافة . د(
قانون العمل، دمشق، : عیةمحمد فاروق الباشا، التشریعات االجتما. ؛ د65، ص 2006للنشر والتوزیع، 

 ).105، ص 1992منشورات جامعة دمشق، 

أحمد عبد الكریم أبو شنب، مرجع . ؛ د133، مرجع سابق، ص محمد فاروق الباشا. د: للمزید انظر -7
الوسیط في شرح قانون العمل، الطبعة األولى، عمان، دار الثقافة سید محمود رمضان، . ؛ د16سابق، ص 

الجزء األول، ) قانون العمل(شواخ محمد األحمد، التشریعات االجتماعیة . ؛ د44، ص 2004للنشر والتوزیع، 
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القطاع الخاص لما سیكون لذلك من أثر إیجابي على تأكید المسؤولیة المشتركة لألبوین في تنشئة األبناء وألن 
تقریر اإلمارات العربیة المتحدة التفاقیة : للمزید انظر(أیضًا ) المرأة العاملة(ذلك سیصب في مصلحة األم 
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