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هذا البحث مقدم لـــ:
المؤتمر الثاني المحكم لكلية االقتصاد والعلوم االجتماعية بعنوان نحو رؤية شاملة لتعزيز البنية التحتية
االقتصادية في فلسطين

الملخص
إنّ ّالهدفّالرئيس ّلهذاّالبحث ّهو ّإجراءّمراجعةّوتقييمّلبنودّقانون ّالضمانّاالجتماعيّالفلسطينيّ
المتعلقةّبالمرأةّالفلسطينيةّ،وذلكّللوقوفّعلىّمدىّموائمةّقانونّالضمانّاالجتماعيّالفلسطينيّمعّبنودّأبرزّ
االتفاقياتّالدوليةّ،ويتطلبّذلكّتحليلّبعضّموادّقانونّالضمانّاالجتماعيّالفلسطينيّالمتعلقةّبالمرأةّضمنّ
إطارّمجموعةّمنّالمعاييرّاألساسيةّالتيّترتكزّعليهاّمجملّالمواثيقّالدوليةّالمتعلقةّبحقوقّالمرأةّ،وخاصةّ
اتفاقيةّالقضاءّعلىّكافةّأشكالّالتمييزّضدّالمرأةّ(سيداو)ّ ّ.
إنّهذاّالبحثّالّيفترضّأنّالقوةّاألساسيةّلإلصالحّتكمنّفيّتغييرّالنصّالقانونيّفحسبّ،وإنماّ
فيّالنهجّوالطريقةّالتيّتجريّفيهاّعمليةّاإلصالحّوطريقةّوضعّالنصّفيّعالقتهّمعّالسياق.
هذا ّاإلطار ّالتحليلي ّفي ّفهم ّالقانون ّيتطلب ّمن ّالقانونيّ ،عند ّصياغته ّوإق ارره ّللقانون ّومن ّأجلّ
التغييرّ،أنّيقومّبمحاولةّخلخلةّالفرضياتّاألساسيةّالتيّبنيّعليهاّالتمييزّفيّالقانون؛ّوليسّفقط ّتحقيقّ
المساواةّالرسميةّ،وكذلكّتوسيعّمساحةّالدراسةّالتيّتبنىّعليهاّالسياسةّالتشريعيةّلتشملّعالقةّالقانونّمعّ
القوانينّاألخرىّ،وأبعادّالنصّوآثارهّوعالقتهّمعّالسياقّ،ويسعىّهذا ّالبحثّإلىّاإلجابةّعلىّسؤالّالبحثّ
المتمثلّفيّ"ّ:ماّمدىّإنسجامّبعضّبنودّقانونّالضمانّاإلجتماعيّالفلسطينيّرقمّ(ّ)19لسنةّّ2016معّ
أبرزّاالتفاقياتّالدوليةّ؟ّ".وخلصّالبحثّإلىّأنّغالبيةّبنودّقانونّالضمانّاإلجتماعيّالفلسطينيّرقمّ(ّ)19
لسنةّّ،2016الّتنسجمّمعّبنودّأبرزّاالتفاقياتّالدوليةّفيماّيتعلقّبحقوقّالمرأةّالعاملةّ ّ.
ّ
ّ

Abstract
The main objective of this research is to review and evaluate social security
law regarding Palestinian woman rights. This is done to show how well Palestinian
social security coincides with other the most important international agreements.
This requires the analysis of several items of Palestinian social security law
regarding women's rights within the framework of the basic standards of
international abutments related to women's rights.
This analytical framework of understanding the act requires that lawyers,
when they write and authorize the act, and for the purpose of application of change,
to try to measure the essential hypotheses in which the discrimination in this certain
act was built and not just the achievement of real equalityّ.
Moreover, any study of this area of the legislative policy must include the
relation of this law with other laws. It also must include the dimensions of the acting
text and its effects and relations with the legal context. This research tries to answer
the question about: “The Extent of Concordance of the Palestinian Social Security
Act No. 19 for 2016 with the most important International Agreements.” This
research indicated that most of the items of the Palestinian Social Security Act
No.19 of 2016 don’t concord with most of international agreements items .

الكلمات المفتاحية:
المرأةّ،المرأةّالفلسطينيةّ،قانون ّالضمانّاالجتماعيّ،المرأةّفيّاالتفاقياتّالدوليةّ،المرأةّفيّقانون ّالضمانّ
االجتماعيّالفلسطيني

المقدمة
سعىّالمجتمعّالدوليّمنذّعدةّعقودّإلىّمنحّالمرأةّمساحةّخاصةّفيّمعاهداتهّومواثيقهّالدوليةّوفيّ
تشريعاتهّالمعاصرةّوكانّذلكّنتيجةّلمشكلةّالعنصريةّالقائمةّعلىّأساسّالنوعّاالجتماعيّ،فقضيةّالعنصريةّ
ضدّالمرأةّهيّمشكلةّعالميةّتواجههاّالنساءّفيّالعالمّأجمعّوإنّكانتّبدرجاتّمتفاوتةّ،وتعتبرّإتفاقيةّالقضاءّ
علىّجميعّأشكالّالتمييزّضدّالمرأةّالتيّاعتمدتهاّالجمعيةّالعامةّلألممّالمتحدةّفيّتاريخّّ1979/12/18
من ّأبرز ّاإلتفاقيات ّالتيّناقشت ّوحّرمت ّالتمييز ّضدّالمرأةّبكافة ّأشكالهّ .باإلضافةّإلىّاإلعالنّالعالميّ
لحقوق ّاإلنسانّوالذيّتمّاعتمادهّبموجبّقرارّالجمعيةّالعامةّلألممّالمتحدةّّ 217ألفّ(دّ)3-المؤرخّفيّ
ّ،1948/12/10وّكذلكّالعهدّالدوليّالخاصّبالحقوقّاإلقتصاديةّواإلجتماعيةّوالثقافيةّوالذيّاعتمدّبموجبّ
قرارّالجمعيةّالعامةّلألممّالمتحدةّّ2200ألفّ(دّ)21-فيّتاريخّّ .1966/12/16
علىّالرغم ّمنّمصادقةّدولةّفلسطينّعلىّاتفاقيةّ(سيداو)ّدون ّأيّتحفظّللعملّبهاّعلىّاألراضيّ
الفلسطينيةّ ،1إالّأنّهناكّبعضّالعقباتّوالتيّتحولّدون ّمشاركةّالمرأةّاالقتصاديةّبالشكلّالمطلوبّوهذاّ
بحدّذاتهّيدلّعلىّأنّوضعّالنساءّفيّفلسطينّيتسمّبنوعّمنّالتناقضّ،فمنّناحيةّترتفعّمست ّوياتّااللتحاقّ
بالتعليمّبينّالنساءّ،ومنّناحيةّأخرىّماّزالتّمشاركةّالنساءّمتدنيةّفيّسوقّالعملّالرسميّ،وماّزالتّقيمةّ
مشاركةّالمرأةّمنقوصةّفيّسوقّالعملّغيرّالرسميّ ّ2.
وتأسيساًّعلىّماّتقدمّ،فإنّهذاّالبحثّسيعملّعلىّتسليطّالضوءّعلىّوضعّالمرأةّالفلسطينيةّالعاملةّ
فيّبعضّبنودّقانونّالضمانّاالجتماعيّالفلسطينيّرقمّ(ّ)19لسنةّّ،2016وسيتمّدراسةّمدىّانسجامّهذهّ

 1سلهب ,فاتن .)2017( .حقوق المرأة الفلسطينية بين إتفاقية سيداو والتشريعات الفلسطينية( .ص )44 .نابلس -فلسطين :جامعة النجاح الوطنية.
 2الصيرفي ,عماد .سمارة ,ناهد .)2018( .نساء في الظل :النساء واإلقتصاد غير الرسمي فلسطين( .ص )17 .رام هللا -فلسطين :جامعة بيرزيت.
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ق ّاالقتصاديةّ
البنودّمعّماّوردّفيّكلّمنّاإلعالنّالعالميّلحقوق ّاإلنسانّ،وّالعهدّالدوليّالخاصّبالحقو ّ
واالجتماعية ّوالثقافيةّ ،و ّاتفاقية ّالقضاء ّعلى ّجميع ّأشكال ّالتمييز ّضد ّالمرأةّ ،حيث ّسيناقش ّهذا ّالبحثّ
ضماناتّحقوقّالمرأةّفيّمبحثين؛ّالمبحثّاألولّيناقشّحقوقّوّضماناتّالمرأةّالعاملةّكماّوردتّفيّأبرزّ
االتفاقيات ّالدوليةّ ،والمبحث ّالثاني ّيناقش ّحقوق ّوضمانات ّالمرأة ّالعاملة ّكما ّوردت ّفي ّقانون ّالضمانّ
االجتماعيّالفلسطينيّرقمّ(ّ)19لسنةّّ،2016وفيّالنهايةّسيتمّعرضّأبرزّالنتائجّوالتوصياتّ.
ّ
أهمية البحثّ :
تبرزّأهميةّهذاّالبحثّمنّخاللّتحليلهّلبعضّالنصوصّالقانونيةّالمتعلقةّبحقوقّالم ّأرّةّالعاملةّفيّ
قانون ّالضمان ّاالجتماعي ّالفلسطيني ّرقم ّ(ّ )19لسنة ّّ 2016للوقوف ّعلى ّمدى ّمالئمة ّقانون ّالضمانّ
االجتماعيّمعّبنودّأبرزّاالتفاقياتّالدوليةّ،فعلىّالرغمّمنّأنّمفهوم ّالضمانّاالجتماعيّليس ّوليدّجهودّ
حديثةّ،إالّأنّهذاّالنظامّالّيزالّجديدّاًّفيّالثقافةّاالقتصاديةّالفلسطينيةّ ّ.
تأتيّأهميةّالبحثّأيضاًّبسببّحاجةّالمجتمعّلمثلّهـذاّالنـوعّمـنّاألبحاثّ،كونـهّموضـوعّحديثّالنقاشّفيّ
اآلونةّاألخيرةّالتيّشهدهاّالمجتمـعّالفلسطينيّ،ومؤثرّعلىّمجرياتّالحياةّللمـرأةّالفلسطينيةّالعاملةّ.ويعتبرّ
هذا ّالبحث ّمحاولة ّللتعرف ّعلى ّحقوق ّالمرأة ّفي ّأبرز ّالمواثيق ّالدوليةّ ،واالستفادة ّمن ّاقتراح ّالتعديالتّ
لنصوصّالموادّفيّقانونّالضمانّاالجتماعيّالفلسطينيّ،والتيّيمكـنّأنّيستخدمهاّالمشرعّالفلسطينيّبحيثّ
أصحابّالقرارّعلىّ
ّ
تنعكسّبشكلّإيجابيّعلىّالوضعّاالقتصاديّللبالدّّ.كماّيمكنّأنّيساعدّهذاّالبحثّ
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التطبيـقّالصحيحّلكافةّااللتزاماتّالناتجةّعنّقانونّالضمانّ،وكذلكّيمكنّأنّتستفيدّمنهّالم ّؤسساتّالنسويةّ
التيّتّعنىّبحقوقّالمرأةّالفلسطينية.
مشكلة البحث وأسئلته:
تتمثلّمشكلةّالبحثّفيّالسؤالّالتالي "ّ:ما مدى إنسجام بعض بنود قانون الضمان اإلجتماعي الفلسطيني
رقم ( )19لسنة  2016مع أبرز اال تفاقيات الدولية؟" .ولإلجابةّعلىّهذاّالسؤال فإنّالباحثةّتحاولّاإلجابةّ
علىّاألسئلةّالفرعيةّالتاليةّ :
 -1ماّهيّالحقوقّوالضماناتّالمتعلقةّبالمرأةّالعاملةّكماّوردتّفيّاإلعالنّالعالميّلحقوقّاإلنسان؟ّ
 -2ما ّهي ّالحقوق ّوالضمانات ّالمتعلقة ّبالمرأة ّالعاملة ّكما ّوردت ّفي ّالعهد ّالدولي ّالخاص ّبالحقوقّ
االقتصاديةّواالجتماعيةّوالثقافية؟
 -3ماّهيّالحقوقّوالضماناتّالمتعلقةّبالمرأةّالعاملةّكماّوردتّفيّاتفاقيةّالقضاءّعلىّأشكالّالتمييزّ
ضدّالمرأةّ(سيداو)؟
 -4ماّهيّالحقوقّوالضماناتّالمتعلقةّبالمرأةّالعاملةّكماّوردتّفيّقانونّالضمانّاالجتماعيّالفلسطينيّ
رقمّ(ّ)19لسنةّّ2016؟ ّ
أهداف البحث:
يهدفّهذاّالبحثّبشكلّأساسيّإلىّ :
 -1دراسةّوفحصّمدى ّانسجام ّبعض ّبنودّقانون ّالضمانّاإلجتماعيّالفلسطينيّرقمّ(ّ)19لسنةّّ2016
للنصوصّالواردةّفيّأبرزّاإلتفاقياتّالدولية.
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ّ -2إلقاءّالضوءّعلىّاألسسّالواجبّتوافرهاّفيّقانون ّالضمانّاالجتماعيّالفلسطينيّرقمّ(ّ)19لسنةّ
ّ 2016لكيّينسجمّمعّمبادئ ّأبرزّاالتفاقياتّالدوليةّ،معّبيانّاإلشكالياتّالتيّتعتريّهذاّالقانونّ
والتيّالّتتفقّمعّبنودّهذهّاالتفاقيات.
 -3تقديمّتوصياتّلصانعيّالقرارّلغاياتّمعالجةّبنودّقانون ّالضمانّاالجتماعيّالفلسطينيّرقمّ(ّ)19
لسنةّّ2016وتطويرهاّبماّيتواءمّمعّالنصوصّالقانونيةّالواردةّفيّأبرزّاالتفاقياتّالدوليةّ .
نطاق البحث:
يقتصرّهذاّالبحثّعلىّدراسة ّومعالجةّبنود ّقانون ّالضمانّاالجتماعيّالفلسطينيّرقمّ(ّ)19لسنةّ
ّ،2016فيّضوءّمبادىءّأبرزّاالتفاقياتّالدوليةّ.وعليه؛ّلنّتعالجّالدراسةّكافةّالمواثيقّالدوليةّذاتّالعالقةّ
بحقوقّاإلنسانّ،وإنماّسيتمّاإلشارةّفقطّإلىّثالثةّمواثيقّدوليةّمتمثلةّفيّ:اإلعالنّالعالميّلحقوقّاإلنسانّ،
والعهدّالدوليّالخاصّبالحقوق ّاالقتصاديةّواالجتماعيةّوالثقافيةّ،واتفاقيةّالقضاءّعلىّجميع ّأشكالّالتمييزّ
ضدّالمرأةّ(سيداو)ّ،كماّسيقتصرّالبحثّعلىّقراءةّبعضّنصوصّالقانونّرقمّ(ّ)19لسنةّّ2016المتعلقةّ
بحقوقّالمرأةّالعاملةّ،دونّالخوضّفيّجميعّالنصوصّ ّ.
أماّفيماّيتعلقّبالنطاقّالمكانيّسيقتصرّالبحثّعلىّدراسةّبنودّقانونّالضمانّاالجتماعيّرقمّ(ّ)19لسنةّ
ّ2016الساريّفيّالضفةّالغربيةّ ّ.
منهجية البحث:
يعتمدّهذا ّالبحث ّعلىّالمنهجّالوصفيّالتحليلي؛ّوذلكّبتحليلّنصوصّقانون ّالضمانّاالجتماعيّ
الفلسطينيّرقمّ(ّ)19لسنةّّ2016ومقارنتهاّببنودّأبرزّاالتفاقياتّالدوليةّّ.
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الدراسات السابقة:
لقدّتطرقتّالعديدّمنّاألبحاثّإلى ّمشكالتّالمرأةّالعاملةّوالتحدياتّالتيّتواجهها؛ّفقدّبحثتّفاتنّ
سلهبّ(ّ،)2017منّجامعةّالنجاحّالوطنيةّ،حقوقّالمرأةّالفلسطينيةّبينّاتفاقيةّسيداوّوالتشريعاتّالفلسطينيةّّ،
حيثّهدفتّالدراسةّإلىّالتعرفّعلىّحقوقّالمرأةّالفلسطينيةّفيّإتفاقيةّس ــيداوّوالتشريعاتّالفلسطينيةّوتحديداًّ
قانونّاألحوالّالشخصيةّالساريّفيّالضفةّالغربيةّ،حيثّتناولتّالدراسةّماهيةّإتفاقيةّسيداوّّ،وكيفيةّإنضمامّ
فلسطينّلهذهّاالتفاقيةّ،وتمّالبحثّفيّالحقوق ّالعامةّللمرأةّالفلسطينيةّفيّالشريعةّوّالقواعدّالقانونيةّ،وتمّ
التركيزّأيضاًّعلىّحقوق ّالمرأةّالفلسطينيةّبينّاتفاقيةّس ــيداوّوقانون ّاألحوالّالشخصيةّاألردنيّالساريّفيّ
الضفةّالغربيةّرقمّ(ّ)61لعامّّ1976؛ّلمعرفةّمدىّموائمةّاتفاقيةّسيداوّمعّقانونّاألحوالّالشخصيةّوموقفّ
الناشطينّفيّالمؤسساتّوالمختصينّمنّتعديلّبعضّبنودّقانون ّاألحوالّالشخصيةّبماّيتوافقّمعّاتفاقيةّ
سيداوّ،وتوصلتّالدراسةّإلى ّوجودّتوافقّبينّاتفاقيةّسيداوّوقانون ّاألحوالّالشخصيةّالساريّفيّالضفةّ
الغربيةّفيّكفالةّبعضّالحقوق ّللمرأةّ،ولكنّيوجدّعدمّتوافقّفيّكلّمنّحقوقهاّفيّ(حريتهاّفيّالسكنّ،
والعملّ،وّالميراثّ،وّالنفقةّ،وّالواليةّ،وتعددّالزوجاتّ،والطالق) ّ
و ّمن ّأهم ّالتوصيات ّالتي ّخرجت ّبها ّالدراسةّ ،ضرورة ّتعديل ّقانون ّاألحوال ّالشخصية ّبحيث ّالّ
يتعارضّمعّالدستورّالفلسطيني؛ّألنّالشريعةّاإلسالميةّتعتبرّأحدّمصادرّالتشريعّ،كماّتوصيّالدراسةّ
بإقرارّقانونّأحوالّشخصيةّفلسطينيّموحدّبينّالضفةّالغربيةّوقطاعّغزة.
كماّوأجرىّمحمدّعبدّالكريمّمحافظةّ(ّ)2005دراسةّبعنوانّ:اإلنتهاكّالقانونيّلحقوقّالمرأةّاألردنيةّ
العاملةّ،تهدفّإلىّالتعرفّعلىّمظاهرّاالنتهاكّالقانونيّلحقوقّالمرأةّاألردنيةّالعاملةّ،وأشكالّالتهديدّالتيّ
تمارسّضدهاّفيّمؤسساتّالعملّ،وتكونّمجتمعّالدراسةّمنّنساءّعامالتّفيّالمؤسساتّاألردنيةّالحكوميةّ
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الخاصةّ،واعتمدتّاالستبانةّالمدعمةّبالمقابلةّأداةّلجمعّالمعلوماتّ،وطبقتّعلىّعينةّبلغّحجمهاّ(ّ)450
ّّ
و
امرأةّباستخدامّالعينةّالقصديةّ،وتوصلتّالدراسةّإلىّأنّّ %35,4منّعينةّالدراسةّيعانينّإنتهاكاً ّواضحاًّ
لحقوقهنّالقانونيةّ،وخلصتّالدراسةّإلىّأنّالسببّفيّاالنتهاكّالذيّتتعرضّلهّالمرأةّيتجلىّفيّعدمّوضعّ
عقوبةّقاسيةّعلىّمنّيهمشّالقانونّوالّيعملّبهّ.والذيّهوّانتهاكّالتفاقيةّالقضاءّعلىّجميعّأشكالّالتمييزّ
ضدّالمرأةّ،التيّصادقتّعليهاّالدولةّاألردنيةّعامّ1992مّ .
و ّينفرد ّهذا ّالبحث ّفي ّدراسته ّلموضوع ّ"المرأةّالفلسطينية ّبين ّاإلتفاقيات ّالدولية ّوقانون ّالضمانّ
اإلجتماعيّالفلسطينيّ"ّ،حيثّجاءّهذاّالبحثّبعدّإعالنّبدءّالتطبيقّاإللزاميّلقانون ّالضمانّاإلجتماعيّ
ّ،واستكمالّجهوزيةّالمؤسسةّ ّ .
الفلسطينيّرقمّ(ّ)19لسنةّّ 2016
 .1حقوق وضمانات المرأة العاملة كما وردت في أبرز اإلتفاقيات الدولية ّ
لقدّأضحىّتمكينّالمرأةّمنّمشاركةّالرجلّفيّالعملّفيّكافةّالميادينّمتطلباًّأساسياًّللتنميةّالبشريةّ
فيّأيّدولةّتنشدّرفاهيةّأفرادهاّ،3وحيثّأنّالعملّ– ّبإعتبارهّجهدّاإلنسانّوعطائهّالنابعّمنّقواهّ– ّيتأثرّ
كماًّونوعاًّبصحةّصاحبهّوبظروفهّالنفسيةّواالجتماعيةّكتأثرهّبكفائتهّومهاراتهّالفنيةّفإنهّالّبدّأنّيوفرّللعاملّ
ظروفّمناسبةّللعملّحتىّيكونّقاد اًرّعلىّالعطاءّواإلبداعّ ّ4.
ولقدّالتفتّالمجتمعّالدوليّلقضيةّالمرأةّولمشكلةّالعنصريةّالقائمةّعلىّأساسّالنوعّاالجتماعيّمنذّ
زمنّوكرسّجهودهّلحمايةّحقوق ّالمرأةّفيّالعملّوإحاطتهاّبسياجّمنّالضماناتّالقانونيةّالتيّتم ِكنهاّمنّ
أداءّدورهاّبكفاءةّفيّخدمةّالمجتمعّ،فعملّعلىّإعطائهاّمساحةّخاصةّفيّمعاهداتهّومواثيقهّالدوليةّ،وقدّ

3العقايلة ,زيد .)2010( .ضمانات حقوق المرأة العاملة في قانون العمل األردني واألماراتي  2045-2007( .ص ) االسكندرية :دار المنظومة.
4العقايله ،زيد محمود :مرجع سابق ،ص.10

|Page6

تزايدّاإلهتمامّالدوليّبهذهّالشريحةّمنّالمجتمعّبعدّإنشاءّهيئةّاألممّالمتحدةّ،حيث ّجاءتّالمواثيقّالدوليةّ
العالميةّلتنظمّحقوقّاإلنسانّبصفةّعامةّوحقوقّالمرأةّبصفةّخاصةّ،5وجاءتّلتكرسّمبدأّالمساوةّكمبدأّمنّ
مبادئ ّالحكامة ّالجيدةّ،والمتمثلّأساساً ّفيّحقّجميعّالناسّفيّالحصولّعلىّفرصّاالرتقاءّاالجتماعيّ
وتحسينّأوضاعهمّ ،6وشملّهذا ّاالهتمامّالمساواةّبينّالمواطنينّفيّالحقوق ّوالواجباتّفيماّيتعلقّبالعملّ.
وفيّهذاّالمحورّسيتمّعرضّبنودّالمواثيقّالدوليةّكاإلعالنّالعالميّلحقوقّاإلنسانّ،والعهدّالدوليّالخاصّ
بالحقوق ّاالقتصاديةّواالجتماعيةّوالثقافيةّ،كماّوسيتمّعرضّبنود ّاتفاقيةّالقضاء ّعلىّجميعّأشكالّالتمييزّ
ضدّالمرأةّ(سيداو)ّالتيّنصتّعلىّحقوقّالمرأةّالعاملة؛ّوالعملّعلىّدراستهاّوفهمهاّ .
 :1-1النصوص القانونية المتعلقة بحقوق المرأة في العمل والواردة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
حسبّماّجاءّفيّاإلعالنّالعالميّلحقوقّاإلنسانّوالذيّتمّاإلعالنّعنهّبموجبّقرارّالجمعيةّالعامةّ
لألممّالمتحدةّلعامّّ1948فيّالمادةّ(ّ)2فإنّّلكلّإنسانّحقّالتمتعّبجميعّالحقوقّوالحرياتّالمذكورةّفيّهذاّ
اإلعالنّ،دونماّتمييزّمنّأيّنوعّ،والّسيماّالتمييزّبسببّالعنصرّ،أوّاللونّ،أوّالجنسّ،أوّاللغةّ،أوّالدينّ،
أوّالرأيّسياسياًّوغيرّسياسيّ،أوّاألصلّالوطنيّأوّاإلجتماعيّ،أوّالثروةّ،أوّالمولدّ،أوّأيّوضعّآخر.

7

وترىّالباحثةّأنّهذاّاإلعالنّقدّأكدّعلىّأنّجميعّالناسّمتساويينّفيّالحقوق ّوالحرياتّوأنهّأكدّعلىّ
ضرورةّمعاملتهمّمعاملةّمتساوية ّوعدمّجواز ّالتفرقةّفيّذلكّبسببّالنوعّرجلّأمّإمرأة؛ّحيثّّاعتِّبر ّالجنسّ
بموجبّاإلعالنّمنّأهمّاألسسّالتيّيمكنّأنّتكون ّأرضيةّخصبةّلممارسةّالعنصريةّ،وبهذاّفإنّفلسطينّ

5نعار ,زهرة .)2017( .حماية حقوق المرأة وفقا التفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو)( .ع ،1ص  )208 -189الجزائر :مجلة
الدراسات الحقوقية -جامعة موالي الطاهر.
6الباكوري ,محمد .)2015( .مصادقة المغرب على البروتوكول اإلختياري إلتفاقية سيداو :قراءة في األسس والرهانات( .ع ،1ص .) 62-53
الرباط :مجلة الفقه والقانون.
7محجوب ,تهاني .)2011( .حقوق المرأة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في ضوء ما جاء في القرآن الكريم( .ع ،4ص  .)113 -89السودان:
المؤتمر العالمي للقرآن الكريم ودوره في بناء الحضارة اإلنسانية.
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كطرفّفيّهذاّاإلعالنّملزمةّباحترامّبنودهّواالمتناعّعنّأيّشكلّمنّأشكالّممارسةّالعنصريةّبماّفيهاّ
العنصريةّعلىّأساسّالجنسّّ،وعلىّالرغمّمنّعدمّإلزاميةّاإلعالنّكنصّمكتوبّمنّناحيةّقانونيةّوخلوهّ
منّأيّشكلّمنّأشكالّالجزاءّعلىّالدولّالمخالفةّإالّأنّماّوردّفيهّمنّأحكامّوبنودّهيّذاتّأصلّعرفيّ
ملزمّأيّأنهاّتدخلّفيّإطارّاألعرافّالقانونيةّالملزمةّوبالتاليّيجبّعلىّالدولّاألطرافّاحترامهاّحيثّيمكنّ
مسائلةّالدولّاألطرافّفيّحالّالمخالفةّباعتبارهاّقدّخالفتّنصاًّقانونياًّعرفياًّملزماًّ .
ويذكرّبأنّالفقرةّالثانيةّفيّالمادةّ(ّ)23منّاإلعالنّالعالميّلحقوقّاإلنسانّنصتّعلىّأنّلجميعّ
ٍ
ادّنساءّ
زّ،الحقّفيّأجرّمتساو ّعلىّالعملّالمتساويّ،فإنّهذاّالبندّيشملّجميعّاألفر
األفرادّ،دون ّأيّتميي
ً
ورجالّولمّيخصصّبأنّللرجالّميزةّعلىّالنساءّفيّالعملّ،وهذاّماّيلزمّالدولة ّبعدمّاالنتقاصّمنّحقوقّ
المرأةّوأنّلهاّمنّالحقوق ّوالميزاتّكالتيّتمنحّللرجلّ،وقدّوردّأيضاً ّهذاّالبندّفيّالفقرةّ(أ)ّفيّالمادةّ(ّ)7
منّالعهدّالدوليّالخاصّبالحقوقّاالقتصاديةّواالجتماعيةّوالثقافية.
 :1-2النصوص القانونية المتعلقة بحقوق المرأة في العمل والواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ّ
نصتّالفقرةّالثانيةّفيّالمادةّ(ّ)2منّالعهدّالدوليّالخاصّبالحقوقّاالقتصاديةّواالجتماعيةّوالثقافيةّ
والذيّتمّّاعتمادهّبموجبّقرارّالجمعيةّالعامةّلألممّالمتحدةّلعامّّ1966علىّأنّتتعهدّالدولّاألطرافّبأنّ
تضمنّجعلّممارسةّالحقوقّالمنصوصّعليهاّفيّهذاّالعهدّبريئةّمنّأيّتمييزّبسببّالعرقّ،أوّاللونّ،أوّ
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الجنسّ،أوّاللغةّ،أوّالدينّأوّالرأيّسياسياًّأوّغيرّسياسيّ،أوّاألصلّالقوميّأوّاإلجتماعيّ،أوّالثروةّ،أوّ
النسبّ،أوّغيرّذلكّمنّاألسبابّ 8.
ّوترىّالباحثةّأنّهذاّإنّدلّعلىّشيءّفإنهّيدلّعلىّحجمّاإلهتمامّالذيّأبداهّالمجتمعّالدوليّتجاهّ
الًّعنّاآلثارّ
قضاياّعدمّالتمييزّ،وتعتقدّالباحثةّأنّالسببّوراءّذلكّهوّكثرةّضحاياّاالنتهاكاتّاإلنسانيةّفض ّ
التيّتتركهاّهذهّاإلنتهاكاتّوالتيّتحولّدونّالنهوضّواالزدهارّبالمجتمعاتّاإلنسانيةّ،فحتىّتستطيعّالدولّ
ٍ
أنّتعطيّكلّذيّحقّحقهّ،وأنّيخضعّ
أنّتنموّوتسموّبنفسهاّ،الّبدّلهاّمنّاحترامّحقوقّأفرادهاّوحرياتهمّ،و
الجميعّلنفسّالمعاملةّدونّتمييزّأوّتفضيلّفئةّعلىّأخرىّ،فلنّيتطورّالجانبّاالقتصاديّمنّالدولّماّلمّ
تسموّباحترامهاّألفرادهاّ،ولنّيستطيعّأفرادّمجتمعّماّمنحّأفضلّماّلديهمّمنّنتاجّوإبداعّفكريّوفيّكافةّ
المجاالتّمالمّتكنّحقوقهمّوحرياتهمّمصانةّ،وهذاّماّدفعّالمجتمعّالدوليّلسنّتشريعاتّملزمةّللدولّويعاقبّ
عليهاّكلّمنّيخالفهاّ ّ.
نصتّالفقرةّالثانيةّفيّالمادةّ(ّ)10منّالعهدّالدوليّالخاصّبالحقوقّاالقتصاديةّواالجتماعيةّوالثقافيةّ
علىّوجوبّالدولّاألطرافّأنّتعملّعلىّتوفيرّحمايةّخاصةّلألمهاتّخاللّفترةّمعقولةّقبلّالوضعّوبعدهّ،
وينبغي ّمنح ّاألمهات ّالعامالت ّأثناء ّالفترة ّالمذكورة ّإجازة ّمأجورة ّأو ّإجازة ّمصحوبة ّباستحقاقات ّضمانّ
اجتماعيّكافيةّ ّ.

8حمدين ,محمد .)2018( .العنف القائم على أساس النوع وإثارة اإلجتماعية على المرأة( .ص  )19السودان :جامعة زالنجي.
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وكذلكّمنحّالعهدّالدوليّالخاصّبالحقوق ّاالقتصاديةّواالجتماعيةّوالثقافيةّللمرأةّفيّالفقرةّ(ّ)2فيّمادتهّ
(ّ،)11حقاًّواجباًّفيّالحصولّعلىّحمايةّخاصةّلهاّخاللّفترةّمعقولةّقبلّالوضعّوبعدهّ،كماّومنحّاألمهاتّ
العامالتّ،أثناءّالفترةّالمذكورةّ،إجازةّمأجورةّأوّإجازةّمصحوبةّباستحقاقاتّضمانّاجتماعيّكافيةّ .
لذاّفإنّتعددّاإلنتهاكاتّالقانونيةّلحقوقّالمرأةّوتعددّأشكالّالتهديدّالتيّتمارسّضدهاّفيّمؤسساتّ
قتصاديةّواالجتماعيةّوعمليةّالتنميةّ،ظهرتّ
ّ
العملّ،ونظ اًرّلألهميةّالمتزايدةّلدورّالمرأةّالخاصّفيّالحياةّاال
الحاجةّإلىّتطويرّظروفّالمرأةّالعاملةّوتحسينّأوضاعهاّ،9وهذاّماّدعاّالمجتمعّالدوليّأنّيتبنىّّحمايةّ
حقوقهاّوسنّقوانينّوتشريعاتّتضمنّلهاّذلكّفيّمعظمّإتفاقاتهّوإعالناتهّ ،10ومنّالجديرّذكرهّأنّاإلعالنّ
العالميّلحقوق ّاإلنسانّ،والعهدّالدوليّللحقوق ّاالقتصاديةّواالجتماعيةّوالثقافيةّقدّحمالّبين ّطياتهما ّمنّ
التشريعاتّوالقوانينّماّيحميانّبهّحقوقّوحرياتّالناسّعلىّوجهّالعمومّ،ومنّثمّكانّالّبدّللمجتمعّالدوليّ
بأنّيوليّعنايةّأدقّحولّحقوقّوحرياتّالمرأةّعلىّوجهّالخصوصّ،وهناّكانّميالدّجديدّالتفاقيةّفرضتّ
حمايةّالّمتناهيةّلحقوقّالمرأةّ،وهيّاتفاقيةّالقضاءّعلىّجميعّأشكالّالتمييزّضدّالمرأةّ(سيداو)ّ .
 :1-3النصوص القانونية المتعلقة بحقوق المرأة في العمل و الواردة في إتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة (سيداو) ّ
باإلنتقالّإلىّمكانةّالمرأةّالعاملةّكماّوردتّفيّإتفاقيةّالقضاءّعلىّجميعّأشكالّالتمييزّضدّالمرأةّ،
الّبدّمنّاإلشارةّإلىّأنّدولةّفلسطينّكانتّقدّوقعتّعلىّاالتفاقيةّفيّعامّّ،2014وأبدتّإستعدادهاّلتطبيقّ

9العقيلي ,زياد .)2012( .إضاءات على حقوق المرأة في قانوني العمل والضمان اإلجتماعي األردنيين( .ع ،51ص  )164 -71مصر :مجلة البحوث
القانونية واالقتصادية -جامعة المنصورة.
10دويدي ،عائشة .)2017( .حقوق المرأة بين الصكوك الدولية والتشريعات الجزائرية  :دراسة مقارنة( .ع ،1ص  .) 212-198المركز القومي
للبحوث غزة.
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بنودّاإلتفاقيةّفيّقوانينّوتشريعاتّالسلطةّالوطنيةّالفلسطينيةّفيّالضفةّالغربيةّ،حيثّتمتّعمليةّاالنضمامّ
إلىّاتفاقيةّسيداوّدون ّتحفظاتّ،وهذاّاإلتفاقّيقتضيّأنّتتحملّالدولةّمجموعةّمنّااللتزاماتّمماّيتطلبّ
ضرورةّمراجعةّكافةّالتشريعاتّالصادرةّعنهاّ 11.وترىّالباحثةّأنّالمصادقةّعلىّهذهّاالتفاقيةّيلزمّالدولةّ
ال فلسطينيةّالقيامّبتعديلّأيّنصّقانونيّيتعارضّمعّماّوردّفيّاإلتفاقيةّوأنّتعملّعلىّموائمةّتشريعاتهاّ
الموجودةّمسبقاًّباإلضافةّإلىّأيّتشريعاتّأوّقوانينّسيتمّسُّنهاّمستقبالًّلتتناسبّمعّنصوصّاالتفاقيةّوأنّ
يتمّاحترامّهذهّالنصوصّفيّاألحكامّالصادرةّعنهاّ .
وقدّتمّتعريفّاتفاقيةّالقضاءّعلىّجميعّأشكالّالتمييزّضدّالمرأةّعلىّأنهاّوثيقةّسياسيةّتنصّعلىّ
تساويّالمرأةّفيّكافةّالحقوقّوالواجباتّبالرجلّوهيّوثيقةّدوليةّتلزمّكافةّالدولّالتيّوقعتّعلىّتنفيذهاّوهيّ
ليستّوليدةّالنشأةّوإنماّمضتّعليهاّكثيرّمنّالسنواتّحيثّتمّّاعتمادهاّمنّالجمعيةّالعامةّلألممّالمتحدةّ
منذّعامّ1979مّ،12فماّهوّتعريفّمصطلحّالتمييزّضدّالمرأةّكماّوردّفيّاالتفاقية؟ّوماّهيّالموادّالمتعلقةّ
بحقوقّالمرأةّفيّالعملّوالمنصوصّعليهاّفيّاإلتفاقية؟ّ
لقدّعرفت ا تفاقيةّالقضاءّعلىّجميعّأشكالّالتمييزّضدّالمرأةّ"ّمصطلحّالتمييزّضدّالمرأةّ"ّبأنهّ:
أيّتفرقةّأوّاستبعادّأوّتقييدّيتمّعلىّأساسّالجنسّويكونّمنّآثارهّأوّأغراضهّ،توهينّأوّإحباطّاالعترافّ
للمرأةّبحقوقّاإلنسانّوالحرياتّاألساسيةّفيّالميادينّالسياسيةّواالقتصاديةّواالجتماعيةّوالثقافيةّوالمدنيةّأوّ
فيّأيّميدانّآخرّ،أوّتوهينّأوّإحباطّتمتعهاّبهذهّالحقوق ّأوّممارستهاّلهاّ،بصرفّالنظرّعنّحالتهاّ
الزوجيةّوعلىّأساسّالمساواةّبينهاّوبينّالرجلّ ّ.13

11سلهب،فاتن عبد هللا صادق ،مرجع سابق .ص.44
12احمد ,محمد .)2008( .حقوق المرأة ما بين اإلسالم واتفاقية سيداو .غزة -فلسطين :جامعة األزهر .ص.6
13اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمي يز ضد المرأة ،اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة المؤرخ في  18ديسمبر .1979
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وترىّالباحثةّأنّالتعريفّالواردّفيّاالتفاقيةّينددّبكافةّالصورّالتيّينطويّعليهاّأيّشكلّمنّأشكالّ
التفرقةّأوّاالستبعادّأوّالتقييدّعلىّأساسّالجنسّ،حيثّأنّهذهّالصورّوفًقاّللمعجمّالوسيطّهيّمصادرّلــّ"ّ
فرق ِ
ّ"؛ّفكلمةّفرقّتدلّعلىّالتمييزّبينّالجماعاتّعلىّأساسّاللونّأوّالجنسّأوّأليّعناصرّ
ّ،ا ْست ْبعدّ،قيَّد
َّ
َّ
أخرىّ،واِ ْست ْبعدّالشيءّألغىّالشيءّ،وقيَّدّالشيءّأعاقه؛ّ14.وإنّكانّهذاّالسلوكّيهدفّإلىّ"ّتوهينّ"ّإضعافّ
وإحباطّاالعترافّللمرأةّبحقوقّاإلنسانّوالحرياتّاألساسيةّأوّإضعافّتمتعهاّبهذهّالحقوقّأوّممارستهاّلهاّ
فهوّيعتبرّانتهاكاًّلحقوقهاّوتميي اًزّضدهاّ،بصرفّالنظرّعنّحالتهاّالزوجيةّسواءّكانتّعزباءّ،أوّمتزوجةّ،
أوّمطلقةّ،أوّأرملةّ،وأنّيتمّمعاملتهاّبنفسّالطريقةّالتيّيتمّمعاملةّالرجلّبهاّوأنّتتمتعّبنفسّحقوقهّوحرياتهّ .
وفيّالفقرةّ(د)ّوّالفقرةّ(و)ّوالفقرةّ(ي)ّمنّالمادةّرقمّ(ّ)2ألزمتّإتفاقيةّسيداوّالسلطاتّوالمؤسساتّ
العامةّاالمتناعّعنّمباشرةّأيّعملّتميزيّضدّالمرأةّوأنّيتمّإبطالّالقائمّمنّالقوانينّواألنظمةّواألعرافّ
والممارساتّالتيّتشكلّتميي اًزّضدّالمرأةّ،باإلضافةّإلىّإلغاءّجميعّاألحكامّالتيّتشكلّتميي اًزّضدهاّ 15.
ومنّاإللتزاماتّالحقوقيةّالتيّضمنتهاّإتفاقيةّسيداوّعلىّأساسّالمساواةّبـينّالرجـلّوالمرأة؛ّالحقّفيّ
الضم انّاإلجتماعيّوخاصةّفيّحاالتّّ:التقاعـدّّ،والعجـزّّ،والشـيخوخةّّ،والبطالةّوالمرضّّ،وكذلكّفيّ
حالةّعدمّأهليتهاّللعملّّ،وحقهاّفيّإجازةّمدفوعةّاألجرّ،حيـثّنصتّالفقرةّ(هـ)ّمنّالمادةّ()11علىّهذاّ
الحقّ،كماّأنّالفقرةّ(و)ّنصتّعلىّحقّالمرأةّفيّالوقايةّالصحيةّوفيّحصولهاّعلىّظروفّعملّسليمةّ
بماّفيّذلكّحمايةّوظيفةّاإلنجابّ 16.

14أنيس ،إبراهيم .منتصر ،عبد الحليم .الصوالحي ،عطيه .أحمد ،محمد :المعجم الوسيط .مجمع اللغة العربية -القاهرة.
15عبد الحليم ,غازي .نسيمة ,زغينة .)2016( .أثر اإلتفاقيات الدولية في قانون األسرة الجزائري – اتفاقية سيداو نموذجا .الجزائر :جامعة محمد
بوضياف -المسيلة .ص .11
16سلهب،فاتن عبد هللا صادق ،مرجع سابق .ص.65
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وأوجبتّاتفاقيةّسيداوّفيّالجزءّاألولّمنّالمادةّ(ّ)13حقّالمرأةّفيّاالستحقاقاتّالعائليةّعلىّأساسّالمساواةّ
بينّالرجلّوالمرأةّكإحدىّالتدابيرّالتيّتتخذهاّالدولّاألطرافّللقضاءّعلىّالتمييزّضدّالمرأةّفيّالمجاالتّ
األخرىّللحياةّاالقتصاديةّ،واالجتماعيةّ 17.
إنّاتفاقيةّسيداوّتؤكدّعلىّوجودّالحقّفيّالعملّفيّالقانونّالدوليّ،وتلقيّعلىّعاتقّالدولّاألطرافّ
طيفاًّشامالًّمنّاإللتزاماتّلتضمنّتمتعّالنساءّبصورةّفعالةّوكاملةّبهذاّالحقّ،علىّقدمّالمساواةّمعّالرجلّ،
وتكفلّللمرأةّحقوق ّ ّوفرصّالتشغيلّنفسهاّالتيّتكفلهاّللرجلّ،وذلكّبإزالةّقوانينّوممارساتّالتوظيفّالتيّ
تميزّضدّالمرأةّكماّوتؤكدّعلىّأنّحقّالمرأةّمكفولّفيّاألجرّالمتساويّوفيّجميعّالمكتسباتّالمتصلةّ
بالعملّ،إذّيتوجبّأنّتتقاضىّأج اًرّمتساوياًّللعملّالمتساويّوأنّتتلقىّنفسّالمعاملةّالتيّيتلقاهاّالرجلّفيماّ
يخصّعملهاّ،18كماّأنهاّتفرضّعلىّالدولّاألطرافّإلتزامهاّبمنحّالمرأةّحقهاّفيّالضمانّاالجتماعيّفيّ
حاالتّالبطالةّأوّالتقاعدّأوّعدمّالقدرةّعلىّالعملّوحقّالمرأةّالمكفولّفيّاإلجازةّالمدفوعةّاألجرّوفيّالوقايةّ
الصحيةّوسالمةّظروفّالعملّ،وحقهاّفيّحص ّولهاّعلىّالمنافعّالمكتسبةّلألسرةّكالعالواتّالعائليةّوالتأميناتّ
والدعمّألغراضّالسكنّ،ورعايةّالطفولةّ،واالئتماناتّالماليةّ،واإلعفاءاتّالضريبيةّدونّإنقاصّباعتبارهاّحقّ
مكتسبّوليسّمنحةّأوّهبةّوأنّيتمّمنحهاّهذهّاالستحقاقاتّبنفسّالطريقةّالتيّتمنحّللرجلّ .
 :1-4قيمة المعاهدات الدولية بالنسبة للتشريعات الفلسطينية
تعدّالمعاهداتّالدوليةّالمصدرّالرئيسّاألولّللقانونّالدوليّالمعاصرّ،فقدّاحتلتّمكاناًّبار اًزّبوصفهاّ
المصدرّاألولّلهّوفيّالسنواتّاألخيرةّشهدتّحركةّتقنينّوتدوينّالقانونّالدوليّزخماًّالّمثيلّلهّمنّقبلّ،
17سلهب،فاتن عبد هللا صادق ،مرجع سابق .ص.65
18صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة .)2003( .UNIFEM ،تقييم وضع المرأة :دليل خاص بإعداد التقارير عن إتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة ،سيداو .نيويورك .ص11
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بهذاّأزاحتّالمعاهداتّالدوليةّالعرفّالدوليّعنّصدارةّمصادرّالقانون ّالدوليّالعامّ،واحتلتّالمركزّالذيّ
كانّيشغلهّالعرفّالدوليّ 19
وتتحققّالقيمةّالقانونيةّوالقوةّاإللزاميةّللمعاهداتّالدوليةّفيّمجالّالقانون ّالدوليّبمجردّالتوقيعّأوّ
التصديقّعليهاّ،وتسريّآثارهاّبغضّالنظرّعنّاختالفّاإلجراءاتّالدستوريةّللتصديقّمنّدولةّإلىّأخرىّ،
أماّفيّالنظامّالقانونيّالداخليّفتختلفّالقيمةّالقانونيةّوالقوةّاإللزاميةّللمعاهداتّالمصادقّعليهاّمنّدستورّ
إلىّآخرّ،وذلكّحسبّاالعتباراتّالدستوريةّلكلّدولةّ 20.
والّبدّمنّذكرّأنّالمحكمةّالدستوريةّالفلسطينيةّالعلياّأصدرتّق ار اًرّبتاريخّّ2018/3/18تؤكدّفيهّ
على ّسمو ّاال تفاقيات ّالدولية ّعلى ّالتشريعات ّالداخليةّ ،بحيث ّتكتسب ّقواعد ّهذه ّاإلتفاقيات ّقوة ّأعلى ّمنّ
التشريعاتّالداخليةّ،بماّيتوائمّمعّالهويةّالوطنيةّوالدينيةّوالثقافيةّللشعبّالعربيّالفلسطينيّ،معّتمتعّاألممّ
المتحدةّومؤسساتهاّبالحصانةّمنّاإلجراءاتّالقضائيةّالوطنيةّ.وهذاّيعنيّأنّأيّقانونّيتعارضّمعّنصوصّ
هذهّاالتفاقياتّيتوجبّإلغاؤهّأوّتعديلهّبماّيتالئمّمعّنصوصّاإلتفاقياتّ،فهلّحقاًّقانونّالضمانّاإلجتماعيّ
ينسجمّمعّهذهّاإلتفاقيات؟
 .2حقوق وضمانات المرأة العاملة كما وردت في قانون الضمان اإلجتماعي رقم ( )19لسنة 2016
إنّفكرةّضمانّوسائلّالعيشّوالراحةّللفردّليستّوليدةّالعصرّالحديثّفهيّفكرةّقديمةّظهرتّفيّ
الجماعاتّالبدائيةّوالقرونّالوسطىّوالمعاصرةّوقدّاتخذّهذاّالنظامّعلىّمرّاأليامّصو اًرّوأشكاالًّمختلفةّإلىّ

19أبو مسامح ،عمران .)2017( .التنظيم القانوني لإللتزام بالمعاهدات الدولية في التشريع الفلسطيني "دراسة مقارنة بالشريعة اإلسالمية" .غزة:
الجامعة اإلسالمية .ص 87
20أبو مسامح ،عمران ،مرجع سابق .ص.89
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نّ،21وذلكّلغرضّاصالحّمفاسدّاألنظمةّاالقتصاديةّالتيّ
أنّبرزّبصورةّرسميةّودوليةّمنذّبدايةّهذاّالقر ّ
كانتّسائدةّ ّوبقصدّتحقيقّالعدالةّوالتكافلّاالجتماعيّبينّاألفرادّكافةّدونّالتقييدّبسببّالجنسّأوّاللونّأوّ
الدينّ، 22حيثّلعبتّالحربّالعالميةّاالولىّوالتيّنجمّعنهاّأزماتّاقتصاديةّواجتماعيةّأثرّفعالّفيّتعزيزّ
هذهّالفكرةّ .23
سيتناولّهذاّالمبحث ّفيّالفرعّاألولّمنه؛ّالتعريفّبالضمانّاالجتماعيّ ّوبأهميته ّاالقتصاديةّ،وفيّ
الفرعّالثانيّيتناولّالنصوصّالقانونيةّالواردةّفيّقانونّالضمانّاالجتماعيّالفلسطينيّرقمّ(ّ)19لسنةّّ2017
فيماّيتعلقّبإجازةّاألمومةّ .
 .2-1التعريف بالضمان االجتماعي وبأهميته االقتصادية
ّيعرفّالضمانّاالجتماعيّعلىّأنهّ"ّ:النظامّالذيّتقومّبهّالدولةّلتأمينّحدّمعينّمنّالعيشّلبعضّ
أوّلجميعّاألفرادّمقابلّاإلشتراكاتّالتيّتدفعّلحساباتّالمستفيدينّ(منّقبلهمّومنّقبلّأصحابّالعملّوالدولةّ
أيضاًّفيّبعضّاألحيان)ّوذلكّفيّحاالتّالمرضّوالعجزّوالتقاعدّوالشيخوخةّوإصاباتّالعملّوالوالدةّوالوفاةّ
وغيرهاّمنّالطوارىءّ 24".وتعبرّفكرةّالضمانّعنّالتضامنّوالتكافلّبينّأبناءّالجماعةّالواحدةّفيّسعيهمّ
للقضاءّعلىّالفقرّوالعوزّ،وتعبرّأيضاًّعنّالوسائلّالمعتمدةّلبلوغّهذاّالهدفّ ّ.25

21الراوي ،عالء شفيق .)1966( .الضمان االجتماعى  :آثاره االقتصادية وتطبيقاته فى ليبيا( .ع ،2ص  )18-1جامعة بنغازي  -كلية االقتصاد -
مكتب البحوث.
22القاضي ،فؤاد محمد .)1988( .قضية التنمية وتحقيق الضمان االجتماعي( .ع ،13ص  ،)18-15الجهاز المركزي المصري للتنظيم واالدارة.
23الراوي ،عالء شفيق :مرجع سابق .ص .18-1
24الراوي ،عالء شفيق .مرجع سابق .ص .18-1
25حماد ,االء .)2018( .قرار بقانون الضمان االجتماعي رقم ( )19لسنة  2016من منظور اقتصاد السوق االجتماعي .بيرزيت -فلسطين :معهد
الحقوق ،جامعة بيرزيت ص.7
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وتجدرّاإلشارةّهناّإلىّأنّصدورّالقرارّبقانونّالضمانّاالجتماعيّفيّفلسطينّتمّبمصادقةّسيادة
الرئيسّمحمودّعباسّعليهّ،وتمّنشرهّفيّالجريدةّالرسمية بتاريخّّ 20تشرينّأولّّ،2016ودخل ّحيزّالنفاذّ
فيّّ21تشرينّثانيّّ،2016علىّأنّيأخدّالصفةّاإللزاميةّبعـدّّ24شه اًرّمنّتاريخّالنفاذّ 26.
لمّتواجهّالدولّالتيّاتبعــتّأنظمــةّضــمانّاجتمــاعيّشــاملة ّمــشاكل اقتصاديةّملموسةّفيّمعالجةّ
الفقـرّوالبطالـةّ.فقـدّثبـتّخـاللّتـاريخّالقـرن ّالعـشرينّبأنّتطبيـق أنظمةّالضمانّاالجتماعيّفيّالعديدّمنّ
الدولّالمتقدمةّقدّساهمّفيّخفضّنـسبةّالفقـرّوعـدم المـساواةّإلـىّأكثـرّمـنّالنـصفّ،كمـاّأدىّإلىّتخفـيضّ
هـذهّالنـسبةّفـيّالبلـدانّالناميـةّبـشكل متفـاوتّوبقـدرّالّبـأسّبـهّ.وقـدّتمكنـتّغانـاّوالهنـدّوناميبيـاّمـنّتغطيـةّ
تكـاليفّالعـاملينّفـي االقتصادّغيرّالرسميّوتقديمّتغطيةّتأمينيةّلكافةّالمسنين.27
إنّالضمانّاالجتماعيّيساعدّعلىّالتنميةّاالقتصاديةّللدولّ،حيثّيرفعّمنّمستوىّرفاهيةّاألفرادّ،
ومنّمستواهمّالثقافيّوالصحيّ،وذلكّمنّخاللّخلقّفرصّمتساويةّومتكافئةّلجميعّأفرادّالمجتمعّ،هذاّيؤديّ
إلىّاإلزهادرّاإلقتصاديّللدولّ،كماّيساهمّالضمانّاالجتماعيّفيّخلقّانتعاشاًّاقتصادياًّفيّالبالدّمنّخاللّ
زيادةّالتشغيلّواستخدامّكافةّالجهودّوالعناصرّاالنتاجيةّ.باإلضافةّإلىّزيادةّاالستهالكّواالستثمارّ ّومنّثمّ
التشغيلّالناتجّعنّتأمينّعيشّاألفرادّوراحتهمّّعندّالتعرضّللحاجةّوالمخاطرّعنّطريقّتقديمّاالعاناتّ
والخدماتّّ.28

26النشرة التعريفية بقانون الضمان اإلجتماعي رقم ( )19لسنة  .)2018( .2016فلسطين :مؤسسة الضمان االجتماعي .ص.2
27جميل ,مسيف .)2016( .خيارات أنظمة الضمان االجتماعي والحماية االجتماعية في فلسطين (ص .)33فلسطين :معهد أبحاث السياسات
االقتصادية الفلسطيني (ماس).
28الراوي ،عالء شفيق ،مرجع سابق .ص .15
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 .2-2بعض النصوص القانونية المتعلقة بحقوق المرأة الواردة في قانون الضمان االجتماعي الفلسطيني
رقم ( )19لسنة 2016
يدعيّبعضّالحقوقيين ّبأنّقانون ّالضمانّاالجتماعيّيكفلّللمرأةّالعاملةّحقهاّفيّالحصولّعلىّ
األجرّالعادلّ،بمعنىّأنّهذاّالقانونّيضمنّلهاّأالّيقلّأجرهاّعنّالحدّاألدنىّلألجورّ،وبذلكّيكونّالقان ّونّ
قدّمنحهاّالحمايةّعلىّحقوقهاّمنّالتالعبّواالستغاللّ،وعملّعلىّتوفيرّحياةّكريمةّلهاّ،29وذلكّاستناداًّ
منهمّإلىّالفقرةّاألولىّفيّالفرعّ(ب)ّفيّالمادةّ(ّ)42منّقانونّالضمانّاالجتماعيّالفلسطينيّوالتيّنصتّ
علىّأنهّيجبّأالّيقلّالحدّاألدنىّلألجرّالخاضعّللتأميناتّعنّالحدّاألدنىّلألجورّ.وترىّالباحثةّأنّالحدّ
األدنىّلألجورّقدّتمّتحديدهّمنذّعدةّسنواتّ،ورغمّارتفاعّتكاليفّالحياةّبكافةّجوانبهاّ،إضافةّإلىّاالرتفاعّ
فيّغالءّالمعيشةّ،ورغمّالتغيراتّالتيّتحدثّوبشكلّمستمرّعلىّقيمةّالعملةّ،إالّأنّهذاّالمقدارّمنّاألجرّ
بقيّثابتاًّ،فحتىّنستطيعّالحكمّعلىّأنّقانونّالضمانّاإلجتماعيّقامّفعليّاًّبحمايةّحقوقّالمرأةّمنّالتالعبّ،
فإنهّمنّالضرورةّأنّيتمّإصدارّقرارّبتعديلّمقدارّالحدّاألدنىّلألجورّورفعهّلكيّيتوائمّمعّمتطلباتّالحياةّ
الكريمة.
وإنّكناّنفترضّبأنّالمقدارّالحاليّللحدّاألدنىّلألجورّيمنحّحياةّمليئةّبالكرامةّللمرأةّ،فإنّهذاّالّ
ينفيّوجودّالكثيرّمنّالمخالفينّلتطبيقّقانونّالحدّاألدنىّلألجورّ،وأنّهنالكّالكثيرّمنّالمؤسساتّوالمشاريعّ
التشغيليةّفيّالقطاعّالخاصّالتيّالّتطبقّهذاّالقانون ّعلىّالنساءّ،وتعملّهذهّالمؤسساتّعلىّاستغاللّ
األيديّالعاملةّالرخيصةّمنّالنساءّ،وذلكّمنّخاللّإعطائهاّأجرّبمقدارّأقلّمنّمقدارّالحدّاألدنىّلألجورّ،

 29ورشة عمل حول قانون الضمان االجتماعي رقم ( )19لسنة  2016لإلتحاد العام لعمال فلسطين ،الموجودة على الرابط:
 ،https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/11/22/1194162.htmlتاريخ الزيارة .2018/12/15:

| P a g e 17

وماّيثيرّالجدلّهنا ّأنهّيتمّاستخدامّهذهّالممارساتّأثناءّتشغيلّاأليديّالعاملة ّمنّالنساءّدون ّالرجالّ،
مبررينّذلكّبأنّالمرأةّتقبلّبأيّمقدارّمنّالمالّ،وهناّفيّذلكّانتهاكاًّللمادةّالثانيةّمنّاتفاقيةّسيداوّ،والتيّ
تنصّعلىّ"ّ:امتناعّالسلطاتّوالمؤسساتّالعامةّعنّمباشرةّأيّعملّتميزيّضدّالمرأةّوأنّيتمّإبطالّالقائمّ
منّالقوانينّواألنظمةّواألعرافّوالممارساتّالتيّتشكلّتميي اًزّضدهاّ"ّ،إذنّوّقبلّاالدعاءّبأنّهذاّالقانونّ
قدّجاءّلكفالةّحياةّكريمةّلهؤالءّالنساءّ،منّالضرورةّأوالًّأنّيتمّاتخاذّإجراءاتّقانونيةّلمحاكمةّكلّمنّيعملّ
علىّإستغاللّعنصرّالنساءّفيّالمجتمعّ ّ.
وبالنسبةّلمواردّتمويلّتأمينّاألمومةّ،فقدّبلغتّنسبةّاالشتراكاتّالشهريةّالتيّيتحملهاّصاحبّالعملّ
(ّّ)%0.3منّأجرّالمؤمنّعليهمّالخاضعّللتأميناتّ،وذلكّكماّجاءّفيّالفقرةّاألولىّفيّالمادةّ(ّ)89منّ
قانونّالضمانّاإلجتماعيّالفلسطينيّ،وترىّالباحثةّأنّتحملّأصحابّالعملّلجزءّمنّتكاليفّإجازةّاألمومةّ،
سيدفعّأصحابّالعملّلتجنبّتوظيفّالنساءّفيّمؤسساتهمّومشاريعهمّالخاصةّ،وذلكّخوفاًّمنّتبعاتّتطبيقّ
قانون ّالضمانّاإلجتماعيّوماّيترتبّعليهّمنّالتزاماتّعلىّأصحابّالعملّ،وبالتاليّقدّيؤديّهذاّالقانونّ
لخسارةّعددّمنّالنساءّلوظائفهنّّ،وازديادّنسبّالبطالةّبينّصفوفهنّ،وهناّيتجلىّاإلخاللّبالمادةّ(ّ)23فيّ
ِ
حق ّفيّالعملّ،وفيّ
علىّأنّ"ّلكل ّشخص ّ ُّّ
الفقرةّاألولىّمنّاإلعالنّالعالميّلحقوق ّاإلنسانّ،والتيّتنص ّ
ِ
حريةّاختيارّعملهّ،وفيّشروطّعملّعادلةّومرضيةّ،وفيّالحمايةّمنّالبطالة"ّ،وترىّالباحثةّأنّعلىّالحكومةّ
الفلسطينيةّاتباعّأساليبّوطرقّمنّشأنهاّأنّتلغيّهاجسّأصحابّالعملّمنّتشغيلّاأليديّالعاملةّالنسائيةّ،
كأنّتفرضّعلىّجميعّأصحابّالعملّبدفعّهذهّالنسبةّ،سواءّقامواّبتشغيلّالنساءّأوّقامواّبتشغيلّالذكورّ
فقطّ.أوّأنّتتحملّالحكومةّكاملّتكاليفّإجازةّاألمومةّ .
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وقدّنصتّالفقرةّالثانيةّفيّالمادةّ(ّ)89منّقانونّالضمانّاإلجتماعيّ،علىّأنّّ"ّنسبةّاالشتراكاتّ
الشهريةّالتيّيقتطعهاّصاحبّالعملّمنّأجرّالعاملّالمؤمنّعليهّتبلغّنسبةّ(ّ)%0.2منّاألجرّالخاضعّ
للتأميناتّ"ّ،فكانّ هنالكّبعضّالشكوكّالتيّتدورّحولّهذاّالبندّوالمتمثلةّفيّأنّالمرأةّلمّتأخذّحقهاّمنّ
النقاشّعلىّكافةّالمستوياتّخاللّإعدادّالقانونّ،كماّأنّوضعّهذاّالبندّبهذهّالطريقةّفيهّاشتراطاتّتميزيةّ
ضدّالمرأةّ،باإلضافةّإلىّأنّالنصّحولّالموضوعّغامضّولمّيصرحّإذاّكانتّهيّوحدهاّستدفعّهذهّالنسبةّ
أمّأنّالعاملّأيضاًّسيساهمّفيّذلكّ،30وترىّالباحثةّأنّهذهّالمسؤوليةّالّيجبّأنّتتحملهاّالمرأةّ،فهوّليسّ
ٍ
ٍ
ّخاص ّبها ّوحدهاّ ،بل ّإنها ّقضية ّمجتمعية ّتتجلى ّفي ّالمحافظة ّعلى ّديمومة ّالمجتمع ّمن ّخاللّ
بشيء
المحافظةّعلىّنسلّهذاّالمجمتعّ،فيّحينّأنّقانونّالضمانّاإلجتماعيّيطالبّالمرأةّأنّتدفعّهذهّالمساهمةّ
فيّالصندوق.
كماّونصتّالفقرةّاألولىّفيّالمادةّ(ّ)90منّقانون ّالضمانّاالجتماعيّعلىّأنهّ"ّ:يحقّللمؤمنّ
عليهاّالحصولّعلىّإجازةّأمومةّلمدةّإثني ّعشرّأسبوعاً ّوفقاً ّألحكامّهذاّالقرارّبقانون
ّ،بناء ّعلىّتقريرّ
ً
المرجعّالطبيّالذيّيحددّالتاريخّالمتوقعّلوالدةّالمؤمنّعليهاّ،شريطةّأنّتكونّمسددةّالشتراكاتّثالثةّأشهرّ
خاللّالسنةّالسابقةّإلجازةّاألمومة"ّ،والفقرةّالثانيةّنصتّعلىّأنّ"ّ:فترةّاإلجازةّالّتزيدّعنّخمسة ّأسابيعّ
متصلةّقبلّالوالدةّ،والّتقلّعنّسبعةّأسابيعّبعدّالوالدةّ".وترىّالباحثةّأنّهذهّالمادةّقدّحملتّبينّطياتهاّماّ
هوّإيجابيّللمرأةّالفلسطينيةّ،حيثّأنهاّرفعتّمنّالحدّاألدنىّللحقّفيّإجازةّاألمومةّ،فقدّتمّزيادةّمدتهاّإلىّ
ّ12أسبوعاًّبدالًّمنّّ10أسابيعّ،كماّأكدتّالمادةّ(ّ)103منّقانونّالعملّالفلسطينيّرقمّ(ّ)7لسنةّّّ2000
"ّللمرأةّالعاملةّالتيّأمضتّفيّالعملّقبلّكلّوالدةّمدةّمائةّوثمانينّيوماًّالحقّفيّإجازةّوضعّلمدةّعشرةّ
30الخضر ,محمد .)2018( .تقييم قرار بقانون رقم  6لسنة  2016بشأن الضمان االجتماعي .فلسطين :معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني
(ماس) .ص.9
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أسابيعّمدفوعةّاألجرّمنهاّستةّأسابيعّعلىّاألقلّبعدّالوالدةّ"ّ،حيثّكانّقانونّالضمانّاالجتماعيّالفلسطينيّ
فيّمادتهّرقمّ(ّ)90متماشياًّمعّاإلتجاهّالدوليّبرفعّالحدّاألدنىّللحقّفيّإجازةّاألمومةّإذاّكانتّالظروفّ
المحيطةّباألمرّفيّالدولةّتسمحّبذلكّ،وقدّارتقىّقانون ّالضمانّبحقّالمرأةّفيّهذاّالمجالّ،وبذلكّيتجلىّ
انسجامّقانون ّالضمانّاإلجتماعيّالفلسطينيّمعّالفقرةّ(ب)ّفيّالمادةّ(ّ)11منّاتفاقيةّالقضاءّعلىّجميعّ
أشكالّالتمييزّضدّالمرأةّ(سيداو)ّ،والتيّنصتّعلىّ"ّإدخالّنظامّإجازةّاألمومةّالمدفوعةّاألجرّأوّالمشفوعةّ
بمزاياّاجتماعيةّمماثلةّدونّفقدانّللعملّالسابقّأوّلألقدميةّأوّللعالواتّاالجتماعيةّ"ّ،فيّحينّناقشّبعضّ
الباحثينّبأنّحقّالمرأةّفيّهذهّالمادةّمختزلّفيّبندّسطحيّجداًّيتعلقّبإجازةّاألمومةّفقطّ،والّيختلفّكثي اًرّ
عنّسابقهّفيّقانونّالعملّ،كماّأنّالقانونّلمّيحددّفيماّإذاّكانتّمدةّاإلثنيّعشرّأسبوعاًّتشملّاإلجازاتّ
السنويةّوالعطلّالرسميةّأمّالّ،وّلمّيخصصّللمرأةّالحاملّأيّامتيازاتّفي ّبعضّاألوقاتّاالستثنائيةّمثلّ
شهرّرمضان.

31

والّبدّمنّاإلشارةّإلىّأنّاالتفاقياتّالدوليةّلمّيردّفيهاّأيّينصّيحددّمدةّإجازةّاألمومةّ،وذلكّعلىّ
ّاعتبارّأنّكلّدولةّلهاّظروفهاّالخاصةّالتيّتختلفّعنّالدولّاألخرىّمنّالنواحيّالسياسيةّواالقتصاديةّ
واالجتماعيةّ،واكتفتّبإلزامّالدولّبضرورةّتوفيرّهذاّالحقّللمرأةّ،ووجوبّحمايتهّ،علىّأالّيكونّالتحديدّللحدّ
األدنىّمنّمدةّاإلجازةّالّإنسانيّويؤثرّبشكلّسلبيّعلىّقدرةّالمرأةّعلىّالعيشّبكرامةّوباحترامّ،32ومثالّ
ذلكّتأكيدّاال تفاقياتّالدوليةّعلىّضرورةّتحديدّحدّأدنىّلألجورّإالّأنهاّلمّتنص ّعلىّتحديدّمقدارّالحدّ

 31الخضر ,محمد ،مرجع سابق .ص.9
32منصور ,نسرين .)2015( .الحماية القانونية للمرأة العاملة في فترتي الحمل و الوضع وفقا لقانون العمل السعودي و المعايير الدولية .لندن:
مركز لندن لالستشارات والبحوث .ص .141-122
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ٍ
األدنىّلألجورّ،وتركتّذلكّلتقومّكلّدولةّعلىّحدةّبتحديدّهذاّالمقدارّعلىّأنّيكفلّلإلنسانّالحياةّالكريمةّ
والمتطلباتّاألساسيةّ ّ.
 .3النتائج والتوصيات
لقدّأتاحتّالمواثيقّالدوليةّللمرأةّالعملّ،وأقرتّلهاّالعديدّمنّالضماناتّالهادفةّلحمايتهاّ،وعدمّالتمييزّ
ضدهاّعلىّأساسّالنوعّاإلجتماعيّ،حيثّتعتِبرّهذاّالمواثيقّأنّلعملّالمرأةّدورّكبيرّفيّخدمةّالمجتمعّ،
كماّأنهّوتماشياًّمعّالتطورّالذيّلحقّوضعّالمرأةّفيّالمجتمعّالدوليّبشكلّعامّ،وفيّفلسطينّبشكلّخاصّ،
ومعّازديادّأهميةّدخولهاّسوقّالعملّفقدّّاهتمّالمشرعّالفلسطينيّبضرورةّتهيئةّالظروفّوالشروطّالتيّتحميّ
حقوقهاّفيّميادينّالعملّ،وذلكّمنّخاللّالنصّعلىّالضماناتّالالزمةّالتيّتكفلّلهاّحقوقهاّبذلكّ،فقدّكانّ
آخرّنصّعلىّهذهّالضماناتّفيّقانونّالضمانّاالجتماعيّالفلسطينيّرقمّ(ّ)19لسنةّّ،2016وهوّماّعملّ
هذاّالبحثّعلىّدراستهّ،وعلىّضوءّذلكّخلصتّالباحثةّإلىّمجموعةّمنّالنتائجّوالتوصياتّ :
 .3-1النتائج
 -1ع ِملّقانونّالضمانّاالجتماعيّالفلسطينيّرقمّ(ّ)19لسنةّّ2016علىّزيادةّمدةّإجازةّاألمومةّإلىّ
اثنيّعشر ّأسبوعاً ّبدالً ّمنّعشرةّأسابيعّ،إالّأنّالقانون ّلمّيحددّفيماّإذاّكانتّمدةّاإلثنيّعشرّ
ّتشملّاإلجازاتّالسنويةّوالعطلّالرسميةّأمّال.
ّ
أسبوعاً

 -2لمّيمنحّقانون ّالضمانّاالجتماعيّرقمّ(ّ)19لسنةّّ 2016الحمايةّللمرأةّعلىّحقوقهاّمنّالتالعبّ
واالستغاللّ،ولمّيعملّعلىّتوفيرّحمايةّكريمةّلها.
 -3حملّقانونّالضمانّاالجتماعيّالفلسطينيّرقمّ(ّ)19لسنةّّ2016المرأةّأعباءّإضافيةّلمّيحملهاّلهاّ
قانونّالعملّوالمتمثلةّفيّمساهمتهاّبتكاليفّإجازةّاألمومة.
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 -4لمّيمنحّقانونّالضمانّاإلجتماعيّرقمّ(ّ)19لسنةّّ2016المرأةّحقهاّمنّالنقاشّعلىّكافةّالمستوياتّ
ن.
خاللّإعدادّالقانو ّ
 -5لمّتكنّبنودّالقانون ّواضحةّفيماّيتعلقّبنسبةّاالشتراكاتّالشهريةّالتيّيقتطعهاّصاحبّالعملّمنّ
أجرّالعاملّالمؤمنّعليهّوالتيّتبلغّ(ّ)%0.2حيثّأنّعرضّهذاّالبندّبهذهّالطريقةّفيهّإشتراطاتّ
تميزيةّضدّالمرأةّ،باإلضافةّإلىّأنّالنصّحولّجنسّالعاملينّالذينّسيخضعونّلهذهّالمادةّغامضّ
ولمّيصرحّإذاّكانتّهيّوحدهاّستدفعّنسبةّاالشتراكّأمّأنّالعاملّأيضاًّسيساهمّفيّذلك.
 -6أنّغالبيةّبنودّقانونّالضمانّاإلجتماعيّالفلسطينيّرقمّ(ّ)19لسنةّّ،2016الّتنسجمّمعّبنودّأبرزّ
االتفاقياتّالدوليةّفيماّيتعلقّبحقوقّالمرأةّالعاملة.
 .3-2التوصيات
 -1ضرورةّإصدارّقرارّبتعديلّمقدارّالحدّاألدنىّمنّاألجورّ،والعملّعلىّرفعهّلكيّيتوائمّمعّمتطلباتّ
الحياةّالكريمة.
 -2ضرورةّمحاسبةّأصحابّالعملّالذينّيعملون ّعلىّاستغاللّعنصرّالنساء ّوالمتمثل ّبمنحهن ّأجو اًرّ
أقلّمنّالرجال.
 -3ضرورةّأنّتعملّالحكومةّالفلسطينيةّعلىّاتباعّأساليبّوطرق ّمنّشأنهاّأنّتلغيّهاجسّأصحابّ
العملّمنّتشغيلّاأليديّالعاملةّالنسائيةّ،كأنّتفرضّعلىّجميعّأصحابّالعملّبدفعّهذهّالنسبةّ،
سواءّقامواّبتشغيلّالنساءّ،اوّقامواّبتشغيلّالذكور.
ّوعلىّكافةّالمستوياتّ.
 -4ضرورةّمنحّالمرأةّحقاًّمتساوياًّلحقّالرجلّفيّنقاشّوصياغةّبنودّهذاّالقانون ّ

| P a g e 22

 -5ضرورة ّتحديد ّنص ّواضح ّوصريح ّفي ّالقانون ّفيما ّإذا ّكانت ّالمرأةّوحدها ّستدفع ّنسبة ّاالشتراكّ
الشهريّلتأمينّاألمومةّوالتيّتبلغّ(ّ،)%0.2أمّأنّالعاملّالرجلّأيضاًّسيساهمّفيّذلك.
 -6ضرورةّأنّيتمّتحديدّفيماّإذاّكانتّمدةّاإلثنيّعشرّأسبوعاًّتشملّاإلجازاتّالسنويةّوالعطلّالرسميةّ
أمّال.
ّ
ّ

ّ
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