وضع المرأة العاملة بموجب احكام
قانون العمل

المرأة العاملة
عالج قانون العمل وضع المرأة العاملة وراعى خصوصيتھا في قطاع العمل
حيث وفر لھا المساواة والحماية القانونية وميزھا في بعض الحقوق على
الرجل من خالل ما يلي -:
المساواه بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات فجاءت المادة )(٢
من قانون العمل وعرفت العامل على انه ) -:كل شخص ذكرا" كان او انثى
يؤدي عمال" لقاء اجر ويكون تابعا" لصاحب العمل وتحت امرته ويشمل ذلك
االحداث ومن كان قيد التجربة والتأھيل ( فالعامل ھو الشخص الذي يؤدي
عمال" بغض النظر عن جنسه

تشغيل النساء
نظم قانون العمل تشغيل النساء في المواد  ٧٢-٦٩وقد حدد القرار الصادر
عن وزير العمل بموجب المادة  ٦٩الصناعات واالعمال والتي ال يجوز
تشغيل النساء فيھا واالوقات التي ال يجوز تشغيل النساء فيھا والحاالت
المستثناه من ذلك وقد تبين بأنه ال يجوز تشغيل النساء ما بين الساعة
العاشرة مساءا" والسادسة صباحا ً اال في بعض االعمال مثل الفنادق
والمطاعم والمطارات والمستشفيات واعمال الجرد السنوي واالستعداد
للمواسم بشرط ان ال يزيد عدد االيام عن  ٣٠يوما ً في السنة الواحدة وان ال
يزيد ساعات العمل عن عشر ساعات عمل فعلية.

حماية المرأة العاملة من اإلعتداء
الجنسي
حماية المرأة العاملة في حالة االعتداء الجنسي  -:اعطت ھذه المادة الحق للعاملة ان تترك
العمل دون اشعار مع احتفاظھا بحقوقھا القانونية عند انتھاء الخدمة وما يترتب لھا من
تعويضات عطل وضرر وذلك في حالة اعتداء صاحب العمل او من يمثله في اثناء العمل او
بسبه وذلك بالضرب او التحقير او باي شكل من اشكال االعتداء الجنسي المعاقب عليه
بموجب احكام التشريعات النافذة المفعول
وجاءت الفقرة )ب( من نفس المادة وبينت انه اذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب
العمل او من يمثله بالضرب او بممارسة اي شكل من اشكال االعتداء الجنسي على العاملين
المستخدمين لديه فله ان يقرر اغالق الؤسسة للمدة التي يراھا مناسبة وذلك مع مراعاة
احكام اي تشريعات اخرى نافذة المفعول .

حماية المرأة الحامل من الفصل

كما ان القانون في المادة ) (٢٧منع انھاء خدمة المرأة الحامل او توجيه
اشعار بإنھاء الخدمة ابتداء من الشھر السادس للحمل او خالل اجازة االمومة
.

رعاية االم الطفالھا
نص القانون في المادة  ٦٧على ان المرأة التي تعمل بمؤسسة تستخدم
عشرة عمال فأكثر الحق في الحصول على اجازة دون اجر لمدة ال تزيد
على سنة للتفرغ لتربية اطفالھا ويحق لھا الرجوع الى عملھا بعد انتھاء
تلك االجازة وتفقد ھذا الحق اذا عملت باجر في اي مؤسسة اخرى خالل
تلك المدة .

اجازة الزوجين النتقال احداھما
نص القانون على ان لكل من الزوجين العاملين الحصول على اجازة لمرة واحدة
دون اجر لمدة ال تزيد على سنتين لمرافقة زوجة اذا انتقل الى عمل اخر يقع خارج
المحافظة التي يعمل فيھا داخل المملكة او الى عمل خارج المملكة .
ويھدف ھذا النص الى المحافظة على الروابط االسرية وتشجيع العمال على الحصول
على فرص عمل داخل المملكة او خارجھا .

اجازة االمومة
نص القانون في )المادة  (٧٠للمرأة العاملة الحق في الحصول على اجازة
االمومة بأجر كامل مدتھا عشرة اسابيع قبل الوضع وبعده بشرط ان ال تقل
المدة بعد الوضع عن ستة اسابيع وتعتبر اجازة االمومة ميزة للمرأة العاملة
وال تؤثر على حقھا باالجازة المرضية التي يتمتع بھا العمال ذكوراً واناثا ً
على حد سواء.

ساعة الرضاعة
نص القانون في )المادة  (٧١الحق للمرأة العاملة ان تاخذ بعد انتھاء اجازة
االمومة وخالل سنة من تاريخ الوالدة فترة او فترات مدفوعة االجر بقصد
ارضاع مولودھا الجديد بحيث ال يزيد مجموعھا على الساعة في اليوم الواحد
واستناداً لھذا النص اذا لم يكن في المؤسسة حضانة فإن العاملة تستطيع ان
تحصل على ھذه الفترة في بدء العمل او عند انتھائه .

توفير مكان رعاية اطفال المرأة العاملة

اوجب القانون في المادة  ٧٢على صاحب العمل الذي يستخدم ما ال يقل عن عشرين عاملة
تھيئة مكان مناسب يكون في عھدة مربية اطفال مؤھلة لرعاية اطفال العامالت الذين تقل
اعمارھم عن اربع سنوات وان ال يقل عدد االطفال عن عشرة اطفال

