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 الممخص
 

المكاثيؽ الدكلية كالقكانيف الكطنية  ماف انطمقت الرسالة مف إشكالية إلى أم مدل يمكف لالتفاقيات ك 

كحمايتها، بشكؿ ال يعر ها لالنتهاؾ مهما كانت الظركؼ المجتمعية؟  اإلقتصاديةحقكؽ المرأة المالية ك 

يات كالتشريعات اإلتفاقلممرأة في القكانيف ك  اإلقتصاديةكما  ي ال مانات الفعمية لحماية الحقكؽ 

 الكطنية؟

فصميف، عالج الفصؿ األكؿ حؽ المرأة في الممكية كالعمؿ. كعالح الفصؿ  تناكلت الدراسة ذلؾ عمى

جممة مف النتائج الثاني حؽ المرأة في النفقة كالميراث كاستقالؿ الذمة المالية. كخمصت الدراسة إلى 

 أ مها:

 منت المكاثيؽ كالمعا دات الدكلية حؽ الممكية لممرأة دكف تمييز بينها كبيف الرجؿ حيث يحؽ  .1

 رأة أف تتممؾ كأف تحصؿ عمى استحقاقاتها المالية بحرية دكف تمييز. لمم

مف ال مانات التي منحتها المكاثيؽ الدكلية لممرأة حظر التمييز في التكظيؼ بسبب الحالة  .2

 الزكجية، كحظر تشغيمها ليالن مع تحديد المقصكد بفترة الميؿ.

ؽ شركط ك ي أف يككف عقد الزكاج صحيح بينت القكانيف محؿ المقارنة الحؽ في النفقة لمزكجة كف .3

 كأف تمكف الزكجة زكجها منها. 

يعتبر الحؽ في الميراث مف الحقكؽ المالية التي تستحقها المرأة كفؽ ما نصت عميه المكاثيؽ  .4

 كالمعا دات الدكلية. 

ت منت المكاثيؽ كالمعا دات الدكلية النص عمى حؽ المرأة في ذمة مالية مستقمة كحقها في  .5

لكال الطرفيف  ـ اإلشتراؾ في الماؿ المتحصؿكاؿ المتحصمة لزكجها بعد الزكاج. كما أف نظااألم



 د 
 

أثنا  الرابطة الزكجية  ك مف صكر النظاـ المالي الذم يستند إلى فكرة كجكد أمكاؿ مشتركة بيف 

 الزكجيف تكتسب في ظؿ العالقة الزكجية نتيجة لمجهكد المبذكلة مف قبؿ الطرفيف.

سة إلى جممة مف التكصيات أ مها أف يت مف قانكف العمؿ الفمسطيني نص صريح يتعمؽ تكصمت الدرا

ف لممرأة، كأ اإلجتماعيةعمى الحالة بعدـ التمييز بيف المرأة كالرجؿ فيما يتعمؽ باألجكر كالتكظيؼ بنا  

تككف أف دة معينة قبؿ الك ع، كالنص عمى تمنح المرأة إجازة أمكمة دكف اشتراط إم ائها في العمؿ م

مكمة  ك حرمانها مف التعكيض المستحؽ لها، ك ركرة أف كبة المرأة التي تعمؿ اثنا  إجازة األعق

يتبنى القانكف الفمسطيني فكرة ف نة خاصة ألطفاؿ العامالت. كأيت مف قانكف العمؿ نص بكجكد ح ا

 ة.مكاؿ المشتركة بيف الزكجيف ككيفية تقسيمها في حاؿ انتها  الرابطة الزكجياأل
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Women’s financial and economic rights 

 

Prepared by: Naema AbdelQader Asad Abu Msalam 

Supervisor: Dr. Ahmad Al-Rifae 

Abstract  

 

The Thesis has launched from the problematic that to what extent can international 

agreements and conventions and national laws guarantee and protect women's 

financial and economic rights and protect them, in a manner that does not expose 

them to violation, whatever social conditions? What are the actual guarantees for 

the protection of women's economic rights whithin the national laws, agreement 

and legislations?  

The study set out within two chapters. The first chapter dealt with women's 

right to property and work. Chapter II deals with women's right to 

maintenance, inheritance and financial independence. The study concluded 

with a number of main results, including: 

1. International charters and treaties guaranteed women's property rights 

without discrimination between men and women, where women have 

the right to own and freely obtain their financial benefits without 

discrimination. 

2. The guarantees granted by international conventions to women prohibit 

the discrimination in employment because of marital status, and the 

prohibition of employment at night, with the meaning of the night. 

3. The laws of comparison indicate the right to maintenance for the wife 

under the conditions of the marriage contract being valid and that the 

wife enables her husband. 



 و 
 

4. The right to inheritance shall be deemed to be the financial right of 

women as provided for in international covenants and treaties. 

5.  International covenants and treaties include the provision of the right 

of women to an independent financial right and the right to receive the 

money received by their husband after marriage. 

6.  The system of participation in the money obtained by both parties 

during the marital union is one of the forms of the financial system, 

which is based on the idea of the existence of joint funds between the 

spouses acquired in the marital relationship as a result of efforts exerted 

by the parties. 

The study concluded with a number of recommendations, the most important 

of which is that the Palestinian Labor Law contains a clear provision 

regarding non-discrimination between women and men with regard to wages 

and employment based on the social situation of women, and granting women 

maternity leave without requiring them to work for a certain period before 

their childbirth. 

 The woman who works during maternity leave is deprived of the 

compensation due to her and the need to include in the labor law the provision 

of a special nursery for the children of the workers. And that the Palestinian 

law adopts the idea of joint funds between the spouses and how to divide 

them in case the marital relationship ends. 
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 المقدمة

 طار العاماإل 

ها سكا  كانت  ذا المصمحة مكر المتعمقة بتحقيؽ مصمحة لكالمالية األ اإلقتصاديةيقصد بحقكؽ المرأة 

جر الحصكؿ عمى األفي ستثمار كحقها كاإل تاجنحؽ المرأة في التممؾ كحقها في اإلـ معنكية كمادية أ

حقها في الحصكؿ عمى النفقة المستحقه كذلؾ ك  1مف استحقاقات رتب عمى تمؾ الحقكؽالعادؿ كما يت

 ف يككف لها ذمة مالية مستقمة.اث الكاجب لها، كألها كالمير 

لممرأة لتاري  الفرعكني كاف االعصكر القديمة؛ يتبيف بأنه في بقرا ة ؛ فلتاري حقكؽ المرأة عبر ا اختمفت

كبيرة في القصكر  كمكانة كبيرة فقد كانت تعمؿ في سكؽ العمؿ كالفالحة، ككاف لها قيمة ان حقكق

غريقية فمـ تأخذ المرأة الكثير مف حقكقها، فال مكانة اجتماعية لها كقد أما في الحقبة اإل الفرعكنية.

 2.مسمكبة الحرية كاإلرادة انت أي ان ك

، كمف ذلؾ فقد نادل كال طالؽ كال تعميـ لممرأة فقد كاف ال ميراثؿ إلى الحقبة اليكنانية باالنتقاك  

أفالطكف أرسطك كغير ـ مف الفالسفة اليكنانييف إلى شيكعية الماؿ في محاكلة لحؿ التناققض بيف الفرد 

لغا  الممكية الفردية مف أجؿ إلغا  التناقض بيف األفراد في ال أ المساكاة، نه يخؿ بمبدثركات ألكالدكلة، كا 

ج عف ذلؾ مف قياـ الدكلة المدنية التي تقكـ عمى التقدـ كاالستقالؿ السياسي كاالقتصادم، تنكما 

  .كالفكر االجتماعي السياسي

                                                           
، الككيت 517، عدد 45كزارة االكقاؼ كالشئكف االسالمية، س  -الكعي االسالمي ،" مجمةاإلقتصاديةعبد الحافظ الصاكم، "حقكؽ المرأة  1

 .62(، ص2008)
، دار الثقافة 8مكسكعة القانكف الدكلي اإلسالمي، جحقكؽ المرأة في اإلسالـ : دراسة مقارنة في القانكف الدكلي العاـ، سهيؿ حسيف الفتالكم،  2

 .68 األردف، ص -، عماف2014كالنشر كالتكزيع، 
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 كفي عصر ما قبؿ اإلسالـ كانت المرأة تعاني مف الظمـ كالكأد كالخكؼ حتى مف إنجاب األنثى.

في المجتمع كأف أم خمؿ يصيب  ان مهم ان اعتبر ا جز ؛ ك قكؽ المرأةح تنظيـكعندما جا  اإلسالـ بدأ ب

سالـ الحرية في العمؿ بشكؿ كامؿ، ككاف لممرأة في ظؿ اإل ذا الجز  يعني  رر سيمحؽ بالمجتمع 

كالتعبير عف الرأم كاختيار الزكج كما كاف لها الحؽ في التعميـ، ككانت تشارؾ في كافة مناحي 

 1الحياة.

في التأثير عمى المجتمع؛  ان كبير  ان كاف لها سبب تيفالعالمي يفامية خالؿ الحربمف أحداث د إال أف ما جا 

 ذا األمر دفع بالمجتمع الدكلي إلى  ركرة إيجاد ما  ك قادر عمى تغيير  ذا الكاقع الدامي في 

كلي تأخذ المنحى الداإلنساف ، كفي تمؾ الفترة بدأت حقكؽ تخمصت مف االستعمارالمجتمعات التي 

 2كليس الكطني فقط.

يباجة الدكلية عبرت عنها داإلنساف فقد احتمت الحقكؽ االنسانية لممرأة مكانة  امة في منظكمة حقكؽ 

. كما عبرت عف عتراؼ بالحقكؽ المتساكية لمرجاؿ كالنسا أكدت عمى اإلالتي  المتحدةاألمـ ميثاؽ 

اإلنساف عمى تعزيز احتراـ حقكؽ كدت أ التي 1945لعاـ المتحدة األمـ مف ميثاؽ  (3) ذلؾ المادة

ككما  3النسا .يز بيف الرجاؿ ك يبال تم طالقان التشجيع عمى ذلؾ إ، ك لمناس جميعان  األساسيةالحريات ك 

                                                           
 .68سهيؿ الفتالكم، مرجع سابؽ، ص  1
 .35، ص2013، المركز القكمي لإلصدارات القانكنية، حقكؽ المرأة في القانكف الدكلي كالشريعةيكسؼ حسف يكسؼ،  2
ؿ كالنسا ، كاألمـ لإلنساف ككرامة الفرد كقدرا، كبما لمرجا األساسيةفقد كرد في ميثاؽ  يئة األمـ المتحدة أف "إيماف شعكب األمـ بالحقكؽ  3

كبير ا كصغير ا مف حقكؽ متساكية"، كما كرد أي ا أنه كمف أ ـ أ داؼ  يئة األمـ المتحدة  ك "تحقيؽ التعاكف الدكلي في حؿ المسائؿ 
ناس جميعان، لم األساسيةكالثقافية كاإلنسانية، كعمى تعزيز احتراـ حقكؽ اإلنساف كالحريات  اإلجتماعيةك  اإلقتصاديةالدكلية، ذات الصبغة 

الفقرة )ج(  55ككذلؾ نص المادة كالتشجيع عمى ذلؾ إطالقان، بال تمييز، بسبب الجنس أك المغة أك الديف. كال تفريؽ بيف الرجاؿ كالنسا . 
المغة  لمجميع بال تميز بسبب الجنس أك األساسيةمف ذات الميثاؽ إذ اشارت إلى كجكب أف يشيع بالعالـ احتراـ حقكؽ اإلنساف ك الحريات 

 : اإللكتركني، المنشكر عمى المكقع 1945ميثاؽ األمـ المتحدة لعاـ أك الديف كال تفريؽ بيف الرجاؿ كالنسا  كمراعاة تمؾ الحقكؽ فعال. 

 ationsn-united-http://www.un.org/ar/charter .27/1/2018تاري  الزيارة:  

http://www.un.org/ar/charter-united-nations


3 
 

 نصتك  ة،المرأك عمى المساكاة في الحقكؽ بيف الرجؿ اإلنساف العالمي لحقكؽ  اإلعالفشارت ديباجة أ

 1النسا .يز بيف الرجاؿ ك يتممبدأ عدـ ال عمى اإلعالفف م (2)المادة 

كما ت منت المكاثيؽ العامة النص عمى حقكؽ المرأة ك ماف عدـ التمييز بينها كبيف الرجؿ كالمساكاة 

، كالثقافية اإلجتماعيةك  اإلقتصاديةبالحقكؽ  العهد الدكلي الخاصفي الحقكؽ؛ مف أ ـ  ذا المكاثيؽ 

لعاـ لألمـ المتحدة   كجب قرار الجمعية العامةن ماـ بماعتمد كعرض لمتكقيع كالتصديؽ كاإلالذم 

ككذلؾ  اإلقتصاديةجنسيف كعدـ التمييز في الحقكؽ ؛ إذ ت مف  ذا العهد عمى التساكم بيف ال1966

  2كالثقافية. اإلجتماعيةالحقكؽ 

 قكؽ كالحريات الكاردة في المكاثيؽ الدكلية أكدت عمى إعماؿ مبدأ المساكاة عندالحكبذلؾ يت ج بأف 

نسانية البشرية، ككف أنها تخاطب الفرد اإلنساف، كتأتي بصيغة عامة لتعامؿ، لصيانة حقكؽ األسرة اإلا

  نساني )لجميع األفراد، لجميع البشر، لكؿ إنساف، لكؿ فرد(.مطمقة  مف القانكف الدكلي اإل

، 1919 المتحدة كذلؾ في عاـاألمـ أنشئت كجز  مف عصبة التي كما تبنت منظمة العمؿ الدكلية 

العمؿ إلى جانب  ة؛ كت ـ منظم1946حدة كذلؾ في عاـ المتاألمـ كارتبطت منظمة العمؿ بمنظمة 

الممثميف الحككمييف ممثميف عف الهيئات الكطنية لمعماؿ كأصحاب العمؿ، كيعتبر ما يصدر عف 

                                                           
ممثمكف مف مختمؼ الخمفيات القانكنية كالثقافية  العالمي لحقكؽ اإلنساف كثيقة تاريخية  امة في تاري  حقكؽ اإلنساف؛ صاغه اإلعالفيعتبر  1

 1948كانكاف األكؿ/ ديسمبر  10العالمي لحقكؽ اإلنساف في باريس في  اإلعالفمف جميع أنحا  العالـ، كاعتمدت الجمعية العامة 
بكصفه أنه المعيار المشترؾ الذم ينبغي أف تستهدفه كافة الشعكب كاألمـ. ك ك يحدد ك لممرة األكلى، حقكؽ  ؛ألؼ 217القرار  كجببم

 :اإللكتركنيالمنشكر عؿ المكقع  .مف لغات العالـ لغة 500ا عالميا. كترجمت تمؾ الحقكؽ إلىالتي يتعيف حمايته األساسيةاإلنساف 

     rights-human-declaration-http://www.un.org/ar/universal.                         2018\1\29تاري  الزيارة: 

  كالثقافية اعتمد كعرض لمتكقيع كالتصديؽ كاالن ماـ بمكجب قرار الجمعية العامة اإلجتماعيةك  اإلقتصاديةبالحقكؽ  العهد الدكلي الخاص  2
، كفقا 1976كانكف الثاني/يناير  3تاري  بد  النفاذ:  1966كانكف األكؿ/ديسمبر  16خ في ( المؤر 21-ألؼ )د 2200لألمـ المتحدة 

 لممفك ية السامية لألـ المتحدة: اإللكتركنيالمنشكر عمى المكقع  .27لممادة 

                     http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx .12/1/2018تاري  الزيارة:  

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/043/88/IMG/NR004388.pdf?OpenElement
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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يز  د المرأة في مبدأ عدـ التمي. فقد تبنت  ذا المنظمة منظمة العمؿ الدكلية بمثابة قانكف دكلي لمعمؿ

عالف فيالدلفيا بتاري   1919كذلؾ في دستكر المنظمة الصادر عاـ مجاؿ العمؿ الدكلي؛  مايك  10كا 

 ت مف في أحكامهالذم ، الخاص بأ داؼ كمقاصد المنظمة كالمبادئ التي تقكـ عميها 1944عاـ 

عف جنسهـ كنكعهـ لعماؿ بغض النظر كمبدأ المساكاة كعدـ التمييز بيف ا اإلجتماعيةالعدالة 

 1 كمعتقد ـ.

عمى جميع أشكاؿ التمييز الذم يمارس  د المرأة؛ كالتي  الق ا  إتفاقيةكجدت  1979كفي العاـ 

اعتبرت أف المرأة يجب أف تشارؾ في كافة مناحي الحياة مف أجؿ الكصكؿ لمجتمع قادر عمى التنمية 

ثالثيف بند ك عت اآللية التي كفمت الحقكؽ مف  يةاإلتفاقتتككف  ذا  2كالحياة برفا ية كتقدـ كسالـ.

الق ا  عمى  إتفاقيةسيداك"  إتفاقية"ب يةاإلتفاق ذا الخاصة بالمرأة في جميع أمكر ا الحياتية كقد سميت 

 3جميع أشكاؿ التميز العنصرم الذم تعاني منه المرأة.

ينا في حزيراف لذم عقد في فااإلنساف لمرأة كالمؤتمر العالمي لحقكؽ باكما ا تمت المؤتمرات الدكلية 

نسانية عمى تعزيز كحماية الحقكؽ اإل هعالـ الصادر عنكالذم ركز في جانب عمى اإل 1993ـ عا

                                                           
العالمية األكلى  ؛ كرد فعؿ عمى نتائج الحربسكيسرا في جنيؼ كمقر ا مدينة 1919 تأسست في عاـ منظمة منظمة العمؿ الدكلية،  ي 1

كتأثرت بعدد مف التغييرات كاال طرابات عمى مدل عقكد ثالث، كتعتمد عمى ركيزة دستكرية أساسية ك ي أف السالـ العادؿ كالدائـ ال 
. تتألؼ أجهزة المنظمة مف مؤتمر العمؿ الدكلي كمجمس اإلدارة كمكتب العمؿ اإلجتماعيةالعدالة  يمكف أف يتحقؽ إال إذا استند عمى

منظمة. لممزيد أنظر: نادية محمد قزمار، "حقكؽ الدكلي، كتتخذ المنظمة اتفاقيات كتكصيات يقر ا مؤتمر ا العاـ بصفته السمطة العميا لم
 .177(، ص2011، مصر )502، عدد 103، مجمد مجمة مصر المعاصرةالمرأة العاممة في التشريع األردني: دراسة مقارنة،" 

 -، عماف2011شر كالتكزيع، ، دار الثقافة كالنحقكؽ المرأة بيف المكاثيؽ كالمعا دات الدكلية كأصالة التشريع اإلسالميمناؿ محمكد المشني، 2 
 .97األردف، ص

الجمعية العامة  مف قبؿ 1979 ديسمبر 18 الق ا  عمى جميع أشكاؿ التمييز  د المرأة )سيداك(  ي معا دة دكلية تـ اعتماد ا في إتفاقية  3
 قكؽكثيقة ح . كتكصؼ بأنها1979ديسمبر  18في  34/180كتـ عر ها لمتكقيع كالتصديؽ كاالن ماـ بالقرار  ؛لألمـ المتحدة

 :اإللكتركنيالمنشكرة عمى المكقع  .1981سبتمبر  3كدخمت حيز التنفيذ في  .لمنسا  دكلية

   http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf                           .19/2/2018تاري  الزيارة: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1919
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1979
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
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ف المؤتمر الدكلي لحقكؽ أكما  1.بكجه خاص المرأةمى منع العنؼ  د كلمفتيات بكجه عاـ كع لممرأة

ثؿ في الغاية المقررة خاصة معنية لية جديدة تتمآنشا  إدعـ  1993عقد في فينا عاـ نالماإلنساف 

العالمي بشأف الق ا  عمى العنؼ  د المرأة مف قبؿ  اإلعالفتـ اعتماد  إذبالعنؼ  د المرأة 

 1993.2/  12/ 20بتاري   104 – 48الجمعية العامة لألمـ المتحدة بمكجب قرار 

 أىمية الدراسة 

المكاثيؽ في  اإلقتصاديةك حقكؽ المرأة المالية  تكمف أ مية الدراسة في معالجتها لمكاقع القانكني لحماية

القانكنية التي تحدثت عف  النصكصكتناكؿ ، مف خالؿ دراسة كالمعا دات الدكلية كالقكانيف الكطنية

 .في فمسطيف كمصر كاألردف في التشريعات الكطنية كذلؾ في القانكف الدكلي ككذلؾ ،حقكؽ المرأة

-4-1إلى المعا دات كالمكاثيؽ الدكلية؛ حيث أنه بتاري  كما تكمف أ ميتها في ان ماـ فمسطيف 

كقع الرئيس محمكد عباس عمى ان ماـ فمسطيف إلى العهد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية  2014

، 1966كالثقافية لعاـ  اإلجتماعيةك  اإلقتصادية، كالعهد الدكلي الخاص بالحقكؽ 1966كالسياسية لعاـ 

قـك الدراسة بتناكؿ أحكاـ  ذا كاؿ التمييز  د المرأة سيداك، حيث تالق ا  عمى أش إتفاقيةككذلؾ 

لجت الحقكؽ يات كالمعهادات الدكلية، كتحميؿ أحكاـ التشريعات الفمسطينية، كدراسة كيؼ عااإلتفاق

 كالمالية لممرأة. اإلقتصادية

                                                           
، 2000، 1دار المستقبؿ العربي، ط النسا  حقكؽ اإلنساف كالقانكف الدكلي اإلنساني في دراسات القانكف الدكلي اإلنسانيجكديت غرداف،  1

 .85مصر، ص -القا رة
القرارات الدكلية الصادرة عف  يئات األمـ المتحدة الحديث عف حقكؽ المرأة كعدـ التمييز، كقرار الجمعية العامة لألمـ  شممت العديد مف 2

( حكؿ منح الحرية كالعدالة الجنائية لمق ا  عمى العنؼ  د النسا ، ككذلؾ قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة 86 – 52المتحدة رقـ )
. أشار إلى  ذا القرارات: لمعمؿ مف أجؿ الق ا  عمى الجرائـ المرتكبة  د النسا  كالفتيات باسـ الشرؼ 2004( عاـ 165 – 59رقـ )

منشكرات مكتب  ،نسا  في ح رة العدالة: جرائـ قتؿ النسا  بداعي الشرؼ في فمسطيف "بيف التشريع كاالجتهاد الق ائي"أحمد األشقر، 
 .43فمسطيف، ص -، راـ اهلل2014ا ي الفمسطينية المحتمة، المفكض السامي لحقكؽ االنساف، مكتب االر 



6 
 

حماية حقكؽ المرأة الدكلية عمى المكاثيؽ تحديد مدل قدرة القكانيف الكطنية ك كما تكمف أ ميتها في  

، كالتعرؼ عمى أ ـ مكاقع التغيير كالتعديؿ في نصكص القانكف مف أجؿ  ماف اإلقتصاديةك  المالية

حماية الحقكؽ المالية لممرأة، كمعرفة مكاقع القكة في نصكص القانكف كالتي كاف لها دكر فعاؿ في 

أ ـ الثغرات القانكنية التي مف معرفة لى حماية تمؾ الحقكؽ المالية المتعمقة بالمرأة، األمر الذم يؤدم إ

 شأنها انتهاؾ الحقكؽ المالية لممرأة.

في تناكؿ  ذا  ذلؾنسانية كالمالية لممرأة، ك كقكفها عمى العديد مف الحقكؽ اإلتها في  ميأ كما تكمف

مكية  ذا دراسة الحؽ في الم عالجت إذ، كالقكانيف الدكلية المكاثيؽ كالمعا داتالحقكؽ كما كردت في 

 التي ال بد لممرأة مف الحصكؿ عميهما. اإلقتصاديةتبراف مف أ ـ الحقكؽ المالية ك كالعمؿ ألنهما يع

حؽ المرأة في النفقة كالميراث في القانكف الكطني كالدكلي لما تأتي أ ميتها أي ان مف خالؿ تناكلها لك 

استقالؿ الذمة ككذلؾ  قكقها.لهما مف أ مية في الحفاظ عمى كياف المرأة، ك ماف عدـ التعدم عمى ح

األمكاؿ ك لمقانكف،  المالية لممرأة باعتبار ا متساكية مع الرجؿ في كافة الحقكؽ المالية الممنكحة له كفقان 

 منحها لممرأة بفعؿ العادات كالتقاليد المجتمعية. عدـعادة ما يتـ المشتركة كالتي 

 الدراسات السابقة 

 منها:كالمالية  اإلقتصاديةالتي تناكلت حقكؽ المرأة  نظمت العديد مف الدراسات القانكنية

  رسالة ماجستير: الجامعة في الفقو السالمي واإلنفاقأميمة الجممة، حق المرأة في التممك ،

 ( 2002) فمسطين -السالمية، غزة

ما ية ك  كاإلنفاؽمفهـك التممؾ  إذ ذا الدراسة الحديث عف حؽ المرأة في التممؾ مف تناكلت الباحثة في 

أحكامه كمكارد المرأة في التممؾ سكا  بطريؽ العمؿ أك بطريؽ غير العمؿ،  إذمف الحؽ في التممؾ 
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ـ كنفقة المرأة فقة البنت كنفقة الزكجة كنفقة األن إذكما تناكلت الحديث عف النفقة الكاجبة لممرأة مف 

 التي ال كلي لها.

ف ماؿ المرأة كحكـ اخذ مالها النفقه م إذمف  ك كابطهكما عالجت الدراسة تصرؼ المرأة في مالها 

 كراا ككذلؾ  كابط انفاؽ المرأة مالها. باإل

 .قو السالمي والقانون الماليزي فشرعية المال المشترك بين الزوجين في ال محمد معممين

 (2012)مجمة الشريعة والقانون، ماليزيا 

الزكجيف في دراسة مقارنة بيف الفقه  تناكؿ الباحث في  ذا البحث الحديث عف الماؿ المشترؾ بيف

حقكؽ الزكج عمى زكجها؛ ككذلؾ حقكؽ المرأة المطمقة  فيه الباحث لقانكف الماليزم، عالجاالسالمي كا

 .في الفقه االسالمي

مفهكـ الماؿ المشترؾ  عرفت بحيثكما تناكلت الدراسة حقكؽ المرأة في الماؿ المشترؾ بيف الزكجيف 

، كمكقؼ مجالس الفتكل في كالفقه اإلسالمي الشخصية الماليزماألحكاؿ ف ؛ كذلؾ في قانك بينهما

في المحاكـ الشرعية في ماليزيا،  ستحقاؽ  ذا الماؿكمقدار ا يا مف الماؿ المشترؾ بيف الزكجيف،ماليز 

 .طالبة بهكخطكات ككقت الم

 األردني: "الحقوق الخاصة بالمرأة العاممة حسب أحكام قانون العمل  ممكاوي ليندا حامد

 (2012) األردن -المجمة األردنية في القانون والعموم اإلنسانية، عمان "دراسة مقارنة

ردني مقارنة بالمكاثيؽ الدكلية، لمرأة العاممة في قانكف العمؿ األتناكلت الباحثة في  ذا الدراسة حقكؽ ا

ى ثالثة مباحث؛ تناكلت عم كذلؾعالجت في الفصؿ األكؿ حقكؽ المرأة العاممة في المكاثيؽ الدكلية  إذ

يات كالمكاثيؽ الخاصة اإلتفاقيات كالمكاثيؽ الدكلية لمتشريعات العمالية كالتي تشمؿ اإلتفاقفيها 

ة المرأالمكاثيؽ مف حقكؽ عالجت الدراسة ما تبنته  ذا  بحيثبالتشريعات العمالية دكليان كعربيان، 

 العاممة.
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األحكاـ المتعقمة باألجر  إذف يات الدكلية كالعربية، ماإلتفاق كما تناكلت الدراسة أحكاـ عمؿ النسا  في

جازات المرأة كظركؼ كبي ردنية بالعمؿ كمقارنتها ك اع المرأة األئة العمؿ، كما كقفت الدراسة عمى أكا 

 .بالدكؿ العربية

 .المجمة المكتسبات المالية بعد الزواج: دراسة فقيية قانونية. لمعوشوىيبة  رحمة كنزي ،

 (2012 ) األردن -عماندنية في القانون والعموم النسانية، األر 

في  عالجت فيها الباحثتاف إذت الباحثتاف في  ذا الدراسة مك كع المكتسبات المالية بعد الزكاج تناكل

 المكتسبات في ؾار تاالشمف  كؿ إلى بالتطرؽ كذلؾ الزكاج بعد المالية المكتسبات إدارة األكؿ الفصؿ

 المكتسبة األمكاؿ مككنات ككذا تبياف األكؿ، المبحث في المالية الذمة استقالؿ لمبدأ ا كاستثن الزكجية

 .الثاني المبحث في تسيير ا ككيفية الزكجيف بيف

 ت فيه الدراسةطرقكت كاثباتها، الزكاج بعد المالية المكتسبات مآؿ كفي الفصؿ الثاني تناكلت الدراسة

 في إلثباتعالجت الدراسة ا الثاني كالمبحث األكؿ المبحث في المشتركة المكتسبات المالية مآؿ إلى

 .الزكجية المكتسبات دعكل

مف الجكانب المتعمقة بالحقكؽ  كيالحظ بأف كؿ مف الدراسات السابقة قد تبنت الحديث عف جانب معيف

اكؿ حقكؽ تنلممرأة منها ما تناكؿ الحؽ بالنفقة كمنها ما تناكؿ الحؽ في الميراث كمنها ما  اإلقتصادية

في حيف تعالج  ذا الدراسة كافة خرل الحقكؽ المكتسبة بعد الزكاج، أ تناكلت دراساتالمرأة العاممة؛ ك 

لممرأة ك ي الحؽ في الممكية كالعمؿ كالحؽ في النفقة كالميراث  اإلقتصاديةالجكانب المتعمقة بالحقكؽ 

 ج.ازك ف األلمالية كاألمكاؿ المشتركة بيككذلؾ الحؽ في استقالؿ الذمة ا
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 اشكالية الدراسة وأسئمتيا 

إلى أي مدى يمكن لالتفاقيات والمواثيق الدولية  السؤاؿ األساسي ك ك:تكمف اشكالية  ذا الدراسة في 

تياك بشكل ل يعرضيا لالن ؛وحمايتيا اإلقتصاديةو والقوانين الوطنية ضمان حقوق المرأة المالية 

لممرأة في  اإلقتصاديةلحماية الحقوق  القانونيةالضمانات ما ىي و  ؟ميما كانت الظروف المجتمعية

 ؟يات والتشريعات الوطنيةاإلتفاقو  القوانين

 جابة عمى التساؤالت التالية:كذلؾ مف خالؿ اإل

 ذا المكاثيؽ الدكلية كاإلقميمية كالقكانيف الكطنية ككيؼ كفمت  ؟ما  ك مفهـك الحؽ في الممكية .1

 الحؽ لممرأة؟

 حؽ المرأة في العمؿ؟الكطنية الدكلية كالقكانيف يؽ لمكاثكيؼ نظمت ا .2

 حؽ المرأة في الميراث؟ الدكلية ياتاإلتفاقك  الكطنية إلى أم مدل ت مف القكانيف .3

 حؽ المرأة في النفقة؟ ككيؼ يسا ـ  ذا الحؽ في حماية المرأة؟عني يذا ما .4

 المشتركة بيف الزكجيف؟ األمكاؿ كما  يحؽ المرأة في استقالؿ الذمة المالية ما  ك المقصكد ب .5

 ككيؼ نظمت المكاثيؽ الدكلية كالقكانيف الكطنية  ذا المك كع؟

 أىداف الدراسة 

لتعرؼ عمى ما ية الحقكؽ المالية المتعمقة بالمرأة، كخاصة حقكقها المالية في ا تهدؼ  ذا الدراسة إلى

قميمية كالقكانيف الكطنية. ككيؼ حتها إيا ا المكاثيؽ الدكلية كاإلمجاؿ الحؽ في الممكية كالعمؿ التي من

 .اإلقتصاديةماف مسا مة المرأة في النكاحي تؤدم  ذا الحقكؽ إلى  
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يا ا القكانيف الكطنية، ككيؼ إكالميراث التي منحتها  كما تهدؼ إلى تحديد حقكؽ المرأة المتعمقة بالنفقة

إلى معرفة مدل منح  كتهدؼ ككيؼ تؤدم إلى  ماف حقكؽ المرأة.عالجت القكانيف  ذا الحقكؽ، 

 كمعالجتها لمسألة األمكاؿ المشتركة بيف الزكجيف. الحؽ في استقالؿ الذمة المالية، القكانيف لممرأة 

 المنيج المتبع 

 المكاثيؽ : الشكؿ كالم مكفحيثالقانكني الذم يتناكؿ المك كع مف تتبع  ذا الدراسة المنهج 

المرأة عمى كجه الخصكص،  تي ا تمت بحقكؽكالاإلنساف كالمعا دات الدكلية الخاصة بحقكؽ 

ي العمؿ كالممكية ك ي الحؽ ف اإلقتصاديةمع حقكؽ المرأة الكطنية القكانيف كيؼ تعاممت  ةكمعالج

 ككذلؾ مسألة استقالؿ الذمة المالية لممرأة كاألمكاؿ المشتركة بيف الزكجيف. ،كالميراث ةكالحؽ في النفق

حكؿ الحقكؽ  كالمكاثيؽ كالمعا دات الدكلية؛ كما تناكلتهلكطنية ف اذلؾ كصؼ كتحميؿ أحكاـ القكانيكك 

دساتير تمؾ  حيثمف كذلؾ في كؿ مف فمسطيف كمصر كاألردف، كالمقارنة بينها؛ لممرأة  اإلقتصادية

الشخصية لممسمميف األحكاؿ لممرأة، كقكانيف  اإلقتصاديةالدكؿ كقكانينها الداخمية ذات العالقة بالحقكؽ 

  الدكلية.كالمعا دات  كاثيؽكالم الكطنية ع ما تناكلته القكانيفكمقارنتها مفي تمؾ الدكؿ. المطبقة 

 خطة الدراسة 

األول حق المرأة في  فصلال، تتناكؿ في فصميفكالمالية لممرأة عمى  اإلقتصاديةتتناكؿ الدراسة الحقكؽ 

 مطمبيفرأة في الممكية عمى حؽ الم بحث األولالم تناكؿي :بحثيفم مف خالؿ، كذلؾ والعمل الممكية

في فرعيف،  كاإلقميمية الدكلية مكاثيؽ كالمعا داتاألكؿ حؽ المرأة في الممكية في المطمب العالج ي

عالج في الفرع الثاني حؽ ، كيالدكليةكالمعا دات الفرع األكؿ حؽ الممكية لممرأة في المكاثيؽ  يعالج

 في القكانيف الكطنية. الممكية المرأة في في الفرع الثاني حؽ كتتناكؿ  ،الممكية لممرأة في القكانيف الكطنية



11 
 

حؽ المرأة لمطمب األكؿ ا تناكؿي مطمبيف عمى حؽ المرأة في العمؿالثاني بحث المفي حيف تتناكؿ في 

األكؿ عف حؽ العمؿ يتحدث الفرع  :عمى فرعيف الدكلية كاإلقميمية كالمعا دات العمؿ في المكاثيؽ

كيتحدث الفرع الثاني عف حؽ العمؿ لممرأة في المكاثيؽ  ،الدكلية كالمعا دات ؽاثيالمك لممرأة في 

  الثاني حؽ المرأة في العمؿ في القكانيف الكطنية. لمطمب اتناكؿ ي، ك اإلقميمية

 

 تناكؿي ؛بحثيفممف خالؿ  الثاني حق المرأة في النفقة والميراثفصل الفي حيف تعالج الدراسة في 

المطمب األكؿ حؽ المرأة عالج ي :مطمبيف مف خالؿكذلؾ كالميراث  مرأة في النفقةحؽ ال األول بحثملا

تناكؿ الفرع الثاني سقكط يف في حي ،في النفقهالزكجة حؽ ثبكت الفرع األكؿ  :في النفقة عمى فرعيف

ع تناكؿ الفر ي :فرعيف الثاني حؽ المرأة في الميراث عمى مطمبعالج الي في حيفة. في النفقالزكجة حؽ 

ة رأالفرع الثاني حؽ الم عالجيفي حيف  ،الدكليةكالمعا دات األكؿ حؽ المرأة في الميراث في المكاثيؽ 

 في الميراث في القكانيف الكطنية.

ثالثة عمى  ةة لممرأمكاؿ المشتركة كاستقالؿ الذمة الماليفتعالج الدراسة األ نيالمبحث الثاأما في 

عالج يؿ الذمة المالية لممرأة، في حيف مكاؿ المشتركة كاستقالمفهـك األ عالج المطمب األكؿي مطالب

طمب الثالث لمتناكؿ ايالدكلية، ك  مكاثيؽمكاؿ المشتركة في الالمطمب الثاني استقالؿ الذمة المالية كاأل

 .مكاؿ المشتركة في القكانيف الكطنيةاستقالؿ الذمة المالية كاأل
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 األول فصلال

 عملالممكية والحق المرأة في  

تطكر الدكلة؛ كمف  ذا  كالمالية أحد العكامؿ التي تسا ـ في اإلقتصاديةإف منح النسا  الحقكؽ 

حؽ المرأة في الممكية؛ إذ يتكجب عمى الدكلة تعزيز حقكؽ ممكية المرأة ك ماف  اإلقتصاديةالحقكؽ 

يد إال في إطار المساكاة بينها كبيف الرجؿ في اكتساب الممكية كالتصرؼ بها بحرية دكف شرط أك ق

 األمر الذم يسا ـ في تحقيؽ التنمية في الدكلة.القانكف، 

 ق ايا حقكؽ اإلنساف ببعض الممارسات التمييزية مثؿ التمييزلممرأة باعتبارا أحد  رتبط حؽ الممكيةي

في مجاؿ العمؿ؛ لذلؾ فإنه يجب عمى الدكلة في سبيؿ تحقيؽ التطكر  ماف عمالة النسا  كتكفير 

لمناسبة التي ت مف لممرأة العمؿ بحرية كاالنتاج كالمسا مة بكؿ ما لديها مف طاقة االمر الظركؼ ا

 الذم يسا ـ في الق ا  عمى نسبة الفقر بيف النسا  مما يسا ـ في تنمية اقتصاد الدكلة.

دم االقتصامف األالتى ترتبط ب األساسيةمف األمكر كالعمؿ يعتبر ؽ المرأة في الممكية حفإف كبالتالي، 

منح المرأة كما أف  .كالقانكنيةكالثقاقية كالسياسية  اإلجتماعيةلحالة الذم يرتبط ارتباطان كثيقان باممرأة ل

العنؼ كالتمييز كغير ا مف انتهاكات حقكؽ اإلنساف.  تقميؿ نسبة حقها في المكمية كالعمؿ يسا ـ في 

 عمى المشاركة السياسية كتمكيف المرأة. كيؤثر إيجابان 

 ماف حؽ العمؿ  ك مف أ ـ األمكر التي تحقؽ كياف المرأة في المجتمع، حيث أف قيمة كما أف 

العمؿ أخذت تزداد عمى مر العصكر كفي مجتماعنا الحديثة، كأصباح عامالن أساسيان مف عكامؿ التقدـ 

 كالرقي، ك ك أمر ال يتقصر عمى الرجؿ بؿ تتمتع المرأة بهذا الحؽ أي ان.
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 األكؿ حؽ المرأة في بحثالم ؿيتناك  بحثيفرأة في العمؿ كالممكية عمى مالم حقكؽ الفصؿ يعالج  ذا

 الثاني حؽ المرأة في العمؿ كذلؾ عمى النحك اآلتي: بحثالم تناكؿفي حيف ي ،الممكية
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 األول بحثالم

 حق المرأة في الممكية

 ،ى الشي  المعيف بالذاتالحؽ في الممكية  ك ذلؾ الحؽ الذم يتيح لصاحبه السمطة الكاممة عم

الحؽ في يعتبر  إذستخداـ، انعان ك ك دائـ كال يسقط بعدـ اإلكيعتبر الحؽ في الممكية حقان جامعان م

مف يمتمكه كافة المزايا كالصالحيات كالسمطات عمى الشي  المخكؿ له  حالممكية جامعان ألنه يمن

 1بممكيته كجممة الحقكؽ الممنكحة له عمى  ذا الشي .

ستعماؿ أم حؽ الشخص صاحب السمطة المباشرة عمى الشي  مف الحقكؽ  ي الحؽ في اإل  ذا

ستغالؿ ك ك ذلؾ الحؽ الذم يكجب كالحؽ بالسكف. ككذلؾ الحؽ في اإل استخدامه بما  ك معد له

القياـ بأعماؿ الزمة لمحصكؿ عمى مقابؿ بأف يقكـ الشخص بتأجير منزله فيككف استغؿ حقه في 

. كأي ان الحؽ في التصرؼ ك ك بأف يككف المالؾ له الحؽ في التصرؼ المادم كالقانكني ممكيته لممنزؿ

له الحؽ في  مثالن  في منافع الشي  كفي رقبته كيقتصر  ذا الحؽ عمى المالؾ فصاحب حؽ االنتفاع

 2ك استغالله فهك غير مالؾ لمرقبة كبالتالي ال يمكف له التصرؼ بها.أاستعماؿ الشي  

في الممكية حقان مانعان ألنه يقتصر عمى صاحبه كيستأثر كحدا بممكه، ككذلؾ فإف حؽ  كيعتبر الحؽ

كالذم يقكـ صاحبه بممارسة سمطته  ،بمعنى أنه يبقى ببقا  الشي  المعيف بالذات دائمان  الممكية حقان 

                                                           
الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد، المجمد الثاني، أسباب كسب الممكية مع الحقكؽ العينية االصمية المتفرعة عف عبد الرزاؽ السنهكرم،  1

 76لبناف، ص -بيركت ،2011، 9، منشكرات الحمبي الحقكقية، ،ج الممكية : حؽ االنتفاع كحؽ االرتفاؽ
 المرجع السابؽ.  2
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 إال كفقان ستعماؿ نتها ، ك ذا حؽ ال يسقط بعدـ اإلعميه أما الحقكؽ األخرل فتككف عر ة لمزكاؿ أك اال

 1لحاالت نظمها القانكف.

نساف محمها ما بقية حقكؽ اإلالحؽ في الممكية يقع عمى أمر محسكس ذك بعد مالي، أبذلؾ، فإف 

برز كما  قدرات أك مكنات أك سمطات معنكية لإلنساف التقدر بماؿ أم ال تباع كال تشترل كال تر ف.

 ذا  ةكرغبة الدكلة في مجارا ،كاألنظمة عاتالتطكرات في القكانيف كالتشريمفهكـ الممكية في ظؿ 

 ؛التطكرات مف أجؿ الحفاظ عمى تماسؾ الدكلة كالمجتمع، كازدياد األفراد كتكسع حاجات المجتمعات

لدكلة في  ذا الحالة تككف في حاجة ممحة إلى تنظيـ  ذا القانكف دكف أف يككف  ناؾ  رر ناتج إذا فا

 ما تـ إ ماؿ تمؾ الحقكؽ. 

كذلؾ  ؛الدكلة الفرنسية مف أكلى الدكؿ التي شرعت فيما يخص الممكية الفردية كالحفاظ عميهافقد كانت 

، ك ك إ فا  الشرعية عمى حماية الممكية الفردية 1789باف الثكرة الفرنسية التي كانت في العاـ إ

كالعديد  1814لمعاـ  (4)كالحفاظ عميها كمف  مف المكاد القانكنية في التشريع الفرنسي القانكف رقـ 

كغير ا مف القكانيف كالتشريعات التي  ،مف القكانيف الفرنسية التي ت مف الحفاظ عمى الممكية الفردية

 2بقيت سارية الى اآلف  مف التطبيقات الفرنسية لحقكؽ الممكية داخؿ دكلتها.

ؿ حؽ الممكية األك  مطمبتتناكؿ في ال مطمبيفحؽ الممكية لممرأة عمى  بحثتتناكؿ الدراسة في  ذا الم

 الكطنية، كتتناكؿ في المطمب الثاني حؽ الممكية لممرأة في القكانيف كاإلقميمية لممرأة في المكاثيؽ الدكلية

 كذلؾ عمى النحك اآلتي:

                                                           
 -حؽ الممكية  -الحقكؽ العينية التبعية  -الحقكؽ العينية االصمية  -الحقكؽ العينية  -الكجيز في شرح القانكف المدني عمي العبيدم،  1

 .84ردف، صاأل -، عماف2010، االقالـ الهادفة لمنشر كالتكزيع، دراسة مكازنة -الحقكؽ المتفرعة عف حؽ الممكية 
 2015، المكتب الجامعي الحديث، حقكؽ اإلنساف بيف الشرائع القانكنية القديمة كالمكاثيؽ كالمعا دات الدكلية المعاصرةمحمد عبد الالا،  2

 .86مصر، ص -القا رة
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 األول مطمبال

 الدولية واإلقميميةوالمعاىدات حق المرأة في الممكية في المواثيق 

لممرأة؛ كقد منحت  ذا الحقكؽ  اإلقتصاديةة الحقكؽ أك حت المكاثيؽ كالمعا دات الدكلية كاإلقميمي

لممرأة  اإلقتصاديةلممرأة بالمساكاة مع الرجؿ دكف أدنى تمييز بيف الرجؿ كالمرأة، كذلؾ لحماية الحقكؽ 

لممرأة تعد أكلى خطكات تحقيؽ الديمقراطية كتحقيؽ التقدـ  اإلقتصاديةبكافة أشكالها. إذ أف المشاركة 

فرعيف تعالج في الفرع األكؿ حؽ الممكية ع كافة. تتناكؿ الدراسة  ذا المكاثيؽ عمى االقتصادم لممجتم

لممرأة في المكاثيؽ الدكلية، كتعالج في الفرع الثاني حؽ الممكية لممرأة في المكاثيؽ اإلقميمية، كذلؾ عمى 

 النحك اآلتي: 

 الفرع األول

 الدوليةوالمعاىدات حق المكيمة لممرأة في المواثيق 

العهد ك العالمي لحقكؽ اإلنساف  اإلعالفتناكؿ حؽ الممكية لممرأة تالدكلية التي كالمعا دات المكاثيؽ  مف

سيداك؛ تتناكؿ الدراسة  إتفاقيةكالثقافية، ككذلؾ في  اإلجتماعيةالدكلي الخاص بالحقكؽ اإلقتصادية ك 

 أحكامها عمى النحك اآلتي:

 ق النسانالعالمي لحقو اإلعالنحق الممكية لممرأة في  . أ

فيما يخص الحقكؽ  قكاعدعمى العديد مف ال 1948لعاـ العالمي لحقكؽ اإلنساف  اإلعالفنص 

التي  اإلقتصاديةبشكؿ عاـ كمنها حؽ الممكية، كنص أي ان عمى بعض جكانب الحقكؽ  اإلقتصادية
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رة الحفاظ عمى يز ك رك يبينت أي ان بشكؿ عاـ المساكاة في الممكية ما بيف أفراد المجتمع كافة دكف تم

  1 ذا الحقكؽ كحمايتها.

فعمى سبيؿ  ؛في حؽ الممكية عمى حؽ المرأةالعالمي مف خالؿ نصكص مكادا  اإلعالففقد أك ح 

عمى أف "لكؿ شخص حؽ التممؾ بمفردا أك باالشتراؾ،  اإلعالفمف  عشرالمثاؿ نصت المادة السابعة 

نص  ذا المادة بأنه ال يجكز حرماف الشخص كال يجكز أف يتـ حرمانه مف ممكه تعسفان". يفهـ مف 

مف حقهـ في التممؾ تعسفان، كما أف مف حؽ كؿ شخص أف يككف له ممكه  ةسكا  أكاف رجؿ أـ امرأ

 الخاص أك المشترؾ مع شخص آخر.

كمف  ذا المعنى ذ بت كؿ التشريعات كالدساتير إلى الحفاظ عمى حؽ الممكية كاعتبارا حؽ مصكف، 

مى األمالؾ الخاصة كذلؾ لتمبي ستيال  علمدكلة أف تقكـ  مف القانكف باإل ه يحؽلكف في الكقت ذات

ت مف حؽ األفراد كتعكي هـ عما كقع مف  ،حتياجات العامة لممجتمع لكف  مف شركط معينةاإل

 2 رر جرا  ذلؾ اإلجرا ، كيمغى  ذا اإلجرا  في حاؿ لـ يتكافؽ كمجريات القانكف.

 والثقافية اإلجتماعيةو  اإلقتصاديةي الخاص بالحقوق حق الممكية في العيد الدول . ب

عمى  ماف حؽ المرأة في الممكية الذم ي مف لها الحؽ بشكؿ صريح العهد الدكلي الخاص  لـ ينص

نما افي التممؾ بمفرد ا أك باالشتراؾ، كعدـ  كتفى بالنص عمى جكاز تجرديها مف ممكها تعسفان، كا 

تتعهد الدكؿ ( عمى أف "3) المادةإذ نصت  ؛اإلقتصاديةة الحقكؽ المساكاة بيف المرأة كالرجؿ في كاف

                                                           
، المنشكر عمى 1948لعاـ  ديسمبر 10العالمي لحقكؽ اإلنساف الذم اعتمدته الجمعية العامة لألمـ المتحدة في باريس بتاري   اإلعالف 1

 لألمـ المتحدة: اإللكتركنيالمكقع 
      rights/index.html-human-declaration-http://www.un.org/ar/universal.              2018-6-11تاري  الزيارة:      
لبناف،  -بيركت 2005، منشكرات الحمبي الحقكقية، كحمايته دكليان  اإلقتصاديةحؽ اإلنساف في التنمية لممزيد أنظر: صفا  الديف الصافي،      

 .66ص
يع، اإلنساف، ايتراؾ لمطباعة كالنشر كالتكز يات لحقكؽ اإلتفاقات ك اإلعالننصكص المكاثيؽ كالمعا دات ك السيد مصطفى أحمد أبك الخير، 2 

 .28مصر،  ص -، القا رة2005

http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
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 اإلقتصاديةاألطراؼ في  ذا العهد ب ماف مساكاة الذككر كاإلناث في حؽ التمتع بجميع الحقكؽ 

 1".كالثقافية المنصكص عميها في  ذا العهد اإلجتماعيةك 

 اإلقتصاديةهد ب ماف الحقكؽ يت ح مف أحكاـ  ذا المادة أنها تكجب عمى الدكؿ األطراؼ أف تتع

، كالتي يندرج  منها الحؽ في الممكية كالتممؾ لممرأة كصيانة اإلقتصاديةلممرأة بالمفهكـ العاـ لمحقكؽ 

مكانية التصرؼ به بإرادتها المنفردة. ،حقها في التمتمع بالممكية  كا 

أك أم ت ييؽ عمى أم مف  ال يقبؿ فرض أم قيدكما تنص الفقرة الثانية مف المادة الخامسة عمى أنه "

المعترؼ بها أك النافذة في أم بمد تطبيقا لقكانيف أك اتفاقيات أك أنظمة أك  األساسيةحقكؽ اإلنساف 

ل." مما يعني أنه ال يجكز بها أك ككف اعترافه بها أ يؽ مد أعراؼ، بذريعة ككف  ذا العهد ال يعترؼ

ها  ذا الحؽ كتمكينها مف االنتفاع به دكف أم منح ةك ركر  ،فرض أم قيكد عمى حؽ المرأة في التممؾ

 2قيد أك شرط.

 سيداو  إتفاقيةب. حق الممكية لممرأة في 

 1979لسنة يز العنصرم الذم تعاني منه المرأة "سيداك" يالق ا  عمى جميع أشكاؿ التم إتفاقيةنظمت 

/ب(  13)  في المادة ذ جا إفي الممكية  العديد مف األمكر التي ت مف حؽ المرأة، منها حؽ المرأة

 ،ستحقاقات المالية، كفي الحصكؿ عمى القركض المصرفية كالر كف العقاريةبأف لممرأة الحؽ في اإل

 نتقاص منه.ما يخص االئتماف المالي كعدـ اإل ككؿ

/ح( التي نصت عمى المساكاة في الحقكؽ 16كما  منت كذلؾ حؽ المرأة مف خالؿ نص المادة ) 

دارة األمالؾ، كأي ان عممية االشراؼ عميها كاستغاللها كالتمتع بها بيف الزكجيف فيما يخ ص التممؾ كا 

                                                           
 .1966كالثقافية لعاـ  اإلجتماعيةك  اإلقتصادية( مف العهد الدكلي الخاص بالحقكؽ 3المادة )  1
 .1966كالثقافية لعاـ  اإلجتماعيةك  اإلقتصادية/ب( مف العهد الدكلي الخاص بالحقكؽ 5المادة )  2
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يخكؿ المرأة أف تقـك ك مف غير مقابؿ. ك ك ما أها، سكا  كاف  ذا التصرؼ بمقابؿ كالتصرؼ ب

كال  ،اإلقتصاديةفي كافة مناحي الحياة الحرية كأي ان التممؾ كيمنحها  ذا البند  ،ستغالؿبالتصرؼ كاإل

 نتقص مف حقها في كافة المجتمعات.ي

 

 الفرع الثاني

 عربيةاليات اإلتفاقحق الممكية لممرأة في 

 حكؿ 1990لعاـ يات العربية أي ان الحقكؽ الخاصة بالمرأة؛ منها إعالف القا رة اإلتفاقت منت  

ة كال يكمه عمى أف لكؿ إنساف الحؽ في الم( من15/1إذ أكد في المادة ) 1في اإلسالـ؛اإلنساف حقكؽ 

لكؿ إنساف الحؽ  -أجا  في نص المادة " إذم ركرات العامة كمقابؿ تعكيض، يجكز نزعها منها إال ل

في التممؾ بالطرؽ الشرعية، كالتمتع بحقكؽ الممكية بما ال ي ر به أك بغيرا مف األفراد أك المجتمع، 

 ".م كعادؿكال يجكز نزع الممكية إال ل ركرات المنفعة العامة كمقابؿ تعكيض فكر 

بأف صيغة  ذا المادة جا ت قريبة مف صيغة المادة التي سبؽ ذكر ا مف الميثاؽ  باحثةتالحظ ال 

إنساف دكف التمييز بيف الذكر  التأكيد عمى أف حؽ الممكية  ك لكؿب كذلؾالعالمي لحقكؽ اإلنساف؛ 

 كاألنثى في التمتع بحؽ الممكية.

                                                           
  5إجازته مف قبؿ مجمس كزرا  خارجية منظمة مؤتمر العالـ اإلسالمي، القا رة،  إعالف القا رة حكؿ حقكؽ اإلنساف في اإلسالـ؛ تـ  1

 لجامعة منيسكتا: اإللكتركني. المنشكر عمى المكقع 1990أغسطس 

  http://hrlibrary.umn.edu/arab/a004.html .19/1/2018تاري  الزيارة:  

http://hrlibrary.umn.edu/arab/a004.html
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 إذ 1؛1994لعاـ  ممكية الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنسافكمف المكاثيؽ التي  منت حؽ المرأة في ال

يز بيف الرجؿ ينصت المادة الثالثة عمى المساكاة بيف الحقكؽ لكؿ مف المرأة كالرجؿ، كأنه ال يجكز التم

كالمرأة بأم شكؿ مف األشكاؿ، سكا  كانت  ذا الحقكؽ اقتصادية أك اجتماعية أك غير ا، كبأف تتعهد 

رؼ باتخاذ كؿ التدابير الالزمة لتأميف تكافؤ الفرص كالمساكاة الفعمية بيف النسا  تبعا لذلؾ كؿ دكلة ط

 2كالرجاؿ؛ في التمتع بجميع الحقكؽ الكاردة في الميثاؽ.

عزا اهلل منذ بدأ أنساف الذم مة العربية بكرامة اإليماف األإانطالقا مف جا  في ديباجة الميثاؽ "كما 

كدت أالتي  ،مكطف الح ارات ذات القيـ االنسانية الساميةد الديانات ك كبأف الكطف العربي مه ؛الخميقة

سالمي كتحقيؽ لممبادئ الخالدة لمديف اإل ،سس مف الحرية كالعدالة كالمساكااأعمى  حقه في حياة كريمة

يمانان ك  ...خكة كالمساكاة كالتسامح بيف البشرخرل في األالحنيؼ كالديانات السماكية األ ف تمتع أب ا 

رتباط الكثيؽ بيف قرارا باالا  ك  ...م مجتمع أصالة أتكافئ الفرص  ك معيار ك  ةساف بالحرية كالعدالاالن

العالمي لحقكؽ  اإلعالفك مـ المتحدة دا لمبادئ ميثاؽ األتأكيالعالمييف ك  كاألمفمـ السحقكؽ االنساف ك 

 اإلجتماعيةياسية كالحقكؽ المتحدة بشأف الحقكؽ المدنية كالس ـلألمالعهديف الدكلييف  أحكاـك االنساف 

 ."2004 لعاـسالـ إلنساف بابشأف حقكؽ اإلعالف القا رة إخذ باالعتبار كمع األ ،الثقافية اإلقتصاديةك 

                                                           
مكاكبةن  2004. كتـ تحديثه عاـ 1994الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف صدر عف مجمس جامعة الدكؿ العربية عمى المستكل الكزارم في  1

، كبإيداع تكنس العاصمة المنعقدة في لجامعة الدكؿ العربية القمة السادسة عشرة لمتطكرات التي شهدتها كتشهد ا الساحة العربية، كبمناسبة
مارس مف كؿ عاـ يكما عربيا لحقكؽ  16اد تاري  ، كقد تـ اعتم2008مارس  16كثيقة التصديؽ السابعة دخؿ الميثاؽ حيز النفاذ في 

كالشرعية  ،العالمي لحقكؽ اإلنساف اإلعالفك  ميثاؽ األمـ المتحدة يؤكد فيها ما جا  في مادة 53يتككف  ذا الميثاؽ مف ديباجة ك اإلنساف.
عالف القا رة لحقكؽ اإلنساف في اإلسالـ الدكلية لحقكؽ اإلنساف  عربية:لجامعة الدكؿ ال اإللكتركني. لممزيد أنظر: المكقع كا 

  http://www.lasportal.org/ar/aboutlas/Pages/Charter.aspx .19/1/2018تاري  الزيارة:  

 لجامعة منيسكتا:  نظر المكقع اإللكتركنيأحكؿ نصكص الميثاؽ لممزيد  2

  html-http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003.2 .19/1/2018تاري  الزيارة:  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_2004
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_2004
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.lasportal.org/ar/aboutlas/Pages/Charter.aspx
http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.html
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تتعهد كؿ دكلة طرؼ في  ذا الميثاؽ بأف تكفؿ لكؿ . 1جا  في نص المادة الثالثة مف الميثاؽ " كما

لمنصكص عميها في  ذا الميثاؽ مف دكف شخص خا ع لكاليتها حؽ التمتع بالحقكؽ كالحريات ا

تمييز بسبب العرؽ أك المكف أك الجنس أك المغة أك المعتقد الديني أك الرأم أك الفكر أك األصؿ الكطني 

. تتخذ الدكؿ األطراؼ في  ذا 2 .أك االجتماعي أك الثركة أك الميالد أك اإلعاقة البدنية أك العقمية

المساكاة الفعمية في التمتع بالحقكؽ كالحريات كافة المنصكص عميها  الميثاؽ التدابير الالزمة لتأميف

في  ذا الميثاؽ بما يكفؿ الحماية مف جميع أشكاؿ التمييز بأم سبب مف األسباب المبينة في الفقرة 

. الرجؿ كالمرأة متساكياف في الكرامة اإلنسانية كالحقكؽ كالكاجبات في ظؿ التمييز االيجابي 3السابقة. 

أقرته الشريعة اإلسالمية كالشرائع السماكية األخرل كالتشريعات كالمكاثيؽ كالمعا دات النافذة  الذم

لصالح المرأة. كتتعهد تبعا لذلؾ كؿ دكلة طرؼ باتخاذ كؿ التدابير الالزمة لتأميف تكافؤ الفرص 

 ".ميثاؽكالمساكاة الفعمية بيف النسا  كالرجاؿ في التمتع بجميع الحقكؽ الكاردة في  ذا ال

 اإلعالف 2014كمف المكاثيؽ اإلقميمية التي  منت حؽ الممكية لممرأة إعالف القا رة في العاـ  

 ؛ داؼ التنمكية لممرأة عمى المستكل االقتصادم كالتربكمخاص بالمرأة العربية فيما يخص األال

مى المرأة استكماالن كعدـ ك ع القيكد ع ،المساكاة  في تمؾ الحقكؽ بيف كافة فئات المجتمع المختمفة

  1لما جا  في النصكص كالمعا دات الدكلية.

 

 

 

                                                           
 .145مصر،  ص -، القا رة2011، مكتبة الشركؽ الدكلية، حقكؽ االنساف: دراسة مقارنة في النظرية كالتطبيؽأحمد الرشيدم،  1
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 الثاني المطمب

 في القوانين الوطنية في الممكيةالمرأة حق 

كعالجته في  مسطيف حؽ الممكية لممرأةالمقارنة ك ي مصر كاألردف كفقكانيف الدكؿ محؿ  تناكلت

حؽ الممكية لممرأة في التشريعات فرع األكؿ : العثالثة أفر  عمىتتناكلها الدراسة ، نصكصها كأحكامها

حؽ الممكية لممرأة في ردنية، الفرع الثالث حؽ الممكية لممرأة في التشريعات األ، الفرع الثاني المصرية

 فمسطينية، كذلؾ عمى النحك اآلتي:التشريعات ال

 

 الفرع األول

 حق الممكية لممرأة في التشريعات المصرية

دكف التمييز بيف الرجؿ كالمرأة إذ تنص المادة  اإلقتصاديةالحقكؽ  20141ـ كفؿ الدستكر المصرم لعا

( مف الدستكر عمى أنه "تكفؿ الدكلة تحقيؽ المساكاة بيف المرأة كالرجؿ فى جميع الحقكؽ المدنية 11)

 كالثقافية كفقا ألحكاـ الدستكر." اإلجتماعيةك  اإلقتصاديةكالسياسية ك 

 أف الحؽ في الممكية متاح لمجميع كبذلؾ فهك لـ يميز بيف المرأة كالرجؿ كما أكد في مكاد الدستكر عمى

الدكلة الممكية بأنكاعها الثالثة، الممكية العامة، كالممكية الخاصة،  ي( "تحم33جا  في نص المادة ) إذ

( عمى أف "الممكية الخاصة 35" فيما يتعمؽ بالممكية الخاصة فقد نصت المادة ).كالممكية التعاكنية

المبينة فى القانكف، األحكاؿ  يمصكنة، كحؽ اإلرث فيها مكفكؿ، كال يجكز فرض الحراسة عميها إال ف

 كبحكـ ق ائي، كال تنزع الممكية إال لممنفعة العامة كمقابؿ تعكيض عادؿ يدفع مقدمان كفقا لمقانكف."
                                                           

 :اإللكتركنيكقع المنشكر عمى الم 2014الدستكر المصرم لعاـ  1
  https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf?lang=ar .18/1/2018تاري  الزيارة:  

https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf?lang=ar
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ماشيان مع حاجات حؽ الممكية ك منه كحماا تبأنه كفؿ  2014المصرم لعاـ يت ح مف مكاد الدستكر 

إذا ما منحت الحؽ لممكاطنيف  ،المجتمع، األمر الذم يخكؿ الدكلة إلى إحراز تقدـ في جميع المجاالت

  1في التممؾ كاالستمالؾ كلـ تقـ بحرمانهـ مف  ذا الحؽ.

عمى الحؽ في الممكية دكف التمييز بيف  19482( لعاـ 131كما نص القانكف المدني المصرم رقـ )

، حؽ استعماله ي  كحدا، فى حدكد القانكف( عمى أنه "لمالؾ الش802نص في المادة ) إذ ،الجنسيف

فقد ت منت المادة الحقكؽ التي يمتمكها صاحب حؽ الممؾ ك ي حؽ ." كاستغالله كالتصرؼ فيه

 االستعماؿ كاالستغالؿ كالتصرؼ. 

األحكاؿ  يد مف ممكه إال فيجكز أف يحـر أح ( حماية لحؽ التممؾ عمى أنه "ال805كما نصت المادة )

كبذلؾ يككف القانكف  ."، يككف ذلؾ فى مقابؿ تعكيض عادؿيرسمها يالقانكف، كبالطريقة التالتى يقرر ا 

الحؽ في الممكية كصالحية صاحب الحؽ في التممؾ كسمطته  ىالمدني المصرم قد ت مف النص عم

 الحؽ مكفكؿ لمجميع. عمى ممكه؛ دكف أف يميز بيف المرأة كالرجؿ مما يعني أف  ذا

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .71لبناف، ص -، بيركت1992، الدار الجامعية، القانكنيف المصرم كالمبناني مدخؿ إلى حؽ الممكية كالحقكؽ العينية فيبر اـ عطا اهلل،  1
 .29/7/1948مكرر )أ(، بتاري   108، المنشكر في الكقائع المصرية رقـ 1948( لعاـ 131القانكف المدني المصرم رقـ )2 
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 الفرع الثاني

 حق الممكية لممرأة في التشريعات األردنية

ممرأة الحؽ في الممكية دكف أف يككف  ناؾ قيكد، كليس لكتعديالته؛  1952لعاـ األردني يمنح الدستكر 

تها؛ ك ك  ناؾ ما يمنع المرأة مف  ذا الحؽ في التممؾ دكف الرجكع إلى الزكج أك الكلي كي تحقؽ ممكي

كمنكنا منح حؽ الممكية لكافة المجتمع سكا   إذ( منه 11في المادة )األردني ما نص عميه الدستكر 

  1نسا . ـرجاالن أ

( بأف  ذا 1/1018حؽ الممكية في المادة ) 19762لعاـ  43رقـ األردني عرؼ القانكف المدني يي كما 

كيقدـ  ذا  ان، كيحقؽ المنفعة كاالستغالؿالحؽ  ك "سمطة مف يممؾ الشي  كيتصرؼ بها تصرفان مطمق

لشخص معيف كيعمؿ عمى التصرؼ نتفاع بعيف الشي  التي تككف مممككة الحؽ بشكؿ حصرم في اإل

م تصرؼ قانكنيا." ك ذا الحؽ  ك حؽ جامع مانع أم يجمع جميع الصالحيات في يد المالؾ مف أبها 

يعني بأف المشرع األردني قد تبنى بأف الحؽ  مما 3استعماؿ كانتفاع كاستغالؿ ك ك حؽ عيني أصمي."

 في الممكية  ك حؽ فردم فمكؿ شخص حؽ التممؾ كالتصرؼ في ممكه بحرية.

ية  نالؾ العديد مف القكانيف كالتشريعات التي نصت عمى الممكاألردني باإل افة إلى القانكف المدني 

مكاؿ مكاؿ كاالستمالؾ، كقانكف األاألؿ الشخصية، كقانكف انتقااألحكاؿ ك منت حمايتها منها: قانكف 

                                                           
 لمجمس األمة االردني: كتركنياإلل، المنشكر عمى المكقع 2011كتعديالته لغاية عاـ  1952الدستكر األردني لعاـ   1

  http://www.parliament.jo/node/137 .18/1/2018تاري  الزيارة    
 ( منه" ال يستممؾ ممؾ أحد إال لممنفعة العامة كفي مقابؿ تعكيض عادؿ حسبما يعيف في القانكف."11إذ جا  في نص المادة )    

 .1/8/1976، بتاري  2، صفحة 2645، المنشكر في الجريدة الرسمية رقـ 1976لعاـ  43القانكف المدني األردني رقـ   2
 .73، مرجع سابؽ، صالكجيز في شرح القانكف المدنيالعبيدم،  3

http://www.parliament.jo/node/137
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منع مف ممارسة المرأة لحؽ تبأنه ال يكجد أية قيكد  منقكلة، كقد جا ت  ذا القكانيف كا حةالغير 

  1الممكية.

كانت لتمؾ ال مانات كالقكانيف القكل الكافية التي  منت حؽ المرأة في التممؾ في األردف كعدـ 

المرأة بال  كتمؿ بسبب ثقافة العادات كالتقاليد كالمكاريث التي تبقيالمساس بها. لكف يبقى األمر غير م

باقي الحقكؽ التي يجب أف تعطى لممرأة بحسب المعا دات كالمكاثيؽ تعمؽ بحقكؽ كاممة فيما ي

 2الدكلية.

 

 الفرع الثالث

 حق الممكية لممرأة في التشريعات الفمسطينية

الممكية  بأف (21جا  في الفقرة الثالثة مف نص المادة ) إذ 3؛2003كفؿ القانكف األساسي المعدؿ لعاـ 

الخاصة مصكنة، كال تنزع الممكية كال يتـ االستيال  عمى العقارات أك المنقكالت إال لممنفعة العامة كفقان 

قانكف ح مف أحكاـ  ذا المادة أف اليت  ."لمقانكف في مقابؿ تعكيض عادؿ أك بمكجب حكـ ق ائي

 ك ك حقان فرديا يكتسب لكؿ فرد مف أفراد المجتمع. نص عمى أف الممكية مصكنةالفمسطيني األساسي 

كال يجكز حرماف أم شخص مف حؽ الممكية أك تجريدا مف  ذا الحؽ إال بطريقتيف، األكلى  ي  

كبعد الحصكؿ عمى إال بمكجب القانكف  ى ممكية العقارات باالستمالؾ كالتي ال تككفاالستيال  عم

                                                           
 .74، ص، مرجع سابؽالكجيز في شرح القانكف المدنيالعبيدم،  1
امات: مصادر االلتزاـ: دراسة في القانكف المدني األردني كالمصرم كالفرنسي كمجمة االحكاـ العدلية النظرية العامة لاللتز أمجد منصكر،  2

 .163األردف،  ص -، عماف2015، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، كالفقه االسالمي مع التطبيقات الق ائية لمحكمتي النقض كالتمييز
 .19/3/2003، بتاري  5، ص0جريدة الكقائع الفمسطينية العدد ، الصادر في2003القانكف األساسي المعدؿ لعاـ   3



26 
 

في حاالت معينة أما الثانية فتككف بطريؽ المصادرة مف قبؿ الجهات المختصة  .التعكيض العادؿ

 1كتككف كعقكبة نتيجة ارتكاب فعؿ مجـر أك كدبير احترازم فهي ال تقترف بالتعكيض.

مف التشريعات الفمسطينية التي نصت عمى الحؽ في الممكية مجمة األحكاـ العدلية التي تعتبر مف 

تـ صياغتها كتشريعها كذلؾ تطبيقان ألحكاـ الشريعة اإلسالمية، كالتي تـ تشريعها أكلى التشريعات التي 

التي تخ ع لمدكلة  لـز بها كؿ الدكلةأكالتي  1869ة كقد صدرت في العاـ في عهد الدكلة العثماني

ف جؿ تطبيقها، كباعتبار أف فمسطيف مف المناطؽ التي تخ ع لمحكـ العثماني بالتالي فإأالعثمانية مف 

مادة قانكنية تبيف فيها  1851مه تت مف المج 2.تمؾ الحقبهمجمة األحكاـ العدلية تنطبؽ عميها في 

فقد نصت مجمة األحكاـ العدلية  ؛حكاـ الممكية ككيفية التصرؼ بها كالقكانيف كالتشريعات التي تنظمهاأ

الماؿ ذاته أك منافع  عينان أم( عمى أف الممؾ  ك ما تممكه االنساف سكا  كاف 125) في نص المادة

 3 ذا الماؿ أك الشي ، كيككف ذلؾ عمى منقكالت أك عقارات.

كما أقرت مجمة األحكاـ العدلية في الحؽ بالممكية لألفراد ككفمت عدـ  ماف اإلعتدا  عميه مف قبؿ 

( مف مجمة األحكاـ العدلية عمى أف التصرؼ في ممؾ 95الغير، فعمى سبيؿ المثاؿ نصت المادة )

( النص عمى عدـ جكاز التصرؼ في ممؾ الغير دكف 96يعتبر باطالن، كت منت أحكاـ المادة ) الغير

 ( مف المجمة.97إذف منه، كما ال يجكز أخذ ماؿ الغير دكف سبب شرعي كفقان ألحكاـ المادة )

                                                           
 .95(، ص1978، مصر )373، عدد 69، مجمد مجمة مصر المعاصرةعمي فا ؿ حسف، "المصادرة عقكبة،"   1
لحمفا  كك ع مرت فمسطيف بعدة بفترات تغيرت بها القكانيف ذلؾ بسبب انتقاؿ حكـ فمسطيف مف الدكلة العثمانية بعد  زيمتها عمى يد ا 2

، كالتي خ عت فيها فمسطيف إلى 1922إلى العاـ  1917فمسطيف  مف االنتداب البريطاني إباف الحرب العالمية األكلى في العاـ 
، كفي تمؾ الفترة تـ إلغا  بعض القكانيف المطبقة في األرا ي الفمسطينية كاستبداؿ 1948حتى العاـ  1921االنتداب البريطاني مف العاـ 

 نها بالقكانيف التي كانت تسنها الحككمة البريطانية المنتدبة داخؿ األرا ي الفمسطينية. أما القكانيف العثمانية التي لـ يتـ التعديؿبعض م
. عمي العكا ي، 164النظرية العامة لاللتزامات، عميها، فتبقى سارية ك ك ما أبقى مجمة األحكاـ العدلية مطبقة داخؿ فمسطيف. منصكر، 

، لقانكني لمدكلة الفمسطينية المستقمة تحت االحتالؿ في  ك  ميثاؽ ككثائؽ األمـ المتحدة كمبادئ القانكف الدكلي: دراسة قانكنيةالك ع ا
 .44المغرب، ص -، صنعا 1992دار اقرأ، 

را إلى كقت الحاجة منقكالن كاف ( مف مجمة األحكاـ العدلية عمى أف " الماؿ  ك ما يميؿ إليه طبع اإلنساف كيمكف ادخا126إذ تنص المادة )  3
 أك غير منقكؿ."
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الؾ مأنه يجكز لمدكلة أف تقـك بأخذ األ( عمى 26)ستيال  عمى الماؿ فقد نصت المادة كفيما يتعمؽ باإل

تي تعك هـ عما كقع مف الخاصة مف أجؿ المنفعة العامة، بما ي مف لألفراد ال مانات العادلة ال

 . رر

يت ح لمباحثة مف نصكص القانكف األساسي الفمسطيني كنصكص مجمة األحكاـ العدلية أنها جائت 

ـ اإلعتدا  نصكصان عامة، تكفؿ لمجميع الحؽ في التممؾ كاإلنتفاع مف الشي  المممكؾ، ك ماف عد

نما  ي ممنزحة لكافة  عميه مف اآلخريف، كأف  ذا الحقكؽ ال يكجد فيها تمييز بيف المرأة كالرجؿ، كا 

 فئات المجتمع.
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 الثاني بحثالم

 حق المرأة في العمل

ك ك حؽ لكؿ فرد في الدكلة، ك ك عبارة عف قدرة  األساسيةاإلنساف حقكؽ  فيعتبر الحؽ في العمؿ م 

بشرط أف يقكـ بعمؿ ير اا لنفسه؛ فال يجكز  ؛يشهععمى العمؿ مف أجؿ كسب رزقه كلقمة الفرد 

في القانكف الدكلي لحقكؽ االنساف.  ان محظكر  ان معيف، فالعمؿ القسرم أمر إطار إجبارا عمى العمؿ  مف 

لمالئمة في العمؿ ككذلؾ إرشاد كال بد لمدكلة مف تكفير فرص العمؿ لسكانها كتهيئة الظركؼ ا

 1شخاص إلى األعماؿ األكثر مالئمة لقدراتهـ.األ

الظركؼ المتعمقة بساعات كأماكف العمؿ؛ كال بد مف  إذكيجب أف يككف العمؿ مالئمان بشكؿ كامؿ مف 

حد أدنى إطار  مف مراعاة األجكر المناسبة لمعامميف ككذلؾ المساكاة في األجكر بيف الرجؿ كالمرأة، 

ؽ العامميف ، كما أنه يجب حفظ حبه كافة منظكمة العمؿ في الدكلة تمتـزك  ت عه القكانيف لألجكر

 راب بشرط في اإل كحقهـمف أجؿ المطالبة بتحسيف أحكالهـ  ،نقابي أك اتحادمإطار  مف  بالعمؿ

 2خالؿ باألمف كالنظاـ العاـ.عدـ اإل

األكؿ، في حيف  مطمبكذلؾ في ال كاإلقميمية لعمؿ في المكاثيؽ الدكليةفي اتتناكؿ الدراسة حؽ المرأة 

 كذلؾ عمى النحك اآلتي: الكطنية قكانيفال في الثاني حؽ المرأة في العمؿ مطمبتتناكؿ في ال

 

 

                                                           
 .124مصر، ص -، القا رة2014، كنكز لمنشر كالتكزيع، حقكؽ االنساف: جرائـ كانتهاكات كعبكديةياسر شعباف،  1
 .125سابؽ، صالمرجع ال 2
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 األول مطمبال

 الدولية واإلقميميةوالمعاىدات حق المرأة في العمل في المواثيق 

 مف الحقكؽ األساسية كاعتبرتهعمى حؽ المرأة في العمؿ؛ إلقميمية الدكلية كاكالمعا دات كدت المكاثيؽ أ

 كما نصت عمى ظركؼ كشركط عمؿ المرأة كالبيئة المناسبة لعممها، كالحقكؽ المتساكية في العمؿ.

كما  جا  في نصكصها حكؿ حؽ المرأة في العمؿ تتناكؿ الدراسة في  ذا الفرع أ ـ  ذا المكاثيؽ كما 

 ، كذلؾ عمى النحك اآلتي: يرتبط به مف حقكؽ

 الفرع األول

 الدوليةوالمعاىدات مرأة في العمل في المواثيق حق ال

الدكلية حؽ العمؿ كال مانات المرتبطة به كالمتعمقة بظركؼ العمؿ كبيئة كالمعا دات تناكلت المكاثيؽ 

 اإلجتماعيةك  اإلقتصاديةمف  ذا المكاثيؽ العهد الدكلي الخاص بالحقكؽ  ،العمؿ كشركط العمؿ

تفاقيةكالثقافية ك  تتناكؿ  يات كالتكصيات الصادرة عف منظمة العمؿ الدكلية؛اإلتفاقككذلؾ  سيداك، ا 

  سة أحكامها عمى النحك اآلتي: الدرا

 1441العالمي لحقوق اإلنسان لعام  اإلعالن . أ

كت مف النص عمى أف لكؿ العالمي لحقكؽ اإلنساف لكؿ شخص الحؽ في العمؿ  اإلعالفكفؿ 

النص عمى حؽ كؿ العالمي  اإلعالفله، كما ت مف  شخص الحرية في اختيار عممه الذم يراا مناسبان 
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ية اكفي حم ،شخص بأف يتمتع بالعمؿ في ظركؼ تؤمف له الحصكؿ عمى شركط عمؿ عادلة كمر ية

 1مف البطالة.

العالمي لحقكؽ اإلنساف لمعماؿ الحؽ في الحصكؿ عمى أجر  اإلعالفكمف ال مانات التي منحها 

فيما بينهـ، كما منح العماؿ الحؽ في الحصكؿ عمى مكافأة عادلة متساكم لجميع األفراد دكف التمييز 

كمر ية، عمى أف ت مف له كألسرته العيشة الالئقة كت مف له كرامته اإلنسانية، كنص عمى أف 

 2.اإلجتماعيةمصمحة العامؿ، بكسائؿ أخرل لمحماية  تستكمؿ  ذا المكفأة، عندما تقتضً 

قهـ، فيما بينهـ ل ماف تمثيمهـ كالمطالبة بحقك شتراؾ ات باإلعماؿ الحؽ في إنشا  النقابكما أف لم

ن ماـ إلى النقابات التي تعمؿ عمى حماية مصالحهـ العمالية كالمطالبة بها كيككف لهـ الحؽ في اإل

 3كتحصيمها.

العالمي لحقكؽ اإلنساف عمى أف لكؿ شخص الحؽ في  اإلعالفكحكؿ ظركؼ كبيئة العمؿ فقد نص  

متع بأكقات فراغ أثنا  العمؿ، في ظؿ ساعات عمؿ محددة كمعقكلة كمناسبة. كت مف الراحة، كأف يت

العالمي حؽ كؿ شخص بالحصكؿ عمى إجازاته عمى أف تككف  ذا اإلجازات منتظمة بشكؿ  اإلعالف

 4دكرم، كال تخصـ مف راتبه فتككف مأجكرا.

 

                                                           
ص حؽُّ العمؿ، كفي حرِّية اختيار عممه، كفي العالمي لحقكؽ اإلنساف التي جا  فيها "لكؿِّ شخ اإلعالف( مف 23الفقرة األكلى مف المادة )  1

 شركط عمؿ عادلة كمير ية، كفي الحماية مف البطالة."
لجميع األفراد، دكف أمِّ تمييز، الحؽُّ  -2العالمي لحقكؽ اإلنساف :  اإلعالف( مف 23كرد ذلؾ في أحكاـ الفقرتيف الثانية كالثالثة مف المادة )  2

ر متساكو عمى العمؿ الم لكؿِّ فرد يعمؿ حؽٌّ في مكافأة عادلة كمير ية تكفؿ له كألسرته عيشةن الئقةن بالكرامة البشرية،  -3تساكم. في أجو
 ."اإلجتماعيةكتيستكمىؿ، عند االقت ا ، بكسائؿ أخرل لمحماية 

 اـ إليها مف أجؿ حماية مصالحه."( التي نصت عمى أف " لكؿِّ شخص حؽُّ إنشا  النقابات مع آخريف كاالن م23الفقرة الرابعة مف المادة )  3
ا في تحديد معقكؿ  اإلعالف( مف 24المادة )  4 العالمي لحقكؽ اإلنساف التي جا  فيها "لكؿِّ شخص حؽٌّ في الراحة كأكقات الفراغ، كخصكصن

 لساعات العمؿ كفي إجازات دكرية مأجكرة."
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 1422لعام  والثقافية واإلجتماعية اإلقتصاديةالعيد الدولي الخاص بالحقوق  . ب

. تعترؼ الدكؿ األطراؼ في  ذا العهد بالحؽ في 1في المادة السادسة منه عمى أنه " نص العهد

العمؿ، الذم يشمؿ ما لكؿ شخص مف حؽ في أف تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمؿ يختارا أك يقبمه 

تي تتخذ ا كؿ مف . يجب أف تشمؿ التدابير ال2بحرية، كتقكـ باتخاذ تدابير مناسبة لصكف  ذا الحؽ.

الدكؿ األطراؼ في  ذا العهد لتأميف الممارسة الكاممة لهذا الحؽ تكفير برامج التكجيه كالتدريب التقنييف 

كالمهنييف، كاألخذ في  ذا المجاؿ بسياسات كتقنيات مف شأنها تحقيؽ تنمية اقتصادية كاجتماعية 

 اإلقتصاديةرد الحريات السياسية ك كثقافية مطردة كعمالة كاممة كمنتجة في ظؿ شركط ت مف لمف

 1."األساسية

كفي  ذا النص إشارة إلى أف الحؽ في العمؿ  ك حؽ مكفكؿ مف قبؿ الدكلة لكافة أفراد الشعب رجاالن 

ناثان، كال بد مف أف يختار كؿ شخص عممه بحرية تامة دكف إجبارا عمى نمط عمؿ معيف، كتقـك  كا 

 كالثقافية.  اإلجتماعيةك  اإلقتصاديةت مف التنمية الدكلة أي ان بتكفير فرص العمؿ التي 

كما نصت المادة السابعة عمى أنه "تعترؼ الدكؿ األطراؼ في  ذا العهد بما لكؿ شخص مف حؽ في 

أ. مكافأة تكفر لجميع العماؿ، كحد أدنى:  :التمتع بشركط عمؿ عادلة كمر ية تكفؿ عمى الخصكص

اكل قيمة العمؿ دكف أم تمييز، عمى أف ي مف لممرأة أجر منصفا، كمكافأة متساكية لدل تس .1

خصكصا تمتعها بشركط عمؿ ال تككف أدنى مف تمؾ التي يتمتع بها الرجؿ، كتقا يها أجران يساكل 

. عيشان كريمان لهـ كألسر ـ طبقان ألحكاـ  ذا العهد ب. ظركؼ عمؿ 2 أجر الرجؿ لدل تساكل العمؿ،

ميع في فرص الترقية، داخؿ عممهـ، إلى مرتبة أعمى مالئمة، تكفؿ السالمة كالصحة ج. تساكل الج

                                                           
 .1966كالثقافية لعاـ  تماعيةاإلجك  اإلقتصادية( مف العهد الدكلي الخاص بالحقكؽ 6المادة )  1
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دكف إخ اع ذلؾ إال العتبارم األقدمية كالكفا ة د. االستراحة كأكقات الفراغ، كالتحديد المعقكؿ 

 ".لساعات العمؿ، كاإلجازات الدكرية المدفكعة األجر، ككذلؾ المكافأة عف أياـ العطؿ الرسمية

ى الحد األدنى لمحقكؽ التي يتمتع بها العماؿ دكف أف تميز بيف الرجاؿ ت  ذا المادة لتؤكد عم جا

األجكر كبيئة العمؿ كظركؼ العمؿ، ككيفية العمؿ في المنشأة، كما خصصت  ذا  حيثكالنسا  مف 

المادة نصان بالمرأة ي مف لها ظركؼ عمؿ مناسبة ال تقؿ عف تمؾ الممنكحة لمرجؿ، ككذلؾ  ركرة 

 .جؿ حيف يتساكل العمؿ لدل الطرفيفألجر الر  ان اكيمتس ان أف تتمقى أجر 

ال يتـ التمييز بيف الرجؿ كالمرأة في  حيثكما جا ت المادة ب ركرة تساكم الجميع في فرص الترقية ب 

 األجرحيث تكفؿ المادة الظركؼ المناسبة لمعامميف مف  كفي  ذا الم مار أي ان  .طار ذا اإل

ؿ الرسمية. كبذلؾ فإف العهد الدكلي الخاص قد  مف لممرأة الحؽ ستراحات كالمكافآت ككذلؾ العطكاإل

مكانيات المرأة، ك في العمؿ كحقها في أف يككف  ذا العمؿ في ظركؼ بيئية كاقتص ف أادية تتناسب كا 

 1يككف األجر مناسب كمتساكم مع الرجؿ.

 اإلجتماعيةك  اديةاإلقتصالمتحدة المتعمقة بالحقكؽ األمـ كقد أكدت عمى  ذا المادة تكصية لجنة 

اإلرشادات التي تتعمؽ باحتراـ الحؽ في العمؿ، كأكدت أف  ذا التي أصدرت مجمكعة مف  2كالثقافية،

الحؽ يرتبط بمجمكعة مف األمكر أ مها أنه ال بد لمدكلة مف القياـ بتكفير فرص العمؿ المناسبة 

خالؿ عدـ التمييز بينهـ عمى  ألفراد ا، ككذلؾ تسهيؿ كصكؿ جميع أفراد الدكلة إلى فرص العمؿ مف

أساس الجنس أك حتى  ؤال  المذيف يعتبركف مف ذكم االحتياجات الخاصة؛ فال بد مف تكفير فرص 
                                                           

 .152األردف، ص -، عماف1997، مكتبة دار الثقافة، األساسيةالكجيز في حقكؽ اإلنساف كحرياته غازم حسف صباريني،  1
لمعهد  التي ترصد تنفيذ دكلها األطراؼ خبيران مستقالن   18كالثقافية  ي الهيئة المؤلفة مف اإلجتماعيةك  اإلقتصاديةالمجنة المعنية بالحقكؽ  2

قرار المجمس االقتصادم كاالجتماعي  . كقد أينشئت المجنة بمكجبكالثقافية اإلجتماعيةك  اإلقتصاديةكؽ الدكلي الخاص بالحق
في  المجمس االقتصادم كاالجتماعي لألمـ المتحدةلال طالع بكظائؼ الرصد المسندة إلى  1985أيار/مايك  28المؤرخ  1985/17

 لمفك ية األمـ المتحدة حقكؽ اإلنساف:  اإللكتركنيلممزيد حكؿ المجنة أنظر المكقع  .الجز  الرابع مف العهد
  http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CESCR/Pages/CESCRIndex.aspx .21/1/2018تاري  الزيارة:  

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CESCR/Pages/Membership.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CESCR/Pages/Membership.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://ap.ohchr.org/documents/E/ECOSOC/resolutions/E-RES-1985-17.doc
http://ap.ohchr.org/documents/E/ECOSOC/resolutions/E-RES-1985-17.doc
http://ap.ohchr.org/documents/E/ECOSOC/resolutions/E-RES-1985-17.doc
http://www.un.org/ar/ecosoc/
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CESCR/Pages/CESCRIndex.aspx
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العمؿ المناسبة لهـ كعدـ التمييز بينهـ كبيف األشخاص العادييف، ككذلؾ ال بد أف يعمؿ األشخاص 

ؼ عمؿ مناسبة تكفؿ لهـ السالمة حريتهـ في اختيار العمؿ كلهـ الحؽ بالتمتع بظرك إطار  مف 

 1كالحرية في تككيف النقابات.

لها قبؿ الك ع  ةة الحامؿ مف تكفير الحماية الخاص( عمى حقكؽ المرأ12/2كما نصت المادة )

"كجكب تكفير حماية خاصة لألمهات خالؿ فترة  جا  فيها إذكالحصكؿ عمى اإلجازة بعد الك ع 

جازة مأجكرة أك إعامالت، أثنا  الفترة المذككرة، نح األمهات المعقكلة قبؿ الك ع كبعدا. كينبغي م

 ".مصحكبة باستحقاقات  ماف اجتماعي كافية ةإجاز 

 1424لسنة سيداو  إتفاقية . ت

جا  في الفقرة األكلى منها  إذ )11سيداك عمى حقكؽ المرأة العاممة كذلؾ في المادة ) إتفاقيةأكدت 

تدابير المناسبة لمق ا  عمى التمييز  د المرأة في ميداف عمى أنه "تتخذ الدكؿ األطراؼ جميع ال

  :املرجؿ كالمرأة، نفس الحقكؽ كال سيالعمؿ لكى تكفؿ لها، عمى أساس المساكاة بيف ا

  الحؽ في العمؿ بكصفه حقان ثابتان لجميع البشر. -أ

ي شؤكف الحؽ في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلؾ تطبيؽ معايير اختيار كاحدة ف -ب

 اإلستخداـ.

زايا الحؽ في حرية اختيار المهنة كنكع العمؿ، كالحؽ في الترقية كاألمف عمى العمؿ كفي جميع م -ج 

عادة التدريب المهن يكشركط الخدمة، كالحؽ في تمق ، بما في ذلؾ التممذة الحرفية كالتدريب يالتدريب كا 

 المهنى المتقدـ كالتدريب المتكرر.
                                                           

، 2لتكزيع، جز  ، األقالـ الهادفة لمنشر كاالقانكف الدكلي لحقكؽ االنساف: الحقكؽ المحميةمحمد خميؿ المكسى، كمحمد يكسؼ عمكاف،  1
 .51األردف، ص -، عماف2009
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كاة في األجر، بما في في ذلؾ االستحقاقات، كالحؽ في المساكاة في المعاممة الحؽ في المسا -د  

 فيما يتعمؽ بالعمؿ ذل القيمة المساكية، ككذلؾ المساكاة في المعاممة في تقييـ نكعية العمؿ.

سيما في حاالت التقاعد كالبطالة كالمرض كالعجز كالشيخكخة الحؽ في ال ماف االجتماعي، كال -ق

 حاالت عدـ األ مية لمعمؿ، ككذلؾ الحؽ في إجازة مدفكعة األجر. كغير ذلؾ مف

 ".الحؽ في الكقاية الصحية كسالمة ظركؼ العمؿ، بما في ذلؾ حماية كظيفة اإلنجاب -ك 

سيداك أكدت عمى المساكاة بيف المرأة  إتفاقيةأف  المذككرة أعالا المادة يت ح مف نص الفقرة األكلى مف

عمى فرص عمؿ متساكية، كالمساكاة في األجكر كالمعاممة ككذلؾ ال ماف  الحصكؿإطار كالرجؿ في 

عمى أنه: تكخيان لمنع التمييز  د المرأة بسبب ( 11)الفقرة الثانية مف المادة جتماعي. كما نصت اإل

  الزكاج أك األمكمة،  مانان لحقها الفعمى في العمؿ، تتخذ الدكؿ األطراؼ التدابير المناسبة:

فصؿ مف الخدمة بسبب الحمؿ أك إجازة األمكمة كالتمييز في الفصؿ مف العمؿ عمى أساس أ. لحظر ال

  الحالة الزكجية، مع فرض جزا ات عمى المخالفيف. 

ب. إلدخاؿ نظاـ إجازة األمكمة المدفكعة األجر أك المشفكعة بمزايا اجتماعية مماثمة دكف فقداف لمعمؿ 

  .ماعيةاإلجتالسابؽ أك لألقدمية أك لمعالكات 

لتزامات لتمكيف الكالديف مف الجمع بيف اإلزمة المساندة الال اإلجتماعيةالخدمات ج. لتشجيع تكفير 

العائمية كبيف مسؤكليات العمؿ كالمشاركة في الحياة العامة، كالسيما عف طريؽ تشجيع إنشا  كتنمية 

  شبكة مف مرافؽ رعاية األطفاؿ.
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 .فترة الحمؿ في األعماؿ التي يثبت أنها مؤذية لهاد. لتكفير حماية خاصة لممرأة أثنا  

. يجب أف تستعرض التشريعات الكقائية المتصمة بالمسائؿ المشمكلة بهذا المادة استعرا ان دكريان في 3

 ". ك  المعرفة العممية كالتكنكلكجية، كأف يتـ تنقيحها أك إلغاؤ ا أك تكسيع نطاقها حسب االقت ا 

عمى  ركرة اتخاذ الدكؿ ال مانات الكافية لتمكيف المرأة العاممة الحامؿ مف جا ت  ذا الفقرة لتؤكد 

، كالحؽ في إجازة األمكمة كعدـ فصمها بسبب الحمؿ، يةاإلتفاقالحصكؿ عمى حقكقها التي كفمتها لها 

 ثنا  الحمؿ.أككذلؾ تكفير الحماية الخاصة لها أك  ماف عدـ تكظيفها بسبب حممها 

 ت الصادرة عن منظمة العمل الدوليةيات والتوصيااإلتفاق . ث

مف  .التكصيات فيما يتعمؽ ب ماف حقكؽ المرأة العاممةيات ك اإلتفاق أصدرت  ذا المنظمة العديد مف

  ذا الحقكؽ التي منحتها لممرأة العاممة:

 ستخدام النساء قبل الوضع وبعدهتنظيم ا  .1

مادة الثالثة منها عمى سريانها قد نصت الف 1؛1919( لعاـ 3)حماية األمكمة رقـ  تفاقيةإل فقان ك ذلؾ ك  

يعمؿ  يت التأكابعها )مع استثنا  المنشت الصناعية كالتجارية العامة كالخاصة كتأشأف جميع المنش يف

فيها أع ا  أسرة كاحدة فقط( كتنص عمى أنه يجب االلتزاـ بما يأتى: أ. عدـ السماح بتشغيؿ المرأة 

أف تنقطع عف العمؿ إذا قدمت شهادة  ي. ب. تخكيؿ المرأة الحؽ فة لمك عخالؿ األسابيع الستة التالي

تتغيب فيها  ييككف لممرأة خالؿ المدة التطبية تفيد ترجيح حصكؿ الك ع خالؿ ستة أسابيع. ج. أف 

                                                           
 1919أكتكبر )تشريف األكؿ(  29عف المؤتمر العاـ لمنظمة العمؿ الدكلية فى دكرته األكلى المنعقد بكاشنطكف فى  اإلتفاقيةصدرت  ذا  1

ذلؾ مسألة المزايا التي تمنح  )بنا  عمى دعكة حككمة الكاليات المتحدة األمريكية( بشأف استخداـ النسا  قبؿ الك ع كبعدا، بما في
يكنيك )حزيراف( سنة  13دكر التنفيذ اعتبارا مف  اإلتفاقية(، كقد دخمت  ذا 1919حماية األمكمة لعاـ  إتفاقيةلألمهات. كقد أطمؽ عميها )

 :اإللكتركني. المنشكرة عمى المكقع 103رقـ  اإلتفاقيةبمقت ى  1952، ثـ عدلت فى عاـ 1921

      c003.pdf-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo                                   19/2/2018رة: تاري  الزيا     

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c003.pdf
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ة تمكنها  ي كطفمها مف بالتطبيؽ ألحكاـ الفقرتيف )أ( ك)ب( حؽ الحصكؿ عمى مزايا مالية كافي

طيبة، عمى أف تدفع  ذا المزايا إما مف األمكاؿ العامة أك عف طريؽ نظاـ أحكاؿ صحية  يالمعيشة ف

 التأميف، كتحدد السمطة المختصة فى كؿ دكلة مقدار  ذا المزايا عمى كجه الدقة. كما يجب أف يككف

الحصكؿ عمى الرعاية الطبية المجانية مف طبيب أك قابمة مؤ مة....  يف –كميزة إ افية –لممرأة الحؽ 

يككف لممرأة التي تر ع طفمها الحؽ في فترتيف لمراحة يكميا خالؿ ساعات عممها ال تقؿ مدة  د. أف

 كؿ منهما عف نصؼ ساعة لتتمكف مف إر اع طفمها".

عف عممها لمفقرة )أ( أك )ب( مف المادة إمرأة إذا تغيبت "في المادة الرابعة عمى أنه  يةاإلتفاقكما تنص 

ظمت متغيبة عف عممها مدة أطكؿ نتيجة مرض يثبت بشهادة طبية أنه  ، أك إذايةاإلتفاقمف  ذا  (3)

لصاحب  نه ال يجكز قانكنان ناتج مف الحمؿ أك الك ع كيجعمها غير قادرة عمى تحمؿ أعبا  العمؿ، فإ

أف ينذر ا  –كؿ بمد يقصى الذل تحددا السمطة المختصة فإلى أف تتعدل فترة غيابها الحد األ–العمؿ 

  "مدته خالؿ  ذا الغياب. يكقت تنته يف ا كال أف يرسؿ إليها إنذاران بالفصؿ مف عممه

 مومة وفترات الرضاعة األ الحق فى أجازة .2

 ىعم يةاإلتفاقنصت المادة الثالثة مف  ذا  1؛1952لسنة  103حماية األمكمة رقـ  تفاقيةإل فقان ك ذلؾ ك 

فترة أجازة لألمكمة متى قدمت شهادة  الحؽ فى يةاإلتفاقلممرأة التى تنطبؽ عميها أحكاـ  ذا  -أنه "أ

فترة تشمؿ  أسبكعان  12يجب أف ال تقؿ مدة أجازة األمكمة عف  -بية تحدد اليكـ المحتمؿ لمك ع. بط

تحدد القكانيف أك المكائح القكمية فترة اإلجازة اإلجبارية بعد الك ع كال  -أجازة إجبارية بعد الك ع. ج

كيجكز أف يمنح الجز  الباقي مف أجازة األمكمة الكمية قبؿ  يجكز أف تقؿ بأم حاؿ عف ستة أسابيع
                                                           

الثيف المنعقدة فى جنيؼ فى فى دكرته الخامسة كالث 28/6/1952المؤتمر لعاـ لمنظمة العمؿ الدكلية بتاري  في   ذا اإلتفاقية تأقر   1
نثى بصرؼ أكفقان لممادة الثانية مف  ذا اإلتفاقية فإف المرأة تعرؼ بأنها "أم  .7/9/1955مف  كدخمت دكر التنفيذ اعتباران  4/6/1952

 :اإللكتركنيع النظر عف السف أك الحسنة أك الجنسية أك الجنس أك العقيدة سكا  أكانت متزكجة أـ غير متزكجة." المنشكرة عمى المكق
  c103.pdf-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo:                                    19/2/2018تاري  الزيارة:     

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c103.pdf
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التاري  المتكقع لمك ع أك بعد استنفاد فترة اإلجازة اإلجبارية أك يؤخذ بع ها قبؿ الك ع كالبعض 

تمد  -القكانيف أك المكائح القكمية. د اآلخر عقب استنفاد فترة اإلجازة اإلجبارية كذلؾ طبقان لما تحددا

لمحتمؿ لمك ع كبيف منكحة قبؿ الكقت المحتمؿ لمك ع ألية مدة أخرل بيف  ذا الكقت ااإلجازة الم

 يف-بارية بعد الك ع لهذا السبب.  ػلمك ع مع عدـ جكاز خفض فترة اإلجازة اإلج يالتاري  الفعم

ة أجاز  يكانيف أك المكائح القكمية الحؽ فحالة المرض الناجـ عف الحمؿ المؤيد بشهادة طبية تمنح الق

حالة  يف -إ افية قبؿ الك ع. كيجكز لمسمطة المختصة أف تحدد الحد األقصى لمثؿ  ذا اإلجازة. ك

المرض الناجـ عف الك ع المؤيد بشهادة طبية يحؽ لممرأة مدة اإلجازة بعد الك ع كيجكز لمسمطة 

 المختصة أف تحدد الحد األقصى لهذا اإلجازة."

أجازة األمكمة  يلممرأة خالؿ تغيبها عف عممها ف -عمى أنه "أ  يةاإلتفاقكما نصت المادة الرابعة مف 

تحدد القكانيف أك المكائح  -ألحكاـ المادة الحؽ في الحصكؿ عمى مزايا نقدية كطبية. ب الممنكحة طبقان 

تككف كافية لممحافظة التامة عمى صحة األـ كالطفؿ طبقا لممستكل الالئؽ  حيثالقكمية فئات المزايا ب

تت مف المزايا الطبية الرعاية قبؿ الك ع كأثنا  الك ع كبعد الك ع التي تقكـ بها  -لممعيشة. ج

زائرات صحيات مؤ الت أك أطبا  ممارسيف ككذلؾ العالج بالمستشفى عند ال ركرة مع احتراـ حرية 

بية تؤدم المزايا النقدية كالط -لخاص. دالحامؿ فى اختيار الطبيب كاالختيار بيف المستشفى العاـ ك ا

أما مف التأميف االجتماعى اإللزامى أك مف اإلنفاؽ العاـ كفى كمتا الحالتيف يككف تقديمها حقا لجميع 

ت مف لمنسا  الالئي ال يستكفيف شركط استحقاؽ  -النسا  الالئى تتكافر فيهف الشركط المحددة.  ػ

تتطمبه مثؿ  ذا  المزايا المساعدات الكافية مف صناديؽ المساعدات العامة بشرط استيفا  ما

في حالة تقدير المزايا النقدية لمتأميف االجتماعى كاإللزامى تبعا  -المساعدات مف بحث اجتماعى. ك

لممرتب السابؽ ال يجكز أف يقؿ معدؿ  ذا المزايا عف ثمثى المرتب السابؽ كالذل تحسب المزايا عمى 

كالعامالت نسا  كرجاؿ فى  أساسه.ز. لغرض كفالة مثؿ  ذا المزايا عمى أساس مجمكع العماؿ
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المؤسسات المختصة سكا  سددت  ذا االشتراكات مف صاحب العمؿ كالعماؿ أـ مف صاحب العمؿ 

ال يتحمؿ صاحب العمؿ بمفردا فى أية حالة مسئكلية تكاليؼ المزايا المستحقة لمعامالت  -كحدا. ح

 الالئى يستخدمهف."

نقطاع عف عممها لهذا تر ع طفمها الحؽ فى اال يالتمرأة يككف لم .أ": الخامسةالمادة كجا  في نص 

حتسب فترات االنقطاع ت .ب. الغرض فى الكقت أك األكقات التى تحدد ا القكانيف أك المكائح القكمية

 يالقكانيف أك المكائح القكمية كف ر اع كساعات عمؿ كتدفع عنها األجكر طبقا لما تقرراعف العمؿ لإل

به  ذا  يلما تق  المكقؼ طبقان  ات الجماعية، يحدداإلتفاقمر محككما بيككف فيها األ يالتالحاالت 

 "ات.اإلتفاق

 متغيبة عف عممها فيمكظفة أف ينذر صاحب العمؿ بالفصؿ  ككفقان لنص لممادة السادسة فإنه ال يجكز

ها بمثؿ  ذا كال أف يرسؿ إلي ،يةاإلتفاقألحكاـ المادة الثالثة مف  ذا  أجازة األمكمة الممنكحة لها طبقان 

 ب.مدته أثنا   ذا التغي تنتهي بحيثاإلنذار 

 العمل الميمي لممرأة العاممة .3

تفاقيات لتنظيـ أصدر ا إذمف الحقكؽ التي  منتها منظمة العمؿ لممرأة حقها فيما يتعمؽ بالعمؿ الميمي 

ليؿ" مدة يقصد بكممة " تفاقيةلإل ككفقان  (1948لسنة  89ك 1919 لسنة 4لمنسا  ) يالتشغيؿ الميم

كالساعة  مسا ن  إحدل عشر ساعة متكالية عمى األقؿ، تدخؿ فيها الفترة الكاقعة بيف الساعة العاشرة

سف أثنا   أنه "ال يجكز تشغيؿ النسا  مف أم عمىفي المادة الثالثة  يةاإلتفاق. كتنص الخامسة صباحان 
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 يثنى مف ذلؾ المنشئات التها، كيستمف فركع الميؿ في أم منشأة صناعية عامة أك خاصة أك في أم

 1ا غير أفراد األسرة الكاحدة."ال يشتغؿ فيه

كبذلؾ فإنه ال يجكز تشغيؿ المرأة في الفترة الميمية مف العاشرة مسا ن كحتى الخامسة صباحان؛ كذلؾ 

 حفاظان عمى مكانة المرأة في المجتمع، كحماية لها مف االستغالؿ أك التعرض. 

 المناجم بمختمف أنواعيا يالعمل تحت سطح األرض ف يستخدام النساء فاتنظيم  .4

التي  (1935لسنة  45الدكلية رقـ  يةاإلتفاق) لمنسا  العمؿ تحت سطح األرض تفاقيةإل فقان ك ذلؾ ك 

ستخراج مكاد مف باطف اـ" كؿ عمؿ عاـ أك خاص الغرض منه بياف شمكؿ كممة "منجفي   تمتا

ستخداـ النسا  مف اال يجكز مادة الثانية فقد نصت عمى أنه كفقان لممادة األكلى منها. أما في الرض األ

 2.العمؿ تحت سطح األرض فى المناجـ يسف ف مأ

 

 

                                                           
بشأف  1919لسنة  4رقـ  ألكلى في كاشنطف، كأصدر اإلتفاقيةكرته اعقد المؤتمر العاـ لمنظمة العمؿ الدكلية فى د 29/10/1919بتاري    1

مف  دكر التنفيذ اعتباران  ( كقد دخمت  ذا اإلتفاقية1919الميؿ عاـ تشغيؿ النسا  أثنا   إتفاقية"تشغيؿ النسا  أثنا  الميؿ" كالتى أطمؽ عميها )
مر العاـ لمنظمة العمؿ الدكلية تـ عقد المؤت 4/6/1934 ي. كف89بمقت ى اإلتفاقية رقـ  1948كعاـ  1921يكنيك )حزيراف( سنة  13
الخاصة بتشغيؿ  اإلتفاقيةلبعض أحكاـ  دكرته الثامنة عشرة فى جنيؼ )بدعكة مف مجمس إدارة مكتب العمؿ الدكلى( كقد أجرل تعديالن  يف

" كقد 1934تشغيؿ النسا  أثنا  الميؿ )معدلة( سنة  إتفاقيةكأطمؽ عميها " -كافؽ عميها المؤتمر فى دكرته األكلى يكالت –  أثنا  الميؿ النسا
أجرل المؤتمر العاـ لمنظمة العمؿ  1948. كفى عاـ 1936نكفمبر )تشريف الثانى( سنة  22دكر التنفيذ اعتبارا مف  اإلتفاقيةدخمت  ذا 

معدلة لعاـ  41رقـ  اإلتفاقيةحمت محؿ  يكالت 1948لعاـ  89يؿ باإلتفاقية تشغيؿ النسا  أثنا  الم إتفاقيةمجاؿ  يف جديدان  الدكلية تعديالن 
 :اإللكتركني. المنشكرة عمى المكقع 1934

  c004.pdf-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo.                                                  19/2/2018تاري  الزيارة:     

يكنيك )حزيراف( سنة  4عف المؤتمر العاـ لمنظمة العمؿ الدكلية فى دكرته التاسعة عشرة المنعقدة فى جنيؼ فى  اإلتفاقيةصدرت  ذا   2
العمؿ تحت سطح  إتفاقيةبشأف استخداـ النسا  فى العمؿ تحت سطح األرض فى المناجـ بمختمؼ أنكاعها كقد أطمؽ عميها اسـ " 1935
 :اإللكتركني". المنشكرة عمى المكقع 1935)لمنسا ( لسنة األرض 

                                                  c045.pdf-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo. 19/2/2018تاري  الزيارة:      

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c004.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c045.pdf
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 الفرع الثاني

 قميميةوالمعاىدات اإل حق المرأة في العمل في المواثيق

عمى التساكم بيف المرأة كالرجؿ في العمؿ كاألجكر  1994لسنة اإلنساف نص الميثاؽ العربي لحقكؽ 

( أنه "ال يجكز التمييز بيف الرجؿ كالمرأة في حؽ االستفادة الفعمية مف 34/4) جا  في نص المادة إذ

أكد الميثاؽ  إذ" .التدريب كالتككيف كالتشغيؿ كحماية العمؿ كاألجكر عند تساكم قيمة كنكعية العمؿ

كالتشغيؿ كحماية  التدريب إذالتمييز بيف المرأة كالرجؿ في الحقكؽ العمالية مف  عمى أنه ال يجكز

 "العمؿ كاألجكر.

عمى أنه "ال  1994العربي العربي لحقكؽ اإلنساف لعاـ ( مف الميثاؽ 43كتأكيدان لذلؾ نصت المادة )

يجكز تفسير  ذا الميثاؽ أك تأكيمه عمى نحك ينتقص مف الحقكؽ كالحريات التي تحميها القكانيف 

اإلنساف يها في المكاثيؽ الدكلية كاإلقميمية لحقكؽ الداخمية لمدكؿ األطراؼ أك القكانيف المنصكص عم

 ".التي صدقت عميها أك أقرتها بما فيها حقكؽ المرأة كالطفؿ كاألشخاص المنتميف إلى األقميات

 1976،1لسنة  العربية لظركؼ كتشغيؿ المرأة العاممة يةاإلتفاقكما أنه حماية لحقكؽ المرأة صدرت 

، عف طريؽ مقتصادلتحقيؽ التحرر اإل األساسيةدعامة ال ي أف القكل البشرية عمى  نصتالتي 

الشاممة. كأف المرأة تمثؿ نصؼ  ذا القكل، مما يقت ى إسهاـ األيدل  اإلقتصاديةك  اإلجتماعيةالتنمية 

 العاممة النسائية فى عممية التنمية عمى أكسع نطاؽ ممكف، كعمى أساس المساكاة التامة مع الرجؿ.
                                                           

 125عف الدكرة الخامسة لمؤتمر العمؿ العربى بقرار المؤتمر رقـ  1976العربية لظركؼ كتشغيؿ المرأة العاممة لسنة  صدرت اإلتفاقية  1
تعتبر  اإلتفاقية( مف 20كا تمت بشركط كظركؼ تشغيؿ المرأة العاممة عمى مستكل الدكؿ العربية. ككفقان لممادة ) 12/6/1976بتاري  

لممرأة العاممة. كال يجكز أف يترتب  اإلجتماعية، حدا أدنى لما يجب أف يكفرا تشريع العمؿ كالتأمينات فاقيةاإلتاألحكاـ المنصكص عميها فى 
ات اإلتفاق، االنتقاص مف أية مزايا أك حقكؽ نقدية أك عينية، ينص عميها التشريع أك األحكاـ الق ائية أك اإلتفاقيةعمى االن ماـ إلى  ذا 

 :اإللكتركنيبه فى أية دكلة مف الدكؿ المن مة إليها. المكقع الجماعية أك العرؼ المعمكؿ 

  content/uploads/2010/10/Arab_Convention_5.pdf-http://alolabor.org/wp.           19/2/2018تاري  الزيارة:      

http://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Arab_Convention_5.pdf
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تأدية دكر ا بطريقة  ينطالؽ المرأة فاأف بالعربية لظركؼ كتشغيؿ المرأة العاممة  يةاإلتفاقكما أك حت 

ات كما يحتـ تقديـ فعالة كمثمرة، يحتـ إيجاد المناخ المستقر كالمالئـ لها، عف طريؽ التشريع

أف المادة العاشرة مف كأكدت عمى تعينها عمى القياـ بكاجباتها فى األسرة كالعمؿ،  يالتسهيالت الت

الميثاؽ العربى لمعمؿ تنص عمى مكافقة الدكؿ العربية عمى تكحيد شركط كظركؼ العمؿ بالنسبة 

 لعمالها كمما أمكف ذلؾ.

عمى أنه يجب العمؿ عمى العربية لظركؼ كتشغيؿ المرأة العاممة  يةاإلتفاقفقد نصت المادة األكلى مف 

كاـ  ذا التشريعات عمى األحتشتمؿ شريعات العمؿ، كما يجب أف مساكاة المرأة كالرجؿ فى كافة ت

 قطاع الزراعة. يى األخص فكافة القطاعات بصفة عامة كعم يالمنظمة لعمؿ المرأة، كذلؾ ف

ية عمى أنه فيما يتعمؽ بمجاؿ نالمادة الثا يفؼ كتشغيؿ المرأة العاممة العربية لظرك  يةاإلتفاقكما نصت 

كافة  ياالستخداـ، بيف الرجؿ كالمرأة، ف يرص فجب العمؿ عمى  ماف تكافؤ الفاالستخداـ كاألجكر ي

 يالترق ييجب مراعاة عدـ التفرقة بينهما فمجاالت العمؿ، عند تساكل المؤ الت كالصالحية كما 

كافة شركط كظركؼ العمؿ، ك ماف  يعمى  ماف مساكاة المرأة كالرجؿ فكما يجب العمؿ  .يالكظيف

مف  رجؿ، كذلؾ عف العمؿ المماثؿ كفقان لممادة الثالثةمنح المرأة العاممة األجر المماثؿ ألجر ال

 .يةاإلتفاق

أنه مراعاة طبيعة المرأة فى تنظيـ مجاؿ ظركؼ كبيئة العمؿ حماية لممرأة تـ النص عمى  حيثكمف 

يحدد ا  يأك ال ارة بالصحة أك األخالؽ التاألعماؿ الخطرة أك الشاقة  ييحظر تشغيؿ النسا  ف

كؿ  يتحدد الجهات المختصة فصت عمى أف ، ك ا  ليالن ال يجكز تشغيؿ النسك كؿ دكلة  يالتشريع ف
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ؾ تستثنى مف ذلعمى أف قع كتقاليد كؿ بمد، شى مع جك كمك ادكلة، المقصكد بالميؿ طبقا لما يتم

 1كؿ دكلة. ياألعماؿ التى يحدد ا التشريع ف

مح انة بمفردا أك تهيئة دار لتعمؿ فيها نسا ،  يالمنشآت الت يب عمى صاحب العمؿ فيجك  

كيحدد تشريع كؿ دكلة شركط إنشا  كمكاصفات كنظاـ دكر  شتراؾ مع منشأة أك منشآت أخرل.باإل

الفترة األخيرة لمحمؿ، يجب العمؿ عمى تخفيؼ األعماؿ التى تكمؼ بها المرأة العاممة أثنا  ك  الح انة.

 2الفترات المذككرة. الفترة األكلى عقب الكالدة، كيحظر تشغيمها ساعات إ افية فى يكف

الحصكؿ عمى إجازة بأجر  يلممرأة العاممة الحؽ فعمى أف  يةاإلتفاقنصت  مجاؿ رعاية األمكمة يفك 

كامؿ قبؿ كبعد الك ع، لمدة ال تقؿ عف عشرة أسابيع، عمى أف ال تقؿ مدة  ػذا اإلجػازة بعد الك ع، 

تمنح المرأة العاممة إجازة مر ية ك  نق ا  المدة المذككرة.اغيمها قبؿ عف ستة أسابيع، كيحظر تش

فى كؿ دكلة، كذلؾ حالة المرض الناجـ عف الحمؿ أك الك ع، طبقا لما يحددا التشريع  يف خاصة،

 حتساب  ذا اإلجازة، مف بيف اإلجازات المر ية المنصكص عميها فى القانكف.امع مراعاة عدـ 

جازة الك ع، أك أثنا  إجازتها المر ية إبالعاممة أثنا  حممها أك قيامها يحظر فصؿ المرأة ككذلؾ 

 3بسبب الحمؿ أك الك ع.

 

 

 

                                                           
 .1976العربية لظركؼ كتشغيؿ المرأة العاممة لسنة  اإلتفاقية( مف 7( ك )6المكاد )  1
 .1976العربية لظركؼ كتشغيؿ المرأة العاممة لسنة  اإلتفاقية( مف 9( ك )7المكاد )  2
 .1976العربية لظركؼ كتشغيؿ المرأة العاممة لسنة  اإلتفاقية( مف 12( ك )11( ك )10المكاد )  3
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 المطمب الثاني

 ل في القوانين الوطنيةحق المرأة بالعم

التشريعات األردنية كالمصرية كالفمسطينية لمك كع حؽ الدساتير ك كيفية تنظيـ  مطمبيتناكؿ  ذا ال

 هذا الحؽ، كذلؾ عمى النحك اآلتي:عمؽ بالمرأة في العمؿ كال مانات التي منحها لممرأة فيما يت

 

 الفرع األول

 حقوق المرأة العاممة في الدساتير

نص في المادة  إذلممرأة الحؽ في العمؿ ؛ 2011كتعديالته لعاـ  1952لعاـ األردني  مف الدستكر 

اد يه االقتصالعمؿ حؽ لجميع المكاطنيف كعمى الدكلة أف تكفرا لألردنييف بتكج -1( عمى أنه "12)

إعطا   -يعان يقكـ عمى المبادئ اآلتية: أتحمي الدكلة العمؿ كت ع له تشر  -2 الكطني كالنهكض به.

تحديد ساعات العمؿ األسبكعية كمنح العماؿ أياـ  -ب ه ككيفيته.العامؿ أجران يتناسب مع آلية عمم

اؿ التسريح تقرير تعكيض خاص لمعماؿ المعيميف، كفي أحك  -ج راحة أسبكعية كسنكية مع األجر.

 - ػ تعييف الشركط الخاصة بعمؿ النسا  كاألحداث. -كالمرض كالعجز كالطكارئ الناشئة عف العمؿ. د

 تنظيـ نقابي حر  مف حدكد القانكف." -. كخ كع المعامؿ لمقكاعد الصحية

أشار الدستكر إلى أف الحؽ في العمؿ  ك حؽ لجميع األردنييف؛ كال بد لمدكلة مف أف تكفمه  فقد

 منه، كأف تكفر الظركؼ كاألجر المناسب لمعامميف دكف التمييز فيما بينهـ، كما نصت المادة كت

 السابقة عمى  ركرة كجكد شركط خاصة بالنسا  كاألحداث بما ي مف لهـ ظركؼ تناسبهـ في العمؿ.
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عمى أف "العمؿ حؽ ككاجب كشرؼ تكفمه  2014( مف الدستكر المصرم لعاـ 12نصت المادة )كما 

كلة. كال يجكز إلزاـ أم مكاطف بالعمؿ جبران، إال بمقت ى قانكف كألدا  خدمة عامة لمدة محددة الد

 لممكمفيف بالعمؿ."  األساسيةكبمقابؿ عادؿ كدكف إخالؿ بالحقكؽ 

عمى أف "تمتـز الدكلة بالحفاظ عمى حقكؽ العماؿ، كتعمؿ عمى بنا  مف الدستكر  13نصت المادة ك 

ف طرفي العممية االنتاجية كتكفؿ سبؿ التفاكض الجماعى، كتعمؿ عمى حماية عالقات عمؿ متكازنة بي

العماؿ مف مخاطر العمؿ كتكافر شركط األمف كالسالمة كالصحة المهني، كيحظر فصمهـ تعسفيان، 

 كذلؾ كمه عمى النحك الذم ينظمه القانكف."

المناسبة لجميع أفراد ا  يت ح مف النصكص السابقه بأنه يقع عمى عاتؽ الدكلة تكفير فرص العمؿ

كبشكؿ متساكم كت مف تكفير ظركؼ العمؿ المناسبة لمعامميف؛ مف خالؿ العالقة المتكازنة بيف 

العامؿ كرب العمؿ. ك ذا أي ا يدؿ عمى رعاية الدكلة لهذا الحؽ بشكؿ ي مف حقكؽ كافة االطراؼ 

 1.اإلقتصاديةفي  ذا العالقة 

. 1( عمى أف "25المادة )نص في  إذحؽ العمؿ  2003ؿ لعاـ معدكفؿ القانكف األساسي الفمسطيني ال

. تنظـ 2العمؿ حؽ لكؿ مكاطف ك ك كاجب كشرؼ كتسعى السمطة الكطنية إلى تكفيرا لكؿ قادر عميه، 

، اإلجتماعيةعالقات العمؿ بما يكفؿ العدالة لمجميع كيكفر لمعماؿ الرعاية كاألمف كالرعاية الصحية ك 

 2. الحؽ في اإل راب يمارس في حدكد القانكف."4حؽ ينظـ القانكف أحكامه،  . التنظيـ النقابي3

 ذا إشارة مف القانكف الفمسطيني عمى أف الحؽ في العمؿ  ك حؽ لكؿ فمسطيني، في  تجد الدراسةك 

ككذلؾ  ك أمر ال بد لمدكلة مف السعي إلى تكفيرا لكافة أفراد دكلتها. ككذلؾ تنظيـ العالقات بيف 

                                                           
 .146، مرجع سابؽ، صالكجيز في حقكؽ االنساف، صباريني 1

 (.25، المادة )2003القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لعاـ   2
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كأرباب العمؿ بما يكفؿ الحفاظ عمى حقكؽ الطرفيف، كي مف تكفير الرعاية الصحية العامميف 

ككذلؾ كفؿ القانكف لمعامميف حرية تككيف النقابات، كالتي يقكمكف مف خاللها بالمحافظة  اإلجتماعيةك 

عمى حقكقهـ كالمطالبة بتحسينها  ذا باإل افة إلى حقهـ في اإل راب  مف الحفاظ عمى النظاـ 

كمف خالؿ النص تجد أف قانكف األساس الفمسطيني لـ يميز بيف الرجؿ كالمرأة في  1ـ في الدكلة.العا

 ساسية تفيد ب ركرة المساكاة في  ذا الحؽ لكال الجنسيف.أالحؽ في العمؿ كك ع قاعدة إطار 

 

 الفرع الثاني

 حق المرأة العاممة في قانون العمل

 2صر كفمسطيف الحديث عف حقكؽ المرأة العاممة ككفمتها،تناكلت قكانيف العمؿ في كؿ مف األردف كم

 تتناكؿ الدراسة أ ـ ما جا  في أحكاـ  ذا القكانيف حكؿ المرأة العاممة عمى النحك اآلتي:

 التي يحظر عمى أصحاب العمل تشغيل المرأة فييا األوقات  . أ

حدد بقرار مف الكزير ي"عمى أنه كتعديالته  1996لعاـ  األردني قانكف العمؿ  ( مف69نصت المادة )

ماؿ التي يحظر تشغيؿ النسا  . الصناعات كاألع1بعد استطالع رأم الجهات الرسمية المختصة 

 ال يجكز تشغيؿ النسا  فيها كالحاالت المستثناة منها."  ي. األكقات الت2.فيها

                                                           
 .81فمسطيف، ص -، راـ اهلل2017، الكمية العصرية الجامعية،دراسة مقارنة :شرح قانكف العمؿ الفمسطينيلممزيد أنظر: حساـ عرفات،  1
، 16/4/1996، بتاري  1173، صفحة 4113كتعديالته، المنشكر في الجريدة الرسمية األردنية  1996 لعاـ 8قانكف العمؿ األردني رقـ  2

 -، المنشكر في الجريدة الرسمية 2003( لعاـ 12كيشار إليه بقانكف العمؿ األردني أينما كرد في  ذا الدراسة. قانكف العمؿ المصرم رقـ )
لسنة  7ه بقانكف العمؿ المصرم أينما كرد في  ذا الدراسة. قانكف العمؿ الفمسطيني رقـ . كيشار الي7/4/2003العدد )مكرر( بتاري  في 

. كيشار إليه بقانكف العمؿ الفمسطيني أينما كرد في 25/11/2001، بتاري  7، صفحة 39، المنشكر في الكقائع الفمسطينية العدد 2000
  ذا الدراسة.
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ؿ الجهات كمف  نا تجد الدراسة أف المشرع يشير إلى حظر أعماؿ معينة عمى النسا  تحدد مف خال

 أف كالصحية النفسية الدراسات أثبتت المختصة؛ كذلؾ حفاظان عمى المرأة مف امتهانها في العمؿ. حيث

 االجتماعية، حياته عمى بؿ كأدائه صحته كأي ان عمى نفسية العامؿ عمى السمبية آثارا له الميمي العمؿ

 ي ر مما كزكجة، مهمتها كأـ عمى ير اتأث العاممة، كبالتالي لممرأة بالنسبة اآلثار  ذا جسامة كتزداد

 1القادمة. األجياؿ إلى أثرا كيمتد األسرية بعالقتها

القرار الخاص باألعماؿ كاألكقات التي يحظر تشغيؿ النسا  األردني كتنفيذان لذلؾ أصدر كزير العمؿ  

أنه ال يجكز كنص القرار فيما يتعمؽ باألكقات التي يحظر تشغيؿ النسا  بها عمى  2010.2بها لعاـ 

 .ة العاشرة ليالن كالسادسة صباحان تشغيؿ النسا  ما بيف الساع

كنص عمى استثنا ات يجكز تشغيؿ النسا  بها في تمؾ األكقات عمى أف يككف بر ا ا كمكافقتها، مف  

 ذا األعماؿ العمؿ في الفنادؽ كالمطاعف كالمطارات كمراكز التسكؽ التجارية كالمستشفيات كغير ا مف 

 ( مف القرار عمى سبيؿ الحصر.4ماؿ التي حددتها المادة )األع

ساعات ما بيف  10كما نصت المادة الخامسة مف القرار عمى أف مدة االستراحة يجب أف ال تقؿ عف 

 نهاية العمؿ كبداية العمؿ التالي، كفي ذلؾ حماية لحؽ المرأة في  ماف أخذ ا قسط كافي مف الراحة.

حكؿ تشغيؿ النسا  ك ك الفصؿ الثاني  كامالن  فقد أفرد فصالن  2003سنة ل أما قانكف العمؿ المصرم

( التي نصت عمى أنه "مع عدـ اإلخالؿ بأحكاـ المكاد 88أكد في المادة ) إذمف الباب السادس، 

التالية تسرل عمى النسا  العامالت جميع األحكاـ المنظمة لتشغيؿ العماؿ، دكف تمييز بينهـ متى 

                                                           
المجمة األردنية في القانكف كالعمكـ أة العاممة حسب أحكاـ قانكف العمؿ األردني: دراسة مقارنة"، ليندا حامد ممكاكم، "الحقكؽ الخاصة بالمر   1

 .82(، 2017، األردف )2، عدد9، مجمد اإلنسانية
، المنشكر في الجريدة الرسمية 2010القرار الصادر عف كزير العمؿ الخاص باألعماؿ كاألكقات التي يحظر تشغيؿ النسا  بها لعاـ   2

 لكزارة العمؿ األردنية: اإللكتركني. المنشكر عمى المكقع 6828األردنية، صفحة 
  http://www.mol.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=238  .21/1/2018تاري  الزيارة:  

http://www.mol.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=238
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هـ." كفي  ذا إشارة إلى المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في الحصكؿ عمى الحؽ في تماثمت أك اع عمم

 الظركؼ الخاصة بتشغيؿ كال الجنسيف. إذالعمؿ ككذلؾ المساكاة بينهـ مف 

( عمى "يصدر الكزير المختص 89ساعات العمؿ التي يجكز تشغيؿ النسا  بها نصت المادة )كحكؿ 

مناسبات التي ال يجكز فيها تشغيؿ النسا  في الفترة ما بيف الساعة كاألعماؿ كالاألحكاؿ قرارا بتحديد 

ككذلؾ  ،السابعة مسا  كالسابعة صباحا." ك ذا النص أي ان يفيد حظر تشغيؿ المرأة في ساعات الميؿ

 .أعماؿ معينة ال يجكز تشغيؿ المرأة فيها كتحدد تمؾ األعماؿ مف قبؿ الكزير المختص

نص في المادة  1بشأف تشغيؿ النسا  ليالن، 2003( لعاـ 183) قرار رقـبدكرا الالكزير أصدر كقد  

يات الدكلية المصدؽ عميها ال يجكز تشغيؿ اإلتفاقخالؿ بأحكاـ "مع عدـ اإلاألكلى منه عمى أنه 

كالسابعة  النسا  ليالن في أية منشأة صناعية أك أحد فركعها في الفترة ما بيف الساعة السابعة مسا ن 

  2.صباحان 

سا  فيها تشغيؿ نيتـ كما نص في المادة الثالثه منه أنه يجب عمى صاحب العمؿ في الحاالت التي 

عمى أف يصدر  ذا كنص أف يكفر  مانات الحماية كالرعاية كاالنتقاؿ كاألمف لمنسا  العامالت، ؛ ليالن 

ف تكافر كافة الترخيص بالتشغيؿ ليالن مف مديرية القكل العاممة كالهجرة المختصة بعد التحقؽ م

 ال مانات كالشركط سالفة الذكر.

                                                           
، بتاري  220المنشكر في الكقائع المصرية، العدد  بشأف تشغيؿ النسا  ليالن، 2003لسنة  183رة رقـ قرار كزير القكل العاممة كالهج 1

27/9/2003. 

المنشآت التي يجرم فيها تصنيع المكاد كتعديمها  :كقد نص في المادة الثانية مف القرار عمى أنه "يقصد بكممة المنشأة الصناعية ما يأتي 2
صالحها كزخرفته عداد ا لمبيع كتفكيكها أك تدمير ا أك تحكيؿ مكاد ا بما في ذلؾ المنشأة التي تعمؿ في مجاؿ بنا  السفف أك كتنظيفها كا  ا كا 

المنشآت التي تعمؿ في مشركعات البنا  كالهندسة المدنية بما في  . في تكليد اك تحكيؿ اك تكصيؿ الكهربا  اك القكل المحركة مف أم نكع
ما يصدر بشأنه قرار مف كزير القكل العاممة كالهجرة بنا  عمى عرض . د كالترميـ كالصيانة كالتعديؿ كالهدـذلؾ أعماؿ االنشا ات كالتشيي

 . الجهة المختصة بإ افة بعض االنشطة اك االستثنا  منها
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كبمكجب أحكاـ المادة الرابعة كالخامسة مف القرار فإنه ال تسرم أحكاـ المكاد السابقة في حاالت القكل 

أك  ،كليس مف طبيعة أف يتكرر مؤسسة ما لسبب ال يمكف التنبؤ بهالقا رة؛ إذا ما تكقؼ العمؿ في 

كما  محافظة عمى مكارد أكلية أك مكاد في دكر التجهيز مف تمؼ محقؽ.لم متى كاف  ذا العمؿ  ركريان 

  .شرافية أك إدارية أك فنيةإكظائؼ  عممف فيال تسرم أحكاـ  ذا القرار عمى العامالت الالتي ي

عمى "كفقا ألحكاـ  ذا القانكف  ه( من100المادة ) في 2000لسنة  كما نص قانكف العمؿ الفمسطيني

بمقت اا يحظر التمييز بيف الرجؿ كالمرأة." كفي  ذا النص إشارة إلى المساكاة بيف كاألنظمة الصادرة 

 الرجؿ كالمرأة في حصكلهـ عمى فرصة العمؿ دكف التمييز  د المرأة في حصكلها عمى  ذا الحؽ.

( فنصت عمى "يحظر تشغيؿ النسا  في: األعماؿ الخطرة أك الشاقة التي يحدد ا 101أما المادة )

ساعات عمؿ إ افية أثنا  الحمؿ كالستة أشهر التالية لمكالدة. ساعات الميؿ فيما عدا األعماؿ الكزير. 

 التي يحدد ا مجمس الكزرا ." 

كتطبيقان لذلؾ أصدر مجمس الكزرا  نظاـ يتعمؽ بعمؿ النسا  ليالن أك حت المادة األكلى منه األعماؿ 

عة الثامنة مسا ان حتى الساعة السادسة صباحان؛ التي يجكز فيها تشغيؿ النسا  ما بيف السااألحكاؿ ك 

مف  ذا األعماؿ العمؿ في الفنادؽ كالمطاعـ، كالعمؿ في المستشفيات كالمصحات، ككذلؾ العمؿ في 

عداد الميزنية، كالعمؿ في المحاؿ التجارية في مكسـ األعياد،  كسائؿ اإلعالـ كأعماؿ الجرد السنكم كا 

  1القرار.كغير ا مف االعماؿ التي حدد ا 

                                                           
، بتاري  152صفحة  ،49، بنظاـ عمؿ النسا  ليالن، المنشكر في الكقائع الفمسطينية العدد 2003( لعاـ 14قرار مجمس الكزرا  رقـ )  1

17/6/2004. 
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األحكاؿ كجا  في نص المادة الثانية مف القرار بأنه يشترط لمسماح بتشغيؿ النسا  ليالن في أم مف 

كالمناسبات أك األعماؿ التي حدد ا القرار في المادة األكلى منه؛ أف يكفر صاحب العمؿ لمنسا  

 امالت  مانات الحماية كاالنتقاؿ.الع

 ء بيااألعمال التي ل يجوز تشغيل النسا . ب

األردني التي ال يجكز تشغيؿ النسا  بها في األردف فقد حدد ا قرار كزير العمؿ  فيما يتعمؽ باألعماؿ

منها المناجـ كصهر المعادف القرار عددتها نص المادة الثانية مف  السابؽ الذكر؛ 2010لعاـ 

 كصناعة المتفجرات كصناعة االسفمت كغير ا مف األعماؿ التي حددتها المادة. 

عمى مجمكعة مف األعماؿ التي ال يجكز لممرأة الحامؿ مف ذات القرار كما نصت المادة الثالثة 

كالمر ع أف تعمؿ بها كذلؾ حفاظان عمى سالمتها كسالمة الجنيف كالطفؿ كي ال تتعرض حياتهـ 

 لمخطر، مف  ذا األعماؿ أم عمؿ يستدعي التعرض ألبخرة كأدخنة كالتعرض إلشعاعات ذرية كننكية،

 كغير ا مف األعماؿ التي حددتها المادة.

"يصدر الكزير المختص قرارا بتحديد مف قانكف العمؿ عمى أنه ( 90)المادة  كفي مصر نصت

األعماؿ ال ارة صحيا أك أخالقيا ككذلؾ األعماؿ الشاقة كغير ا مف األعماؿ التي ال يجكز تشغيؿ 

في شأف تحديد األعماؿ  2003لسنة  155ار رقـ النسا  فيها." كتطبيقان لذلؾ فقد أصدر الكزير القر 

  1.التي ال يجكز تشغيؿ النسا  فيها

صنع نص في المادة األكلى مف القرار عمى األعماؿ التي ال يجكز العمؿ بها مف  ذا األعماؿ إذ 

جميع أعماؿ المحاـ، جميع  إذابة الزجاج أك إن اجه،، الكحكؿ كالبكظة ككافة المشركبات الركحية
                                                           

. 11/8/2003في شأف تحديد األعماؿ التي ال يجكز تشغيؿ النسا  فيها، المنشكر في الكقائع المصرية بتاري   2003لسنة  155القرار رقـ  1
 :اإللكتركنيالمنشكر عمى المكقع 

  https://hrdiscussion.com/hr68136.html . 22/1/2018تاري  الزيارة  

https://hrdiscussion.com/hr68136.html
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األعماؿ التي صناعة األسمدة،  صناعة المبيدات الحشرية كالمنزلية، اؿ التي يدخؿ فيها الزئبؽ،األعم

تنطكم عمى التعرض لمبنزيف أك منتجات تحتكم عمى البنزيف بالنسبة لمنسا  الحكامؿ أك األمهات 

في المادة كغير ا مف األعماؿ التي حددتها المادة. كل ماف مكاكبة التطكرات نص القرار المر عات. 

 الثانية منه عمى يراجع  ذا القرار دكريان لمكاجهة أية مستحدثات قد تطرأ في  ذا الشأف. 

باألعماؿ الخطرة أك الشاقة التي  2004( لسنة 2أصدر كزير العمؿ القرار رقـ )قد كفي فمسطيف ف

تشغيؿ المرأة  الذم نص في المادة األكلى منه عمى األعماؿ التي يحظر 1يحظر تشغيؿ النسا  فيها،

فيها، كمف  ذا األعماؿ المناجـ كالمحاجر كأعماؿ الحفر التي تؤدل تحت سطح األرض، صناعة 

المفرقعات كالمكاد المتفجرة كاألعماؿ المتعمقة بها، صناعة الكحكؿ ككافة المشركبات الركحية، العمؿ 

ي حددتها المادة. كاستثنت كغير ا مف األعماؿ الت .في الغابات كقطع األشجار كالمحميات الطبيعية

 كذلؾ في المادة الثانية مف القرار. مف أحكاـ  ذا المادة النسا  المكاتي يقمف بأعماؿ إدارية أك مكتبية

كما نصت المادة الثالثه عمى األعماؿ التي يحظر تشغيؿ النسا  الحكامؿ كالمر عات فيها مف  ذا 

دة الزئبؽ مثؿ تف يض المرايا، العمؿ في أفراف األعماؿ؛ األعماؿ الصناعية التي يستخدـ فيها ما

صهر المعادف كالزجاج، أم عمؿ يستدعي التعرض ألبخرة أك أدخنة منبعثة مف مشتقات النفط، 

 كغير ا مف األعماؿ المحددة في المادة.

 إجازات المرأة العاممة وحقوقيا خالليا  . ت

( منه 27نص في المادة ) إذأة العاممة لمتأكيد عمى حقكؽ المر  1996لعاـ  األردنيجا  قانكف العمؿ 

عمى أنه "أ. مع مراعاة أحكاـ  الفقرة )ب( مف  ذا المادة ال يجكز لصاحب العمؿ إنها  خدمة العامؿ 

                                                           

باألعماؿ الخطرة أك الشاقة التي يحظر تشغيؿ النسا  فيها، المنشكر في الكقائع الفمسطينية، العدد  2004( لسنة 2قرار كزير العمؿ رقـ )1 
 .23/4/2005، بتاري  145، ص 54
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أك تكجيه إشعار إليه إلنها  خدمته في حالة... المرأة العاممة الحامؿ ابتدا  مف الشهر السادس مف 

يصبح صاحب العمؿ في حؿ مف أحكاـ الفقرة )أ( مف  ذا حممها أك خالؿ إجازة األمكمة.... )ب( 

المادة إذا استخدـ العامؿ لدل صاحب عمؿ آخر خالؿ أم مف المدد المنصكص عميها في الفقرة 

 السابقة." 

كتجد الدراسة في  ذا النص حفاظان عمى حؽ المرأة في العمؿ خصكصان في فترة حممها كك عها، 

ي حاؿ لك ثبت لصاحب العمؿ بأنها عممت في عمؿ آخر خالؿ المدد كتزكؿ  ذا الحماية عف المرأة ف

المنصكص عميها في المادة السابقة. كذلؾ إجحاؼ في حؽ المرأة فكاف عمى المشرع النص عمى 

 إمكانية حرمانها مف التعكيض كمسائمتها تأديبيان دكف أف يسمح لصاحب العمؿ بإنها  خدماتها.

سرتها كتربية أعمى  في قانكف العمؿ قد كفؿ حؽ المرأة في الحفاظدني األر كما تجد الدراسة أف المشرع 

الحؽ في الحصكؿ عمى إجازة دكف أجر لمدة ال تزيد ) 67أطفالها كاالعتنا  بهـ، إذ منحتها المادة )

عف سنة لتربية أطفالها كذلؾ  مف شركط معينة؛ ك ك أف يككف في المنشأة عشرة عماؿ فأكثر، كأف 

  1في منشأة أخرل بأجر خالؿ مدة اإلجازة. ال تعمؿ المرأة

عمى حؽ المرأة العاممة بالحصكؿ عمى إجازة أمكمة عمى أف تككف  ذا ) 70كما نصت المادة )

 ،سابيع عمى أف تككف ستة أسابيع منها بعد الك عأ 10كعة األجر، كمدة  ذا اإلجازة اإلجازة مدف

الؿ  ذا المدة. كما أنه مف حقها أف تحصؿ كل ماف حؽ المرأة حظرت المادة تشغيؿ المرأة في خ

                                                           
سسة تستخدـ عشرة عماؿ أك أكثر الحؽ في الحصكؿ عمى إجازة دكف أجر لمدة ال "لممرأة التي تعمؿ فى مؤ  (67إذ جا  في نص المادة ) 1

م تزيد عمى سنة لمتفرغ لتربية أطفالها، كيحؽ لها الرجكع إلى عممها بعد انتها   ذا اإلجازة، عمى أف تفقد  ذا الحؽ إذا عممت بأجر في أ
 ".مؤسسة أخرل خالؿ تمؾ المدة
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عمى فترة مدفكعة األجر إلر اع طفمها ال تزيد عف ساعة في اليكـ عمى أف يككف ذلؾ خالؿ سنة مف 

 1( مف ذات القانكف.71تاري  الكالدة كذلؾ كفقان لنص المادة )

ب العمؿ الذم عمى أنه "عمى صاح  )72كا  افة لم مانات السابقة نص قانكف العمؿ في المادة )

يستخدـ ما ال يقؿ عف عشريف عاممة تهيئة مكاف مناسب ليككف في عهدة مربية مؤ مة لرعاية اطفاؿ 

 2."العامالت الذيف تقؿ أعمار ـ عف أربع سنكات، عمى أف ال يقؿ عدد ـ عف عشرة أطفاؿ

ب العمؿ عمى صاحف ؛تي لهف أطفاؿالإذ تالحظ الدراسة في  ذا النص  ماف لحقكؽ العامالت ال 

في . ك  مف الشركط السابؽ ذكر ا في المادة أف يكفر لهف مربية لالعتنا  بأطفالهف في مكاف العمؿ

 كتكافؽ مع المكاثيؽ الدكلية. كالزيادة في ال ماف لحقكؽ المرأة ذا النص مف التطكر 

في قانكف العمؿ  جازات التي تستحقها كالعامؿف اإلزيادة عكفيما يتعمؽ باإلجازات التي تستحقها المرأة 

( عمى أنه "لمعاممة التي أم ت عشرة أشهر في خدمة 91فقد نصت المادة ) ؛2003لعاـ  المصرم

صاحب عمؿ أك أكثر؛ الحؽ في إجازة ك ع مدتها تسعكف يكمان بتعكيض مساك لألجر الكامؿ تشمؿ 

ي  الذم يرجح حصكؿ المدة التي تسبؽ الك ع كالتي تميه، بشرط أف تقدـ شهادة طبية مبينا بها التار 

الك ع فيه. كال يجكز تشغيؿ العاممة خالؿ الخمسة كأربعيف يكما التالية لمك ع، كال تستحؽ أجازة 

 3الك ع أكثر مف مرتيف طكاؿ مدة خدمة العاممة."

                                                           
مرأة العاممة الحؽ فى الحصكؿ عمى إجازة أمكمة بأجر كامؿ قبؿ الك ع كبعدا مجمكع مدتها عشرة أسابيع، ( "لم70إذ جا  في نص المادة )  1

 (71عمى أف ال تقؿ المدة التي تقع مف  ذا اإلجازة بعد الك ع عف ستة أسابيع، كيحظر تشغيمها قبؿ انق ا  تمؾ المدة." كتنص المادة )
( مف  ذا القانكف الحؽ في أف تأخذ خالؿ سنة مف 70زة االمكمة المنصكص عميها في المادة )عمى أنه "لممرأة العاممة بعد انتها  أجا

 تاري  الكالدة فترة أك فترات مدفكعة األجر بقصد ار اع مكلكد ا الجديد ال يزيد في مجمكعها عمى الساعة في اليـك الكاحد."

 .2010لعاـ  26لمعدؿ رقـ  كذا أصبحت أحكاـ  ذا المادة بعد تعديمها بمكجب القانكف ا  2
 .2003( مف قانكف العمؿ المصرم لعاـ 91المادة )  3
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جازة الكالدة كالتي قدر ا ب إدة إلى حؽ المرأة في الحصكؿ عمى فقد أشار المشرع مف خالؿ  ذا الما 

ه ال بد مف حصكلها عمى أجر ا الكامؿ خالؿ تمؾ الفترة كنص أي ا عمى أنه ال يجكز يكما كأن 70

 يكما عمى كالدتها. 45تشغيؿ المرأة قبؿ مركر 

أف المشرع المصرم أجحؼ في حؽ المرأة مف خالؿ اشتراط ام ائها مدة عشرة أشهر لمباحثة بكيتبيف 

حاؿ لك لـ تمض المرأة  ذا المدة فهي  فأكثر لدل صاحب العمؿ لكي تستحؽ إجازة األمكمة؛ ففي

ها أف تأخذ إجازة بدكف مم طرة إلى أخذ إجازة مر ية مدتها تقؿ عف مدة إجازة األمكمة، كما أنه أما

 راتب كفي ذلؾ إجحاؼ بحقها.

عممها إطار كما أف المادة أشارت إلى عدـ استحقاؽ المرأة إلجازة الك ع ألكثر مف مرتيف  مف  

ك ذا  .ففي الحفاظ عمى عممه فحقه فالتي ت مف لهاإلنساف فى مع م اميف حقكؽ ك ذا األمر يتنا

ال فقدانها لمعمؿ، كال تجد ال في  ذا  باحثةاألمر بال ركرة يجبر المرأة عمى تحديد عدد أفراد أسرتها كا 

لما األمر مراعاة لحماية حؽ المرأة في العمؿ كال بد لممشرع المصرم مف إعادة النظر في  ذا األمر 

 فيه مف حرماف لممرأة مف حقها في العمؿ. 

( 92نصت المادة ) إذكال يجكز لصاحب العمؿ أف يقكـ بفصؿ العاممة مف العمؿ خالؿ تمؾ الفترة، 

عمى أنه "يحظر عمى صاحب العمؿ فصؿ العاممة أك إنها  خدمتها أثنا  إجازة الك ع المبينة بالمادة 

تعكيض عف أجر ا الشامؿ عف مدة اإلجازة أك استرداد ما تـ السابقة. كلصاحب العمؿ حرمانها مف ال

أداؤا إليها منه إذا ثبت اشتغالها خالؿ اإلجازة لدل صاحب عمؿ آخر، كذلؾ مع عدـ اإلخالؿ 

 1".بالمسا لة التأديبية

                                                           
 .2003( مف قانكف العمؿ المصرم لعاـ 92المادة )  1
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ياا في حاؿ لك إاا لمعاممة مف أجر أك عدـ منحها فقد منحت صاحب العمؿ الحؽ في استرداد ما أد 

ة، كأي ان منحه قد دفعه لها كذلؾ في حاؿ اكتشافه لعممها المأجكر خالؿ مدة إجازة األمكملـ يكف 

كفي األردني لتها تأديبيان دكف أف يمنحه الحؽ في فصمها مف العمؿ كما فعؿ المشرع  الحؽ في مسا

 ذلؾ  مانان أكبر لحقكؽ المرأة.

  في نص المادة "يككف لمعاممة التي جا إذ ةالمر ع( فقد تحدثت عف حقكؽ المرأة 93أما المادة )

تر ع طفمها في خالؿ الثمانية عشر شهرا التالية لتاري  الك ع )ف ال عف مدة الراحة المقررة( الحؽ 

في فترتيف أخرييف لمر اعة ال تقؿ كؿ منهما عف نصؼ ساعة، كلمعامؿ الحؽ في  ـ  اتيف 

العمؿ كال يترتب عميهما أم تخفيض في الفترتيف. كتحسب  اتاف الفترتيف اإل افيتاف مف ساعات 

في  ذا النص حافظ القانكف عمى حؽ المرأة في إر اع تجد الباحثة أف المشرع المصرم األجر." ك 

لة قانكنية مف شأنها  قاص مف أجر ا أك تعري ها ألم مساابنها خالؿ ساعات العمؿ دكف االنت

 1امتهاف حؽ المرأة في العمؿ.

( مف قانكف الطفؿ 72أنه "مع مراعاة حكـ الفقرة الثانية مف المادة ) ( عمى94كما تنص المادة )

ستخدـ خمسيف عامالن فأكثر المنشأة التى ت ي، يككف لمعاممة ف1996لسنة  12قـ الصادر بالقانكف ر 

الحصكؿ عمى إجازة بدكف أجر لمدة ال تتجاكز سنتيف كذلؾ لرعاية طفمها، كال تستحؽ  ذا  يالحؽ ف

اية طفمها لمدة " فقد  منت  ذا المادة حؽ المرأة في رع.مف مرتيف طكاؿ مدة خدمتهااإلجازة ألكثر 

عدد العامميف في المنشأة خميسف فأكثر، كأف ال تتكرر عف مرتيف طكاؿ مدة  فسنتيف عمى أف يكك 

 2خدمتها.

                                                           
 .2003( مف قانكف العمؿ المصرم لعاـ 93المادة )  1
 .2003( مف قانكف العمؿ المصرم لعاـ 95المادة )  2
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"يجب عمى صاحب العمؿ في حالة تشغيمه خمس عامالت فأكثر أف يعمؽ  (95)كجا  في نص المادة 

ي أمكنة العمؿ أك تجمع العماؿ نسخة مف نظاـ تشغيؿ النسا ." كفي  ذا األمر امكانية لجميع النسا  ف

القدرة عمى االطالع عمى الحقكؽ التي يمنحها لهف قانكف العمؿ ك ماف عدـ امتهاف تمؾ الحقكؽ مف 

 قبؿ ارباب العمؿ.

فأكثر في مكاف كاحد أف ينشئ "عمى صاحب العمؿ الذم يستخدـ مائة عاممة  (96)كفي نص المادة 

دارا لمح انة أك يعهد إلى دار لمح انة برعاية أطفاؿ العامالت بالشركط كاألك اع التي تحدد بقرار 

ت التي تستخدـ أقؿ مف مائة عاممة في منطقة كاحدة أف تشترؾ آالكزير المختص. كما تمتـز المنش مف

ة بالشركط كاألك اع التي تحدد بقرار مف الكزير في تنفيذ االلتزاـ المنصكص عميه في الفقرة السابق

  1المختص."

بيئة العمؿ حيف يككف عدد العامالت أكثر مف إطار كال شؾ أف النص يشير إلى كجكد ح انة  مف 

رقمي أكثر تناسبا مع كاقع المرأة التي لديها أطفاؿ، ال بد لها إطار مئة كفي  ذا األمر ال بد مف ك ع 

 ؿ سميـ خالؿ ساعات عممها.مف  ماف رعايتهـ بشك

العدد مئة بال ركرة  ك رقـ قد يقكـ رب العمؿ باستغالله لصالحه مف خالؿ حفاظه ترل الباحثة بأف ف 

عمى عدد أقؿ مف المذككر؛ كي ال يقـك بعمؿ ح انة تشكؿ عبئا ماليا عميه. كبالتالي ال بد لممشرع 

 . مف إيجاد نصان أكثر قدرة عمى حماية  ذا الحؽ لممرأة

كاف أكثر حماية لحؽ المرأة؛ عند اشتراطه أف يككف عدد األردني بأف نص المشرع  كما ترل الباحثة

ربعة سنكات كعدد ـ عف عشرة أطفاؿ. أطفاؿ عف كثر، كأف ال يقؿ عمر األالعامالت عشريف عاممة فأ

 ؽ المرأة. فعمى المشرع المصرم إعادة النظر في الرقـ التي نصت عميه المادة ل ماف أف ؿ لحقك 

                                                           
 .2003ـ ( مف قانكف العمؿ المصرم لعا96المادة )  1
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مف ذات القانكف فنصت عمى "يستثنى مف تطبيؽ أحكاـ الفصؿ الثاني مف  ذا الباب  (97)أما المادة  

ة أف باحثة الفالحة البحتة، كال تجد الالعامالت في الفالحة البحتة." كلـ يحدد القانكف مف  ي العامم

ت ظركفه فال بد مف أف يحميه  ذا األمر أي ا يتكافؽ مع حؽ المرأة في العمؿ؛ فالعمؿ مهما كان

 1القانكف مف خالؿ نصكصه. كاستثنا   ذا األمر ال يعد لصالح الحفاظ عمى حؽ المرأة في العمؿ.

عمى المنشأة تكفير كسائؿ راحة أف  (102)في المادة  2000لعاـ كفي فمسطيف نص قانكف العمؿ 

في العمؿ قبؿ كؿ كالدة مدة مائة  "لممرأة العاممة التي أم ت (103)خاصة بالعامالت. أما المادة 

كثمانيف يكمان الحؽ في إجازة ك ع لمدة عشرة أسابيع مدفكعة األجر منها ستة أسابيع عمى األقؿ بعد 

( أعالا إال إذا ثبت أنها 1الكالدة. كال يجكز فصؿ المرأة العاممة بسبب اإلجازة المذككرة في الفقرة )

 2اشتغمت بعمؿ آخر خاللها."

 180 ذا المادة قد اشترطت لحصكؿ المرأة عمى إجازة األمكمة أف تككف قد أم ت مدة  كيالحظ أف 

أنها أف لـ تمض  ذا المدة  إذفي المنشأة؛ كتالحظ الدراسة أف في ذلؾ إجحاؼ في حؽ المرأة  ان يكم

 قبؿ الك ع فتمجأ إلى األخذ مف إجازاتها المر ية كالسنكية. 

العمؿ فصؿ المرأة في حاؿ لك اكتشؼ بأنها تعمؿ بعمؿ آخر  كما أف النص السابؽ قد أجاز لصاحب

خالؿ مدة اإلجازة، عمى خالؼ المشرع المصرم الذم منح صاحب العمؿ الحؽ في استرداد ما أداا 

لتها  عه لها، كأي ان منحه الحؽ في مسالمعاممة مف أجر أك عدـ منحها اياا في حاؿ لك لـ يكف قد دف

أف نص المشرع المصرم أف ؿ  باحثهؽ في فصمها مف العمؿ؛ كتجد التأديبيان دكف أف يمنحه الح

 كأكثر حماية لممرأة.

                                                           
 .2003( مف قانكف العمؿ المصرم لعاـ 97المادة )  1
 .2000( مف قانكف العمؿ الفمسطيني لعاـ 101المادة )  2
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( لممرأة المر عة الحؽ بفترة أك فترات ر اعة أثنا  العمؿ ال تقؿ في 104كقد منحت المادة )

مجمكعها عف ساعة يكميا، لمدة سنة مف تاري  الك ع. عمى أف تحتسب ساعة الر اعة مف ساعات 

( يحؽ لممرأة 105لممادة ) لنص ككفقان كمية. كفي ذلؾ حماية لحقكؽ المرأة المر ع كلطفمها. العمؿ الي

( اصحاب العمؿ بتعميؽ 106كألزمت المادة )أف تحصؿ عمى اجازة لتربية أطفالها أك مرافقة زكجها. 

  1األحكاـ الخاصة بتشغيؿ النسا .

ع تمن اأنه بحيثؿ المرأة بشكؿ خاص؛ لقد ت منت تمؾ المجمكعة مف النصكص عمى أمكر تتعمؽ بعم

كمدة  ات عمؿ إ افية خالؿ فترة حممها،عنها األعماؿ التي تعتبر خطرة كشاقة، ككذلؾ عممها لساع

ساعات العمؿ في الميؿ ترؾ األمر فيها لتقرير مجمس األكلى التي تمي كالدتها، ك  الست الشهكر

 الكزرا .

جازة إرأة كقد منحت النصكص عشر أسابيع ناسبة لممكبينت أي ان أف بيئة العمؿ يجب أف تككف م

ح عمى صحة المرأة مف لكالدة المرأة بشرط أف تككف ستة منها بعد الكالدة؛ كفي  ذا حفاظ كا 

دا  عممها ألمرأة مما يجعمها غير قادرة عمى جهاد؛ ألف عممية الكالدة تستنفذ طاقة اإتعر ها ألم 

كقد  ،معافاةلى عممها ك ي إيها الفرصة لتهيئة نفسها لمعكدة لتعطبالشكؿ المناسب. فكانت تمؾ اإلجازة 

كانت تمؾ اإلجازة مدفكعة األجر أم أف القانكف اعتبر ا حؽ لممرأة ككذلؾ منحها أكقات لمر اعة؛ 

يدؿ عمى الحفاظ  ممار اعها لطفمها، إاعاة ك ع المرأة العاممة ك ركرة مر ي  ذا إشارة أي ان إلى كف

تمكنها مف حصكلها عمى  ذا الحؽ بشكؿ  ،في العمؿ بصكرة تكفؿ لها ظركؼ مناسبةعمى حؽ المرأة 

 2سميـ كمناسب.

                                                           
 .2000( مف قانكف العمؿ الفمسطيني لعاـ 106-104المكاد )  1
 .58، مرجع سابؽ، صشرح قانكف العمؿعرفات،  2
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بشأف ال ماف  2016( لعاـ 19باإل افة إلى قانكف العمؿ الفمسطيني فقد كفؿ القرار بقانكف رقـ )

مكجب لممرأة الحؽ في إجازة األمكمة كذلؾ في الفصؿ الثامف مف القرار بقانكف، فب 1االجتماعي؛

أسبكعان، ال تزيد عف خمسة أسابيع  12أحكامه فإف المرأة المؤمف عميها تستحؽ إجازة أمكمة مدتها 

متصمة قبؿ الكالدة كال تقؿ عف سبعة أسابيع بعد الكالدة، كاشترطت لحصكؿ المرأة عمى  ذا اإلجازة أف 

2تككف قد سددت اشتراكات ثالثة أشهر خالؿ السنة السابقة إلجازة األمكمة.
 

كتككف إجازة األمكمة كفقان لمقرار بقانكف بشأف ال ماف االجتماعي؛ مدفكعة األجر أم أنها مبالغ نقدية 

شهرية تدفع خالؿ فترة إجازة األمكمة، كيحسب األجر عمى أساس متكسط الراتب الشهرم لمثالثة أشهر 

حاؿ أصيبت المرأة بعجز كفي  3األخيرة التي تمت فيها تسديد االشتراكات قبؿ حصكلها عمى اإلجازة.

جزئي أك كمي دائـ طبيعيان أك نتيجة إصابة فإنها تستحؽ تعكي ات عف ذلؾ، كقد نص القرار بقانكف 

                                                           
 .2، ص13، العدد 2016-10-20جتماعي، المنشكر في الكقائع الفمسطينية بتاري  بشأف ال ماف اال 2016( لعاـ 19القرار بقانكف رقـ )  1

. كفقان ألحكاـ  ذا القرار بقانكف يحؽ 1( التي نصت عمى "90بشأف ال ماف االجتماعي، المادة ) 2016( لعاـ 19القرار بقانكف رقـ )  2
  عمى تقرير المرجع الطبي الذم يحدد التاري  المتكقع لكالدة المؤمف لممؤمف عميها الحصكؿ عمى إجازة أمكمة لمدة اثني عشر أسبكعا، بنا

( مف  ذا المادة، فترة إجازة ال 1.كفقان لمفقرة ) 2عميها، شريطة أف تككف مسددة اشتراكات ثالثة أشهر خالؿ السنة السابقة إلجازة األمكمة. 
 دة، كال تقؿ عف سبعة أسابيع بعد الكالدة."تزيد مدتها عمى خمسة أسابيع تشمؿ إجازة األمكمة متصمة قبؿ الكال

( مف القرار بقانكف بشأف ال ماف االجتماعي التي نصت عمى أف "تشمؿ تأميف األمكمة الكاردة في  ذا الفصؿ منافع نقدية 88المادة )  3
ا في إجازة األمكمة لألسباب ( نصت عمى أف "يحؽ لممؤمف عميها التي تغيبت عف عممه91شهرية خالؿ فترة إجازة األمكمة." المادة )

( مف  ذا القرار بقانكف لمثالثة أشهر األخيرة التي تـ اإلنتفاع براتب شهرم يعادؿ متكسط الراتب الشهرم، فيها تسديد 90الكاردة في المادة )
تمكيؿ تأميف األمكمة مما  ( عمى أف " تتككف مكارد89االشتراكات قبؿ إجازة األمكمة." أما عف مكارد تأميف األمكمة فقد نصت المادة )

االشتراكات الشهرية  -2 .% مف أجر المؤمف عميهـ الخا ع لمتأمينات3االشتراكات الشهرية التي يدفعها صاحب العمؿ بنسبة  -1 :يمي
تترتب الفكائد كالغرامات التي  -3 .% مف األجر الخا ع لمتأمينات2التي يقتطعها صاحب العمؿ مف أجر العامؿ المؤمف عميه بنسبة 
المنح كالمساعدات كالتبرعات كالقركض كأية إيرادات أخرل يقرر  -4 .عمى عدـ التقيد بأحكاـ  ذا القرار بقانكف بشأف تأميف األمكمة

ريع استثمار األمكاؿ المتأتية مف  -6 .القركض أك المنح أك الهبات التي تقدمها الحككمة في حالة عجز المؤسسة -5.المجمس قبكلها
 منصكص عميها في  ذا المادة."المكارد ال
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عمى أف  ذا التعكي ات ال تؤثر عمى حؽ المرأة في الحصكؿ عمى أحكاـ األمكمة الكاردة في القرار 

 1منافع مجتمعة.بقانكف. أم أنه يمكف لممرأة الجمع بيف االستفادة مف تمؾ ال

جتماعي فإنه في حاؿ قياـ المرأة المؤمف عميها بالعمؿ ل ماف اإلكبمكجب أحكاـ القرار بقانكف بشأف ا

خالؿ إجازة األمكمة فإنها تفقد حقها في الحصكؿ عمى مبمغ ال ماف الذم استحقته بمكجب أحكاـ 

أة في إجازة األمكمة مف أياـ العمؿ كتحتسب الفترة التي تغيبت عنها المر  2( الكاردة أعالا.91المادة )

لغايات احتساب الشيخكخة كالتقاعد كالعجز كالكفاة الطبيعية، عمى أف تستمر المرأة المؤمف عميها 

 3عمى تمؾ التأمينات. كصاحب العمؿ في دفع االشتراكات الشهرية المترتبة لغايات الحصكؿ

إيجابيان بيف  تقد ميز  ردف كمصر كفمسطيفمما سبؽ بأف قكانيف العمؿ في كؿ مف األ باحثهتستنج ال

النسا  العامالت كالرجاؿ العامميف، فيما يتعمؽ بنكع العمؿ كأكقات ممارسته كبما ال يؤثر عمى حؽ 

تشغيؿ النسا  في األعماؿ الميكانيكية كالكيميائية  حظري إذ ذا المجاؿ، النسا  في حرية االختيار في 

 .عمى صحة المرأة ان مف األعماؿ التي تشكؿ خطر  كغير ا كاليدكية الخطرة أك الشاقة

 اإلجتماعيةكما يحظر تشغيمهف في ساعات الميؿ كذلؾ فيما عدا األعماؿ ذات الطبيعة الطبية ك  

كالسياحية أك اإلعالمية أك األعماؿ ال ركرية المشركطة بتأميف كافة  مانات الحماية كاالنتقاؿ 

طفالها خالؿ أكرعاية في األمكمة لمرأة العاممة حؽ احماية  مف ناحيةكما تستنتج الباحثه بأنه  لهف.

 .العمؿ

                                                           
( التي نصت عمى أف "يحؽ لممؤمف عميها الجمع بيف منافع األمكمة كما يستحؽ لها مف بدؿ راتب العجز الجزئي الدائـ أك راتب 92المادة )  1

 العجز الكمي الدائـ، سكا  كاف العجز طبيعيان أك إصابيان."
في حاؿ التحقت المؤمف عميها   ( مف  ذا القرار بقانكف،91لمنصكص عميها في المادة )( عمى "يكقؼ صرؼ المنافع ا93إذ نصت المادة )  2

 بعمؿ خالؿ  ذا اإلجازة."
( "يستمر صاحب العمؿ كالمؤمف عميها في دفع االشتراكات لتأميف الشيخكخة، العجز، كالكفاة الطبيعييف المنصكص عميها في 94مادة )  3

 ( مف  ذا القرار بقانكف."90، كذلؾ خالؿ الفترة التي تغيبت فيها المؤمف كفقان ألحكاـ المادة )مف  ذا القرار بقانكف (47المادة )
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بيف الجنسيف فيما  كلـ تميزف دكر المرأة اإليجابي ككفؿ حقها الفعمي في العمؿ، انيك الق  ذا تاحترم

إال أنها كذلؾ لـ تت مف نص صريح يشير إلى عدـ جكاز التمييز بيف المرأة كالرجؿ  يتعمؽ باألجكر

أعالا أنه مف األف ؿ ل ماف حؽ المرأة العاممة أف يكجد مثؿ  ذا النص  باحثهترل ال إذ .في األجكر

 . يات الدكليةاإلتفاقفي قكانيف العمؿ تماشيان كذلؾ مع 

سيداك السابؽ  إتفاقية( مف 11مالئمة نسبية مع ما نصت عمية المادة ) ك نا تظهر  ذا القكانيف

تجريمان  ف كالدكؿ محؿ المقارنة، لـ ت مفالعمؿ في فمسطي ذكر ا؛ كمع ذلؾ فإف المالحظ أف قكانيف

بخصكص التحرش الجنسي في مكاف العمؿ كما لـ يتـ تجريـ ذلؾ أي ا في القكانيف العقابية السارية؛ 

 مما يعني انسحاب القكاعد العامة لجرائـ التحرش اك االعتدا  الجنسي عميها. 

يركز عمى تشديد العقكبة،  19601( لعاـ 16سطيني رقـ )قانكف العقكبات الفم عمى سبيؿ المثاؿ فإف 

في حاؿ كاف الفاعؿ  ك المسئكؿ المدير أك عامالن أمر كارتكب فعمته مستعمال سمطته أك التسهيالت 

 مف قانكف العقكبات. 300كالمادة  295التي يستخدمها في  ذا السمطة بمكجب أحكاـ المادة 

ؿ التحرش  د المرأة في العمؿ ال يتفؽ مع التكصية يالحظ  نا أف عدـ تخصيص تجريـ أفعاك 

يز  د يبشأف العنؼ  د المرأة الصادر عف لجنة الق ا  عمى التم 1992( لعالـ 19العامة رقـ )

الى المساكاة في العمالة، عندما تتعرض  ةعمى أنه يمكف أف تحدث إسا ة بالغكالذم أكد  2.المرأة

ايقة الجنسية أك سمكؾ قة الجنسية في مكاف العمؿ، أك الم المرأة لعنؼ أساسه نكع الجنس كالم اي

ات الطابع الجنسي الجنس كالمالمسات البدنية كالعركض المادية، كالمالحقات ذ همتعمد أساس

 باحية كالمطالب الجنسية سكا  بالقكؿ أك بالفعؿ.كعرض المكاد اإل

                                                           
، بتاري  374، صفحة 1487، المنشكر في الجريدة الرسمية األردنية )الحكـ األردني( رقـ 1960( لعاـ 16قانكف العقكبات رقـ ) 1

1/5/1960. 
، الصادرة في الدكرة الحادية عشرة، لعاـ 19رقـ   التكصية العامة بشأف العنؼ  د المرأةالمرأة، المجنة المعنية بالق ا  عمى التمييز  د  2

 :اإللكتركنيالمنشكرة عمى المكقع ، 1992
2018.-1-Accessed on 22   www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#recom19http://   

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#recom19
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تميزم عندما تعتقد المرأة اف  ك ذا السمكؾ بحد ذاته يتسبب في مشكمه لمصحة كالسالمة كتعتبر 

بما في ذلؾ كظيفتها أك ترقيتها أك خمؽ بيئة معادية ما  ،اعترا ها يسي  إلى ك عها في العمؿ

ذا كانت الكظيفة إيؤثر عمى حياتها كمعيشتها خاصة  ، األمر الذمة  خمة لممرأةيسبب خسارة مادي

 مصدر رزقها الكحيد. 

 1المطبؽ في فمسطيف 1976( لعاـ 61الشخصية رقـ )األحكاؿ  قانكفان لفقنه أ لىإر الدراسة يكتش

يفهـ مف نص  إذ( يسقط حؽ المرأة في النفقة إذا عممت بدكف ر ا زكجها. 68فإنه بمكجب المادة )

ذا ما ك ع في عقد الزكاج بأف المرأة  المادة بأف لممرأة أف تعمؿ عمى أف يككف ذلؾ بمكافقة زكجها، كا 

 نعها مف العمؿ.مكظفة فال يحؽ لمزكج م

أف كجه التعارض يكمف في اشتراط  إذسيداك؛  إتفاقيةك ذا يتكافؽ إلى حد نسبي مع ما نصت عمية  

مكافقة الزكج عمى العمؿ ك ذا يشكؿ إخالالن بالمساكاة بيف الرجؿ كالمرأة كتقيدان لحقها في اختيار العمؿ 

 2كالمهنة.

المطبؽ في فمسطيف كالذم ينطبؽ عمى  1998اـ ( لع4كبالرجكع إلى قانكف الخدمة المدنية رقـ )

باالستحقاقات  تعمؽيبيف المكظؼ كالمكظفه فيما  يزيميال تجد الدراسة أنه  3مكظفي القطاع الحككمي،

كلممكظفة الحؽ في  ،ك البدالتأك العالكات أساسي األالمالية لمكظيفة العامة سكا  مف حيث الراتب 

 خاصة ذكم القيمة المتساكية.  ،قكـ بهتساكم لقا  العمؿ الذم تالمجر األ

المكظفة حؽ الحصكؿ عمى العالكة العائمية عف زكجها غير المكظؼ  ةالمدنيقانكف الخدمة كقد منح 

كقد يبمغ صرؼ العالكة حتى بعد بمكغهـ السف في  ،كاالبنا  كالبنات حتى بمكغهـ سف الثامنه عشر
                                                           

، بتاري  551، صفحة 2668، المنشكر في الجريدة الرسمية األردنية )الحكـ األردني( رقـ 1976( لعاـ 61قانكف األحكاؿ الشخصية رقـ ) 1
1/12/1976. 

جامعة  –، معهد دراسات المرأة ع االجتماعي كالمبادئ الدكلية لحقكؽ اإلنسافمراجعة التشريعات الفمسطينية مف منظكر النك ريـ بطمة،  2
 .28فمسطيف، ص-، بيرزيت2012بيرزيت، 

 .20، صفحة 24، العدد 1998-7-1، المنشكر في الكقائع الفمسطينية بتاري  1998( لعاـ 4قانكف الخدمة المدنية رقـ )  3
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 اإلجتماعيةف بالخدمة المدنية فتدفع بدؿ العالكة الزكجاف مكظفا ؿ لك كافما في حا. أحاالت معينة

كظؼ بيف المك اع كشركط استحقا ا أخرل في األبالعالكات  تعمؽالقانكف فيما ي مكيساك  ،لمزكج فقط

  1الخدمة المدنية.كالمكظفة 

 ةسيداك المتعمق إتفاقيةمف  (11)المادة  هطيني مالئمة نسبية مع ما نصت عمينا يظهر القانكف الفمس ك 

ير كاحدة في اختيار شؤكف يبحؽ المرأا في التمتع بنفس فرص العمؿ بما في ذلؾ تطبيؽ معا

كدت عمى حؽ المرأا في اختيار المهنة كنكع أالتي مف نفس المادة  (2)ككذلؾ الفقرة  ستخداـ.اإل

كحقها في تمقي  ،مف عمى العمؿ كعمى جميع مزايا كشركط الخدمةاألكالحؽ في الترفية ك  ،العمؿ

 .عادة التدريب المهنيا  لتدريب ك ا

 

 

 

 

                                                           
نية عمى أنه "يمنح المكظؼ الذم أم ى سنة فأكثر في الخدمة عالكة دكرية سنكية تصرؼ له ( مف قانكف الخدمة المد52إذ تنص المادة )  1

في األكؿ مف كانكف الثاني مف كؿ عاـ كبالحد األقصى لعدد العالكات المقررة لدرجته ما لـ يصدر قرار مف جهة ذات اختصاص بحجبها أك 
لممكظؼ عف زكجه غير المكظؼ كعف  اإلجتماعيةتدفع العالكة  - 1( عمى أف 53بتأخير ا عنه كفقان ألحكاـ  ذا القانكف." كتنص المادة )

عمى أف يستمر صرؼ العالكة ألمٍّ مف المذككريف في الفقرة  -2 .أبنائه كبناته حسب الفئات المقررة لكؿ منهـ حتى بمكغهـ سف الثامنة عشرة
ة مؤسسة تعميمية معترؼ بها كلحيف إتمامه دراسته أك إكماله الخامسة كالعشريف إذا كاف يتابع دراسته في أيٌ  -أ :( أعالا في األحكاؿ التالية1)

إذا كانت بنتان غير متزكجة كغير  -ج  .إذا كاف معاقان أك أصبح معاقان كبنسبة إعاقة تحدد ا المجنة الطبية العميا -ب .مف العمر أيهما أسبؽ
 لمزكج فقط. اإلجتماعيةا ما كاف الزكجاف مكظفيف بالخدمة المدنية فتدفع العالكة إذ -3 .إذا كانت مطمقة أك أرممة كغير مكظفة -د  .مكظفة
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 الثاني فصلال

 واستقالل الذمة المالية حق المرأة في النفقة والميراث 

التي عالجتها المكاثيؽ كالمعا دات  اإلقتصاديةيعتبر حؽ المرأة في النفقة كالميراث مف الحقكؽ المالية ك 

التي أقرت أف مف حؽ المرأة عمى زكجها الدكلية، ككذلؾ القكانيف كالتشريعات في الدكؿ محؿ المقارنة ك 

 كمف الحقكؽ المالية التي يبج منحها لممرأة كعدـ حرمانها منها  ك حؽ الميراث. النفقة الزكجية.

لمالية لمزكجيف كفيما يتعمؽ بالنظاـ المالي بيف الزكجيف فمف القكانيف ما تبنى نظاـ استقالؿ الذمة ا

شتراؾ في األمكاؿ بيف الزكجيف، كجها، كمنهـ مف أقر باإلعف ذمة ز  تنفصؿ ةذمة الزكجإقرار أف ب

 كتقسيمها بينهـ بنسبة مسا متهـ بها.

الثاني لميراث، في حيف تعالج في المبحث تعالج الدراسة في المبحث األكؿ حؽ المرأة في النفقة كا

 استقالؿ الذمة المالية كالماؿ المشترؾ بيف الزكجيف، كذلؾ عمى النحك اآلتي:
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 ولالمبحث األ 

 حق المرأة في النفقة والميراث 

 اإلجتماعيػةقتصػاد العػالمي، نتيجػة لمتغيػرات لممػرأة فػي المجتمعػات كفػي اإل اإلقتصػاديةتزداد المسػا مة 

التي يشهد ا العصر. كفي ظؿ ذلؾ تكاجه المرأة عقبات في سبيؿ الحصكؿ عمى حقكقها؛  اإلقتصاديةك 

نػي عفمػاذا ت ،ثة التي تتمتع بها المرأة الحؽ في النفقة كالحػؽ فػي الميػراكالمالي اإلقتصاديةمف الحقكؽ ك 

ككيؼ كفمت القكانيف  ماف كحماية  ذا الحقكؽ لممرأة،  ػذا مػا  ،حكامها العامةكما  ي أ ، ذا الحقكؽ

 تعالجه الدراسة عمى النحك اآلتي: 

 

 المطمب األول

 في النفقة زوجةحق ال

ى أنه "أىٍنفىؽى الػماؿ: صرفه، كاٍستىٍنفىقه: أىذ به. كالنَّفىقة: ما أينًفؽ، كالػجمع يعرؼ الحؽ بالنفقة في المغة عم

 نفاؽ. حكى المػحيانػي: نىًفدت ًنفاؽي القكـ كنىفىقاتهـ، بالكسر، ًإذا نفدت كفنػيت. كالنِّفاؽي، بالكسر: جمع

فىقت الدرا ـ مف النَّفىقة. كرجؿ ًمٍنفاؽه أىم كثػير الزاد يىٍنفىؽي نىفىقان أىم نفد، كقد أىن النَّفىقة مف الدرا ـ، كنىًفؽى 

 1النَّفىقة. كالنَّفىقة: ما أىنفىٍقت، كاستنفقت عمػى العياؿ كعمػى نفسؾ."

                                                           
، محمد  بف أبي بكر الرازم، 357(، 1988)بيركت: دار الجبؿ،  لساف العرب المحيطابك الف ؿ محمد بف كـر ابف منظكر كيكسؼ خياط،  1

 .280(، 1967)بيركت: دار الكتاب العربي، مختار الصحاح
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صطالح  ك كؿ ما تحتاجه المرأة في تكفير أمكر معيشتها مف مأكؿ كمشرب كنفقة الزكجة في اإل

مجتمعاتهـ؛ كأف تفرض بعض المجتمعات كمسكف كممبس، باإل افة إلى ما يتعارؼ عميه الناس في 

 1كجكد خادمة لممرأة أك سائؽ فيككف ذلؾ  مف النفقة المستحقة لمزكجة عمى زكجها.

عمى فرعيف تعالج في الفرع األكؿ ثبكت حؽ تتناكؿ الدراسة في  ذا المطمب حؽ المرأة في النفقة  

 كذلؾ عمى النحك اآلتي: النفقه؛ الزكجه في النفقة، كتعالج في الفرع الثاني سقكط حؽ الزكجة في

 

 ولالفرع األ 

 بوت حق الزوجة في النفقةث

طالما أنها ال زالت عمى ذمته، كتبقى  اإلنفاؽ عمى زكجته زكجالعمى حيث أف لمزكجة الحؽ بالنفقة 

كقد ثبت في السنة  .حد ما عف اآلخرأالعالقة الزكجية بالطالؽ أك مكت النفقة قائمة لحيف انتها  

( عف جابر 997الشريفة بأف نفقة الزكجة كاألكالد مقدمة عمى نفقة الكالديف؛ ففي صحيح مسمـ ) النبكية

، فىًإفٍ  ؿى شىٍي ه فىأًلىٍ ًمؾى مىٍيهىا، فىًإٍف فى ى دٍَّؽ عى  أف رسكؿ المًَّه صمى المَّهي عميه كسمـ قاؿ )اٍبدىٍأ ًبنىٍفًسؾى فىتىصى

ٍف أىٍ ًمؾى شىٍي ه فىًمًذم قىرىابى  ؿى عى ، كىعىٍف فى ى ؿى عىٍف ًذم قىرىابىًتؾى شىٍي ه فىهىكىذىا كى ىكىذىا، بىٍيفى يىدىٍيؾى ، فىًإٍف فى ى ًتؾى

.) اًلؾى ، كىعىٍف ًشمى يىًميًنؾى
2 

                                                           
 .86(، 2010)عماف: دار اليازكرم العممية، نفقة الزكجة في الشريعة االسالمية: دراسة مقارنةقادر،  محمد خ ر1
عماف، الجز  التاسع،  -دمشؽ -)لمكتب اإلسالمي، بيركت رك ة الطالبيف كعمدة المفتيفأبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم،  2

2010 ،)93. 
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كقاؿ النككم "إذا اجتمع عمى الشخص الكاحد محتاجكف ممف تمزمه نفقتهـ نظر: إف كٌفى ماله أك  

ف لـ يف ؿ عف كفاية نفسه إال نفقة كاحد، قدَّـ نفقة كسبه بنفقتهـ فعميه نفقة الجميع قريبهـ كبعيد  ـ، كا 

  1الزكجة عمى نفقة األقارب ألف نفقتها آكد، فإنها ال تسقط بم ي الزماف كال باإلعسار".

تثبت النفقة لمزكجة كفقان لشركط ك ي أف يككف الزكاج الصحيح كذلؾ بأف يككف عقد الزكاج صحيح ال 

تحدث المشرع  إذ 2مف ذاتها. نهسمـ المرأة نفسها لزكجها كتمك. كأف تيعتريه أم فساد يؤدم إلى فسخه

كقانكف ، كالطبؽ في ال فة الغربية 1976 لعاـ 61األردني المؤقت رقـ الشخصية األحكاؿ في قانكف 

 .عف الحؽ في النفقة 3؛المطبؽ في األردف 2010لعاـ األردني الشخصية األحكاؿ 

عمى أنه "إذا كقع العقد صحيحان لـز  1976الشخصية لعاـ ألحكاؿ ا( مف قانكف 35نصت المادة ) فقد 

( "نفقة الزكجة 66به لمزكجة عمى الزكج المهر كالنفقة كيثبت بينهما حؽ التكارث". كفي نص المادة )

تشمؿ الطعاـ كالكسكة كالسكنى كالتطبيب بالقدر المعركؼ كخدمة الزكجة التي يككف ألمثالها خدـ يمـز 

 لنفقة إلى زكجته." الزكج بدفع ا

التي جا  فيها "نفقة كؿ  2010لعاـ األردني الشخصية األحكاؿ ( مف قانكف 59كتقابمها نص المادة )

ب. نفقة الزكجة تشمؿ الطعاـ  .إنساف في ماله إال الزكجة فنفقتها عمى زكجها لك كانت مكصية

ج. يمـز الزكج .كف ألمثالها خدـكالكسكة كالسكنى كالتطبيب بػالقدر المعػركؼ كخدمة الزكجة التي يك

 بدفع النفقة إلى زكجته إذا امتنع عف اإلنفػاؽ عميػها أك ثبت تقصيرا."

نصت عمى أنه "تجب النفقة لمزكجة عمى  1976الشخصية لعاـ األحكاؿ ( مف قانكف 67كفي المادة )

إال إذا طالبها  الزكج كلك مع اختالؼ الديف مف حيف العقد الصحيح كلك كانت مقيمة في بيت أ مها

                                                           
 .93، رك ة الطالبيفالنككم،  1
 .56نفقة الزكجة، مرجع سابؽ، صمحمد قادر،  2

 .17/10/2010، بتاريح 5061، المنشكر في الجريدة الرسمية رقـ 2010( لعاـ 36قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )  3
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بالنقمة كامتنعت بغير حؽ شرعي، كلها حؽ االمتناع عند عدـ دفع الزكج لها مهر ا المعجؿ أك عدـ 

 تهيئته مسكنان شرعيان لها." 

ة التي جا  فيها "تجب النفق 2010لعاـ األردني الشخصية األحكاؿ ( مف قانكف 60كتقابمها المادة )

ذا طالبها الزكج حيف اللمزكجة كلك مع اختالؼ الديف  عقد الصحيػح كلك كانت مقيمة في بيت أ مها كا 

بالنقمة إلى بيت الزكجية فامتنعت بغير حؽ شػرعي فال نفقة لها، كلها حؽ االمتناع عند عدـ دفع 

 الزكج مهر ا المعجؿ أك عدـ تهيئته مسكنا شرعيان لها."

الصحيح، كأف النفقة ال بد لها  زكاجفقة تثبت بثبكت عقد اليت ح مف نصكص المكاد السابقة بأف الن 

ا لإلنساف ك ي المأكؿ كالمشرب كالممبس كالسكف كالعالج كالخدمة، إذ األساسيةمف شمكؿ الحاجات 

كأشار المشرع أف اختالؼ الديف بيف الزكجيف أم أف تككف الزكجة مف  .حتميان في بيئتها كاف ذلؾ أمران 

لى أف الزكجة عميها إكما أشار المشرع  .نفقة لمزكجةر ال يسقط الحؽ في الأ ؿ الكتاب فهذا األم

 ك أمر يسقط عف الزكج الحؽ  ؛طاعة زكجها فإف عدـ طاعته في السكف معه في منزله دكف مبرر

 في النفقة.

كما ال تجد الدراسة تغييران عمى المكاد الخاصة بحؽ الزكجة بالنفقة مف زكجها عمى الرغـ مف الفارؽ 

النافذ  2010األردني النافذ في فمسطيف، كالقانكف  1976األردني نيف: القانكف الزمني في كال القانك 

ردنية، ك ذا إشارة مف المشرع إلى أف الحؽ في النفقة لمزكجة  ك أمر حتمي ال يمكف في المممكة األ

تجاا  سالمية التي تعتبر أف النفقة كاجب عمى الزكج. ك ك مستمد مف أحكاـ الشريعة اإلالتعرض له

 سالمية ثابتة كقكاعد ا ال يمكف تعديمها.كجة؛ فأحكاـ الشريعة اإلالز 
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ي الحديث عف حؽ الزكجة ف 1كتعديالته 1920لعاـ  الشخصية المصرماألحكاؿ قانكف  كما ت مف

منه عمى أنه "تجب النفقة لمزكجة عمى زكجها مف تاري  العقد الصحيح  ىنص في المادة األكل إذالنفقة 

كال يمنع مرض الزكجة  .كلك حكما حتى لك كانت مكسرة أك مختمفة معه فى الديف إذا سممت نفسها إليه

مف استحقاقها لمنفقة. كتشمؿ النفقة الغذا  كالكسكة كالمسكف كمصاريؼ العالج كغير ذلؾ مما يق ى 

 به الشرع..."

إال باألدا  أك  عمى الزكج مف تاري  امتناعه عف اإلنفاؽ مع كجكبه، كال تسقط كتعتبر نفقة الزكجة دينان 

كال تسمع ل المطالبة بنفقة زكجية؛ ك . كبإمكاف الزكجة أف ترفع عمى زكجها دعكل تسمى بدعاإلبرا 

كال يقبؿ مف الزكج التمسؾ  .دعكل النفقة عف مدة ما ية ألكثر مف سنة نهايتها تاري  رفع الدعكل

كيككف لنفقة  .ي بحاجتها ال ركريةال يزيد عمى ما يفأنفقة الزكجة كبيف ديف له عميها، بالمقاصة بيف 

 2 الزكجة امتياز عمى جميع أمكاؿ الزكج، كيتقدـ فى مرتبته عمى ديكف النفقة األخرل.

 امتنع إذاعمى أنه " 1976( لعاـ 61مف قانكف األحكاؿ الشخصية رقـ ) (73) المادةكقد نصت المادة 

 يـك مف اعتباران  نفقتها القا ي قدري النفقة الزكجة كطمبت زكجته عمى اإلنفاؽ عف الحا ر الزكج

" أم أف تاري  الحكـ بالنفقة يككف مف تاري  المطالبة بها .يعينها التي لألياـ سمفان  بدفعها كيأمر الطمب

 مف قبؿ الزكجة أماـ المحاكـ أم مف تاري  قيد الدعكل.

زكجها ك ي أف  زكجة النفقة مفمعينة يجب تكافر ا حتى تستحؽ ال يت ح مما سبؽ بأف  نالؾ شركط

يككف بينهـ عقد زكاج صحيح كفؽ ما تقت يه القكانيف كما يتطمبه الشرع مف شركط، الشرط الثاني  ك 

نفاؽ فقة. كفي حاؿ امتناع زكجها عف اإلأف تمكف زكجها منها، كأف تطيع زكجها حتى تستحؽ الن
                                                           

،  المنشكر 1985لسنة  100المعدؿ بالقانكف  1929لسنة  25المعدؿ بالقانكف  1920لسنة  25قانكف األحكاؿ الشخصية المصرم رقـ   1
 . كيشار إليه بقانكف األحكاؿ الشخصية المصرم أينما كرد في الرسالة.4/7/1985في الكقائع المصرية بتاري  

(، 2006، دار الكتب القانكنية، القا رة )1جز  التفريؽ بيف الزكجيف، -الطالؽ  -مكسكعة األحكاؿ الشخصية: الزكاج احمد الجندم،  2
 .59ص
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ل مطالبة بنفقة زكجية تطالبه فقد منحت القكانيف لممرأة أف ترفع دعك ة عميها رغـ تكافر الشركط السابق

  1ها دينان في ذمة زكجها.تر نفقبتعميها، كتع باإلنفاؽها ب

شرعي ذ ت دكائر تنفينشئبشأف التنفيذ الشرعي أ 2016اـ ( لع17لمقرار بقانكف رقـ ) كفي فمسطيف كفقان 

د نصت المادة مستقمة عف التنفيذ النظامي كتتبع لممحاكـ الشرعية كديكاف قا ي الق اة الشرعييف، كق

( مف القرار بقانكف عمى أنه يجكز لممرأة أف تطمب حبس الزكج في حاؿ تخمفه عف دفع النفقة 13)

  3نفقتها مف زكجها. مما ي مف لممرأة حقها في تحصيؿ 2الكاجبة عميه.

ي مف لممرأة في فمسطيف حقها في تحصيؿ النفقة  ك صندكؽ النفقة المنشأ بمكجب كذلؾ؛ فإف ما 

، فبمكجب  ذا القانكف ينشأ صندكؽ لمنفقة تشرؼ عميه 2005( لعاـ 6ندكؽ النفقة رقـ )قانكف ص

 المحكـك تغيب بسبب تنفيذا يتعذر الذم النفقة حكـ تنفيذ  ماف إلى الصندكؽ يهدؼجهات محددة، 

 4.آخر سبب ألم أك الحكـ منه ينفذ ماؿ كجكد عدـ أك إقامته محؿ جهؿ أك عمية

 

 

 

                                                           
" مجمة الجمعية الفقهية النفقة أنظر: آمنة بنت عمي بف زيد الكثالف، "مكجبات النفقة عمى الزكجة في الفقه االسالمي، لممزيد حكؿ مكجبات  1

 .12(، ص 2017، السعكدية )40، العدد السعكدية
 .29/9/2016ي  ، بتار 125بشأف التنفيذ الشرعي، المنشكر في الكقائع الفمسطينية، العدد  2016( لعاـ 17القرار بقانكف رقـ )  2
يات الدكلية لحقكؽ اإلنساف: دراسة مقارنة )رسالة دكتكراا، جامعة الحسف الثاني، اإلتفاقلممزيد أنظر، أحمد األشقر، اآلليات الدستكرية إلنفاذ   3

 .153الدار البي ا (، ص -عيف الشؽ
. المعدؿ بمكجب 10، ص55، العدد2005-6-27تاري  ، المنشكر في الكقائع الفمسطينية، ب2005( لعاـ 6قانكف صندكؽ النفقة رقـ )  4

. كقرار مجمس الكزرا  رقـ 9، ص114، العدد 2015-8-31، المنشكر في الكقائع الفمسينية بتاري  2015( لعاـ 12القرار بقانكف رقـ )
 .43، ص86، العدد 2010-6-9( بشأف الالئحة التنفيذية لقانكف صندكؽ النفقة، المنشكرة في الكقائع الفمسطينية بتاري  133)
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 يالفرع الثان

 الحق في النفقة سقوط

يسقط الحؽ في النفقة في العديد المطبقة في األردف كمصر كفمسطيف الشخصية األحكاؿ كفقان لقكانيف 

 مف الحاالت منها: 

تنص المادة  إذك ي التي تخرج عف طاعة زكجها بدكف أم سبب شرعي.  ؛حالة المرأة الناشز .1

أنه "إذا نشزت الزكجة فال نفقة  عمى 2010لعاـ األردني الشخصية األحكاؿ ( مف قانكف 62)

فقد عرفتها المادة السابقة  زة الناشأكف النفقة لمحمؿ. كفي تعريؼ المر لها ما لـ تكف حامالن فتك

خكؿ إلى بيتها قبؿ طمبهػا بأنها التي تترؾ بيت الزكجية بال مسػكغ شرعي، أك تمنع الزكج مف الد

شركعة لػخركجها مف المسػكف إيػذا  الػزكج لػها إلى بيػت آخػر، كيعتبر مف المسكغات الم ةالنقػم

 1عمى نفسها أك مالها. أك إسا ة المعاشرة أك عدـ أمانتها

عمى أف كتعديالته  1920لعاـ الشخصية المصرم األحكاؿ كما نصت المادة األكلى مف قانكف 

 إلى ت ا طر أك الناشز ال تستحؽ النفقة في حاؿ لك امتنعت مختارة مف تسميـ نفسها دكف حؽ 

 .ذف زكجهاإخرجت دكف  أك  ،ذلؾ بسبب ليس مف قبؿ الزكج

دكف إذف  -كال تعتبر  ذا المادة أف مف أسباب سقكط نفقة الزكجة خركجها مف مسكف الزكجية 

التي يباح فيها ذلؾ بحكـ الشرع مما كرد فيه نص أك جرل به عرؼ أك األحكاؿ في  –زكجها 

شركط مشكب بإسا ة استعماؿ الحؽ, اك مناؼ ق ت به  ركرة. كال خركجها لمعمؿ الم

 لمصمحة األسرة كطمب منها الزكج االمتناع عنه.

                                                           
(، 2007لممزيد أنظر: أميمة محمد الجممة، حؽ المرأة في التممؾ كاإلنفاؽ في الفقه االسالمي )رسالة ماجستير: الجامعة االسالمية، غزة،   1

94. 
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عمى أنه المطبؽ في فمسطيف  1976الشخصية لعاـ األحكاؿ ( مف قانكف 69كما تنص المادة )

"إذا نشزت الزكجة فال نفقة لها كالناشز  ي التي تترؾ بيت الزكجية بال مسكغ شرعي أك تمنع 

الدخكؿ إلى بيتها قبؿ طمبها النقمة إلى بيت آخر كيعتبر مف المسٌكغات المشركعة  الزكج مف

 ".لخركجها مف المسكف إيذا  الزكج لها بال رب أك سك  المعاشرة

الحالة الثانية  ي حالة المرأة المسافرة دكف عمـ زكجها أك دكف ر اا، ففي  ذا الحالة تعتبر  .2

 1بذلؾ ال تستحؽ النفقة.الزكجه قد خرجت عف مشكرة زكجها ك ي 

حالة المرأة المسجكنة، ففي حاؿ تعرض الزكجة لمحبس بسبب ارتكابها جـر مف الجرائـ أك   .3

( مف 63تنص المادة ) إذبسبب ديف أك غير ذلؾ ففي  ذا الحالة تسقط نفقتها عف زكجها. 

بحكـ  هاالزكجة المسجكنة بسبب إدانتعمى أف  2010لعاـ األردني الشخصية األحكاؿ قانكف 

 2مف تاري  سجنها. قطعي ال تستحؽ النفقة

ينها كانتقمت إلى ديف آخر أك ذا ارتدت عف دإلمرأة المرتدة، فالمرأة المسممة الحالة الرابعة  ي ا .4

كلى مف ة بها مف زكجها. كفقان لممادة األفهنا تسقط نفقتها كال يحؽ لها المطالب ؛اإللحاد إلى

 الشخصية المصرم.األحكاؿ قانكف 

بأف النفقة كحؽ مف ستنتج نالمطبقة في فمسطيف كاألردف كمصر الشخصية األحكاؿ كمف خالؿ قكانيف 

 ا باإلنفاؽ عمى المرأة سك شخاص أؿ القانكف؛ لتمـز حقكؽ المرأة المالية الشخصية التي جا ت مف خال

النص عمى نفقة  الشخصية لحظة؛ مفاألحكاؿ الزكج أك األكالد أك حتى الكالديف، كلـ تتكانى قكانيف 

                                                           
، منشكرات الحمبي لق ا مسائؿ األحكاؿ الشخصية الخاصة بالزكاج كالفرقة كحقكؽ االكالد في الفقه كالقانكف كامحمد كماؿ الديف إماـ،  1

 .36لبناف، ص -، بيركت2003الحقكقية، 
، المكصؿ 35جامعة المكصؿ، العدد  -لممزيد أنظر: قيس عبد الك اب الحيالي، نفقة الزكجة بيف النص كالتطبيؽ، مجمة الرافديف لمحقكؽ  2

 .28(، ص2008)
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ذا تكانى عنه إدتها في تحصيمه، مف خالؿ الق ا  المرأة مف أجؿ الحفاظ عمى  ذا الحؽ كمساع

 شخص عف تقديمه لممرأة كزكجة أك أـ أك ابنة.

ارنة استمدت مف أحكاـ الشريعة ف قكانيف األحكاؿ الشخصية في الدكؿ محؿ المقكبذلؾ تجد الباحثه بأ

، كما يترتب لها في ذمة زكجها ك ك حقها في الحصكؿ عمى النفقة ماليان  قان سالمية كفر ت لممرأة حاإل

منحتها الحؽ في المجك  إلى التقا ى مف خالؿ المحاكـ الشرعية إللزاـ زكجها باإلنفاؽ عميها؛ نفقة 

نفاؽ بما يكفي لتحقيؽ احتياجاتها له، أم حسب قدرته المالية عمى اإلكاجبه حسب حاله كأحكا

 .األساسية

لممرأة تكفؿ لها العيش الكريـ مف مأكؿ كمشرب كممبس ككذلؾ أجرة مسكف؛  األساسيةحتياجات ذا اإل 

لصالح  حكاؿ الشخصية إيجابيان نص القانكف، كما ميزت قكانيف األ في حاؿ تكافر شركطها المحدد في

النفقات تستحؽ دكف طفاؿ كنفقة أجرة الح انة، فهذا لتفرقة بيف نفقة الزكجة كنفقة األالمرأة مف خالؿ ا

إلى التقا ي في حاؿ رفض أف ترتبط ببع ها البعض، إذ يحؽ لممرأة المطالبة بها بطريؽ المجك  

  نفاؽ عميها.الزكج اإل

 

 الثاني طمبالم

 الحق في الميراث لممرأة

، أك مجك راتو كغير ا مف  ، أك أرضو يعرؼ اإلرث في المغة عمى أنه "عممية انتقاؿ شي  عيني كماؿو

إلى آخر بعد المكت، كقد يككف الشخص اآلخر إٌما مكجكدان أك غير مكجكد كأف يككف جنينان  شخص

في بطًف أٌمه." أما تعريؼ اإلرث اصطالحان فهك استحقاؽ كتقسيـ جز و مف تركة الشخص المتكٌفي عمى 
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شخص أك مجمكعة مف األشخاص الذيف تربطهـ صمة قرابة معه كالزكجة، أك األبنا ، كاإلخكة 

 مكته لعدـلشي  ينتقؿ إليه مف شخص آخر بعد اإلنساف الميراث  ك استحقاؽ في حؽ كالغير ـ. ك 

  1كجكد مانع اذا تحقؽ شرطه.

يسمى عمـ الميراث بأنه العمـ الذم يعنى بالقكاعد الفقهية كال كابط الشرعية الحسابية التي يعرؼ بها 

المنع كالرد كالعكؿ كالتعصيب كغير ذلؾ. نصيب كؿ فرد كؿ كارث مف التركة، كمنها حاالت الحجب ك 

كالميراث يطمؽ عمى الماؿ المكركث ك ك ما يرادؼ التراث بمعنى األصؿ كالبقية، ك ك الكراثة أك اإلرث 

خالفة الحي في ماؿ الميت حقيقة أك حكما ك  .بمعنى ككف الشخص يستحؽ نصيبه في تركة المتكفى

 2بسبب القرابة أك الزكجية.

ث  ك عمـ الفرائض ك ك عمـ يعنى بأصكؿ الفقه كالحساب كتحدد بمكجبه حؽ كؿ كارث الميراف أكما  

نصيبه المقدر مف تركه مكرثه عمى الكجه الذم بينه القرآف الكريـ كالسنة النبكية المطهرة أك بإجماع 

 األركاف ح كر ال كلمميراث ثالثة أركاف  ي المكرث كاإلرث كالكرثة . كلكؿ ركف مف  ذاالمسمميف. 

 3.رثإرث بال مكرث كميراث بال إلركف اآلخر، إذ ال يكجد يكتمؿ إال بكجكد ا

كال يتحقؽ الميراث كالتكارث إال بمكت المكرث حكما أك حقيقة، كتحقؽ حياة الكارث بعد كفاة المكرث، 

ف الميراث  ك خالفة لميت في ماله، فال بد إذا أف يككف الكارث حيا بعد مكت المكرث أك كقت أ إذ

                                                           
 .64مصر، ص -(، القا رة1963، دار الفكر العربي، احكاـ التركات كالمكاريثمحمد ابك ز رة،  1
 المرجع السابؽ. 2

ك ك المتكفى ك ك كؿ شخص تكفى بعد حياة ، ك ك مف عدمت حياته بعد كجكد ا، إذ لكؿ إنساف بداية حياة كنهاية ك ك ما  أكال المكرث، 3
 نساف فإنها تبدأ عند كالدته حيان يطمؽ عميه في القانكف الشخصية الطبيعية كيتـ تحديد شخصية اإلنساف التي تسمى الشخصية الطبيعية لإل

. ثانيان: الكارث،  ك كؿ شخص حي يرتبط بالمتكفى سببا أك نسبا بعد المتكفى كاف لـ يأخذ كتنتهي بمكته كتنتهي بمكته حقيقة أك حكمان 
: دته. ثالثان ككما أشرت في أعالا إف كؿ شخص تككف له شخصية طبيعية منذ لحظة كال ،نصيبا مف الميراث لمانع مف مكانع اإلرث

  ك الماؿ كالحقكؽ العائدة لممتكفى الذم تركه بعد كفاته كيشمؿ العقار كالمنقكؿ كالمنافع التي تؤكؿ إلى الكارث كتسمى أحيانان ، المكركث
 .94، ص2008مصر،  -القا رة -، دار الكتب القانكنيةالمكاريث في الشرع كالقانكفميراث أك ارث أك تركة. أحمد الجندم، 
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ككذلؾ العمـ بسبب الميراث إذ البد مف معرفة سبب التكارث  ؿ مف قرابة أك  .ته عمى اقؿ تقديرمك 

ف المكانع إذا ما حكـ. كانتفا  المانع مف اإلرث، ألال حيثيختمؼ عف اآلخر مف  منهماكؿ ف زكجية

إلى الشريعة  كدةيتـ العثه أك اختالؼ الديف، كفي ذلؾ تكفرت ينعدـ التكارث، مثؿ قياـ الكريث بقتؿ مكر 

 الشخصية.األحكاؿ ذكر ا في قانكف  ـاإلسالمية في تحديد مكانع اإلرث لعد

يتناكؿ  ذا المبحث حؽ المرأة في الميراث عمى مطمبيف يعالج المطمب األكؿ حؽ المرأة بالميراث في 

كيعالج المطمب الثاني حؽ المرأة في الميراث في القكانيف الكطنية؛ كذلؾ  ،المكاثيؽ كالمعا دات الدكلية

 عمى النحك اآلتي:

 الفرع األول

 الحق في الميراث في المواثيق الدولية

الدكلية عمى تساكم المرأة كالرجؿ في كافة الحقكؽ، مف  ذا المكاثيؽ كالمعا دات نصت المكاثيؽ 

ألكلى منها عمى أنه "مع عدـ اإلخالؿ بصيانة كحدة كانسجاـ سيداك التي نصت في المادة ا إتفاقية

سيما التشريعية تخذ جميع التدابير المناسبة، كالفي أم مجتمع، ت األساسيةاألسرة، التي تظؿ الكحدة 

منها، لكفالة تمتع المرأة، متزكجة كانت أك غير متزكجة، بحقكؽ مساكية لحقكؽ الرجؿ في ميداف 

 ." القانكف المدني

ص في المادة الثانيه نكالثقافية الذم  اإلجتماعيةك  اإلقتصاديةلؾ العهد الدكلي الخاص بالحقكؽ ككذ

منه عمى أنه تتعهد الدكؿ األطراؼ في  ذا العهد بأف ت مف جعؿ ممارسة الحقكؽ المنصكص عميها 

 ...".جنسعهد بريئة مف أم تمييز بسبب الفي  ذا ال
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دكف أم تمييز بيف الجنسييف  لمساكاة بيف المرأة كالرجؿث عف ايت ح مف  ذا النصكص أنها تتحد

بكافة المجاالت مما يعني بأف  ذا النصكص مطمقة كتشمؿ كافة النكاحي كالتي منها حؽ المرأة في 

 الميراث.

مف  35( في البند 21 د المرأة رقـ ) كجا  في تكصية الصادرة عف لجنة الق ا  عمى التمييز

ؾ العديد مف البمداف التي تؤدم قكانينها كممارساتها المتعمقة باإلرث نه " ناأ( عمى 16المادة )

ات الزكج أك كالممتمكات إلى تمييز خطير  د المرأة، كمنها تمؾ التي تحصؿ فيها المرأة مف ممتمك

حقكؽ  المرأةتمنح  بنا  الذككر، كأحيانان ما يحصؿ عمية الرجاؿ االرامؿ كاألم قؿاألب عند الكفاة أ

في  ىقيدة فال تحصؿ إال عمى إيراد مف أمالؾ المتكفى، كفي كثير مف األحياف ال تراعمحدكدة كم

المكتبسة أثنا  الزكاج. ك ذا  حقكؽ النسا  األرامؿ في اإلرث مبادئ المساكاة في حيازة الممتمكات

 1لغا  ا كما رأت المجنة في  ذا التكصية."إكال بد مف  يةاإلتفاقحكاـ تخالؼ األ

 

 يالثان فرعال

 في التشريعات الوطنية الحق في الميراث

( "كسب الكارث بطريؽ 1086حكؿ الميراث في المادة ) 1952لعاـ األردني جا  في القانكف المدني 

الميراث العقارات كالمنقكالت كالحقكؽ المكجكدة في التركة. تعييف الكرثة كتحديد أنصبتهـ في اإلرث 

                                                           

. 1992( بشأف المساكاة في الزكاج كالعالقات األسرية، الدكرة الثالثة عشر لعاـ 21ة لجنة الق ا  عمى التمييز  د المرأة، رقـ )تكصي1 
 :اإللكتركنيالمكقع 

  http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommendations.aspx.       19/2/2018تاري  الزيارة:      

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommendations.aspx
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ية كما يتعمؽ بها نتقاؿ في األرا ي األمير سالمية. حؽ اإلألحكاـ الشريعة االكانتقاؿ التركة يخ ع 

 نتقاؿ.ينظمه قانكف اإل

( بأف "تعييف الكرثة كتحديد 875فقد نص في المادة ) 1948لعاـ  أما في القانكف المدني المصرم

 أحكاـ الشريعة اإلسالمية كالقكانيف شأنهانصيبهـ فى اإلرث كانتقاؿ أمكالهـ التركة إليهـ تسرل في 

( 35في المادة ) 1976الشخصية لعاـ األحكاؿ الصادرة في شأنها." أما في فمسطيف فقد نص قانكف 

 ."إذا كقع العقد صحيحان لـز به لمزكجة عمى الزكج المهر كالنفقة كيثبت بينهما حؽ التكارثعمى أنه "

 كأحاؿ إلى القكؿ الراجح في المذ ب الحنفي في االحكاـ التي لـ ينظمها القانكف.

تستنج الدراسة مف النصكص السابقة بأف الدكؿ محؿ المقارنة اتفقت جميعها عمى إحالة أحكاـ الميراث 

الميراث حؽ لمكرثة ك ك تمميؾ كتممؾ، كحددت بعض إلى الشريعة اإلسالمية، التي تعتبر بأف 

تؤكؿ األشخاص ممف جعمهـ كرثه، كحدد لهـ األنصبة في نص القرآف الكريـ ك ـ أصحاب الفركض، ك 

  1التركة إلى الكرثة جبرا دكف ر ا ـ أك قبكلهـ.

ًلمنِّسىا  نىًصيبه مِّمَّا تىرىؾى الٍ  بيكفى كى اًؿ نىصًيبه مِّمَّا تىرىؾى اٍلكىاًلدىاًف كىاألىٍقرى كىاًلدىاًف ككفؽ اآلية الكريمة )لِّمرِّجى

ا( ك ن بيكفى ًممَّا قىؿَّ ًمٍنهي أىٍك كىثيرى نىًصيبنا مٍَّفري أم أنه أمر كاجب كتمـز كمطركح مف حتمية إلزامه ك ك  كىاألىٍقرى

 أمران كحكمان مف اهلل عز كجؿ.

حؽ المرأة في الميراث كفؽ أحكاـ الشريعة اإلسالمية؛ تجد الدراسة بأف المرأة تستحؽ كبالرجكع إلى 

ثالثة  تكجز الدراسة أحكامها عمى إذالميراث كفؽ الصفة التي  ي عميها؛ أكانت أـ، ابنة أك زكجة، 

الفرع الثالث حؽ الزكجه  ،ـ في الميراث، الفرع الثاني حؽ االبنة في الميراث: الفرع األكؿ حؽ األفرعأ

 النحك اآلتي: في الميراث

                                                           
 .94مرجع سابؽ، ص المكاريث في الشرع،احمد الجندم،  1
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 حق األم في الميراثأوًل: 

نصبه حسب كجكد كرثة أاث مف كلد ا المتكفى قبمها بعدة إذا ما كانت المرأة أـ فهي تستحؽ المير 

معها، كتعتبر مف أصحاب الفركض، الذيف نص القرآف الكريـ عمى تكريثهـ في آخريف كاجتماعهـ 

ـٍ يىكيف لَّهي  11اآلية  لىده فىًإف لَّ ا السُّديسي ًممَّا تىرىؾى ًإف كىافى لىهي كى ٍنهيمى ٍيًه ًلكيؿِّ كىاًحدو مِّ لىده مف سكرة النسا  )كىألىبىكى  كى

ًه الثُّميثي فىإً  ًرثىهي أىبىكىااي فىأليمِّ كى (.كى ًه السُّديسي  ف كىافى لىهي ًإٍخكىةه فىأليمِّ

كيختمؼ حقها في اإلرث عندما تككف مع األب ككذلؾ عندما تككف بمفرد ا كحينما يككف بعض  

  1أكالد ا مف أخكة أك أشقا  لممتكفى:

؛ فاألـ  ي التي يرتفع نسب المتكفى إليها بالبنكة دكف كاسطة، فعندما إذا كانت األم مع األب . أ

االبف كيترؾ مف كرثته األب كاألـ كأخكة كأخكات مع األجداد كقد يككف  ناؾ أشخاص  يتكفى

 آخريف، فاف االـ كاألب يحجبكف بقية الكرثة كينفردكف بالميراث.

؛ إذا ما تكفى شخص كترؾ أـ كأخكة كأخكات فإف حصة الكرثة تقسـ األم مع الخوة واألخوات . ب

بف المتكفى إذ تأخذ األـ في الفقه الحنفي ثمث سهاـ بيف  ؤال  بشكؿ مختمؼ، تبعان لمذ ب اال

 التركه كالبقية تكزع عمى األخكة كاألخكات.

فإذا تكفى شخص كترؾ أـ مع زكجة كأكالد أك مع احد ـ فإنها  األم مع الزوجة واألولد؛ . ت

 تستحؽ السدس.

األمر في  األـ مع األب كأحد الزكجيف؛ في  ذا الحالة فإف ميراثها  ك الثمث. لكف اختمؼ  . ث

أف الجعفرية يعطكف ثمث التركة  إذمفهكـ الثمث بيف المذا ب عند عدـ كجكد أبنا  لممتكفى، 

                                                           
 .55(، 2011)عماف: دار دجمة ناشركف كمكزعكف،  األحكاؿ الشخصيةمحمكد السرطاكم،  1
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لألـ عند كجكد زكج أك زكجة لممتكفى كأب، أما عند األحناؼ فإف األـ تأخذ ثمث الباقي بعد 

 األب كأحد الزكجيف ككؿ فريؽ له مبرراته الشرعية.

 حق البنة في الميراثثانيا: 

مفت المذا ب اإلسالمية في تكريث االبنة عندما تككف منفردة كليس معها أم مف إخكانها، فعند اخت

الجعفرية تأخذ كؿ التركة كعند الحنفية نأخذ النصؼ، إال إف المشرع العراقي كفي خطكة مهمة تعتبر 

البنة كاالبف عندما متقدمة جدان قياسان لما عميه في قكانيف الدكؿ العربية المحيطة بالعراؽ، إذ اعتبر ا

 تنفرد بالتركة كتحجب بقية الكرثة عدا أصحاب الفركض. كلإلبنه صكرتيف مف اإلرث:

عندما تككف مع أخكة ذككر؛ إذا كانت ابنه كاحدا تأخذ نصؼ حصة األخ الذكر، ك ك ما متفؽ  . أ

ـي  كًصيكي الٌمهي ًفي  عميه عند كؿ المذا ب اإلسالمية كالدليؿ الشرعي لذلؾ  ك نص اآلية الكريمة )ي

ف  ا تىرىؾى كىاً  ظِّ األينثىيىٍيًف فىًإف كيفَّ ًنسىا  فىٍكؽى اٍثنىتىٍيًف فىمىهيفَّ ثيميثىا مى ـٍ ًلمذَّكىًر ًمٍثؿي حى كىانىٍت كىاًحدىةن فىمىهىا أىٍكالىًدكي

.)  النٍِّصؼي

ف كؿ إذا كانت الكريثات أكثر مف بنت؛ فإف األمر اختمؼ عند المذا ب اإلسالمية بيف أف يكرث  . ب

 1التركة كبيف بع ها.

 حق الزوجة في الميراثثالثا: 

ترث الزكجة باسهـ مختمفة تبعا لكجكد أصحاب الفركض األخرل، فهي ترث ثمف التركة عندما يككف 

، كلها الثمف أف كانت زكجة كاحدة عند كفاته اناثأم له أكالد سكا  كانكا ذككر أك لممتكفى فرع كارث 

  (28) المادةإذ أنه بمكجب أحكاـ  كف لممتفكفى أكثر مف زكجة فمهف الثمف.كفي حاة التعدد أم أف يك

ع عميه فإف لمرجؿ أف يتزكج بأربعة نسا  كيمن 1976لعاـ  61رقـ مف قانكف االحكاؿ الشخصية 
                                                           

 .93، صاألحكاؿ الشخصيةمحمكد السرطاكم،  1
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الربع عندما ال يككف لممتكفى فرع الزكجة كتأخذ  1كتنق ي عدتها. ما لـ يطمؽ إحدا فبأخرل الزكاج 

لىده فىًإف كيستد 2كارث. ـٍ كى ـٍ يىكيف لَّكي ٍكتيـٍ ًإف لَّ بيعي ًممَّا تىرى لىهيفَّ الرُّ ؿ عمى شرعيته مف نص اآلية الكريمة )كى

.) ًصيَّةو تيكصيكفى ًبهىا أىٍك دىٍيفو ٍكتـي مِّف بىٍعًد كى لىده فىمىهيفَّ الثُّميفي ًممَّا تىرى ـٍ كى  كىافى لىكي

لميراث في الشريعة اإلسالمية قد جا ت كفؽ أسس معتمدة كفقان لما سبؽ تستنج الدراسة بأف تقسيـ ا

الستحقاؽ اإلرث كأي ان كفؽ نسب مفصمة في القرآف الكريـ؛ كمف أسبابه الزكجية كالقرابة، كخالفا لما 

 ك شائع ال تشكؿ قاعدة لمذكر مثؿ حظ االنثييف قاعدة م طردة في كؿ حاالت الميراث نسب تكزيع 

( حالة تأخذ فيها المرأة مثؿ حصة الرجؿ أك 30يكجد أكثر مف ) إذ؛ حصصه بيف الرجاؿ ك النسا 

  3أكثر منه أك ترث  ي كال يرث نظير ا مف الرجاؿ.

كالحالة التي ترث فيها المرأة أقؿ مف الرجؿ محصكرة في حالتيف رئيسيتيف األكلى  ي حالة األكالد 

ذيف يدلكف اليهـ باألب كاألـ فهنا تقسـ عند إرثهـ مف كالديهـ كحالة األخكة عند إرثهـ مف أخكتهـ ال

 4كفؽ القاعدة الشرعية لمذكر مثؿ حظ االنثييف.

( حاالت كاردة عمى سبيؿ الحصر ترث فيها المرأة نصؼ ما يرثة الرجؿ، كما 4كفي المقابؿ  ناؾ ) 

ف لـ يكف له  لمزكجة حصة ثابتة مف تركة زكجها المتكفى ك ي الثمف فيما إذا كاف له كلد أك كالديف، كا 

                                                           
عمى أنه " يحـر عمى كؿ مف له أربع زكجات أك معتدات أف يعقد  1976( لعاـ 61قانكف األحكاؿ الشخصية رقـ ) ( مف28تنص المادة )  1

 زكاجه عمى امرأة أخرل قبؿ أف يطمؽ إحدا ف كتنق ي عدتها."
 .574(، ص2013، العراؽ )22، عدد 7جبار كاظـ العكيدم، "فركض المرأة في اإلرث،" مجمة الكمية االسالمية الجامعة، مجمد  2

(، 2016، المغرب )32، العدد منشكرات مجمة الحقكؽلممزيد أنظر: عبد السالـ أحمد فيغك، "ميراث المرأة بيف الحقائؽ كاالفترا ات،"   3
 .39ص

الجامعة  -سالـمجمع حجة اإل -مجمة كحدة األمةفي اإلسالـ،"  اإلقتصاديةلممزيد أنظر: عبد العظيـ جالؿ أبك زيد، "أك اع المرأة المالية ك   4
 .239(، ص2016، الهند )7، العدد 4، س دار العمـك كفؽ ديكيند -اإلسالمية
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كامؿ ديكنها مف اإلرث مقدـ عمى سائر كما يحؽ لممرأة أف تأخذ مهر ا ك  فإف لمزكجة ربع التركة،

 1الكرثة حتى لك استهمؾ  ذا الديف جميع التركة.

مما سبؽ يت ح بأف أحكاـ الشريعة اإلسالمية التي تبنتها قكانيف األحكاؿ الشخصية في الدكؿ محؿ 

حؽ في الميراث كلـ تحرمها منه، ك ك ما يتكافؽ مع نصكص كمبادئ المقارنة قد منحت المرأة ال

 القكانيف كالمكاثيؽ الدكلية.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، 19، العدد مجمة كمية دار العمكـلممزيد أنظر: صالح الديف سمطاف، التكازف بيف حقكؽ المرأة في النفقة كالميراث في الشريعة االسالمية،   1

 .96(، ص1996مصر )
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 المبحث الثاني

 األموال المشتركة واستقالل الذمة المالية لممرأة

لممرأة؛ كجز  مف الحقكؽ  اإلقتصاديةعمى الحقكؽ اإلنساف كالمعا دات الدكلية لحقكؽ  مكاثيؽأكدت ال

مف الحقكؽ التي عالجتها  ذا المكاثيؽ الدكلية حؽ المرأة في االستقالؿ المالي كذلؾ بكجكد . ةنسانياإل

ذمة ماليه خاصة بها تمارسها عمى استقالؿ، كمف الحقكؽ أي ان حقها في تنظيـ األمكاؿ المشتركة 

 التي تتككف لها في فترة الزكجية.

المعا دات الدكلية  ذا الحقكؽ،  ذا ما لمكاثيؽ ك انظمت القكانيف الكطنية ك  كيؼفما  ي  ذا الحقكؽ، ك 

تأتي الدراسة عمى بيانه في  ذا المبحث كذلؾ عمى ثالثة مطالب تتناكؿ في المطمب األكؿ مفهـك 

استقالؿ الذمة المالية كاألمكاؿ المشتركة بيف الزكجيف، كتتناكؿ في المطمب الثاني استقالؿ الذمة 

الدكلية، كتتناكؿ في المطمب الثالث استقالؿ الذمة المالية  مكاثيؽة في الكاألمكاؿ المشترك المالية لممرأة

 ، كذلؾ عمى النحك اآلتي:نيةالكط لقكانيفلمشتركة في الممرأة كاألمكاؿ ا

 

 المطمب األول

 مفيوم الذمة المالية المستقمة لممرأة والمال المشترك بين الزوجين

بيف الزكجيف إلى المشاكؿ التي تكاجه األزكاج  اؿ المشترؾهكـ الذمة المالية كالمتأتي أ مية تناكؿ مف

في تحديد كتقسيـ األمكاؿ فيما بينهـ، سكا  أثنا  قياـ الرابطة الزكجية أك بعد انتهائها بالطالؽ أك 

 بالكفاة.
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حديث تنادم مؤسسات المجتمع المدني ب ركرة تنبي القكانيف مفهكـ محدد الستقالؿ الذمة المالية، 

نتج عنه مف تأثير عمى المستكل فية تقاسـ الماؿ المشترؾ بيف الزكجيت نظران لما يكتحديد كي

 جتماعي لألسرة.اإلقتصادم كاإل

، ككذلؾ مفهكـ الماؿ في الفرع األكؿ لمالية المستقمة لممرأةالذمة ا مفهكـمطمب تعالج الدراسة في  ذا ال

 :آلتيلنحك اا كذلؾ عمىفي الفرع الثاني؛ المشترؾ بيف الزكجيف 

 

 الفرع األول

 مفيوم استقالل الذمة المالية لممرأة

يقصد بالذمة المالية في الفقه السائد التعبير عف مجمكع ما لمشخص كما عميه مف حقكؽ كالتزامات 

مالية، كبذلؾ تتككف الذمة مف جانب إيجابي ك ك مجمكع حقكؽ الشخص المالية، كمف جانب سمبي 

لية، كمف تزيد التزاماته المالية عمى حقكؽ تعتبر ذمته مدينة. كالذمة ك ك مجمكع التزامات الشخص الما

 1المالية ال تتككف في جانبيها اإليجابي كالسمبي إال مف حقكؽ الشخص كالتزاماته المالية كحد ا.

يجكز التصرؼ فيها كيرد التقادـ ك  ،قكـ محؿ الحؽ فيها بالنقكديالحقكؽ المالية  ي التي يمكف أف ك  

ك ذا الحقكؽ  ي أنكاع ثالثة: حقكؽ شخصية، كحقكؽ  .كرثة صاحبها بعد كفاتهإلى نتقؿ عميها كت

عينية، كحقكؽ معنكية. فمحؿ الحؽ الشخصي  ك عمؿ كما في حؽ المقترض قبؿ الميقرض، أما 

                                                           
 .128(، ص2009)عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، دراسة مقارنة  -االلتزاـ في القانكف المدني  مصادريكسؼ محمد عبيدات،  1
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الحؽ العيني محمه شي  مادم كما في الممكية، كفيما يتعمؽ بالحؽ المعنكم فمحمه شي  معنكم أك 

 1ا في حؽ المؤلؼ.غير مادم كم

عتػراؼ بذمػػة ماليػة مسػػتقمة لممػرأة ال يعنػػي فقػػط إمكانيػة حصػػكلها كامتالكهػا لألمػػكاؿ؛ بػؿ  ػػذا األمػػر كاإل

ذا كػاف األ مػر غيػر ذلػؾ فهػذا يجب أف يصؿ إلى حرية المرأة في التصرؼ بهذا الذمة كقت ما تشػا . كا 

ى الشػػكمي فقػػط، دكف كجػػكد عممػػي لػػه عتػػراؼ بتمػػؾ الذمػػة مػػا  ػػك إال أمػػر يأخػػذ المنحػػيعنػػي أف ذلػػؾ اإل

يات الدكلية كالتي أشػارت الػى اإلتفاقالمجتمع الدكلي في العديد مف  عمى أرض الكاقع، ك ذا ما أشار له

عتػراؼ بذمػة ماليػة مسػتقمة لممػرأة تتػيح لهػا تطكيػع يف الرجؿ كالمرأة ككػذلؾ  ػركرة اإل ركرة المساكاة ب

 2 ذا الذمة بما يناسبها.

 يرغباف فاالمذ الزكجيف طرؼ مف اختيارا يتـ ما  ك األمكاؿ فصؿ نظاـ إفالقة الزكجية فكفي إطار الع

 الزكجمشاركة  دكف بإرادة منفردة فيها كالتصرؼ الزكجية، الحياة خالؿ الخاصة بأمكالهما حتفاظاإلب

 سكا  نهديك  عف مسؤكالن ة، ك المالي الناحية مف خراآل عف أجنبيان  يبقى كؿ مف الزكجيف بحيث، اآلخر

 3أك بعدا، دكف أف يتحمؿ الزكج آخر مسؤكلية ديكنه. الزكاج قبؿ

 

 

 

 

                                                           
 .187السابؽ،  المرجع، االلتزاـمصادر عبيدات،  1

 الثقافة دار ،2ط ،الفرنسية كالتشريعات العربية كالتشريعات اإلسالمية الشريعة بيف مقارنة دراسة المالي لمزكجيف، النظاـ الحمداني، مقداد رعد  2
 .19ص ،2010األردف،  -عماف كالتكزيع، لمنشر

 .20ص رعد الحمداني، المرجع السابؽ،  3
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 الفرع الثاني

 مفيوم المال المشترك بين الزوجين

رؼ بها كما مكالها كحؽ التصتقالؿ الذمة المالية لممرأة  في أاسنظاـ ألصؿ  ك احت الدراسة بأف  أك 

نظاـ  إال أف مكالهما كممتمكاتهما الخاصة.تشا ، ككذلؾ الحاؿ لمزكج فمهما الحرية في الصرؼ بأ

 ك مف صكر النظاـ المالي الماؿ المتحصؿ عميه لكال الطرفيف أثنا  الرابطة الزكجية؛ في  االشتراؾ

في حيف ال نجد له تطبيؽ في التشريع الفمسطيني؛  1في التشريعات الغربية باألخص التشريع الفرنسي.

فكرة الماؿ المشترؾ بيف الزكجيف تبني فمسطيف إلى  ركرة تطالب مؤسسات المجتمع المدني في إذ 

 2قانكف األحكاؿ الشخصية.حالة الطالؽ بينهما في مشركع في 

مكاؿ مشتركة بيف الزكجيف ك ي التي تكتسب في ظؿ العالقة النظاـ إلى فكرة كجكد أ يستند  ذا

ف كانت الزكجة تقـك نتيجة لمجهكد المبذكلة مف قبؿ الطرفيف كذلؾ بالعمؿ لمزكجي الزكجية ف، حتى كا 

فهك عبارة  باألعماؿ المنزلية أك عند حصكلها عمى العائد المالي في مكاف آخر خارج منزؿ الزكجية.

أك رغبة  حدكث الطالؽ أك المكت أحد الزكجيف مف ماؿ اآلخر في حاؿعف حؽ مالي يطالب به 

  3 آلخر.يستحؽ أحد ما بع ان مف ماؿ ا بحيث الزكج في الزكاج الثاني؛

 ك ك الصداؽ حؽأك  كال يدخؿ  ذا الماؿ  مف حقكؽ الزكجة بعد الطالؽ أك ما يعرؼ بمتعة الطالؽ

 كال المهر، كامؿ لها فيجب ،العقد في المهر تسمية كبعد الدخكؿ، بعد طمقها إف مهك المسمَّى؛ المهر

                                                           
(، 2016رحمة كنزم، ك يبة لمعكش، المكتسبات المالية بعد الزكاج: دراسة فقهية قانكنية )رسالة ماجستير: جامعة عبد الرحمف ميرة،   1

 .22ص
مة، مقاؿ بعنكاف: مسكدة  قانكف األحكاؿ الشخصية تت مف مادة تق ي تقاسـ األمكاؿ بيف المتزكجيف بعد الطالؽ. لممزيد أنظر: دنيا رح  2

 دنيا كطف: 
 https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/05/06/390341.html#ixzz5I52dIctm    .2018-6-9تاري  الزيارة:

، ماليزيا 4ترؾ بيف الزكجيف في الفقه االسالمي كالقانكف الماليزم، مجمة الشريعة كالقانكف، العدد محمد شهيد معمميف، شرعية الماؿ المش  3
(2016 :)1. 
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ا ال يدخؿ  مف كم عنه، ك حؽ منفصؿ مشترؾ الفالماؿ  ؛بر ا ا إال شيئا منه يأخذ أف لمزكج يٌحؿ

 1الكرثة بعد مكت أحد ما. الماؿ الذم يستحقه

 ؛اآلخر كبأمكاؿ الزكج بأمكاله الزكجيف مف كؿ عالقة تحدد التي القكاعد كما يعرؼ بأنه مجمكعة

 بذمته المترتبة بالديكف الزكجيف مف كؿ عالقة تحدد التي كالقكاعد ،المشتركة باألمكاؿ ة كال ماكعالق

 2.عمى كال ما المستحقة بالديكف معا كعالقتهما .اآلخر الزكج ذمةك 

ة  ك ماؿ مشترؾ يدخؿ في مما يعني أف الماؿ الذم ينشأ لكال الزكجيف خالؿ استمرار رابطة الزكجي

  بشكؿ مباشر أك غير مباشر، سكاف الزكجيف في تحصيمه كتنمينه سا ـ كؿ م بحيث هما المالية،مذمى 

الماؿ إطار لزكجيف قبؿ العالقة الزكجية يككف ماؿ منفرد، كال يدخؿ  مف أما الماؿ الذم كاف بحكزة ا

إال في حالة تـ استزادة  ذا  كالدخؿ الذم يحصؿ عميه الزكجاف قبؿ الزكاج، المشترؾ لكال الزكجيف،

 3 الماؿ المشترؾ.إطار يدخؿ  مف  الماؿ بعد العالقة الزكجية

نهما إبراـ عقد مالي يتفقاف فيه أف تككف االمكاؿ بإمكا بحيثكيخ ع ذلؾ لالتفاؽ بيف الزكجيف  

كثر ف ماؿ زكجها بالتنصيؼ أك أقؿ أك أيحؽ لممرأة أف تأخذ م إذالمحصمة قبؿ الزكاج كبعد الزكاج. 

 4بحسب مسا متها في تحصيؿ  ذا الماؿ كتنميته خالؿ فترة الزكجية.

لزكج أك مشاركة أحد ما كأف يعمؿ اكيككف استحقاؽ الماؿ المشترؾ بسبب مشاركة الزكجيف في العمؿ 

الظا رة  مكر البيت، كيتمثؿ الماؿ المشترؾ في األمكاؿ الظا رة أك غيرفي الخارج كتعمؿ الزكجة في أ

                                                           
 .1المرجع السابؽ، ص المشترؾ بيف الزكجيف، شرعية الماؿمعمميف،   1
 20.ص  المالي لمزكجيف، مرجع سابؽ، النظاـ الحمداني، مقداد رعد  2
  .5المرجع السابؽ، ص شترؾ بيف الزكجيف،الم شرعية الماؿمعمميف،   3
 .المرجع السابؽ  4



86 
 

بيف الزكجيف بمكجب كثيقة  اإلتفاؽطالما ال يكجد تعييف لألمكاؿ عف طريؽ  أك الثابتة أك المنقكلة،

 ا.رسمية أك حتى بمكجب كثيقة الزكاج ذاته

رؾ بيف الزكجيف سكا  مف قبؿ الزكج أك الزكجة فهك يختمؼ بحسب تشمة بالماؿ البكعف كيفية المطال

بيف الزكجيف، فقد يككف الماؿ مشترؾ بمكجب عقد الزكاج كذلؾ بأف يشترط الزكجاف في العقد  اإلتفاؽ

زكجه بعد انتها  بعد الزكاج مشتركة بينهما، كفي  ذا الحالة بإمكاف ال مهبأف تككف األمكاؿ المتحص

عقد الزكاج بالطالؽ أك كفاة الزكج أك زكاجه بأخرل أف تمجأ إلى المحاكـ الشرعية كتطالبها بإجبار 

ثبات عمى مطالبها. كتحكـ المحكمة تقكـ الزكجة بتقديـ كافة طرؽ اإل ، بعد أفالزكج عمى الكفا 

 الشخصيةاألحكاؿ الحاؿ في قانكف  كما  ك الشرعية بقسمة الماؿ كفقان لما  ك مقدـ لها مف اثباتات.

 1الماليزم.

مكاؿ مشتركة بيف الزكجيف بمكجب اتفاؽ أك عقد يبرمه الطرفاف يخ ع لمشركط كالقكاعد ألكقد تككف ا

بالتالي فإنه عقد ممـز  كص عميها في القانكف المدني مف ترا ي كمحؿ كسبب،صالعامة لمعقد المن

كفيما يتعمؽ  كيمكف تعديمه باتفاؽ طرفي العقد،لتزامات. لمطرفيف يرتب عمى كال الطرفيف حقكؽ كا

ف لـ تكف بالر ا  نفيذ االلتزامات الكاردة بالعقد إكذلؾ بانتها  العقد كالكفا  به، كفي  ذا الحالة فإف ت

حد الطرفيف إلى طرؽ التقا ي العادم، الستيفا  حقه مف الطرؼ اآلخر، كتخ ع جك  أفتككف بم

  2كذلؾ بتصفية األمكاؿ المشتركة بينهما.، المنصكص عميها في القانكف. لمطرؽ العامة لالثبات

 

 

                                                           
 .10ص المرجع السابؽ، المشترؾ بيف الزكجيف، شرعية الماؿمعمميف،   1
 .38كنزم كلمعكش، "المكتسبات المالية،" مرجع سابؽ،   2
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 المطمب الثاني

 الدوليةوالمعاىدات  مواثيقواألموال المشتركة في ال استقالل الذمة المالية لممرأة

عمى جممة مف  1966لعاـ كالثقافية  اإلجتماعيةك  اإلقتصاديةأكد العهد الدكلي الخاص بالحقكؽ 

 1948لعاـ اإلنساف العالمي لحقكؽ  اإلعالف، ك 1945لعاـ  المتحدةاألمـ لتي جا  بها ميثاؽ المبادئ ا

 1( مف العهد عمى مبدأ عدـ التميز بالنسبة لجميع الحقكؽ المعترؼ بها في إطارا.3كما نصت المادة )

ي ؽ التيتجه المجتمع الدكلي إلى إعطا  األ مية بشكؿ عالمي كي يتـ االعتراؼ بهذا الحقك  بحيث

ممرأة ل اإلقتصاديةعف القيمة  1985في نيركبي عاـ  األمـ المتحدةقد تحدث مؤتمر فتختص بالمرأة، 

لك أف نسا  العالـ تمقيف أجكران نظير األعماؿ المنزلية التي يقمف بها بمغ في البيت كاف النص مفادا "

عف تمؾ األعماؿ كاإل راب ذلؾ نصؼ الدخؿ القكمي الكمي لمدكلة، كلك قامت تمؾ الزكجة بالتكقؼ 

عف  ذا األعماؿ المنزلية لعمت الفك ى في العالـ؛ كسكؼ يشرد األطفاؿ في الشكارع كالر ع في 

غير منتظمة ك الغير سكؼ تتراكـ الكثير مف األعماؿ  األسرة جياع تحت كطأت البرد القارص، كأي ان 

قكـ بها المرأة داخؿ المنزؿ. ك ذا العمؿ صحية كسكؼ يقدر العالـ  ذا القيمة العظيمة لألعماؿ التي تال

عنها المرأة  كمسئكلةالحيكم الذم يعتبر بدكف أجر في معظـ المجتمعات، كعمى أنها مسا مة طبيعية 

 2 دكف أف تحصؿ عمى حقكقها."

                                                           

)المغرب، منظمة المرأة العربية،  لق ا  العربيدراسة حكؿ حقكؽ المرأة اإلنسانية، عالمات م يئة في احكاـ از كر الحر، كحسف ابرا يمي، 1 
 .85(، ص2013جامعة الدكؿ العربية، 

ر المؤتمر الثالث الخاص بالمرأة: المؤتمر العالمي الستعراض كتقييـ منجزات عقد األمـ المتحدة لممرأة: المساكاة كالتنمية كالسمـ )مؤتم 2
 دكلة. 157، شارؾ في المؤتمر 1958ي نيركبي عاـ استراتيجيات نيركبي المرتقبة لمنهكض بالمرأة(، عقد ف
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أك ما يعرؼ  كالسالـ كالتنمية المساكاة أجؿ مف العمؿ :لممرأة الرابع العالمي لمؤتمراأف منهاج  كما

حث عمى أ مية استحداث طرؽ إحصائية منصفة، كي يتـ االعتراؼ بهذا النشاطات  ؛يف"ك"ب بمؤتمر

 1.ي المنزؿ أك خارج المنزؿ دكف أجرالتي تقـك بها المرأة بجميع أشكالها سكا  ف

كالعمؿ عمى تعريؼ أكثر شمكلية لهذا األعماؿ كتقييمها عمى أنها عمؿ مأجكر كليس غير مأجكر؛  

تص باألعماؿ التي تسا ـ في رعاية المعاليف، كالعمؿ الذم يككف بغير أجر لخدمة كالسيما الذم يخ

ممحقات األسرة الزراعية منها أك التجارية كالعمؿ عمى نشر الكعي الذم يبيف  ذا الدراسات كي يتـ 

نصاؼ  ذا األعماؿ المهدكرة لممرأة.   2 التحرؾ عمى الصعيد الدكلي كا 

كتدفع باتجاا استدامة  اإلجتماعيةألعماؿ التي تسا ـ في المسائؿ التنمكية يعتبر العمؿ المنزلي مف ا إذ

التبادلية في المجتمع، أما عمى  اإلقتصاديةكتنمية الناتج القكمي، ك ك مف األعماؿ المنتجة لمقيـ 

إلى المؤسسات الصعيد المجتمعي ال يعتبر العمؿ االقتصادم إال ما  ك مأجكر، إذا ما نظرنا 

جد أنها تقكـ ببنا  التعريؼ عف ما ية العمؿ أك النشاط االقتصادم كفؽ ما  ك نالعربية االحصائية 

 3 متبع مف قبؿ منظمات العمؿ الدكلية.

 2000 لسنة التطمعية نيركبي ستراتيجياتالناتجة عف ادة فيما يخص النسا  المتحاألمـ كقد بيف تقرير 

عمؿ  ك "المشاركة لألفراد في االنتاج كتحصيؿ المفهكـ المكسع لممرأة فيما يخص العمؿ عمى أف ال

مدفكع األجر؛ كالذم يسا ـ في مشركع بنا  األسرة كأي ان الغير د المادية أك النكعية أك العمؿ العكائ

مثؿ العمؿ داخؿ المنزؿ كرعاية  اإلقتصاديةغير ص االستهالؾ المنزلي، كاألعماؿ انتاج كؿ ما يخ
                                                           

 15-4 عقد المؤتمر العالمي الرابع لممرأة : العمؿ مف أجؿ المساكاة كالتنمية كالسالـ مؤتمر )بكيف( مف قبؿ األمـ المتحدة في الفترة ما بيف  1
 مـ المتحدة:لأل اإللكتركنيالمنشكر عمى المكقع  اإلعالف. لممزيد أنظر نص 1995أيمكؿ مف العاـ 

  http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20A.pdf.                   2018-6-10تاري  الزيارة:      
فمسطيف،  -، راـ اهلل2012، مركز المرأة لإلرشاد القانكني كاالجتماعي، المبررات الخاصة بتعديؿ قانكف األحكاؿ الشخصيةأشرؼ ابك حية، 2 

 .46ص
 المرجع السابؽ.3 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20A.pdf
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أعماؿ أخرل مثؿ إصالح البيت سكا  امتمكه شخص أك عائمة كأي ان  أفراد األسرة ككبار السف، كأي ان 

 1.مادمالعمؿ التطكعي الذم يككف مف غير مقابؿ 

كقد أك ح  ذا التعريؼ ما ية العمؿ ككسع المفهكـ الخاص به الفرد كقد بيف بصكرة خاصة ما تقـك 

ك ك ما سهؿ األمكر لممجتمعات به المرأة مف اعماؿ مثؿ العمؿ المنزلي كغيرا، كأي ان خارج المنزؿ 

كي تطكر  ذا المفهكـ كترؾ باب االجتهاد مفتكحان في الناحية االيجابية لالعتراؼ بحقكؽ المرأة؛ 

كتبياف التقصير الذم تتعرض له عما تقكـ به مف أعماؿ تسا ـ في بنا  األسرة كالناتج القكمي لألسرة 

 بشكؿ خاص كالمجتمع بشكؿ عاـ.

رير تجد الدراسة أنه مف البديهي أف يككف عمؿ الرجؿ خارج المنزؿ كعمؿ المرأة كمف خالؿ  ذا التق

داخؿ المنزؿ يكمؿ بع ه اآلخر، كأف أية أمكاؿ تزيد بعد الزكاج سكا  عممت المرأة داخؿ المنزؿ أك 

 خارجه؛  ي أمكاؿ مستحقة لمطرفيف بالتساكم في حاؿ نهاية العالقة الزكجية ألم سبب مف األسباب. 

كذلؾ لتبياف أف  ،عض األعماؿ المنزلية التي تقكـ بها المرأة ببعض األعماؿ األخرل المهنيةمقارنة ببك 

 ذا الطاقة المبذكلة جسمانيان كعقميان كبدنيان؛  ي مشابه لألعماؿ المهنية التي تتطمب المرأة القياـ بها. 

ي عمؿ مهني آخر كمف أم أنها ال تختمؼ فيما يخص بذؿ  ذا المجهكد، سكا  في المنزؿ أك ف

الكاجب أف يتـ اإلعتراؼ بهذا األعماؿ المنزلية، عمى أنها عمؿ مهـ يسا ـ في زيادة الناتج القكمي 

لممجتمع؛ أم أف المرأة سكا  كانت في المنزؿ أك في عمؿ مهني آخر تسا ـ بالتساكم مع الرجؿ في 

 2الناتج بطريقة مباشرة أك غير مباشرة.

                                                           
 .2000تقرير األمـ المتحدة فيما يخص النسا  الناتجة عف استراتيجيات نيركبي التطمعية لعاـ   1
 .46، صالمبررات الخاصة بتعديؿ قانكف األحكاؿ الشخصيةأشرؼ ابك حية،  2
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( المتعمقة 29لمعنية بالق ا  عمى أشكاؿ التمييز  د المرأة التكصية رقـ )كما صدرت عف المجنة ا

كالتي ت منت النص في الفصؿ  1المترتبة عمى الزكاج كالعالقات األسرية كانحاللها اإلقتصاديةاآلثار ب

( منها عمى أنه "يحتفظ عدد مف الدكؿ 36أثنا  العالقة فجا  في البند ) اإلقتصاديةالسادس الجكانب 

ألطراؼ بنظـ تمييزية إلدارة الممتمكات في فترة الزكجية. كيحتفظ بع ها بقكانيف تنص عمى أف الرجؿ ا

  ك رب األسرة، كلذا تيسند إليه أي ا دكر الككيؿ االقتصادم الكحيد."

عمى أنه "كفي األك اع التي يككف فيها نظاـ الممكية المشتركة مف التكصية ( 37كنصت في البند )

لمعمكؿ به، مما يعني اسميا أف لممرأة نصؼ ممتمكات الزكجية، قد ال يتكافر لممرأة مع  ك العيرؼ ا

ذلؾ الحؽ في إدارة تمؾ الممتمكات. كفي كثير مف النيظيـ القانكنية، يمكف أف تحتفظ المرأة بالحؽ في 

إ افية إدارة الممتمكات التي تمتمكها بصفتها الفردية، كيجكز لها أف تحصؿ عمى ممتمكات منفصمة 

كأف تدير ا في فترة الزكجية. غير أف الممتمكات التي تحصؿ عميها المرأة نتيجة لنشاطها االقتصادم 

قد تيعتبر مممككة لبيت الزكجية، كقد ال ييعترؼ لممرأة بالحؽ في إدارة تمؾ الممتمكات. كربما يككف 

 2تخص المرأة."الحاؿ كذلؾ حتى بالنسبة لألجكر التي 

"كينبغي لمدكؿ األطراؼ أف تتيح لكال الزكجيف فرصا مف التكصية ( 38البند ) كما جا  أي ا في

متكافئة لالستفادة مف ممتمكات الزكجية كمف أ مية إدارتها. كينبغي لها أف تكفؿ مساكاة المرأة مع 

دا  3"رتها كالتصرؼ فيها كالتمتع بها.الرجؿ في حؽ امتالؾ ممتمكات منفصمة أك غير زكجية كاقتنائها كا 

  

                                                           
المترتبة عمى الزكاج كالعالقات  اإلقتصاديةاآلثار ( المتعمقة ب29لمعنية بالق ا  عمى أشكاؿ التمييز  د المرأة، التكصية رقـ )المجنة ا  1

 (.2013، الدكرة الرابعة كالخمسكف )األسرية كانحاللها
 المرجع السابؽ.  2
 المرجع السابؽ.  3
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 الثالث المطمب

 الوطنية قوانينالاستقالل الذمة المالية لممرأة واألموال المشتركة في 

، 2005كذلؾ في العاـ  في دبي سالمي الذم انعقد في دكرته السادسة عشرتبنت منظمة المؤتمر اإل

كالذم جا  ة لهـ، كاف ينص عمى االختالفات بيف الزكج كالزكجة المكظفة كالذمة المالية المنفصم ان قرار 

نفصاؿ كؿ مف الذمة المالية التي تخص الزكجييف، كأف لممرأة ذمة مالية مستقمة تامة امفادا أف قرار 

 1كليست ناقصة.

ذمتها   ذا التشريعات مما تقكـ بكسبه مف األعماؿ التي تقـك بها، كأي ان إطار كلها كؿ الحؽ في  

كال يحؽ لمزكج االعتدا  عمى مالها كليس له  المالية الخاصة كلها حؽ التممؾ كالتصرؼ فيما تممكه.

ام سمطاف عمى ذمتها المالية كال تحتاج ألية أذكنات في التممؾ أك التصرؼ في حاؿ أرادت التصرؼ 

 2فيما يخص ممكيتها الخاصة.

فإف النظاـ المعمكؿ به في المعمكؿ به في الدكؿ محؿ المقارنة فيما يتعمؽ بالنظاـ المالي لمزكاج ك 

 ك نظاـ الممكية المنفصمة؛ كالتي تعني أف يحتفظ كال مف الزكجيف بما يمتمكه كما يجنيه فمسطيف 

دارة  خالؿ الحياة المشتركة، فتفصؿ أمكاؿ الزكجة عف أمكاؿ الزكج، كيبقى لها الحؽ في التممؾ كا 

 فاتها. أمكالها كالتصرؼ فيها بصكرة مستقمة دكف الحاجة لكالية زكجها أك كصايته عمى أمكالها ك تصر 

 لكف  ناؾ حالتيف ك عت فيها القكانيف الفمسطينية قيكد عمى أمكاؿ الزكجة لسمكؾ سببه الزكاج:ك 

                                                           

المؤتمر االسالمي، قرار كفتكل عف اختالفات الزكج كالزكجة المكظفة، كعف انفصاؿ  مجمس مجمع الفقه االسالمي الدكلي المنبثؽ عف منظمة1 
 .2005ابريؿ،  14إلى  9الذمة المالية بيف الزكجيف، الدكرة السادسة عشر، المنعقدة في دبي )االمارات(، مف 

 المرجع السابؽ.2 
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( 453الى  449المكاد ) 19661 عاـل (12)قانكف التجارة رقـ في حاؿ أعمف إفالس زكجها كفؽ ل .1

ؿ فترة الزكاج تعتبر األمكاؿ التي اكتسبتها خال بحيثفالزكجة تككف في  ذا الحالة تابعة لزكجها 

 زكجها كت ـ إلى مكجكدات التفميسة ما لـ تثبت الزكجة عكس ذلؾ.مشتراة بماؿ 

( عمى أنه "إذا كاف الزكج تاجران في كقت عقد 452كل ماف حقكؽ كديكف الزكجة نصت المادة )

الزكاج أك كاف عندئذ بال حرفة أخرل معينة ثـ صار تاجران في خالؿ السنة نفسها فإف العقارات 

لتي كاف يممكها في كقت الزكاج أك آلت إليه باإلرث أك بالهبة بيف األحيا  أك بالكصية تككف ا

  ".كحد ا خا عة لمتأميف الجبرم ل ماف حقكؽ كديكف الزكجة

. إف المرأة التي كاف 1 "(عمى453نصت المادة ) كفيما يتعمؽ بالمنافع المذككرة في صؾ الزكاج

عندئذ بال حرفة أخرل معينة ثـ صار تاجران في خالؿ السنة  زكجها تاجران في كقت عقد أك كاف

التي تمي عقد الزكاج ال يحؽ لها أف تقيـ أية دعكل عمى التفميسة مف أجؿ المنافع المنصكص 

كفي  ذا الحالة ال يحؽ لمدائنيف أف يحتجكا مف جهتهـ بالمنافع التي  .2عميها في صؾ الزكاج. 

. كتبطؿ أي ان الهبات الممنكحة بيف الزكجيف في 3 .لمذككرمنحتها الزكجة لزكجها في الصؾ ا

  أثنا  )مدة الزكاج(.

إذا أفمس الزكج " جا  فيها إذ( التي تحدثت عف حقكؽ زكجة المفمس 449نص في المادة ) إذ

تسترد الزكجة عينان العقارات كالمنقكالت التي تثبت إنها كانت مالكة لها قبؿ الزكاج ككذلؾ األمكاؿ 

. كيحؽ لها أي ان أف تسترد العقارات التي 2 لت إليها بال عكض في أثنا  مدة الزكاج.التي آ

اشترتها في أثنا  مدة زكاجها بنقكد آلت إليها عمى الكجه المتقدـ بشرط أف ينص عقد الشرا  

 .بصراحة عمى بياف استعماؿ النقكد كأف تثبت الزكجة مصدر ا

                                                           
 . 30/3/1966، بتاري  1910االردنية )فترة الحكـ االردني( العدد ، المنشكر في الجريدة الرسمية 1966( لسنة 12قانكف التجارة رقـ ) 1
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جا  فيها "فيما  إذ  كاؿ المحرزة مشراة بنقكد الزكجعمى اعتبار االم )450)كنصت في المادة  

خال الحالة المنصكص عميها في الفقرة الثانية مف المادة السابقة تحسب األمكاؿ التي أحرزتها 

كيجب أف ت ـ إلى مكجكدات التفميسة  الزكجة بعكض في أثنا  مدة الزكاج مشتراة بنقكد زكجها.

عمى أنه "إذا أكفت ) 451" كما نصت في المادة ).كسإال إذا قدمت الزكجة بر انان عمى الع

الزكجة ديكنان لحساب زكجها قامت القرينة القانكنية عمى أنها أكفت  ذا الديكف مف ماؿ زكجها ما 

 ".لـ يقـ الدليؿ عمى عكس ذلؾ

في حاؿ اتهـ زكجها الهارب بأم مف الجرائـ التي تقع عمى األمكاؿ العامة كفقان لقانكف اإلجرا ات  .2

تعتبر في  ذا الحاله أمكاؿ كممتمكات الزكجه في  إذ 289في المادة  2001لسنة  3الجزائية رقـ 

 1حاؿ تكفر األدلة بأنها متحصمه مف الجريمة مك كع التحقيؽ كيتـ التحفظ عميها.

( "يجكز لممحكمة بنا ن عمى طمب النائب 289جا  في الفقرة الثانية كالرابعة مف نص المادة ) إذ

ف تشمؿ في قرار ا أمكاؿ كممتمكات زكج المتهـ الفار كأكالدا القصر متى تكافرت لديها أدلة العاـ أ

. يجكز لكؿ ذم مصمحة أف يتظمـ 4كافية عمى أنها متحصمه مف الجريمة مك كع التحقيؽ... 

أعالا خالؿ ثالثة أشهر أماـ المحكمة التي  3-2- 1 مف قرار المحكمة المشار إليه في الفقرات

 ه.أصدرت

 21ذلؾ أف التشريعات الفمسطينية قد أتت منسجمة مع نصكص التكصية العامة رقـ  فكيظهر م

الصادرة عف لجنة الق ا  عمى التمييز  د المرأة، كالتي أكدت عمى أف لممرأة المساكاة مع الرجؿ 

دارتها كالتمتع بها كالتصرؼ فيها  ك ال محكر الذم أماـ القانكف، كحؽ المرأة في حيازة الممتمكات كا 

 ستقالؿ المالي.كر حكله حؽ المرأة في التمتع باإليد

                                                           
 .5/9/2001، بتاري  94، ص  38، المنشكر في الكقائع الفمسطينية، العدد 2001( لعاـ 3قانكف اإلجرا ات الجزائية رقـ ) 1
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 إذ ػػمانات لحمايػػة حقػػكؽ المػػرأة  تتمثػػؿ فػػي الذمػػة الماليػػة؛  األردني القانكف أما في األردف فقد ك ع 

جػا  فػي  إذأف المرأة تتمتع بذمة مالية مستقمة كأ ميتها كاممة في التصػرؼ فػي ممكيػة الشػي  كاألصػؿ. 

كرا ػا عمػى إعدـ إجبار المرأة أك األردني ( ي مف القانكف 141في المادة رقـ )األردني ني القانكف المد

 1التصرفات التعاقدية، فيما يخص إجبار المرأة عمى تصرؼ معيف دكنما حؽ.

( عمػػى حػػؽ المػػرأة كعػػدـ إ ػػدار ا لمالهػػا كأنػػه يكفػػؿ حقهػػا فػػي حػػاؿ 142كقػػد  ػػمف أي ػػان فػػي المػػادة ) 

غ مػػالي معػػيف، أك التنػػازؿ عػػف ممكيػػة معينػػة. كتعػػد  ػػذا التصػػرفات غيػػر نافػػذة أجبر ػػا زكجهػػا فػػي مبمػػ

عادة الحؽ لمزكجة التي أجبرت عمى  ذا التصرؼ.  2كقانكنية كيجكز الطعف فيها كالتراجع عنها كا 

؛ ي ان النص بشكؿ  مني عمى استقالؿ الذمة المالية لممرأةلمطبقة في مصر أات منت القكانيف  كقد

استحقاؽ فى أمكاؿ زكجها الخاصة. سكا  التى امتمكها قبؿ عقد الزكاج أك فى  ممزكجة أليس لإذ أنه 

  .1948لسنة  131مف القانكف المدني المصرم  13مدة الزكجية أك بعد الفرقة بينهما طبقا لممادة 

مدفكع الير غؿ المنتج المدفكع األجر كالعمؿ قكانيف السابقة ال تفرؽ ما بيف العمال أف باحثهتستنج الكما 

اإلسالمية في المؤتمر األجر؛ ك ي بذلؾ تخالؼ ما جا  في القرار السابؽ الصادر عف المنظمة 

 .السادس عشر

إذ أف عمؿ المرأة داخؿ المنزؿ ال تعتبرا مف األعماؿ المنتجة التي تحقؽ الربح لمذمة المشتركة بيف  

عمؿ مدفكع األجر أـ ال، كال تدخمه  مف الزكجيف كال تبيف الما ية لهذا العمؿ، أك تصنفه عمى أنه 

                                                           
مى إبراـ عقد ال ينفذ عقدا كلكف لك أجازا المكرا اك ( مف القانكف المدني األردني عمى أنه "مف أكرا بأحد نكعي االكراا ع141إذ تنص المادة ) 1

 ".كرثته بعد زكاؿ اإلكراا صراحة أك داللة ينقمب صحيحان 
( عمى أنه "زكج ذك شككة عمى زكجته فإذا أكر ها بال رب أك منعها عف أ مها مثالن لتتنازؿ عف حؽ لها أك تهب له 142إذ تنص المادة ) 2

 ".فذماالن ففعمت كاف تصرفها غير نا
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الناتج إطار التعريفات العالمية الخاصة بالعمؿ مف ناحية مالية كاقتصادية، كأي ان إذا كاف يدخؿ في 

 .ـ الالمحمي أ

 ك " هعمى أنجر لدل األسرة دكف أردنية تعرؼ العمؿ كمثاؿ عمى ذلؾ أف دائرة اإلحصا  العامة األ

ف تقا ى  ان عيني ان نقديان أكأجر ردا ا دكف أف يتقا ى سرة أك أحد أفاأليعمؿ لدل الفرد الذم  حتى كا 

 1".مكافأة رمزية

مأجكرة، كأم أعماؿ تقكـ بها الغير المرأة المنزلية  ي مف األعماؿ يتبيف مف  ذا التعريؼ أف أعماؿ 

ؿ المنزلي، كال فيما يخص  ذا الشأف مف زراعة كفالحة يعد  ك مسؤكلية خاصة لديها أك استمرار لمعم

يتـ تقا ي األجر عميه، كلذلؾ يخرج  ذا العمؿ مف األعماؿ المأجكرة خارج النظرة التعريفية لمنشاطات 

 المنتجة لممجتمع. اإلقتصادية

معظـ اإلحصائيات سكا  عمى الصعيد المحمي أك  مية عمؿ المرأة داخؿ المنزؿ في أف تكمف أك 

عمؿ خارج المنازؿ  ي لمرجاؿ كفي المعظـ النسا  يككف عممهف أف النسبة األكبر التي ت تبيف ؛الدكلي

 داخؿ المنازؿ.

إال أف الرجاؿ نسبتهـ كانت % 19.1 2015 العامالت في العاـ كفي فمسطيف كصمت نسبة النسا 

% ، لكف العمؿ لمنسا  داخؿ المنزؿ يقابمه عمؿ الرجاؿ خارج المنزؿ. ك ذا يفيد أف كال الطرفيف 71.9

  2تساكم في تكسيع الذمة المالية لألسرة سكا  داخؿ المنزؿ أك خارجه.يعممكف بال

كما تبقى المرأة في المجتمعات العربية كذلؾ طبقان لممكرثات الثقافية المجتمعية التي تسيطر عمى 

المجتمع  ي صاحبة المسؤكلية كالتي تتحمؿ الدكر اإلنجابي؛ في ظؿ مختمؼ الظركؼ الصعبة مثؿ 

                                                           
 .11(، ص2017األردف،  -)الجكلة األكلى، عماف مسح قكل العمؿ: المنهجية كالنتائج التفصيميةدائرة اإلحصا ات العامة االردنية،   1
حصا ات )راـ اهلل2   .43( ص2016فمسطيف،  -الجهاز المركزم لإلحصا  الفمسطيني، المرأة كالرجؿ في فمسطيف: ق ايا كا 
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ة كأصحاب االحتياجات كـ بها لممعالييف مف األطفاؿ كأي ان كبار السف في األسر الرعاية التي تق

سيما أف  ذا األعماؿ تبقى غير داخمة في األعماؿ المأجكرة التي تسا ـ في بنا  الناتج الخاصة؛ كال

ال  في الدكؿ العربية حسب العرؼ المجتمعي الرجؿكتكمف أ مية ذلؾ أي ان في أف  .القكمي لممجتمع

 .الخارج كيزيد مف دخؿ  ذا األسرة مؿ إال فييع

نه انتهت الرابطة الزكجية بيف الطرفيف ألية أسباب، أالماؿ المكتسب فيما بعد في حالة أف  رل الباحثةت

فإف المرأة التي عممت خارج المنزؿ سا مت أكثر مف الرجؿ الذم عمؿ خارج المنزؿ فيما يتعمؽ 

ف تتـ القسمة بيف أنصاؼ الطرفيف، كعمى ذلؾ فمف اإل لة مف قبؿباألعماؿ المنزلية كالساعات المبذك 

نسبة مسا متها لزكج فاألرجح أف تأخذ الزكجة أما في حالة كفاة ا .الطرفيف لمرجؿ كالمرأة بالمناصفة

ككف أف الزكجة قد سا مت في جمع  ذا قبؿ تكزيعها كفؽ التقسيـ الشرعي عمى الكرثة  ،التركةفي 

 1 مالكها.فتعتبر مف أ التركة

ف عمؿ المرأة الذم تقكـ به مف أعماؿ منزلية عمى أنه عمؿ منتج يساعد في تنمية أكما تـ استبعاد  

ية اعترافات أالقانكف  كلـ يقدـ ،سرةلنفقة الذم تقدمه المرأة لتمؾ األكشكؿ مف أشكاؿ ا ،الثركة األسرية

 .عماؿ المالية المشتركةف  ذا العمؿ  ك مف األأعمى 

 سجؿي ة ذا المحظإلى ف ت التي كجدت بعد الحياة الزكجية،اكم بينهـ في مسألة الممتمككلـ يسا 

في بعض ك  .المرأةف الرجؿ  ك المعيؿ لمعائمة كليست أالمبدأ القائؿ إلى  ، استنادان المسكف باسـ الزكج

، في زكاجثنا  عقد الألمزكج فقط  حؽنه أعمى  ؛باألسرةثاث المنزلي الخاص األ عتبارايتـ  األحياف

 2 .حيف يجب أف يككف حقان لمطرفيف كال يقتصر عمى الزكج فقط

                                                           
 .34المرجع السابؽ، ، الفمسطيني الجهاز المركزم لإلحصا  1
 .34، المبررات الخاصةاشرؼ أبك حية،  2
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كال  ،حؽ الممكية له يمنحهحقها في الممتمكات ككؿ ما يتـ تسجيمه باسـ الزكج  المرأةعطا  إذ ال يتـ إ 

خذ  بالحسباف مشاركة الزكجة لهذا  ذا الحؽ بؿ  ك حؽ متفرد دكف األ يحؽ لمزكجة مشاركته في

 . ك خارجهأسكا  عممت داخؿ المنزؿ  الممتمكات

الذمة المالية بالدكؿ محؿ المقارنة فيما يتعمؽ باستقالؿ  هي كقانكني ناؾ إجماع فقيت ح مما سبؽ أف 

إذ أف األصؿ كفقان لهذا القكانيف  ك استقالؿ الذمة المالية لممرأة  لممرأة عف الرجؿ كالزكج كالزكجة؛

  ك االشتراؾ في الماؿ. كحرية التصرؼ بأمكالها، كاالستثنا 

شتراؾ في الذمة المالية بيف فرنسا التي تأخذ بأف األصؿ  ك اإلعمى خالؼ بعض الدكؿ األخرل ك 

بأف تككف ذمة كؿ منهما منفصمة عف  تفؽ الزكجيف عمى خالؼ ذلؾ؛ أم اإلتفاؽالزكجيف، ما لـ ي

 1ما بقكة القانكف.فإف الماؿ مشترؾ بينه اإلتفاؽخرل، كفي حاؿ عدـ كجكد مثؿ  ذا األ

 الزكجية العالقة أثنا  الزكجيف بيف المالية العالقات تنظيـ بند تحت ي الفرنسيالمدن القانكف اعتمد إذ

 اختيارية مالية أنظمة ثالثة كقرر؛ منهـ كاحد لكؿ المالية الذمة إلى يمتد تعاقديان  ماليان  نظامان  ،بعدا أك

نظمة لتحديد النظاـ هـ عالقة زكجية، عمى إحدل  ذا األج أك القائمة بينعمى الزكا المقبالف يتفؽ

شتراؾ، نظاـ المسا مة في تخ ع له عالقتهـ الزكجية،  ذا األنظمة  ي نظاـ اإلالمالي الذم 

 2شتراؾ المالي.كأخيران نظاـ اإلالمكتسبات 

 

 

 
                                                           

 .9صكنزم كلمعكش، "المكتسبات المالية،" مرجع سابؽ،   1
 .12سابؽ، ص المرجع ال  2
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 الخاتمة

ؽ الدكلية كاإلقميمية، كعمى عمى صعيد المكاثي لممرأة اإلقتصاديةتناكلت  ذا الدراسة الحقكؽ المالية ك 

حؽ المرأة في  إذصعيد القكانيف الكطنية في الدكؿ محؿ المقارنة ك ي االردف كمصر كفمسطيف؛ مف 

الممكية كالعمؿ كذلؾ في المبحث األكؿ، كحقها في النفقة كالميراث في المبحث الثاني؛ كفي المبحث 

 مكاؿ المشتركة بيف الزكجيف.أة كاألمة لممر الثالث كاألخير تناكلت الدراسة الذمة المالية المستق

 الستنتاجات 

 تكصمت الدراسة إلى جممة مف النتائج أ ما: 

يحؽ لممرأة أف  إذدكف تمييز بينها كبيف الرجؿ،  الدكلية حؽ الممكية لممرأةكالمعا دات  منت المكاثيؽ 

نص التي نصت عمى ذلؾ مف المكاثيؽ الدكلية  بحرية. تتممؾ كأف تحصؿ عمى االستحقاقات المالية

. سيداك إتفاقيةمف /ح( 16كالمادة )( ب/13، ككذلؾ نصت المادة )نسافالعالمي لحقكؽ اإل اإلعالف

في اإلنساف إعالف القا رة حكؿ حقكؽ ( مف 15/1العربية كالمادة )لحؽ المكاثيؽ كما نصت عمى  ذا ا

الخاص  اإلعالف 2014لقا رة في العاـ إعالف ا. كذلؾ الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف، كأي ان اإلسالـ

 .بالمرأة العربية

منحت الدساتير في كؿ مف مصر كاألردف كفمسطيف الحؽ في الممكية لمجميع دكف التمييز بيف المرأة 

كالرجؿ، كنصت عمى أف الحؽ في الممكية مصكف كال يجكز االعتدا  عميه كنزع الممكية إال  مف 

المدنية في مصر كاألردف كمجمة االحكاـ العدلية في فمسطيف شركط ك كابط. كما نصت القكانيف 

 عمى الحؽ في الممكية كالصالحيات التي يمتمكها صاحب  ذا الحؽ؛ دكف التمييز بيف الرجؿ كالمرأة.
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تفاقيةكالثقافية ك  اإلجتماعيةك  اإلقتصاديةالعهد الدكلي الخاص بالحقكؽ تناكؿ  ككذلؾ  سيداك، ا 

صادرة عف منظمة العمؿ الدكلية؛  ماف حقكؽ المرأة في الحصكؿ عؿ فرص يات كالتكصيات الاإلتفاق

عمؿ متكافئة مع الرجؿ؛ كحقها في الحصكؿ عمى أجر متساكم مع الرجؿ  مف الحد األدنى لألجكر 

 الذم تحددا الدكلة، ككذلؾ  ماف بيئة كظركؼ ككيفية العمؿ.

جازة أمكمة مدفكعة. كحظر كحؽ العاممه الحامؿ في الحصكؿ عمى رعاية خاصة قبؿ الك    ع كا 

فصمها مف العمؿ خالؿ إجازة األمكمة كحقها في ار اع طفمها كالحصكؿ عؿ إجازة لذلؾ تحدد 

 القكانيف مدتها. 

كمف ال مانات التي منحتها المكاثيؽ الدكلية لممرأة حظر التمييز في التكظيؼ بسبب الحالة الزكجية. 

لفترة الميؿ، باستثنا  حاالت معينة. ككذلؾ تنظيـ عمؿ النسا   كحظر تشغيمها ليالن مع تحديد المقصكد

 تحت األرض في المناجـ بمختمؼ أنكاعها. 

الحقكؽ  األجكرلعمؿ ك جؿ في اعمى التساكم بيف المرأة كالر اإلنساف نص الميثاؽ العربي لحقكؽ كما 

ة في الدكؿ العربية صدرت كما أنه  مانان لحقكؽ المرأة العامم .يب كالتشغيؿالتدر ك األخرلالعمالية 

؛ التي أكدت عمى عدـ التمييز كتكافؤ الفرص بيف العربية لظركؼ كتشغيؿ المرأة العاممة يةاإلتفاق

 الجنسييف كالمساكاة في الحقكؽ العمالية.

كفيما يتعمؽ بحؽ المرأة في العمؿ في الدساتير فقد كفمت دساتير كؿ مف األردف كمصر كفمسطيف حؽ 

ؿ دكف تمييز بينها كبيف الرجؿ، كمنحت قكانيف العمؿ كالقرارات الصادرة عف كزير العمؿ المرأة في العم

 في تمؾ الدكؿ؛ المرأة العاممة العديد مف الحقكؽ أ مها:
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 حق المرأة في الحصول عمى فرص عمل متساوية مع الرجل.  -

يجكز تشغيؿ كالنص عمى استثنا ات معينة  ،تنظيم األوقات التي يسمح بتشغيل المرأة فييا -

كما تالحظ الدراسة بأف أكقات العمؿ الميمي كاألعماؿ التي يحظر  النسا  بها في تمؾ األكقات.

 خرل كفقان لطبيعة كظركؼ المجتمع.أتشغيؿ النسا  بها تختمؼ مف دكلة إلى 

كمحددة بمكجب القكانيف كالقرارات كالعمؿ في  حظر استخدم المرأة العاممة في أعمال معينة  -

 ـ كصناعة المفرقعات كغير ا.المناج

 أف تم يشركطها كفقان لمقانكف المصرم حق المرأة العاممة في الحصول عمى إجازة أمومة،  -

مدتها تسعكف يكمان تشمؿ المدة التي قبؿ الك ع،  عشرة أشهر في خدمة صاحب عمؿ أك أكثر

ما التالية لمك ع، كال كال يجكز تشغيؿ العاممة خالؿ الخمسة كأربعيف يك كالتي تميه، تسبؽ الك ع 

أما شركطها في القانكف . تستحؽ أجازة الك ع أكثر مف مرتيف طكاؿ مدة خدمة العاممة

عشرة أسابيع مدفكعة األجر ، كمدتها كؿ كالدة مدة مائة كثمانيف يكمان قبؿ الفمسطيني أف تم ي 

تم ي المرأة العاممة  . أما المشرع األردني فمـ يشترط أفمنها ستة أسابيع عمى األقؿ بعد الكالدة

اسابيع عمى أف تككف ستة  10مدة معينة في المنشأة لتحصؿ عمى إجازة الك ع التي مدتها 

 .أسابيع منها بعد الك ع

فصؿ العاممة أك إنها  خدمتها أثنا  تميز قانكف العمؿ المصرم بأنه حظر عمى صاحب العمؿ  -

نما له ال إذا ثبت له أنها تعمؿ بأجر؛ إجازة الك ع حرمانها مف التعكيض عف أجر ا حؽ في كا 

. الشامؿ عف مدة اإلجازة أك استرداد ما تـ أداؤا إليها منه مع عدـ اإلخالؿ بالمسا لة التأديبية

ف أجازا لصاحب العمؿ إنها  خدمات العاممة ي العمؿ األردني كالفمسطيني المذيعمى عكس قانكن

 في  ذا الحالة.
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ساعة مدتها في القانكف المصرم  إجازة إلرضاع طفميا؛ في الحصول عمىالعاممة حق المرأة  -

كاألردف فمسطيف . أما في الثمانية عشر شهرا التالية لتاري  الك ع يكميا كمدة  ذا االجازة  ي

عمى أف سنة مف تاري  الك ع.  تهامدإال أف ال تقؿ في مجمكعها عف ساعة يكميا،  فهي أي ان 

 .ليكميةالر اعة مف ساعات العمؿ ا تحتسب ساعة

مدة  ذا اإلجازة في العاممة في الحصول عمى إجازة بدون أجر لرعاية أطفاليا، المرأة حق  -

ال تزيد عف سنة  مف شركط معينة؛ ك ك أف يككف في المنشأة عشرة عماؿ قانكف العمؿ األردني 

صرم أما قانكف العمؿ الم .فأكثر، كأف ال تعمؿ المرأة في منشأة أخرل بأجر خالؿ مدة اإلجازة

كال ، سنتيفمدة  ذا اإلجازة  ال تتجاكز كأف المنشأة خمسيف عامالن فأكثراشترط أف يككف في فقد 

أما قانكف العمؿ الفمسطيني فمـ يحدد  .تستحؽ  ذا اإلجازة ألكثر مف مرتيف طكاؿ مدة خدمتها

نما منح المرأة الحؽ أف تحصؿ عميها دكف أجر.  مدة اإلجازة كا 

شركطها كفؽ قانكف العمؿ األردني أف ال  ،ابة حضانة ألطفال العامالتتييئة مكان مناسب بمث  -

طفاؿ العامالت الذيف تقؿ أعمار ـ عف أربع ألرعاية عشريف عاممة يقؿ عدد العامالت عف 

أما في قانكف العمؿ المصرم فإف شركط ذلؾ أف  .أف ال يقؿ عدد ـ عف عشرة أطفاؿك سنكات، 

ت التي تستخدـ أقؿ مف مائة آكما تمتـز المنش ر في مكاف كاحدعاممة فأكثمائة  يككف في المنشأة

 ذلؾ. عاممة في منطقة كاحدة أف تشترؾ في 

فالعدد ك نا يالحظ بأف عدد العامالت الذم استخدمه قانكف العمؿ األردني اف ؿ مف المصرم؛ 

ف أقؿ ممئة بال ركرة  ك رقـ قد يقـك رب العمؿ باستغالله لصالحه مف خالؿ حفاظه عمى عدد 

 في حيف أف قانكف العمؿ الفمسطيني لـ يت مف نصكص كالنصكص السابقة.. المذككر

العامالت في قانكف العمؿ المتعمقة بعمؿ المرأة يستثنى مف تطبيؽ أحكاـ المصرم قانكف العمؿ  -

 .كلـ يحدد القانكف مف  ي العاممة الفالحة البحتة الفالحة البحتة.
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ؿ محؿ المقارنة، لـ ت مف تجريمان بخصكص التحرش الجنسي قكانيف العمؿ في فمسطيف كالدك  -

في مكاف العمؿ كما لـ يتـ تجريـ ذلؾ أي ا في القكانيف العقابية السارية؛ مما يعني انسحاب 

ال يتفؽ مع التكصية العامة رقـ . ك ك ما القكاعد العامة لجرائـ التحرش اك االعتدا  الجنسي عميها

  د المرأة الصادر عف لجنة الق ا  عمى التميز  د المرأة. بشأف العنؼ 1992( لعالـ 19)

الشخصية األحكاؿ كما تكصمت الدراسة إلى أنه مف الحقكؽ المالية التي تستحقها المرأة كفقان لقانكف 

كانت فقيرة كليس إذا  ا ؤ بناأتثبت نفقة األـ عمى  إذفي األردف كمصر كفمسطيف حقها في النفقة؛ 

 .كال يكجد لها زكج ينفؽ عميها ى نفسهالديها ما تنفؽ به عم

كأف تمكف المرأة زكجها  يككف الزكاج الصحيح ثبت الحؽ في النفقة لمزكجة كفؽ شركط ك ي أفيك  

ف تطيعه كتعتبر نفقتها دينان في ذمة زكجها بإمكانها المطالبة بها بالمجك  إلى المحاكـ منها، كأ

شكز الزكجه كذلؾ بعدـ طاعة زكحها، كفي حالة المرأة الشرعية. كتسقط النفقة عنها في حاالت منها ن

 المرتدة، كالمرأة المسجكنة كالمرأة المسافرة دكف عمـ زكجها أك ر اا.

يعتبر الحؽ في الميراث مف الحقكؽ المالية التي تستحقها المرأة كالتي أحالت فيها التشريعات في 

ي منحت  ذا الحؽ لممرأة سكا  كانت ابنة أك كفمسطيف كمصر إلى أحكاـ الشريعة اإلسالمية الت األردف

كفؽ أسس معتمدة الستحقاؽ اإلرث كأي ان كفؽ نسب مفصمة في  قد جا تقسيـ اـ أك زكجة، كأف ال

 . القرآف الكريـ

لما  ك شائع ال تشكؿ قاعدة لمذكر مثؿ حظ االنثييف قاعدة م طردة في كؿ حاالت  الفان كأنه خ

( حالة تأخذ فيها المرأة مثؿ 30يكجد أكثر مف ) إذرجاؿ ك النسا ؛ الميراث نسب تكزيع حصصه بيف ال

. كالحالة التي ترث فيها المرأة أقؿ أك ترث  ي كال يرث نظير ا مف الرجاؿ ؛حصة الرجؿ أك أكثر منه

 مف الرجؿ محصكرة في حالتيف رئيسيتيف.
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التي يمكف أف تقـك ك  ة،مجمكع ما لمشخص كما عميه مف حقكؽ كالتزامات مالي يقصد بالذمة المالية

 كانية حصكلها كامتالكها لألمكاؿإميعني كاالعتراؼ بذمة مالية مستقمة لممرأة ، محؿ الحؽ فيها بالنقكد

الماؿ المتحصؿ عميه لكال . كما أف نظاـ االشتراؾ في حرية التصرؼ بهذا الذمة كقت ما تشا ك 

ي الذم يستند إلى فكرة كجكد امكاؿ مشتركة  ك مف صكر النظاـ المالالطرفيف أثنا  الرابطة الزكجية؛ 

نتيجة لمجهكد المبذكلة مف قبؿ الطرفيف كذلؾ بالعمؿ  بيف الزكجيف تكتسب في ظؿ العالقة الزكجية

ف كانت الزكجة تقكـ باألعماؿ المنزلية لي في مكاف أك عند حصكلها عمى العائد الما ؛لمزكجيف، حتى كا 

  .منزؿالآخر خارج 

ة عبارة عف حؽ مالي يطالب به أحد الزكجيف مف ماؿ اآلخر في حالة حدكث فاألمكاؿ المشترك

يستحؽ أحد ما بع ان مف ماؿ اآلخر. كال  بحيثالطالؽ أك المكت أك رغبة الزكج في الزكاج الثاني. 

 يدخؿ  ذا الماؿ  مف متعة الطالؽ كال  مف الميراث.

المرأة في ذمة مالية مستقمة، ككذلؾ حقها كقد نصت المكاثيؽ كالتقارير كالتكصيات الدكلية عمى حؽ 

في األمكاؿ المتحصمة لزكجها قبؿ الزكاج، كت منت النص عمى مدل مسا مة المرأة في العمؿ 

المنزلي كاف  ذا العمؿ يسا ـ بطريقة أك بأخرل في االقتصاد القكمي. بالتالي استحقاؽ المرأة مف 

 سبب كاف. أمكاؿ زكجها في حاؿ انتها  الرابطة الزكجية ألم

لمالية لألزكاج كحقه كؿ كاحد منهـ في اانفصاؿ الذمة  2005تبنت منظمة المؤتمر اإلسالمي في عاـ 

التمتع بأمالكه الخاصة؛ أما القكانيف الكطنية في األردف كمصر كفمسطيف؛ فقد تبنت نظاـ االستقالؿ 

لمستقمة باستثنا  حالتيف تتأثر المالي ألمكاؿ الزكجه عف زكجها؛ كفي فمسطيف تـ تبني نظاـ الممكية ا

 فعؿ الزكج األكلى  ي إفالس الزكج.فيهما أمكاؿ الزكجة ب
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الثانية  ي اتهاـ الزكج الهارب باالعتدا  عمى االمكاؿ العامة ففي  اتيف الحالتيف تنبت القكانيف كالحالة 

ابطة الزكجيه  ك ا  الر يعتبر كؿ ما  ك متحصؿ اثن بحيث ؛يفالفمسطينية فكرة االشتراؾ بيف الزكج

 تطاؿ أمكاؿ الزكجة ألفعاؿ ارتكبها زكجها. الق ائيةممؾ لكال الزكجيف بالتالي فإف المالحقة 

إذ  مدفكع األجر؛الغير األجر كالعمؿ ال تفرؽ ما بيف العمؿ المنتج المدفكع  إال أف قكانيف تمؾ الدكؿ

ي تحقؽ الربح لمذمة المشتركة بيف أف عمؿ المرأة داخؿ المنزؿ ال تعتبرا مف األعماؿ المنتجة الت

الزكجيف كال تبيف الما ية لهذا العمؿ، أك تصنفه عمى أنه عمؿ مدفكع األجر أـ ال، كال تدخمه  مف 

الناتج إطار التعريفات العالمية الخاصة بالعمؿ مف ناحية مالية كاقتصادية، كأي ان إذا كاف يدخؿ في 

 .المحمي أـ ال

المرأة العربية تسا ـ في األمكاؿ التي يحصمها زكجها سكا  بطريقة مباشرة كما تكصمت الدراسة إلى أف 

أك بطريقة غير مباشرة. ك نا نككف أماـ الحديث عف األمكاؿ المشتركة بيف الزكجيف كما تكصمت 

الذم قد يبـر بيف الطرفيف حكؿ  اإلتفاؽالدراسة إلى أف قكانيف الدكؿ محؿ المقارنة لـ تتطرؽ إلى 

ف كجد مثؿ  ذا العقد فإنه االمكاؿ ال مشتركة بينهما سكا  بمكجب عقد الزكاج أك بمكجب عقد مالي، كا 

 يخ ع لمقكاعد العامة التي ال يكجد فيها ما يمنع مف إبراـ مثؿ تمؾ العقكد.

كتكصمت إلى أف ثقافة استقالؿ الذمة المالية  ي التي تسكد في المجتمعات العربية كقؿ ما نجد 

جيف لقسمة االمكاؿ بينهما، أك لجكئهـ إلى الق ا  لتصفية االمكاؿ المشتركة. مما اتفاقات بيف الزك 

يعني أنه حيف انفصاؿ الزكجيف بالطالؽ أك كفاة أحد ما عف اآلخر، فإنه ال يحؽ لمطرؼ اآلخر أف 

 يطالب بقسمته مف ماؿ الشريؾ اآلخر قبؿ تقسيـ الكرثة أك بعد ايقاع الطالؽ أك قبؿ الكفا  بالديف.
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 التوصيات 

 باآلتي:قوانين الدول محل المقارنة بناء عمى النتائج السابقة توصي الدراسة 

قكانيف العمؿ نصان خاصان كصريحان يتعمؽ بعدـ التمييز بيف المرأة كالرجؿ فيما يتعمؽ أف تت مف  -

 لممرأة. اإلجتماعيةباألجكر؛ كالتكظيؼ بنا  عمى الحالة 

مة لممرأة دكف اشتراط إم ائها في العمؿ مدة معينة قبؿ أف تمنح قكانيف العمؿ إجازة األمك  -

 الك ع.

فصؿ العاممة أك إنها  حظر عمى صاحب العمؿ ردف كفمسطيف التت مف قكانيف العمؿ في األ أف -

نما له الحؽ في  إذا ثبت له أنها تعمؿ بأجر؛ خدمتها أثنا  إجازة الك ع حرمانها مف التعكيض كا 

مع عدـ اإلخالؿ بالمسا لة  ،ازة أك استرداد ما تـ أداؤا إليها منهعف أجر ا الشامؿ عف مدة اإلج

 ؛ قياسان عمى ما تبناا قانكف العمؿ المصرم.التأديبية

أف يت مف قانكف العمؿ الفمسطيني النص عمى كجكد ح انة خاصة بأطفاؿ العامالت في  -

 .كاألردنيالمنشأة كما فعؿ قانكف العمؿ المصرم 

التحرش الجنسي في مكاف تجريـ عمى  ف كالدكؿ محؿ المقارنة،فمسطي فيف تنص قكانيف العمؿ أ -

 ، عمى أف تككف العقكبة رادعة.العمؿ

أف تتبنى قكانيف الدكؿ محؿ المقارنة فكرة االشتراؾ في االمكاؿ بيف الزكجيف، كأف تحدد لذلؾ آلة  -

مطالبة بحقها مف تستطيع المرأة ال بحيثمعينة سكا  بكجكد شرط في عقد الزكاج أك بعقد مالي؛ 

 أمكاؿ زكجها في حالة انتها  الرابطة الزكجية سكا  بالطالؽ أك الكفاة.
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر أول: 

  .القرآف الكريـ .1

 .1945المتحدة لعاـ األمـ ميثاؽ  .2

 .1966لعاـ  كالثقافية اإلجتماعيةك  اإلقتصاديةبالحقكؽ  العهد الدكلي الخاص .3

 .1948لحقكؽ االنساف لعاـ  لمياالع اإلعالف .4

 الق ا  عمى التمييز  د المرأة )سيداك(. إتفاقية .5

 .المجنة المعنية بالق ا  عمى أشكاؿ التمييز  د المرأةالتكصيات الصادرة عف  .6

 .2004الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف لعاـ  .7

 .1990لعاـ  في اإلسالـاإلنساف عالف القا رة حكؿ حقكؽ إ .8

 التكصيات الصادرة عف منظمة العمؿ الدكلية.يات ك اإلتفاقمجمكعة  .9

 مجمكعة القرارات الصادرة عف منظمة العمؿ العربية. .10

 القوانين 

 مصر:

 .2014الدستكر المصرم لعاـ  -

مكرر  108، المنشكر في الكقائع المصرية رقـ 1948( لعاـ 131القانكف المدني المصرم رقـ ) -

 .29/7/1948)أ(، بتاري  

العدد )مكرر(  -، المنشكر في الجريدة الرسمية 2003( لعاـ 12ـ )قانكف العمؿ المصرم رق -

 . 7/4/2003بتاري  في 
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المنشكر في  بشأف تشغيؿ النسا  ليالن، 2003لسنة  183قرار كزير القكل العاممة كالهجرة رقـ  -

 .27/9/2003، بتاري  220الكقائع المصرية، العدد 

في شأف تحديد األعماؿ التي ال يجكز  2003ة لسن 155رقـ  كزير القكل العاممة كالهجرة قرار -

 .11/8/2003تشغيؿ النسا  فيها، المنشكر في الكقائع المصرية بتاري  

المعدؿ  1929لسنة  25المعدؿ بالقانكف  1920لسنة  25الشخصية المصرم رقـ األحكاؿ قانكف  -

 .4/7/1985،  المنشكر في الكقائع المصرية بتاري  1985لسنة  100بالقانكف 

 : ردناأل 

  .2011كتعديالته لغاية عاـ  1952لعاـ األردني الدستكر  -

، صفحة 2645، المنشكر في الجريدة الرسمية رقـ 1976لعاـ  43رقـ األردني القانكف المدني  -

 .1/8/1976، بتاري  2

، 4113كتعديالته، المنشكر في الجريدة الرسمية األردنية  1996لعاـ  8رقـ األردني قانكف العمؿ  -

 .16/4/1996، بتاري  1173حة صف

القرار الصادر عف كزير العمؿ الخاص باألعماؿ كاألكقات التي يحظر تشغيؿ النسا  بها لعاـ  -

 .6828، المنشكر في الجريدة الرسمية األردنية، صفحة 2010

، المنشكر في الجريدة الرسمية رقـ 2010( لعاـ 36رقـ )األردني الشخصية األحكاؿ قانكف  -

 .17/10/2010يح ، بتار 5061

 

 

 



118 
 

 :فمسطين

، 5، ص0، الصادر في جريدة الكقائع الفمسطينية العدد2003القانكف األساسي المعدؿ لعاـ  -

 .19/3/2003بتاري  

، المنشكر في الجريدة الرسمية االردنية )فترة الحكـ االردني( 1966( لسنة 12قانكف التجارة رقـ ) -

 . 30/3/1966، بتاري  1910العدد 

، المنشكر في الجريدة الرسمية األردنية )الحكـ األردني( رقـ 1960( لعاـ 16قكبات رقـ )قانكف الع -

 .1/5/1960، بتاري  374، صفحة 1487

، المنشكر في الجريدة الرسمية األردنية )الحكـ 1976( لعاـ 61الشخصية رقـ )األحكاؿ قانكف  -

 1/12/1976، بتاري  551، صفحة 2668األردني( رقـ 

-7-1 بتاري  الفمسطينية الكقائع في المنشكر ،1998 لعاـ( 4) رقـ المدنية لخدمةا قانكف    -

 .20 صفحة ،24 العدد ،1998

، ص  38، المنشكر في الكقائع الفمسطينية، العدد 2001( لعاـ 3قانكف اإلجرا ات الجزائية رقـ ) -

 .5/9/2001، بتاري  94

، صفحة 39ي الكقائع الفمسطينية العدد ، المنشكر ف2000لسنة  7قانكف العمؿ الفمسطيني رقـ  -

 .25/11/2001، بتاري  7

المنشكر في الكقائع ، ، بنظاـ عمؿ النسا  ليالن 2003( لعاـ 14قرار مجمس الكزرا  رقـ ) -

 .17/6/2004، بتاري  152، صفحة 49الفمسطينية العدد 

ر تشغيؿ النسا  فيها، باألعماؿ الخطرة أك الشاقة التي يحظ 2004( لسنة 2قرار كزير العمؿ رقـ ) -

 .23/4/2005، بتاري  145، ص 54عدد المنشكر في الكقائع الفمسطينية، ال
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فحة ص ،55العدد ،الفمسطينية الكقائع في المنشكر ،2005 لعاـ( 6) رقـ النفقة صندكؽ قانكف -

 .2005-6-27 بتاري ، 10

 المنشكر ،2005( لعاـ 6) المعدؿ لقانكف صندكؽ النفقة رقـ 2015 لعاـ( 12) رقـ بقانكف القرار  -

 .2015-8-31 بتاري ، 9فحة ص ،114 العدد ينية،طالفمس الكقائع في

 الكقائع في المنشكرة النفقة، صندكؽ لقانكف التنفيذية الالئحة بشأف( 133) رقـ الكزرا  مجمس قرار -

 .43فحة ص ،86 العدد ،2010-6-9 بتاري  الفمسطينية

بشأف التنفيذ الشرعي، المنشكر في الكقائع الفمسطينية، العدد  2016( لعاـ 17القرار بقانكف رقـ ) -

 .29/9/2016، بتاري  125

 الفمسطينية الكقائع في المنشكر االجتماعي، ال ماف بشأف 2016 لعاـ( 19) رقـ بقانكف القرار -

 .2016-10-20 بتاري ، 2فحة ص ،13 العدد

 

 المؤتمرات الدولية 

لمنبثؽ عف منظمة المؤتمر االسالمي، قرار كفتكل عف مجمس مجمع الفقه االسالمي الدكلي ا -

اختالفات الزكج كالزكجة المكظفة، كعف انفصاؿ الذمة المالية بيف الزكجيف، الدكرة السادسة 

 .2005ابريؿ،  14إلى  9عشر، المنعقدة في دبي )االمارات(، مف 

المتحدة زات عقد األمـ ي الستعراض كتقييـ منجالمؤتمر الثالث الخاص بالمرأة: المؤتمر العالم -

لممرأة: المساكاة كالتنمية كالسمـ )مؤتمر استراتيجيات نيركبي المرتقبة لمنهكض بالمرأة(، عقد في 

 دكلة. 157، شارؾ في المؤتمر 1958نيركبي عاـ 

 مف( بكيف) مؤتمر كالسالـ كالتنمية المساكاة أجؿ مف العمؿ:  لممرأة الرابع العالمي المؤتمر -

  .1995 العاـ مف أيمكؿ 15-4 بيف ما الفترة في متحدةال األمـ قبؿ
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 ثانيا: المراجع 

  الكتب 

دار الجبؿ،  ط.لساف العرب المحي خياط، يكسؼ.ك  .ابك الف ؿ محمد بف كـرابف منظكر،  -

 .1988لبناف،  -بيركت

. يات لحقكؽ االنسافاإلتفاقات ك اإلعالننصكص المكاثيؽ ك  .السيد مصطفى احمدأبك الخير،  -

 .2005 مصر -القا رة لمطباعة كالنشر كالتكزيع،ؾ ايترا

 مركز المرأة لإلرشاد. الشخصيةاألحكاؿ المبررات الخاصة بتعديؿ قانكف  أشرؼ. بك حية،أ -

 .2012 فمسطيف، -راـ اهلل القانكني كاالجتماعي،

 .1963 مصر، -القا رة دار الفكر العربي،. احكاـ التركات كالمكاريث .محمدأبك ز رة،  -

 .(2004ألحكاؿ المعيشية لألسر )االحصا  المركزم المبناني، الدراسة الكطنية المبنانية ل إدارة -

نسا  في ح رة العدالة: جرائـ قتؿ النسا  بداعي الشرؼ في فمسطيف "بيف  أحمد.األشقر،  -

منشكرات مكتب المفكض السامي لحقكؽ االنساف، مكتب . التشريع كاالجتهاد الق ائي"

 .2014ة المحتمة،  ي الفمسطينيرااال

الشخصية الخاصة بالزكاج كالفرقة كحقكؽ االكالد في األحكاؿ مسائؿ  .حمد كماؿ الديفإماـ، م -

 .2003 لبناف، -بيركت كرات الحمبي الحقكقية،منش. الفقه كالقانكف كالق ا 

التشريعات الفمسطينية مف منظكر النكع االجتماعي كالمبادئ الدكلية  مراجعةريـ. بطمة،  -

 .2012 فمسطيف، -بيرزيت جامعة بيرزيت، –. معهد دراسات المرأة ؽ اإلنسافلحقك 

 .2008مصر،  -القا رة -. دار الكتب القانكنيةرع كالقانكفالمكاريث في الش أحمد. الجندم،  -

 التفريؽ بيف الزكجيف، -الطالؽ  -الشخصية:  الزكاج األحكاؿ مكسكعة أحمد. الجندم،  -

 .2006 مصر، -القا رة ، دار الكتب القانكنية،1جز 
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حصا اتالجهاز المركزم لإلحصا  الفمسطيني، المرأة كا - . راـ لرجؿ في فمسطيف: ق ايا كا 

 .2005فمسطيف،  -اهلل

 – 1995الجهاز المركزم لمتعبئة العامة كاإلحصا  المصرم، بحث العمالة بالعينة في عامي  -

 .: ك ع المرأة كالرجؿ2005

 اإلسالمية الشريعة بيف مقارنة دراسة لمالي لمزكجيف،ا النظاـ. مقداد رعد الحمداني، -

 ألردف،ا -عماف كالتكزيع، لمنشر الثقافة دار ،2ط .الفرنسية كالتشريعات العربية كالتشريعات

2010. 

)الجكلة  مسح قكل العمؿ: المنهجية كالنتائج التفصيميةدائرة اإلحصا ات العامة االردنية،  -

 (2017األردف،  -عماف األكلى،

 .1967 لبناف، -بيركت دار الكتاب العربي،. مختار الصحاح .حمد  بف أبي بكررازم، مال -

ة: مكتبة الشركؽ القا ر  .حقكؽ االنساف: دراسة مقارنة في النظرية كالتطبيؽ أحمد. الرشيدم، -

  .2011الدكلية، 

 األردف، -عماف دجمة ناشركف كمكزعكف، دار. الشخصيةاألحكاؿ  محمكد. السرطاكم، -

2011. 

الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد، المجمد الثاني، أسباب كسب  .عبد الرزاؽالسنهكرم،  -

 .: حؽ االنتفاع كحؽ االرتفاؽنية االصمية المتفرعة عف الممكيةالممكية مع الحقكؽ العي

 .2011، 9الحمبي الحقكقية، ،ج بيركت: منشكرات 

 -القا رة لمنشر كالتكزيع، كنكز. كديةحقكؽ االنساف: جرائـ كانتهاكات كعب ياسر. شعباف، -

 . 2014مصر، 
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شكرات الحمبي من. كحمايته دكليان  اإلقتصاديةفي التنمية اإلنساف حؽ  .صفا  الديفالصافي،  -

 .2005 لبناف، -الحقكقية، بيركت

مكتبة دار الثقافة، . األساسيةكحرياته اإلنساف الكجيز في حقكؽ  .غازم حسف صباريني، -

 .1997 األردف، -عماف

. بيف الشرائع القانكنية القديمة كالمكاثيؽ الدكلية المعاصرةاإلنساف حقكؽ محمد. عبد الالا،  -

 .2015 مصر، -القا رة المكتب الجامعي الحديث،

دار المسيرة . دراسة مقارنة -مصادر االلتزاـ في القانكف المدني يكسؼ محمد. عبيدات،  -

 .2009 األردف، -عماف لمنشر كالتكزيع كالطباعة،

الحقكؽ العينية االصمية  -الحقكؽ العينية  -الكجيز في شرح القانكف المدني  عمي. العبيدم، -

. دراسة مكازنة -الحقكؽ المتفرعة عف حؽ الممكية  -حؽ الممكية  -الحقكؽ العينية التبعية  -

 .2010 األردف، -فلهادفة لمنشر كالتكزيع، عمااالقالـ ا

راـ ، الكمية العصرية الجامعية. دراسة مقارنة :الفمسطيني شرح قانكف العمؿحساـ.  عرفات، -

 .2017 فمسطيف، -اهلل

. مدخؿ الى حؽ الممكية كالحقكؽ العينية في القانكنيف المصرم كالمبناني برا ـ. عطا اهلل، -

 .1992 لبناف، -بيركت الدار الجامعية،

الحتالؿ في  ك  ميثاؽ الك ع القانكني لمدكلة الفمسطينية المستقمة تحت ا عمي. العكا ي، -

 اليمف، -دار اقرا، صنعا . المتحدة كمبادئ القانكف الدكلي: دراسة قانكنيةاألمـ ككثائؽ 

1992. 
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كالقانكف الدكلي االنساني، في دراسات القانكف الدكلي اإلنساف قكؽ النسا  ح .غرداف، جكديت -

 -القا رة، 1بي، طدار المستقبؿ العر . : اعداد نخبة مف المتخصصيف كالخبرا االنساني

 .2000مصر، 

. حقكؽ المرأة في اإلسالـ : دراسة مقارنة في القانكف الدكلي العاـ .سهيؿ حسيف الفتالكم، -

 .2014 األردف، -عماف ، دار الثقافة كالنشر كالتكزيع،8مكسكعة القانكف الدكلي اإلسالمي، ج

، دار اليازكرم العممية. رفنفقة الزكجة في الشريعة االسالمية: دراسة مقا. محمد خ رقادر،  -

 .2000األردف،  -عماف

دار . حقكؽ المرأة بيف المكاثيؽ الدكلية كأصالة التشريع اإلسالمي .مناؿ محمكد المشني، -

 .2011عماف األردف،  الثقافة كالنشر كالتكزيع،

دني األر النظرية العامة لاللتزامات: مصادر االلتزاـ: دراسة في القانكف المدني  أمجد. منصكر، -

كالمصرم كالفرنسي كمجمة االحكاـ العدلية كالفقه االسالمي مع التطبيقات الق ائية لمحكمتي 

 .2015 األردف، -قافة لمنشر كالتكزيع، عمافدار الث. النقض كالتمييز

القانكف الدكلي لحقكؽ االنساف: الحقكؽ  ؼ.محمد يكسعمكاف. ك  ؿ.محمد خميالمكسى،  -

 .2009 األردف، -عماف ،2شر كالتكزيع، جز  مناألقالـ الهادفة ل. المحمية

لمكتب ا. رك ة الطالبيف كعمدة المفتيف .أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼالنككم،  -

 .2010عماف، الجز  التاسع،  -دمشؽ -اإلسالمي، بيركت

المركز القكمي لإلصدارات . حقكؽ المرأة في القانكف الدكلي كالشريعةحسف يكسؼ. يكسؼ،  -

 .2013، القانكنية
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 بحاث والمقالتاأل 

مجمة كحدة " .في اإلسالـ اإلقتصادية"أك اع المرأة المالية ك  .عبد العظيـ جالؿأبك زيد،  -

، 7، العدد 4س  ،دار العمكـ كفؽ ديكيند -الجامعة اإلسالمية -مجمع حجة اإلسالـ -األمة

 .(2016الهند )

عالمات م يئة في  ."اإلنسانية دراسة حكؿ حقكؽ المرأة" حسيف. كابرا يمي، ز كر. الحر، -

المغرب جامعة الدكؿ العربية، المغرب، منظمة المرأة العربية،  ،احكاـ الق ا  العربي

(2013). 

 -مجمة الرافديف لمحقكؽ "نفقة الزكجة بيف النص كالتطبيؽ،" .قيس عبد الك ابالحيالي،  -

 .(2008، المكصؿ )35كصؿ، العدد جامعة الم

 األمكاؿ تقاسـ تق ي مادة تت مف الشخصية األحكاؿ قانكف مسكدة: افبعنك  مقاؿ. دنيا رحمة، -

   : كطف دنيا. الطالؽ بعد المتزكجيف بيف

 https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/05/06/390341.html#      

 ."ة كالميراث في الشريعة االسالميةالتكازف بيف حقكؽ المرأة في النفق" ف.صالح الدي، سمطاف -

 (.1996، مصر )19، العدد مجمة كمية دار العمكـ

كزارة االكقاؼ  -" مجمة الكعي االسالمياإلقتصادية."حقكؽ المرأة  .عبد الحافظ الصاكم، -

 .(2008، الككيت )517، عدد 45كالشئكف االسالمية، س 

، 7د " مجمة الكمية االسالمية الجامعة، مجم."فركض المرأة في اإلرث .جبار كاظـلعكيدم، ا -

 .(2013، العراؽ )22عدد 

، منشكرات مجمة الحقكؽ" ."ميراث المرأة بيف الحقائؽ كاالفترا ات د.عبد السالـ أحمفيغك،  -

 .(2016، المغرب )32العدد 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/05/06/390341.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/05/06/390341.html
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قه االسالمي كالقانكف فالزكجيف في ال شرعية الماؿ المشترؾ بيف .حمد شهيدمعمميف، م -

 .(2016، ماليزيا )4الماليزم، مجمة الشريعة كالقانكف، العدد 

كف العمؿ األردني: "الحقكؽ الخاصة بالمرأة العاممة حسب أحكاـ قان .ليندا حامد، ممكاكم -

ف ، األرد2، عدد9مجمد ، المجمة األردنية في القانكف كالعمكـ اإلنسانية .دراسة مقارنة"

(2017). 

" مجمة "مكجبات النفقة عمى الزكجة في الفقه االسالمي،. آمنة بنت عمي بف زيدالكثالف،  -

 (.2017، السعكدية )40، العدد الجمعية الفقهية السعكدية

 

 الرسائل العممية 

ية لحقكؽ اإلنساف: دراسة مقارنة. يات الدكلاإلتفاقاآلليات الدستكرية إلنفاذ أحمد. األشقر،  -

 الدار البي ا . -ي، عيف الشؽتكراا، جامعة الحسف الثانرسالة دك

المكتسبات المالية بعد الزكاج: دراسة فقهية قانكنية )رسالة ك يبة. لمعكش، ك  رحمة. كنزم، -

 .(2016ر: جامعة عبد الرحمف ميرة، ماجستي

: رسالة ماجستير. ممؾ كاإلنفاؽ في الفقه االسالميحؽ المرأة في الت .أميمة محمدالجممة،  -

 .2007جامعة االسالمية، غزة، ال
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