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 الملخص

ّطينيجتماعيّالفلسالإجراءّمراجعةّوتقييمّلبنودّقانونّالضمانّاّهوّلهذاّالبحثّالهدفّالرئيسّإنّ 

الفلسطينية أبرزّنودّجتماعيّالفلسطينيّمعّبالدىّموائمةّقانونّالضمانّا،ّوذلكّللوقوفّعلىّمالمتعلقةّبالمرأّة

ضمنّجتماعيّالفلسطينيّالمتعلقةّبالتفاقياتّالدولية،ّويتطلبّذلكّتحليلّبعضّموادّقانونّالضمانّاالاال مرأّة

إطارّمجموعةّمنّالمعاييرّاألساسيةّالتيّترتكزّعليهاّمجملّالمواثيقّالدوليةّالمتعلقةّبحقوقّالمرأة،ّوخاصةّ

ّاتفاقيةّالقضاءّعلىّكافةّأشكالّالتمييزّضدّالمرأةّ)سيداو(.ّ

،ّوإنماّسبفحّيرّالنصّالقانونيإنّهذاّالبحثّالّيفترضّأنّالقوةّاألساسيةّلإلصالحّتكمنّفيّتغي

 فيّالنهجّوالطريقةّالتيّتجريّفيهاّعمليةّاإلصالحّوطريقةّوضعّالنصّفيّعالقتهّمعّالسياق.

ّأجلّ ّللقانونّومن ّوإقراره ّصياغته ّعند ّالقانوني، ّمن ّيتطلب ّالقانون ّفهم ّفي ّالتحليلي ّاإلطار هذا

تحقيقّّبنيّعليهاّالتمييزّفيّالقانون؛ّوليسّفقطالتغيير،ّأنّيقومّبمحاولةّخلخلةّالفرضياتّاألساسيةّالتيّ

وكذلكّتوسيعّمساحةّالدراسةّالتيّتبنىّعليهاّالسياسةّالتشريعيةّلتشملّعالقةّالقانونّمعّّة،المساواةّالرسمي

حثّالبحثّإلىّاإلجابةّعلىّسؤالّالبّاالقوانينّاألخرى،ّوأبعادّالنصّوآثارهّوعالقتهّمعّالسياق،ّويسعىّهذ

ّمع2016ّ(ّلسنة19ّقانونّالضمانّاإلجتماعيّالفلسطينيّرقمّ)ّبعضّبنودّ"ّماّمدىّإنسجامالمتمثلّفي:ّ

(19ّبنودّقانونّالضمانّاإلجتماعيّالفلسطينيّرقمّ)ّتفاقياتّالدوليةّ؟."ّوخلصّالبحثّإلىّأنّغالبيةاالّأبرز

ّتفاقياتّالدوليةّفيماّيتعلقّبحقوقّالمرأةّالعاملة.ّاالأبرزّ،ّالّتنسجمّمعّبنود2016ّلسنةّ

ّ

ّ



 
 

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   . 
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 المقدمة

سعىّالمجتمعّالدوليّمنذّعدةّعقودّإلىّمنحّالمرأةّمساحةّخاصةّفيّمعاهداتهّومواثيقهّالدوليةّوفيّ

يةّالعنصريةّجتماعي،ّفقضتشريعاتهّالمعاصرةّوكانّذلكّنتيجةّلمشكلةّالعنصريةّالقائمةّعلىّأساسّالنوعّاال

النساءّفيّ هيّمشكلةّعالميةّتواجههّا اقيةّالقضاءّوتعتبرّإتفّ،العالمّأجمعّوإنّكانتّبدرجاتّمتفاوتةضدّالمرأّة

18/12/1979ّعلىّجميعّأشكالّالتمييزّضدّالمرأةّالتيّاعتمدتهاّالجمعيةّالعامةّلألممّالمتحدةّفيّتاريخّ

ّباإلضافةّإلىّاإلعالنّالعالميّمنّأبرزّاإلتفاقياتّالتيّناقشتّوحّ  رمتّالتمييزّضدّالمرأةّبكافةّأشكاله.

(ّالمؤرخّفي3ّ-ألفّ)د217ّوقّاإلنسانّوالذيّتمّاعتمادهّبموجبّقرارّالجمعيةّالعامةّلألممّالمتحدةّلحق

العهدّالدوليّالخاصّبالحقوقّاإلقتصاديةّواإلجتماعيةّوالثقافيةّوالذيّاعتمدّبموجبّكذلكّّ،ّو10/12/1948

ّ.16/12/1966(ّفيّتاريخ21ّ-ألفّ)د2200ّقرارّالجمعيةّالعامةّلألممّالمتحدةّ

يّللعملّبهاّعلىّاألراضتفاقيةّ)سيداو(ّدونّأيّتحفظّاقةّدولةّفلسطينّعلىّدمنّمصاّعلىّالرغم

قتصاديةّبالشكلّالمطلوبّوهذاّالاإالّأنّهناكّبعضّالعقباتّوالتيّتحولّدونّمشاركةّالمرأةّّ،1الفلسطينية

لتحاقّياتّاالناحيةّترتفعّمستّوبحدّذاتهّيدلّعلىّأنّوضعّالنساءّفيّفلسطينّيتسمّبنوعّمنّالتناقض،ّفمنّ

بالتعليمّبينّالنساء،ّومنّناحيةّأخرىّماّزالتّمشاركةّالنساءّمتدنيةّفيّسوقّالعملّالرسمي،ّوماّزالتّقيمةّ

2ّّ.مشاركةّالمرأةّمنقوصةّفيّسوقّالعملّغيرّالرسمي

الفلسط علىّماّتقدم،ّفإنّهذاّالبحثّسيعملّعلىّتسليطّالضوءّعلىّوضعّالمرأّة نيةّالعاملةّيوتأسيساًّ

هذهّّنسجاما،ّوسيتمّدراسةّمدى2016ّ(ّلسنة19ّجتماعيّالفلسطينيّرقمّ)قانونّالضمانّاالّبعضّبنودّفي

                                                           
 فلسطين: جامعة النجاح الوطنية. -(  نابلس44. )ص. حقوق المرأة الفلسطينية بين إتفاقية سيداو والتشريعات الفلسطينية(. 2017سلهب, فاتن. ) 1

  رزيت.فلسطين: جامعة بي -( رام هللا17. )ص. نساء في الظل: النساء واإلقتصاد غير الرسمي فلسطين(. 2018الصيرفي, عماد. سمارة, ناهد. ) 2 
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اديةّقتصاالّمعّماّوردّفيّكلّمنّاإلعالنّالعالميّلحقوقّاإلنسان،ّوّالعهدّالدوليّالخاصّبالحقوّقالبنودّ

ّالوا ّو ّوالثقافية، ّالبحثّاجتماعية ّهذا ّسيناقش ّحيث ّالمرأة، ّضد ّالتمييز ّأشكال ّجميع ّعلى ّالقضاء تفاقية

برزّأضماناتّحقوقّالمرأةّفيّمبحثين؛ّالمبحثّاألولّيناقشّحقوقّوّضماناتّالمرأةّالعاملةّكماّوردتّفيّ

ّالضمااال ّقانون ّفي ّوردت ّكما ّالعاملة ّالمرأة ّوضمانات ّحقوق ّيناقش ّالثاني ّوالمبحث ّالدولية، ّنتفاقيات

 ،ّوفيّالنهايةّسيتمّعرضّأبرزّالنتائجّوالتوصيات.2016ّ(ّلسنة19ّجتماعيّالفلسطينيّرقمّ)اال

ّ

ّأهمية البحث:

فيّّالعاملةّّةالمرّأبحقوقّّالقانونيةّالمتعلقةلبعضّالنصوصّّمنّخاللّتحليلههذاّالبحثّّأهميةبرزّت

(ّ ّرقم ّالفلسطيني ّاالجتماعي ّالضمان 19ّقانون ّلسنة ّالضمان2016ّّ( ّقانون ّمالئمة ّمدى ّعلى للوقوف

دّجهودّوليّالضمانّاالجتماعيّليسّمفهوم،ّفعلىّالرغمّمنّأنّاالتفاقياتّالدوليةأبرزّاالجتماعيّمعّبنودّ

ّّ.ينيةفيّالثقافةّاالقتصاديةّالفلسطّالّيزالّجديداًّّظام،ّإالّأنّهذاّالنحديثة

قاشّفيّحديثّالنأتيّأهميةّالبحثّأيضًاّبسببّحاجةّالمجتمعّلمثلّهـذاّالنـوعّمـنّاألبحاث،ّكونـهّموضـوعّت

المجتمـعّالفلسطيني،ّومؤثرّعلىّمجرياتّالحياةّللمـرأةّالفلسطينيةّالعاملة.ّويعتبرّاآلونةّاألخيرةّالتيّشهدهاّ

ّفي ّالمرأة ّحقوق ّعلى ّللتعرف ّمحاولة ّالبحث ّالتعديالتّّأبرزّهذا ّاقتراح ّمن ّواالستفادة ّالدولية، المواثيق

حيثّبّلنصوصّالموادّفيّقانونّالضمانّاالجتماعيّالفلسطيني،ّوالتيّيمكـنّأنّيستخدمهاّالمشرعّالفلسطيني

ارّعلىّأصحابّالقّريساعدّهذاّالبحثّّ.ّكماّيمكنّأنّتنعكسّبشكلّإيجابيّعلىّالوضعّاالقتصاديّللبالد
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سساتّالنسويةّالمّؤستفيدّمنهّتّوكذلكّيمكنّأنّ،قانونّالضمانيحّلكافةّااللتزاماتّالناتجةّعنّالتطبيـقّالصح

 عنىّبحقوقّالمرأةّالفلسطينية.التيّتّ 

 مشكلة البحث وأسئلته: 

البحثّفيّالسؤالّالتاليّ: طيني قانون الضمان اإلجتماعي الفلسبعض بنود " ما مدى إنسجام تتمثلّمشكلّة

جابةّاإلفإنّالباحثةّتحاولّ ولإلجابةّعلىّهذاّالسؤال؟". تفاقيات الدوليةاال  أبرز مع 2016( لسنة 19رقم )

ّاألسئلةّالفرعيةّالتالية:ّعلى

 ماّهيّالحقوقّوالضماناتّالمتعلقةّبالمرأةّالعاملةّكماّوردتّفيّاإلعالنّالعالميّلحقوقّاإلنسان؟ّ -1

2- ّ ّالعاملة ّبالمرأة ّالمتعلقة ّوالضمانات ّالحقوق ّهي ّبالحقوقّما ّالخاص ّالدولي ّالعهد ّفي ّوردت كما

 والثقافية؟جتماعيةّقتصاديةّواالاال

زّاتفاقيةّالقضاءّعلىّأشكالّالتمييماّهيّالحقوقّوالضماناتّالمتعلقةّبالمرأةّالعاملةّكماّوردتّفيّ -3

 ضدّالمرأةّ)سيداو(؟

وردتّفي -4 العاملةّكمّا هيّالحقوقّوالضماناتّالمتعلقةّبالمرأّة طينيّجتماعيّالفلسنّاالقانونّالضماّمّا

ّ؟2016ّ(ّلسنة19ّرقمّ)

 أهداف البحث: 

ّبشكلّأساسيّإلى:ّيهدفّهذاّالبحث

2016ّ(ّلسنة19ّقانونّالضمانّاإلجتماعيّالفلسطينيّرقمّ)بنودّّبعضّانسجامّمدىدراسةّوفحصّ -1

 .اإلتفاقياتّالدوليةأبرزّّللنصوصّالواردةّفي
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(ّلسنة19ّعلىّاألسسّالواجبّتوافرهاّفيّقانونّالضمانّاالجتماعيّالفلسطينيّرقمّ)إلقاءّالضوءّّ -2

ّالقانونّأبرزّّلكيّينسجمّمعّمبادئ2016ّ االتفاقياتّالدولية،ّمعّبيانّاإلشكالياتّالتيّتعتريّهذا

 االتفاقيات.ّهذهّوالتيّالّتتفقّمعّبنود

(19ّالضمانّاالجتماعيّالفلسطينيّرقمّ)تقديمّتوصياتّلصانعيّالقرارّلغاياتّمعالجةّبنودّقانونّ -3

ّاالتفاقياتّالدولية.ّأبرزّوتطويرهاّبماّيتواءمّمعّالنصوصّالقانونيةّالواردةّفي2016ّلسنةّ

 البحث: نطاق

(ّلسنة19ّقانونّالضمانّاالجتماعيّالفلسطينيّرقمّ)ّبنودومعالجةّّيقتصرّهذاّالبحثّعلىّدراسة

.ّوعليه؛ّلنّتعالجّالدراسةّكافةّالمواثيقّالدوليةّذاتّالعالقةّالدوليةتفاقياتّاالأبرزّ،ّفيّضوءّمبادىء2016ّ

بحقوقّاإلنسان،ّوإنماّسيتمّاإلشارةّفقطّإلىّثالثةّمواثيقّدوليةّمتمثلةّفي:ّاإلعالنّالعالميّلحقوقّاإلنسان،ّ

شكالّالتمييزّأّوالعهدّالدوليّالخاصّبالحقوقّاالقتصاديةّواالجتماعيةّوالثقافية،ّواتفاقيةّالقضاءّعلىّجميع

المتعلقة2016ّّ(ّلسنة19ّنصوصّالقانونّرقمّ)بعضّضدّالمرأةّ)سيداو(،ّكماّسيقتصرّالبحثّعلىّقراءةّ

ّ.ّجميعّالنصوصّدونّالخوضّفي،ّبحقوقّالمرأةّالعاملة

(ّلسنة19ّأماّفيماّيتعلقّبالنطاقّالمكانيّسيقتصرّالبحثّعلىّدراسةّبنودّقانونّالضمانّاالجتماعيّرقمّ)

ّالساريّفيّالضفةّالغربية.2016ّّ

 منهجية البحث:

علىّالمنهجّالوصفيّالتحليلي؛ّوذلكّبتحليلّنصوصّقانونّالضمانّاالجتماعيّّالبحثّذايعتمدّه

 ّاالتفاقياتّالدولية.ّأبرزّومقارنتهاّببنود2016ّّ(ّلسنة19ّالفلسطينيّرقمّ)
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 الدراسات السابقة:

مشكالتّالمرأةّالعاملةّوالتحدياتّالتيّتواجهها؛ّفقدّبحثتّفاتنّّ تطرقتّالعديدّمنّاألبحاثّإلىّلقد

بينّاتفاقيةّسيداوّوالتشريعاتّالفلسطينية،2017ّّسلهبّ) الفلسطينيّة حقوقّالمرأّة منّجامعةّالنجاحّالوطنيةّ، ،ّ)

الفلسطينيةحيثّ ينيةّوتحديدًاّإتفاقيةّســـيداوّوالتشريعاتّالفلسطفيّّهدفتّالدراسةّإلىّالتعرفّعلىّحقوقّالمرأّة

وكيفيةّإنضمامّ حيثّتناولتّالدراسةّماهيةّإتفاقيةّسيداوّّ، قانونّاألحوالّالشخصيةّالساريّفيّالضفةّالغربيةّ،

تفاقية،ّوتمّالبحثّفيّالحقوقّالعامةّللمرأةّالفلسطينيةّفيّالشريعةّوّالقواعدّالقانونية،ّوتمّفلسطينّلهذهّاال

يّتفاقيةّســـيداوّوقانونّاألحوالّالشخصيةّاألردنيّالساريّفاينيةّبينّالتركيزّأيضًاّعلىّحقوقّالمرأةّالفلسط

تفاقيةّسيداوّمعّقانونّاألحوالّالشخصيةّوموقفّا؛ّلمعرفةّمدىّموائمة1976ّّ(ّلعام61ّالضفةّالغربيةّرقمّ)

ةّتفاقياالناشطينّفيّالمؤسساتّوالمختصينّمنّتعديلّبعضّبنودّقانونّاألحوالّالشخصيةّبماّيتوافقّمعّ

تفاقيةّسيداوّوقانونّاألحوالّالشخصيةّالساريّفيّالضفةّاتوافقّبينّوجودّّسيداو،ّوتوصلتّالدراسةّإلى

الغربيةّفيّكفالةّبعضّالحقوقّللمرأة،ّولكنّيوجدّعدمّتوافقّفيّكلّمنّحقوقهاّفيّ)حريتهاّفيّالسكن،ّ

ّوالعمل،ّوّالميراث،ّوّالنفقة،ّوّالوالية،ّوتعددّالزوجات،ّوالطالق(

ّم ّالّو ّبحيث ّالشخصية ّاألحوال ّقانون ّتعديل ّضرورة ّالدراسة، ّبها ّالتيّخرجت ّالتوصيات ّأهم ن

ّتوصيّالدراسةّ يتعارضّمعّالدستورّالفلسطيني؛ّألنّالشريعةّاإلسالميةّتعتبرّأحدّمصادرّالتشريع،ّكما

 بإقرارّقانونّأحوالّشخصيةّفلسطينيّموحدّبينّالضفةّالغربيةّوقطاعّغزة.

األردنيةّدراسةّبعنوان:ّ(2005ّ)ّبدّالكريمّمحافظةكماّوأجرىّمحمدّع اإلنتهاكّالقانونيّلحقوقّالمرأّة

نتهاكّالقانونيّلحقوقّالمرأةّاألردنيةّالعاملة،ّوأشكالّالتهديدّالتيّتهدفّإلىّالتعرفّعلىّمظاهرّاالالعاملة،ّ

تمارسّضدهاّفيّمؤسساتّالعمل،ّوتكونّمجتمعّالدراسةّمنّنساءّعامالتّفيّالمؤسساتّاألردنيةّالحكوميةّ



6 | P a g e 
 

(450ّستبانةّالمدعمةّبالمقابلةّأداةّلجمعّالمعلومات،ّوطبقتّعلىّعينةّبلغّحجمهاّ)عتمدتّاالّاوالخاصة،ّّو

ّواضحًاّّ%35,4مرأةّباستخدامّالعينةّالقصدية،ّوتوصلتّالدراسةّإلىّأنّا منّعينةّالدراسةّيعانينّإنتهاكًا

عّنتهاكّالذيّتتعرضّلهّالمرأةّيتجلىّفيّعدمّوضلحقوقهنّالقانونية،ّوخلصتّالدراسةّإلىّأنّالسببّفيّاال

تمييزّتفاقيةّالقضاءّعلىّجميعّأشكالّالنتهاكّالاعقوبةّقاسيةّعلىّمنّيهمشّالقانونّوالّيعملّبه.ّوالذيّهوّ

ّم.1992ضدّالمرأة،ّالتيّصادقتّعليهاّالدولةّاألردنيةّعامّ

ّالضمانّ ّوقانون ّالدولية ّاإلتفاقيات ّبين ّالفلسطينية ّ"المرأة ّلموضوع ّدراسته ّفي ّالبحث ّهذا ّينفرد و

عيّلقانونّالضمانّاإلجتمااإلجتماعيّالفلسطينيّ"،ّحيثّجاءّهذاّالبحثّبعدّإعالنّبدءّالتطبيقّاإللزاميّ

ّّ ستكمالّجهوزيةّالمؤسسة.ا،ّّو2016(ّلسنة19ّالفلسطينيّرقمّ)

ّاإلتفاقيات الدولية أبرز حقوق وضمانات المرأة العاملة كما وردت في. 1

لقدّأضحىّتمكينّالمرأةّمنّمشاركةّالرجلّفيّالعملّفيّكافةّالميادينّمتطلبًاّأساسيًاّللتنميةّالبشريةّ

ثرّيتأّ–بإعتبارهّجهدّاإلنسانّوعطائهّالنابعّمنّقواهّّ–،ّوحيثّأنّالعمل3ّتنشدّرفاهيةّأفرادهافيّأيّدولةّ

بكفائتهّومهاراتهّالفنيةّفإنهّالّبدّأنّيكماًّونوعاًّبصحةّصاحبهّوبظروفهّالنفسيةّواال وفرّللعاملّجتماعيةّكتأثرّه

4ّّظروفّمناسبةّللعملّحتىّيكونّقادرًاّعلىّالعطاءّواإلبداع.

جتماعيّمنذّلتفتّالمجتمعّالدوليّلقضيةّالمرأةّولمشكلةّالعنصريةّالقائمةّعلىّأساسّالنوعّاالاقدّول

زمنّوكرسّجهودهّلحمايةّحقوقّالمرأةّفيّالعملّوإحاطتهاّبسياجّمنّالضماناتّالقانونيةّالتيّت م ِكن هاّمنّ

وقدّّ،معاهداتهّومواثيقهّالدوليةأداءّدورهاّبكفاءةّفيّخدمةّالمجتمع،ّفعملّعلىّإعطائهاّمساحةّخاصةّفيّ

                                                           
  ص ( االسكندرية: دار المنظومة. 2045-2007. ) ضمانات حقوق المرأة العاملة في قانون العمل األردني واألماراتي(. 2010العقايلة, زيد. )3 

 . 10، صمرجع سابقالعقايله، زيد محمود: 4 
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لدوليةّجاءتّالمواثيقّاّالمتحدة،ّحيثإلهتمامّالدوليّبهذهّالشريحةّمنّالمجتمعّبعدّإنشاءّهيئةّاألممّتزايدّا

بصفةّخاصة كمبدأّمنّّوجاءتّلتكرسّمبدأّالمساوةّ،5العالميةّلتنظمّحقوقّاإلنسانّبصفةّعامةّوحقوقّالمرأّة

ّفيّحقّجميعّالناسّفيّالحصولّعلىّفرصّاالجيدة،ّوالمّالحكامةّمبادئ اعيّجتمرتقاءّاالالتمثلّأساسًا

هتمامّالمساواةّبينّالمواطنينّفيّالحقوقّوالواجباتّفيماّيتعلقّبالعمل.ّاالّوشملّهذاّ،6وتحسينّأوضاعهم

لخاصّاوفيّهذاّالمحورّسيتمّعرضّبنودّالمواثيقّالدوليةّكاإلعالنّالعالميّلحقوقّاإلنسان،ّوالعهدّالدوليّ

كالّالتمييزّعلىّجميعّأشّاءضتفاقيةّالقاّجتماعيةّوالثقافية،ّكماّوسيتمّعرضّبنودقتصاديةّواالالبالحقوقّا

ّوالعملّعلىّدراستهاّوفهمها.ّ؛ضدّالمرأةّ)سيداو(ّالتيّنصتّعلىّحقوقّالمرأةّالعاملة

 العالمي لحقوق اإلنسان في اإلعالنواردة المتعلقة بحقوق المرأة في العمل والنصوص القانونية ال :1-1

جاءّفيّاإلعالنّالعالميّلحقوقّاإلنسانّوالذيّتمّاإلعالنّعنهّبموجبّقرارّالجمعيةّالعامةّ حسبّمّا

إنسانّحقّالتمتعّبجميعّالحقوقّوالحرياتّالمذكورةّفيّهذاّلكلّّفإنّ ّ(2فيّالمادةّ)1948ّلألممّالمتحدةّلعامّ

التمييزّبسببّالعنصر،ّأوّاللون،ّأوّالجنس،ّأوّاللغة،ّأوّالدين،ّاإلعالن،ّدونماّتمييزّمنّأيّنوع،ّوالّسيماّ

 7أوّالرأيّسياسيًاّوغيرّسياسي،ّأوّاألصلّالوطنيّأوّاإلجتماعي،ّأوّالثروة،ّأوّالمولد،ّأوّأيّوضعّآخر.

ّاإلعالنّقدّأكدّعلىّأنّجميعّالناسّمتساويينّفيّالحقوقّوالحرياتّ ىّلوأنهّأكدّعوترىّالباحثةّأنّهذا

ّالجنسّعت بِّّاالتفرقةّفيّذلكّبسببّالنوعّرجلّأمّإمرأة؛ّحيثّّوعدمّجوازّضرورةّمعاملتهمّمعاملةّمتساوية ر 

بموجبّاإلعالنّمنّأهمّاألسسّالتيّيمكنّأنّتكونّأرضيةّخصبةّلممارسةّالعنصرية،ّوبهذاّفإنّفلسطينّ

                                                           
( الجزائر: مجلة 208 -189، ص 1. )عالمرأة )سيداو(حماية حقوق المرأة وفقا التفاقية القضاء على التمييز ضد (. 2017نعار, زهرة. )5 

 جامعة موالي الطاهر. -الدراسات الحقوقية

(.  62-53، ص 1. )عمصادقة المغرب على البروتوكول اإلختياري إلتفاقية سيداو: قراءة في األسس والرهانات(. 2015الباكوري, محمد. )6 

 الرباط: مجلة الفقه والقانون.
(. السودان: 113 -89، ص 4. )عحقوق المرأة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في ضوء ما جاء في القرآن الكريم(. 0112محجوب, تهاني. )7 

 المؤتمر العالمي للقرآن الكريم ودوره في بناء الحضارة اإلنسانية.
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الّممارسةّالعنصريةّبماّفيهاّمتناعّعنّأيّشكلّمنّأشكحترامّبنودهّواالاكطرفّفيّهذاّاإلعالنّملزمةّب

العنصريةّعلىّأساسّالجنسّ،ّوعلىّالرغمّمنّعدمّإلزاميةّاإلعالنّكنصّمكتوبّمنّناحيةّقانونيةّوخلوهّ

منّأيّشكلّمنّأشكالّالجزاءّعلىّالدولّالمخالفةّإالّأنّماّوردّفيهّمنّأحكامّوبنودّهيّذاتّأصلّعرفيّ

تدخلّفيّإطارّاألعرافّالقانون حيثايةّالملزمةّوبالتاليّيجبّعلىّالدولّاألطرافّملزمّأيّأنهّا يمكنّّحترامهّا

ّعتبارهاّقدّخالفتّنصًاّقانونيًاّعرفيًاّملزمًا.امسائلةّالدولّاألطرافّفيّحالّالمخالفةّب

(ّمنّاإلعالنّالعالميّلحقوقّاإلنسانّنصتّعلىّأنّلجميع23ّالفقرةّالثانيةّفيّالمادةّ)وي ذكرّبأنّ

ز،ّالحقّفيّأجرّمتساٍوّعلىّالعملّالمتساوي،ّفإنّهذاّالبندّيشملّجميعّاألفرادّنساًءّاألفراد،ّدونّأيّتميي

وقّنتقاصّمنّحقالعدمّابّورجالّولمّيخصصّبأنّللرجالّميزةّعلىّالنساءّفيّالعمل،ّوهذاّماّيلزمّالدولة

(7ّمادةّ)فقرةّ)أ(ّفيّالالمرأةّوأنّلهاّمنّالحقوقّوالميزاتّكالتيّت منحّللرجل،ّوقدّوردّأيضًاّهذاّالبندّفيّال

 جتماعيةّوالثقافية.قتصاديةّواالالمنّالعهدّالدوليّالخاصّبالحقوقّا

في العهد الدولي الخاص بالحقوق الواردة المتعلقة بحقوق المرأة في العمل و نصوص القانونية ال: 2-1

ّجتماعية والثقافيةالقتصادية واالا

ةّجتماعيةّوالثقافيقتصاديةّواالالدوليّالخاصّبالحقوقّاال(ّمنّالعهد2ّنصتّالفقرةّالثانيةّفيّالمادةّ)

علىّأنّتتعهدّالدولّاألطرافّبأن1966ّّعتمادهّبموجبّقرارّالجمعيةّالعامةّلألممّالمتحدةّلعامّّاوالذيّتمّ

تضمنّجعلّممارسةّالحقوقّالمنصوصّعليهاّفيّهذاّالعهدّبريئةّمنّأيّتمييزّبسببّالعرق،ّأوّاللون،ّأوّ
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اللغة،ّأوّالدينّأوّالرأيّسياسيًاّأوّغيرّسياسي،ّأوّاألصلّالقوميّأوّاإلجتماعي،ّأوّالثروة،ّأوّأوّّالجنس،

8ّالنسب،ّأوّغيرّذلكّمنّاألسباب.

علىّشيءّفإنهّيدلّعلىّحجمّاإلهتمامّالذيّأبداهّالمجتمعّالدوليّتجاهّّإنّدلترىّالباحثةّأنّهذاّّو

ّعنّاآلثارّنتهاكاتّاإلنسانيةّفضالًّالوراءّذلكّهوّكثرةّضحاياّاقضاياّعدمّالتمييز،ّوتعتقدّالباحثةّأنّالسببّ

لدولّزدهارّبالمجتمعاتّاإلنسانية،ّفحتىّتستطيعّاالالتيّتتركهاّهذهّاإلنتهاكاتّوالتيّتحولّدونّالنهوضّوا

ّحترامّحقوقّأفرادهاّوحرياتهم،ّوأنّتعطيّكلّذيّحٍقّحقه،ّوأنّيخضعاأنّتنموّوتسموّبنفسها،ّالّبدّلهاّمنّ

لمّّولّماقتصاديّمنّالدالالجميعّلنفسّالمعاملةّدونّتمييزّأوّتفضيلّفئةّعلىّأخرى،ّفلنّيتطورّالجانبّا

حترامهاّألفرادها،ّولنّيستطيعّأفرادّمجتمعّماّمنحّأفضلّماّلديهمّمنّنتاجّوإبداعّفكريّوفيّكافةّاتسموّب

بّالدوليّلسنّتشريعاتّملزمةّللدولّوي عاقالمجاالتّمالمّتكنّحقوقهمّوحرياتهمّمصانة،ّوهذاّماّدفعّالمجتمعّ

ّّعليهاّكلّمنّيخالفها.

( فيّالمادّة الثانيّة الدوليّالخاصّبالحقوقّاال10نصتّالفقرّة منّالعهّد واّ( والثقافالقتصاديّة يةّجتماعيّة

علىّوجوبّالدولّاألطرافّأنّتعملّعلىّتوفيرّحمايةّخاصةّلألمهاتّخاللّفترةّمعقولةّقبلّالوضعّوبعده،ّ

ّضمانّوينب ّباستحقاقات ّمصحوبة ّإجازة ّأو ّمأجورة ّإجازة ّالمذكورة ّالفترة ّأثناء ّالعامالت ّاألمهات ّمنح غي

ّّجتماعيّكافية.ا

                                                           
 ( السودان: جامعة زالنجي.19. )ص العنف القائم على أساس النوع وإثارة اإلجتماعية على المرأة(. 2018حمدين, محمد. )8 
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(ّفيّمادته2ّجتماعيةّوالثقافيةّللمرأةّفيّالفقرةّ)القتصاديةّواوكذلكّمنحّالعهدّالدوليّالخاصّبالحقوقّاال

خال11) فيّالحصولّعلىّحمايةّخاصةّلهّا ومنحّاألمهاتّ(،ّحقاًّواجباًّ لّفترةّمعقولةّقبلّالوضعّوبعده،ّكمّا

ّجتماعيّكافية.استحقاقاتّضمانّاالعامالت،ّأثناءّالفترةّالمذكورة،ّإجازةّمأجورةّأوّإجازةّمصحوبةّب

وتعددّأشكالّالتهديدّالتيّتمارسّضدهاّفيّمؤسساتّلذاّفإنّتعددّاإلنتهاكاتّالقانونيةّلحقوقّالمرأةّ

هرتّجتماعيةّوعمليةّالتنمية،ّظاالقتصاديةّّوالالمتزايدةّلدورّالمرأةّالخاصّفيّالحياةّاّالعمل،ّونظرًاّلألهمية

حمايةّّّالمجتمعّالدوليّأنّيتبنىّدعاّ،ّوهذاّما9الحاجةّإلىّتطويرّظروفّالمرأةّالعاملةّوتحسينّأوضاعها

ديرّذكرهّأنّاإلعالنّومنّالجّ،10حقوقهاّوسنّقوانينّوتشريعاتّتضمنّلهاّذلكّفيّمعظمّإتفاقاتهّوإعالناته

منّّياتهماطّجتماعيةّوالثقافيةّقدّحمالّبينقتصاديةّواالالعالميّلحقوقّاإلنسان،ّوالعهدّالدوليّللحقوقّاال

التشريعاتّوالقوانينّماّيحميانّبهّحقوقّوحرياتّالناسّعلىّوجهّالعموم،ّومنّثمّكانّالّبدّللمجتمعّالدوليّ

تّتفاقيةّفرضالمرأةّعلىّوجهّالخصوص،ّوهناّكانّميالدّجديدّالبأنّيوليّعنايةّأدقّحولّحقوقّوحرياتّ

ّتفاقيةّالقضاءّعلىّجميعّأشكالّالتمييزّضدّالمرأةّ)سيداو(.احمايةّالّمتناهيةّلحقوقّالمرأة،ّوهيّ

المتعلقة بحقوق المرأة في العمل و الواردة في إتفاقية القضاء على جميع أشكال نصوص القانونية ال: 3-1

ّالمرأة )سيداو(التمييز ضد 

إتفاقيةّالقضاءّعلىّجميعّأشكالّالتمييزّضدّالمرأة،ّباإلنتقالّإلىّمكانةّالمرأةّالعاملةّكماّوردتّفيّ

لتطبيق2014ّتفاقيةّفيّعامّالالّبدّمنّاإلشارةّإلىّأنّدولةّفلسطينّكانتّقدّوقعتّعلىّا ،ّوأبدتّإستعدادهّا

                                                           
( مصر: مجلة البحوث 164 -71، ص 51. )عإضاءات على حقوق المرأة في قانوني العمل والضمان اإلجتماعي األردنيين(. 2012العقيلي, زياد. )9 

 جامعة المنصورة. -القانونية واالقتصادية
(. المركز القومي  212-198، ص 1. )عوالتشريعات الجزائرية : دراسة مقارنةحقوق المرأة بين الصكوك الدولية (. 2017دويدي، عائشة. )10 

 للبحوث غزة.
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نضمامّالالوطنيةّالفلسطينيةّفيّالضفةّالغربية،ّحيثّتمتّعمليةّابنودّاإلتفاقيةّفيّقوانينّوتشريعاتّالسلطةّ

طلبّلتزاماتّمماّيتالتفاقيةّسيداوّدونّتحفظات،ّوهذاّاإلتفاقّيقتضيّأنّتتحملّالدولةّمجموعةّمنّااإلىّ

تفاقيةّيلزمّالدولةّوترىّالباحثةّأنّالمصادقةّعلىّهذهّاال11ّضرورةّمراجعةّكافةّالتشريعاتّالصادرةّعنها.

فلسطينيةّالقيامّبتعديلّأيّنصّقانونيّيتعارضّمعّماّوردّفيّاإلتفاقيةّوأنّتعملّعلىّموائمةّتشريعاتهاّال

نُّهاّمستقباًلّلتتناسبّمعّنصوصّاال تفاقيةّوأنّالموجودةّمسبقًاّباإلضافةّإلىّأيّتشريعاتّأوّقوانينّسيتمّس 

ّحترامّهذهّالنصوصّفيّاألحكامّالصادرةّعنها.ايتمّ

علىّأنهاّوثيقةّسياسيةّتنصّعلىّافّوقدّتمّتعري تفاقيةّالقضاءّعلىّجميعّأشكالّالتمييزّضدّالمرأّة

فيّكافةّالحقوقّوالواجباتّبالرجلّوهيّوثيقةّدوليةّتلزمّكافةّالدولّالتيّوقعتّعلىّتنفيذهاّوهيّ تساويّالمرأّة

حدةّعيةّالعامةّلألممّالمتعتمادهاّمنّالجماّّليستّوليدةّالنشأةّوإنماّمضتّعليهاّكثيرّمنّالسنواتّحيثّتم

كماّوردّفيّاال12م1979منذّعامّ ةّتفاقية؟ّوماّهيّالموادّالمتعلق،ّفماّهوّتعريفّمصطلحّالتمييزّضدّالمرأّة

 بحقوقّالمرأةّفيّالعملّوالمنصوصّعليهاّفيّاإلتفاقية؟ّ

تفاقيةّالقضاءّعلىّجميعّأشكالّالتمييزّضدّالمرأةّ"ّمصطلحّالتمييزّضدّالمرأةّ"ّبأنه:ّا لقدّعرفت

عترافّالستبعادّأوّتقييدّيتمّعلىّأساسّالجنسّويكونّمنّآثارهّأوّأغراضه،ّتوهينّأوّإحباطّااأيّتفرقةّأوّ

يةّوالمدنيةّأوّتماعيةّوالثقافجقتصاديةّواالالللمرأةّبحقوقّاإلنسانّوالحرياتّاألساسيةّفيّالميادينّالسياسيةّوا

ّلها،ّبصرفّالنظرّعنّحالتهاّ ّالحقوقّأوّممارستها ّبهذه فيّأيّميدانّآخر،ّأوّتوهينّأوّإحباطّتمتعها

ّ.13ّالزوجيةّوعلىّأساسّالمساواةّبينهاّوبينّالرجل

                                                           
 .44. صمرجع سابق، سلهب،فاتن عبد هللا صادق11

 .6فلسطين: جامعة األزهر. ص -. غزةحقوق المرأة ما بين اإلسالم واتفاقية سيداو(. 2008احمد, محمد. )12 

 .1979ديسمبر  18يز ضد المرأة، اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة المؤرخ في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمي13 
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شكالّأتفاقيةّينددّبكافةّالصورّالتيّينطويّعليهاّأيّشكلّمنّوترىّالباحثةّأنّالتعريفّالواردّفيّاال

يّمصادرّلــّ"ّهّوفًقاّللمعجمّالوسيطّستبعادّأوّالتقييدّعلىّأساسّالجنس،ّحيثّأنّهذهّالصورالتفرقةّأوّاال

ّتدلّعلىّالتمييزّبينّالجماعاتّعلىّأساسّاللونّأوّالجنسّأوّأليّعناصرّ ّ"؛ّفكلمةّفرَّق  ،ّق يَّد  ،ِّاْست ْبع د  فرَّق 

ّالشيءأخرى،ّ ّالشيءألغىّالشيء،ّّوِاْست ْبع د  وإنّكانّهذاّالسلوكّيهدفّإلىّ"ّتوهينّ"ّإضعاف14ّّ.أعاقه؛ّوق يَّد 

عترافّللمرأةّبحقوقّاإلنسانّوالحرياتّاألساسيةّأوّإضعافّتمتعهاّبهذهّالحقوقّأوّممارستهاّلهاّوإحباطّاال

متزوجة،ّّوفهوّيعتبرّانتهاكًاّلحقوقهاّوتمييزًاّضدها،ّبصرفّالنظرّعنّحالتهاّالزوجيةّسواءّكانتّعزباء،ّأ

وأنّتتمتعّبنفسّحقوقهّوحرياته. بنفسّالطريقةّالتيّيتمّمعاملةّالرجلّبهّا معاملتهّا وأنّيتّم ّأوّمطلقة،ّأوّأرملةّ،

(ّألزمتّإتفاقيةّسيداوّالسلطاتّوالمؤسسات2ّوفيّالفقرةّ)د(ّوّالفقرةّ)و(ّوالفقرةّ)ي(ّمنّالمادةّرقمّ)

المرأةّوأنّيتمّإبطالّالقائمّمنّالقوانينّواألنظمةّواألعرافّمتناعّعنّمباشرةّأيّعملّتميزيّضدّالالعامةّا

15ّوالممارساتّالتيّتشكلّتمييزًاّضدّالمرأة،ّباإلضافةّإلىّإلغاءّجميعّاألحكامّالتيّتشكلّتمييزًاّضدها.

بـينّالرجـلّوالمرأة؛ّالحقّفيّ ومنّاإللتزاماتّالحقوقيةّالتيّضمنتهاّإتفاقيةّسيداوّعلىّأساسّالمساواّة

انّاإلجتماعيّوخاصةّفيّحاالتّ:ّالتقاعـدّ،ّوالعجـزّ،ّوالشـيخوخةّ،ّوالبطالةّوالمرضّ،ّوكذلكّفيّالضم

(علىّهذا11ّحالةّعدمّأهليتهاّللعملّ،ّوحقهاّفيّإجازةّمدفوعةّاألجر،ّحيـثّنصتّالفقرةّ)هـ(ّمنّالمادةّ)

هاّعلىّظروفّعملّسليمةّالحق،ّكماّأنّالفقرةّ)و(ّنصتّعلىّحقّالمرأةّفيّالوقايةّالصحيةّوفيّحصول

16ّبماّفيّذلكّحمايةّوظيفةّاإلنجاب.

                                                           
  القاهرة. -مجمع اللغة العربية المعجم الوسيط.أنيس، إبراهيم. منتصر، عبد الحليم. الصوالحي، عطيه. أحمد، محمد: 14 

. الجزائر: جامعة محمد اتفاقية سيداو نموذجا   –الدولية في قانون األسرة الجزائري أثر اإلتفاقيات (. 2016عبد الحليم, غازي. نسيمة, زغينة. )15 

 .11المسيلة. ص  -بوضياف

 .65. صمرجع سابق، سلهب،فاتن عبد هللا صادق16 
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فيّاال13تفاقيةّسيداوّفيّالجزءّاألولّمنّالمادةّ)اوأوجبتّ ستحقاقاتّالعائليةّعلىّأساسّالمساواةّ(ّحقّالمرأّة

ّتبينّالرجلّوالمرأةّكإحدىّالتدابيرّالتيّتتخذهاّالدولّاألطرافّللقضاءّعلىّالتمييزّضدّالمرأةّفيّالمجاال

17ّجتماعية.قتصادية،ّواالاألخرىّللحياةّاال

وتلقيّعلىّعاتقّالدولّاألطرافّاإنّ تفاقيةّسيداوّتؤكدّعلىّوجودّالحقّفيّالعملّفيّالقانونّالدوليّ،

طيفًاّشاماًلّمنّاإللتزاماتّلتضمنّتمتعّالنساءّبصورةّفعالةّوكاملةّبهذاّالحق،ّعلىّقدمّالمساواةّمعّالرجل،ّ

فرصّالتشغيلّنفسهاّالتيّتكفلهاّللرجل،ّوذلكّبإزالةّقوانينّوممارساتّالتوظيفّالتيّوتكفلّللمرأةّحقوقّّو

تميزّضدّالمرأةّكماّوتؤكدّعلىّأنّحقّالمرأةّمكفولّفيّاألجرّالمتساويّوفيّجميعّالمكتسباتّالمتصلةّ

لقاهاّالرجلّفيماّيتبالعمل،ّإذّيتوجبّأنّتتقاضىّأجرًاّمتساويًاّللعملّالمتساويّوأنّتتلقىّنفسّالمعاملةّالتيّ

يّجتماعيّف،ّكماّأنهاّتفرضّعلىّالدولّاألطرافّإلتزامهاّبمنحّالمرأةّحقهاّفيّالضمانّاال18يخصّعملها

المدفوعةّاألجرّوفيّالوقايةّ المكفولّفيّاإلجازّة علىّالعملّوحقّالمرأّة حاالتّالبطالةّأوّالتقاعدّأوّعدمّالقدرّة

فيّحصّو كالعالواتّالعائليةّوالتأميناتّالصحيةّوسالمةّظروفّالعمل،ّوحقهّا علىّالمنافعّالمكتسبةّلألسرّة لهّا

تبارهاّحقّعائتماناتّالمالية،ّواإلعفاءاتّالضريبيةّدونّإنقاصّبوالدعمّألغراضّالسكن،ّورعايةّالطفولة،ّواال

ّستحقاقاتّبنفسّالطريقةّالتيّت منحّللرجل.مكتسبّوليسّمنحةّأوّهبةّوأنّيتمّمنحهاّهذهّاال

 المعاهدات الدولية بالنسبة للتشريعات الفلسطينية قيمة: 4-1

بوصفهاّ بارزاًّ تعدّالمعاهداتّالدوليةّالمصدرّالرئيسّاألولّللقانونّالدوليّالمعاصر،ّفقدّاحتلتّمكاناًّ

وفيّالسنواتّاألخيرةّشهدتّحركةّتقنينّوتدوينّالقانونّالدوليّزخمًاّالّمثيلّلهّمنّقبل،ّّلهّالمصدرّاألول

                                                           
 .65. صمرجع سابق، سلهب،فاتن عبد هللا صادق17 

أة: دليل خاص بإعداد التقارير عن إتفاقية القضاء على جميع أشكال تقييم وضع المرUNIFEM( .2003 .)صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة، 18 
 11. نيويورك. صالتمييز ضد المرأة، سيداو
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المعاهداتّالدوليةّالعرفّالدوليّعنّصدارةّمصادرّالقانونّالدوليّالعام،ّواحتلتّالمركزّالذيّبهذاّأزاحتّ

19ّكانّيشغلهّالعرفّالدولي

وتتحققّالقيمةّالقانونيةّوالقوةّاإللزاميةّللمعاهداتّالدوليةّفيّمجالّالقانونّالدوليّبمجردّالتوقيعّأوّ

فّاإلجراءاتّالدستوريةّللتصديقّمنّدولةّإلىّأخرى،ّختالاالتصديقّعليها،ّوتسريّآثارهاّبغضّالنظرّعنّ

أماّفيّالنظامّالقانونيّالداخليّفتختلفّالقيمةّالقانونيةّوالقوةّاإللزاميةّللمعاهداتّالمصادقّعليهاّمنّدستورّ

20ّعتباراتّالدستوريةّلكلّدولة.إلىّآخر،ّوذلكّحسبّاال

تؤكدّفيه18/3/2018ّّأصدرتّقرارًاّبتاريخّوالّبدّمنّذكرّأنّالمحكمةّالدستوريةّالفلسطينيةّالعلياّ

ّاال ّسمو ّمنّعلى ّأعلى ّقوة ّاإلتفاقيات ّهذه ّقواعد ّتكتسب ّبحيث ّالداخلية، ّالتشريعات ّعلى ّالدولية تفاقيات

التشريعاتّالداخلية،ّبماّيتوائمّمعّالهويةّالوطنيةّوالدينيةّوالثقافيةّللشعبّالعربيّالفلسطيني،ّمعّتمتعّاألممّ

يعنيّأنّأيّقانونّيتعارضّمعّنصوصّالمتحدةّومؤسساته بالحصانةّمنّاإلجراءاتّالقضائيةّالوطنية.ّوهذّا ّا

تفاقياتّيتوجبّإلغاؤهّأوّتعديلهّبماّيتالئمّمعّنصوصّاإلتفاقيات،ّفهلّحقًاّقانونّالضمانّاإلجتماعيّهذهّاال

 ينسجمّمعّهذهّاإلتفاقيات؟

 2016( لسنة 19الضمان اإلجتماعي رقم )حقوق وضمانات المرأة العاملة كما وردت في قانون  .2

إنّفكرةّضمانّوسائلّالعيشّوالراحةّللفردّليستّوليدةّالعصرّالحديثّفهيّفكرةّقديمةّظهرتّفيّ

الجماعاتّالبدائيةّوالقرونّالوسطىّوالمعاصرةّوقدّاتخذّهذاّالنظامّعلىّمرّاأليامّصورًاّوأشكااًلّمختلفةّإلىّ

                                                           
غزة:  .التنظيم القانوني لإللتزام بالمعاهدات الدولية في التشريع الفلسطيني "دراسة مقارنة  بالشريعة اإلسالمية"(. 2017أبو مسامح، عمران. )19 

 87 الجامعة اإلسالمية. ص

 .89. صمرجع سابق، أبو مسامح، عمران20  
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نظمةّاالقتصاديةّالتيّ،ّوذلكّلغرضّاصالحّمفاسدّاأل21دايةّهذاّالقرّنبصورةّرسميةّودوليةّمنذّبأنّبرزّ

لجنسّأوّاللونّأوّاسببّبينّاألفرادّكافةّدونّالتقييدّبوالتكافلّاالجتماعيّّقصدّتحقيقّالعدالةبكانتّسائدةّّو

عزيزّت،ّحيثّلعبتّالحربّالعالميةّاالولىّوالتيّنجمّعنهاّأزماتّاقتصاديةّواجتماعيةّأثرّفعالّفي22ّالدين

ّ.23هذهّالفكرة

،ّوفيّاديةاالقتصّأهميتهبالضمانّاالجتماعيّّوبتعريفّالفيّالفرعّاألولّمنه؛ّّهذاّالمبحثسيتناولّ

2017ّ(ّلسنة19ّالفرعّالثانيّيتناولّالنصوصّالقانونيةّالواردةّفيّقانونّالضمانّاالجتماعيّالفلسطينيّرقمّ)

ّفيماّيتعلقّبإجازةّاألمومة.

 االقتصادية االجتماعي وبأهميته التعريف بالضمان .1-2

"ّالنظامّالذيّتقومّبهّالدولةّلتأمينّحدّمعينّمنّالعيشّلبعضّّي عرفّالضمانّاالجتماعيّعلىّأنه:ّ

أوّلجميعّاألفرادّمقابلّاإلشتراكاتّالتيّتدفعّلحساباتّالمستفيدينّ)منّقبلهمّومنّقبلّأصحابّالعملّوالدولةّ

فيّبعضّاألحيان(ّوذلكّفيّحاالتّالمرضّوالعجزّوالتقاعدّوالشيخوخةّوإصاباتّالعملّوالوالدةّوالوف ةّاأيضاًّ

وت عبرّفكرةّالضمانّعنّالتضامنّوالتكافلّبينّأبناءّالجماعةّالواحدةّفيّسعيهم24ّّوغيرهاّمنّالطوارىء."

ّ.25ّللقضاءّعلىّالفقرّوالعوز،ّوت عبرّأيضًاّعنّالوسائلّالمعتمدةّلبلوغّهذاّالهدف

                                                           
 -كلية االقتصاد  -( جامعة بنغازي 18-1، ص 2. )عآثاره االقتصادية وتطبيقاته فى ليبيا(. الضمان االجتماعى : 1966الراوي، عالء شفيق. )21 

 مكتب البحوث.
 (، الجهاز المركزي المصري للتنظيم واالدارة.18-15ص ، 13. )عقضية التنمية وتحقيق الضمان االجتماعي(. 1988القاضي، فؤاد محمد. )22 

 .18-1. ص مرجع سابقالراوي، عالء شفيق: 23 

 .18-1ص مرجع سابق. الراوي، عالء شفيق. 24 

فلسطين: معهد  -. بيرزيتمن منظور اقتصاد السوق االجتماعي 2016( لسنة 19قرار بقانون الضمان االجتماعي رقم )(. 2018حماد, االء. )25 

 .7حقوق، جامعة بيرزيت صال
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 سيادةّةجتماعيّفيّفلسطينّتمّبمصادقصدورّالقرارّبقانونّالضمانّاالهناّإلىّأنّّوتجدرّاإلشارة

حيزّالنفاذّّ،ّودخل2016تشرينّأول20ّّبتاريخّ الرئيسّمحمودّعباسّعليه،ّوتمّنشرهّفيّالجريدةّالرسمية

26ّشهرًاّمنّتاريخّالنفاذ.24ّّأنّيأخدّالصفةّاإللزاميةّبعـدّ،ّعلى2016تشرينّثاني21ّّفيّ

اقتصاديةّملموسةّفيّمعالجةّ مــشاكلّاتبعــتّأنظمــةّضــمانّاجتمــاعيّشــاملةلمّتواجهّالدولّالتيّ

أنظمةّالضمانّاالجتماعيّفيّالعديدّمنّ أنّتطبيـقبالفقـرّوالبطالـة.ّفقـدّثبـتّخـاللّتـاريخّالقـرنّالعـشرينّ

تخفـيضّأدىّإلىّّالمـساواةّإلـىّأكثـرّمـنّالنـصف،ّكمـا خفضّنـسبةّالفقـرّوعـدمساهمّفيّّالدولّالمتقدمةّقد

متفـاوتّوبقـدرّالّبـأسّبـه.ّوقـدّتمكنـتّغانـاّوالهنـدّوناميبيـاّمـنّتغطيـةّ البلـدانّالناميـةّبـشكلهـذهّالنـسبةّفـيّ

 .27االقتصادّغيرّالرسميّوتقديمّتغطيةّتأمينيةّلكافةّالمسنين تكـاليفّالعـاملينّفـي

ةّاألفراد،ّيإنّالضمانّاالجتماعيّيساعدّعلىّالتنميةّاالقتصاديةّللدول،ّحيثّيرفعّمنّمستوىّرفاه

هذاّيؤديّّ،منّخاللّخلقّفرصّمتساويةّومتكافئةّلجميعّأفرادّالمجتمعوذلكّومنّمستواهمّالثقافيّوالصحي،ّ

فيّالبالدّمنّخاللّللدولّإلىّاإلزهادرّاإلقتصادي اقتصادياًّ ،ّكماّيساهمّالضمانّاالجتماعيّفيّخلقّانتعاشاًّ

منّثمّزيادةّاالستهالكّواالستثمارّّوباإلضافةّإلىّنتاجية.ّزيادةّالتشغيلّواستخدامّكافةّالجهودّوالعناصرّاال

التشغيلّالناتجّعنّتأمينّعيشّاألفرادّوراحتهمّّعندّالتعرضّللحاجةّوالمخاطرّعنّطريقّتقديمّاالعاناتّ

 .28ّّوالخدمات

                                                           
 .2(. فلسطين: مؤسسة الضمان االجتماعي. ص2018. )2016( لسنة 19النشرة التعريفية بقانون الضمان اإلجتماعي رقم )26 

. فلسطين: معهد أبحاث السياسات (33)ص خيارات أنظمة الضمان االجتماعي والحماية االجتماعية في فلسطين(. 2016جميل, مسيف. )27 

 االقتصادية الفلسطيني )ماس(.

 .15ص  .مرجع سابق ،الراوي، عالء شفيق28 
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الواردة في قانون الضمان االجتماعي الفلسطيني  المرأة وق النصوص القانونية المتعلقة بحقبعض  .2-2

 2016( لسنة 19رقم )

جتماعيّيكفلّللمرأةّالعاملةّحقهاّفيّالحصولّعلىّبأنّقانونّالضمانّاالّالحقوقيينيدعيّبعضّ

نّ،ّوبذلكّيكونّالقانّويقلّأجرهاّعنّالحدّاألدنىّلألجورأالّّاألجرّالعادل،ّبمعنىّأنّهذاّالقانونّيضمنّلها

ستنادًاّا،ّوذلك29ّوعملّعلىّتوفيرّحياةّكريمةّلهاستغالل،ّقدّمنحهاّالحمايةّعلىّحقوقهاّمنّالتالعبّواال

جتماعيّالفلسطينيّوالتيّنصتّ(ّمنّقانونّالضمانّاال42منهمّإلىّالفقرةّاألولىّفيّالفرعّ)ب(ّفيّالمادةّ)

علىّأنهّيجبّأالّيقلّالحدّاألدنىّلألجرّالخاضعّللتأميناتّعنّالحدّاألدنىّلألجور.ّوترىّالباحثةّأنّالحدّ

رتفاعّرتفاعّتكاليفّالحياةّبكافةّجوانبها،ّإضافةّإلىّاالاقدّتمّتحديدهّمنذّعدةّسنوات،ّورغمّاألدنىّلألجورّ

فيّغالءّالمعيشة،ّورغمّالتغيراتّالتيّتحدثّوبشكلّمستمرّعلىّقيمةّالعملة،ّإالّأنّهذاّالمقدارّمنّاألجرّ

منّبقيّثابتًا،ّفحتىّنستطيعّالحكمّعلىّأنّقانونّالضمانّاإلجتماعيّقامّفعلياًّ التالعب،ّّبحمايةّحقوقّالمرأّة

فإنهّمنّالضرورةّأنّيتمّإصدارّقرارّبتعديلّمقدارّالحدّاألدنىّلألجورّورفعهّلكيّيتوائمّمعّمتطلباتّالحياةّ

 الكريمة.

ذاّالّكرامةّللمرأة،ّفإنّهيمنحّحياةّمليئةّباللألجورّوإنّكناّنفترضّبأنّالمقدارّالحاليّللحدّاألدنىّ

نّالمخالفينّلتطبيقّقانونّالحدّاألدنىّلألجور،ّوأنّهنالكّالكثيرّمنّالمؤسساتّوالمشاريعّينفيّوجودّالكثيرّم

ستغاللّاالتشغيليةّفيّالقطاعّالخاصّالتيّالّت ط بقّهذاّالقانونّعلىّالنساء،ّوتعملّهذهّالمؤسساتّعلىّ

،ّلألجوراأليديّالعاملةّالرخيصةّمنّالنساء،ّوذلكّمنّخاللّإعطائهاّأجرّبمقدارّأقلّمنّمقدارّالحدّاألدنىّ

                                                           
 لعمال فلسطين، الموجودة على الرابط:  ملإلتحاد العا 2016( لسنة 19ورشة عمل حول قانون الضمان االجتماعي رقم ) 29
 https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/11/22/1194162.html: 15/12/2018، تاريخ الزيارة.  
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ّيثيرّالجدلّهنا ّالممارساتّأثناءّتشغيلّاأليديّالعاملةّمنّالنساءّدونّالرجال،ّّوما أنهّيتمّاستخدامّهذه

يداو،ّوالتيّتفاقيةّسافيّذلكّانتهاكًاّللمادةّالثانيةّمنّّوهناّ،مبررينّذلكّبأنّالمرأةّتقبلّبأيّمقدارّمنّالمال

متناعّالسلطاتّوالمؤسساتّالعامةّعنّمباشرةّأيّعملّتميزيّضدّالمرأةّوأنّيتمّإبطالّالقائمّاتنصّعلى:ّ"ّ

ونّدعاءّبأنّهذاّالقانإذنّوّقبلّاالمنّالقوانينّواألنظمةّواألعرافّوالممارساتّالتيّتشكلّتمييزًاّضدهاّ"،ّ

أنّيتمّقدّ ّتخاذّإجراءاتّقانونيةّلمحاكمةّكلّمنّيعملاجاءّلكفالةّحياةّكريمةّلهؤالءّالنساء،ّمنّالضرورةّأوالًّ

ّعلىّإستغاللّعنصرّالنساءّفيّالمجتمع.ّ

العملّّشتراكاتّالشهريةّالتيّيتحملهاّصاحببلغتّنسبةّاالّفقدّوبالنسبةّلمواردّتمويلّتأمينّاألمومة،

(ّمن89ّليهمّالخاضعّللتأمينات،ّوذلكّكماّجاءّفيّالفقرةّاألولىّفيّالمادةّ)(ّّمنّأجرّالمؤمنّع0.3%)

قانونّالضمانّاإلجتماعيّالفلسطيني،ّوترىّالباحثةّأنّتحملّأصحابّالعملّلجزءّمنّتكاليفّإجازةّاألمومة،ّ

منّ طبيقّبعاتّتتسيدفعّأصحابّالعملّلتجنبّتوظيفّالنساءّفيّمؤسساتهمّومشاريعهمّالخاصة،ّوذلكّخوفاًّ

لتزاماتّعلىّأصحابّالعمل،ّوبالتاليّقدّيؤديّهذاّالقانونّاقانونّالضمانّاإلجتماعيّوماّيترتبّعليهّمنّ

(ّفي23ّزديادّنسبّالبطالةّبينّصفوفهن،ّوهناّيتجلىّاإلخاللّبالمادةّ)اّولوظائفهن،ّّلخسارةّعددّمنّالنساء

ّشخصّالفقرةّاألولىّمنّاإلعالنّالعالميّلحقوقّاإلنسان،ّوالتيّتنص ،ّوفيّالعملفيّّحقُّّّعلىّأنّ"ّلكلِ 

يّة أنّعلىّالحكومةّاحرِ  وترىّالباحثّة منّالبطالة"ّ، وفيّالحمايّة وم رضيةّ، وفيّشروطّعملّعادلّة ختيارّعملهّ،

تباعّأساليبّوطرقّمنّشأنهاّأنّتلغيّهاجسّأصحابّالعملّمنّتشغيلّاأليديّالعاملةّالنسائية،ّاالفلسطينيةّ

صحابّالعملّبدفعّهذهّالنسبة،ّسواءّقامواّبتشغيلّالنساءّأوّقامواّبتشغيلّالذكورّكأنّتفرضّعلىّجميعّأ

ّفقط.ّأوّأنّتتحملّالحكومةّكاملّتكاليفّإجازةّاألمومة.
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شتراكاتّ(ّمنّقانونّالضمانّاإلجتماعي،ّعلىّأنّّ"ّنسبةّاال89وقدّنصتّالفقرةّالثانيةّفيّالمادةّ)

(ّمنّاألجرّالخاضعّ%0.2رّالعاملّالمؤمنّعليهّتبلغّنسبةّ)الشهريةّالتيّيقتطعهاّصاحبّالعملّمنّأج

هنالكّبعضّالشكوكّالتيّتدورّحولّهذاّالبندّوالمتمثلةّفيّأنّالمرأةّلمّتأخذّحقهاّمنّفكانّللتأميناتّ"،ّ

اتّتميزيةّشتراطابهذهّالطريقةّفيهّدّالقانون،ّكماّأنّوضعّهذاّالبندّالنقاشّعلىّكافةّالمستوياتّخاللّإعدا

لمرأة،ّباإلضافةّإلىّأنّالنصّحولّالموضوعّغامضّولمّيصرحّإذاّكانتّهيّوحدهاّستدفعّهذهّالنسبةّضدّا

وترىّالباحثةّأنّهذهّالمسؤوليةّالّيجبّأنّتتحملهاّالمرأة،ّفهوّليسّ،30ّأمّأنّالعاملّأيضًاّسيساهمّفيّذلك

ّ ّعلى ّالمحافظة ّفي ّتتجلى ّمجتمعية ّقضية ّإنها ّبل ّوحدها، ّبها ّخاٍص ّخاللّبشيٍء ّمن ّالمجتمع ديمومة

أنّتدفعّهذهّالمساهمةّ المحافظةّعلىّنسلّهذاّالمجمتع،ّفيّحينّأنّقانونّالضمانّاإلجتماعيّيطالبّالمرأّة

 فيّالصندوق.

جتماعيّعلىّأنه:ّ"ّيحقّللمؤمنّ(ّمنّقانونّالضمانّاال90كماّونصتّالفقرةّاألولىّفيّالمادةّ)

ّإثني ّالحصولّعلىّإجازةّأمومةّلمدة ّبناًءّعلىّتقريرّّعليها ّالقرارّبقانون، ّألحكامّهذا ّوفقًا عشرّأسبوعًا

ثةّأشهرّشتراكاتّثالالمرجعّالطبيّالذيّيحددّالتاريخّالمتوقعّلوالدةّالمؤمنّعليها،ّشريطةّأنّتكونّمسددةّال

سابيعّأّخاللّالسنةّالسابقةّإلجازةّاألمومة"،ّوالفقرةّالثانيةّنصتّعلىّأن:ّ"ّفترةّاإلجازةّالّتزيدّعنّخمسة

اّماّ"ّوترىّالباحثةّأنّهذهّالمادةّقدّحملتّبينّطياتهالوالدة.متصلةّقبلّالوالدة،ّوالّتقلّعنّسبعةّأسابيعّبعدّ

الفلسطينية،ّحيثّأنهاّرفعتّمنّالحدّاألدنىّللحقّفيّإجازةّاألمومة،ّفقدّتمّزيادةّمدتهاّإلىّ هوّإيجابيّللمرأّة

2000ّ(ّلسنة7ّّ(ّمنّقانونّالعملّالفلسطينيّرقمّ)103المادةّ)ّأكدتّأسابيع،ّكما10ّأسبوعًاّبداًلّمن12ّّ

"ّللمرأةّالعاملةّالتيّأمضتّفيّالعملّقبلّكلّوالدةّمدةّمائةّوثمانينّيومًاّالحقّفيّإجازةّوضعّلمدةّعشرةّ

                                                           
: معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني بشأن الضمان االجتماعي. فلسطين 2016لسنة  6تقييم قرار بقانون رقم (. 2018الخضر, محمد. )30 

 .9)ماس(. ص



20 | P a g e 
 

حيثّكانّقانونّالضمانّاال ،ّ" الوالدّة علىّاألقلّبعّد أسابيّع ستّة األجرّمنهّا ينيّلفلسطجتماعيّاأسابيعّمدفوعّة

(ّمتماشيًاّمعّاإلتجاهّالدوليّبرفعّالحدّاألدنىّللحقّفيّإجازةّاألمومةّإذاّكانتّالظروف90ّفيّمادتهّرقمّ)

رتقىّقانونّالضمانّبحقّالمرأةّفيّهذاّالمجال،ّوبذلكّيتجلىّاالمحيطةّباألمرّفيّالدولةّتسمحّبذلك،ّوقدّ

تفاقيةّالقضاءّعلىّجميعّا(ّمن11ّيّالمادةّ)نسجامّقانونّالضمانّاإلجتماعيّالفلسطينيّمعّالفقرةّ)ب(ّفا

إدخالّنظامّإجازةّاألمومةّالمدفوعةّاألجرّأوّالمشفوعةّ )سيداو(،ّوالتيّنصتّعلىّّ" أشكالّالتمييزّضدّالمرأّة

عضّفيّحينّناقشّبجتماعيةّ"،ّجتماعيةّمماثلةّدونّفقدانّللعملّالسابقّأوّلألقدميةّأوّللعالواتّاالابمزاياّ

قّالمرأةّفيّهذهّالمادةّمختزلّفيّبندّسطحيّجدًاّيتعلقّبإجازةّاألمومةّفقط،ّوالّيختلفّكثيرًاّأنّحبّالباحثين

عنّسابقهّفيّقانونّالعمل،ّكماّأنّالقانونّلمّيحددّفيماّإذاّكانتّمدةّاإلثنيّعشرّأسبوعًاّتشملّاإلجازاتّ

ثلّبعضّاألوقاتّاالستثنائيةّمّالسنويةّوالعطلّالرسميةّأمّال،ّوّلمّيخصصّللمرأةّالحاملّأيّامتيازاتّفي

 31شهرّرمضان.

تفاقياتّالدوليةّلمّيردّفيهاّأيّينصّيحددّمدةّإجازةّاألمومة،ّوذلكّعلىّوالّبدّمنّاإلشارةّإلىّأنّاال

صاديةّقتعتبارّأنّكلّدولةّلهاّظروفهاّالخاصةّالتيّتختلفّعنّالدولّاألخرىّمنّالنواحيّالسياسيةّواالّا

بإلزامّالدولّبضرورةّتوفيرّهذاّالحقّللمرأة،ّووجوبّحمايته،ّعلىّأالّيكونّالتحديدّللحدّجتماعية،ّواكتفتّواال

،ّومثال32ّحترامااألدنىّمنّمدةّاإلجازةّالّإنسانيّويؤثرّبشكلّسلبيّعلىّقدرةّالمرأةّعلىّالعيشّبكرامةّوب

لحدّعلىّتحديدّمقدارّاّتفاقياتّالدوليةّعلىّضرورةّتحديدّحدّأدنىّلألجورّإالّأنهاّلمّتنصالذلكّتأكيدّا

                                                           

 .9ص .مرجع سابق ،محمدالخضر,  31 

. لندن: الوضع وفقا لقانون العمل السعودي و المعايير الدولية الحماية القانونية للمرأة العاملة في فترتي الحمل و(. 2015منصور, نسرين. )32 

 .141-122مركز لندن لالستشارات والبحوث. ص 
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األدنىّلألجور،ّوتركتّذلكّلتقومّكلّدولةّعلىّحدٍةّبتحديدّهذاّالمقدارّعلىّأنّيكفلّلإلنسانّالحياةّالكريمةّ

ّوالمتطلباتّاألساسية.ّ

 النتائج والتوصيات. 3

التمييزّ وعدّم لحمايتهاّ، منّالضماناتّالهادفّة العديّد وأقرتّلهّا العملّ، للمرأّة أتاحتّالمواثيقّالدوليّة لقّد

ضدهاّعلىّأساسّالنوعّاإلجتماعي،ّحيثّت عت ِبرّهذاّالمواثيقّأنّلعملّالمرأةّدورّكبيرّفيّخدمةّالمجتمع،ّ

فيّالمجتمع معّالتطورّالذيّلحقّوضعّالمرأّة ،ّالدوليّبشكلّعام،ّوفيّفلسطينّبشكلّخاصّكماّأنهّوتماشياًّ

هتمّالمشرعّالفلسطينيّبضرورةّتهيئةّالظروفّوالشروطّالتيّتحميّّازديادّأهميةّدخولهاّسوقّالعملّفقدّاومعّ

بذلك،ّفقدّكانّ حقوقهاّفيّميادينّالعمل،ّوذلكّمنّخاللّالنصّعلىّالضماناتّالالزمةّالتيّتكفلّلهاّحقوقهّا

عملّ،2016ّ(ّلسنة19ّجتماعيّالفلسطينيّرقمّ)اتّفيّقانونّالضمانّاالآخرّنصّعلىّهذهّالضمان وهوّمّا

ّهذاّالبحثّعلىّدراسته،ّوعلىّضوءّذلكّخلصتّالباحثةّإلىّمجموعةّمنّالنتائجّوالتوصيات:

 النتائج .1-3

ّقانونّالضمانّاالجتماعيّالفلسطينيّرقمّ) -1 علىّزيادةّمدةّإجازةّاألمومةّإلى2016ّّ(ّلسنة19ّع ِمل 
ّبداًلّمنّعشرةّأسابيع،ّإالّأنّالقانونّلمّيحددّفيماّإذاّكانتّمدةّاإلثنيّعشرّا ّأسبوعًا ثنيّعشر 

 .اتّالسنويةّوالعطلّالرسميةّأمّالأسبوعًاّتشملّاإلجاّز
الحمايةّللمرأةّعلىّحقوقهاّمنّالتالعب2016ّّ(ّلسنة19ّجتماعيّرقمّ)لمّيمنحّقانونّالضمانّاال -2

 توفيرّحمايةّكريمةّلها.ستغالل،ّولمّيعملّعلىّواال

أعباءّإضافيةّلمّيحملهاّلها2016ّّ(ّلسنة19ّجتماعيّالفلسطينيّرقمّ)حملّقانونّالضمانّاال -3 المرأّة

 قانونّالعملّوالمتمثلةّفيّمساهمتهاّبتكاليفّإجازةّاألمومة.
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يمنحّقانونّ -4 )لّم لسنة19ّالضمانّاإلجتماعيّرقّم منّالنقاشّعلىّكافةّالمست2016ّّ( حقهّا ّوياتالمرأّة

 .خاللّإعدادّالقانوّن

بنسبةّاالشتراكاتّالشهريةّالتيّيقتطعهاّصاحبّالعملّمنّلمّتكنّبنودّالقانونّواضحةّفيماّيتعلقّ -5

الطريقةّفيهّإشتراطاتّ(ّحيثّأنّعرضّهذاّالبندّبهذهّ%0.2أجرّالعاملّالمؤمنّعليهّوالتيّتبلغّ)

ّامضغنّالذينّسيخضعونّلهذهّالمادةّاإلضافةّإلىّأنّالنصّحولّجنسّالعامليتميزيةّضدّالمرأة،ّب

 أمّأنّالعاملّأيضًاّسيساهمّفيّذلك.نسبةّاالشتراكّولمّيصرحّإذاّكانتّهيّوحدهاّستدفعّ

أبرزّ،ّالّتنسجمّمعّبنود2016ّ(ّلسنة19ّبنودّقانونّالضمانّاإلجتماعيّالفلسطينيّرقمّ)ّأنّغالبية -6

 .االتفاقياتّالدوليةّفيماّيتعلقّبحقوقّالمرأةّالعاملة

 التوصيات. 2-3

ضرورةّإصدارّقرارّبتعديلّمقدارّالحدّاألدنىّمنّاألجور،ّوالعملّعلىّرفعهّلكيّيتوائمّمعّمتطلباتّ -1

 الحياةّالكريمة.

أجورًاّّنمنحهبّوالمتمثلّستغاللّعنصرّالنساءاأصحابّالعملّالذينّيعملونّعلىّسبةّضرورةّمحا -2

 أقلّمنّالرجال.

تباعّأساليبّوطرقّمنّشأنهاّأنّتلغيّهاجسّأصحابّاضرورةّأنّتعملّالحكومةّالفلسطينيةّعلىّ -3

العملّمنّتشغيلّاأليديّالعاملةّالنسائية،ّكأنّتفرضّعلىّجميعّأصحابّالعملّبدفعّهذهّالنسبة،ّ

 سواءّقامواّبتشغيلّالنساء،ّاوّقامواّبتشغيلّالذكور.

لحقّا -4 متساوياًّ حقاًّ القانونّّوّلرجلّفيضرورةّمنحّالمرأّة  ستويات.ّعلىّكافةّالمنقاشّوصياغةّبنودّهذّا
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ّاال -5 ّنسبة ّستدفع ّالمرأةّوحدها ّكانت ّإذا ّفيما ّالقانون ّفي ّواضحّوصريح ّنص ّتحديد شتراكّضرورة

 (،ّأمّأنّالعاملّالرجلّأيضًاّسيساهمّفيّذلك.%0.2الشهريّلتأمينّاألمومةّوالتيّتبلغّ)

مدةّاإلثنيّعشرّأسبوعًاّتشملّاإلجازاتّالسنويةّوالعطلّالرسميةّّضرورةّأنّيتمّتحديدّفيماّإذاّكانت -6

 .أمّال

ّ

ّ

 

 

 

 

ّ

 



 

 المراجعالمصادر و 

 أواًل: المصادر

  :(70القرآن الكريم، )اإلسراء 

  ،كانون  10( المؤرخ في 3 -ألف )د 217اعتمد ونشر بقرار الجمعية العامة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

 .1948األول/ ديسمبر  

  العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام

 .1966كانون األول/ ديسمبر  16( المؤرخ في  21-ألف ) د 220بقرار الجمعية العامة 

 ل التمييز ضد المرأة )سيداو(، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام اتفاقية القضاء على جميع أشكا

 .1979كانون األول/ ديسمبر  18المؤرخ في  34/ 180بقرار الجمعية العامة 

 ثانيًا: التشريعات

 ( لسنة 19القرار بقانون رقم )( من عدد الوقائع 2)م، بشأن الضمان االجتماعي، المنشور على الصفحة 2016

 .م20/10/2016( " ممتاز "، بتاريخ 13الفلسطينية رقم )

 ( لسنة 7قانون العمل رقم )(، بتاريخ  39(، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم )7م، المنشور على الصفحة )2000

 م.25/11/2001

 ( لسنة 11قرار مجلس الوزراء رقم )وطنية م بشأن اعتماد الحد االدنى لألجور في جميع مناطق السلطة ال2012

 .م27/2/2013(، بتاريخ 99(، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم )112الفلسطينية، المنشور على الصفحة  )

 ثالثًا: الدراسات 

 ّ,(44.ّ)ص.ّحقوق المرأة الفلسطينية بين إتفاقية سيداو والتشريعات الفلسطينية .(2017) .فاتنسلهبّ 

 .فلسطين:ّجامعةّالنجاحّالوطنيةّ-نابلس



 

 ّ,(17.ّ)ص.ّننساء في الظل: النساء واإلقتصاد غير الرسمي فلسطي .(2018) .ناهدسمارة,ّ .عمادالصيرفي 

 .فلسطين:ّجامعةّبيرزيتّ-رامّهللا

 ّ,2045ّ-2007.ّ)ّضمانات حقوق المرأة العاملة في قانون العمل األردني واألماراتي .(2010) .زيدالعقايلة

 .االسكندرية:ّدارّالمنظومةصّ(ّ

 ّ,ّص1ّ.ّ)عحماية حقوق المرأة وفقا التفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة )سيداو( .(2017) .زهرةنعار،

 .جامعةّمواليّالطاهرّ-الجزائر:ّمجلةّالدراساتّالحقوقية(208ّّ-189

 ّ مصادقة المغرب على البروتوكول اإلختياري إلتفاقية سيداو: قراءة في األسس  .(2015) .محمدالباكوري,

 .الرباط:ّمجلةّالفقهّوالقانوّن(.62ّّ-53،ّص1ّ.ّ)عوالرهانات

 ّ,حقوق المرأة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في ضوء ما جاء في القرآن  .(2011) .تهانيمحجوب

 ّ.السودان:ّالمؤتمرّالعالميّللقرآنّالكريمّودورهّفيّبناءّالحضارةّاإلنسانيةّ(.113ّ-89،ّص4ّ)ع.ّالكريم

 ّ,السودان:ّ(19ّ.ّ)صّالعنف القائم على أساس النوع وإثارة اإلجتماعية على المرأة .(2018) .محمدحمدين

 ّ.جامعةّزالنجي

 ّ,51ّ.ّ)عإضاءات على حقوق المرأة في قانوني العمل والضمان اإلجتماعي األردنيين .(2012) .زيادالعقيلي،

 ّ.المنصورةجامعةّّ-مصر:ّمجلةّالبحوثّالقانونيةّواالقتصادية(164ّّ-71صّ

 ّّ،ّص1ّ.ّ)عحقوق المرأة بين الصكوك الدولية والتشريعات الجزائرية : دراسة مقارنة .(2017) .عائشةدويدي،

 ّ.المركزّالقوميّللبحوثّغزة(.198-212ّّ

   ّ,6ّصّ.فلسطين:ّجامعةّاألزهرّ-غزة .حقوق المرأة ما بين اإلسالم واتفاقية سيداو .(2008) .محمداحمد. 

 ّّالوسيطالمعجم 

 ّّ,و اتفاقية سيدا –أثر اإلتفاقيات الدولية في قانون األسرة الجزائري  .(2016) .زغينةنسيمة,ّ .غازّيعبدّالحليم

 .11.ّصّالمسيلةّ-الجزائر:ّجامعةّمحمدّبوضياف .نموذجاً 

 ّّ،صندوقّاألممّالمتحدةّاإلنمائيّللمرأةUNIFEM(ّ.2003ّ.) التقارير تقييم وضع المرأة: دليل خاص بإعداد

 11.ّنيويورك.ّصعن إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، سيداو



 

   (ّ.2017ّأبوّمسامح،ّعمران.) التنظيم القانوني لإللتزام بالمعاهدات الدولية في التشريع الفلسطيني "دراسة

 87.ّغزة:ّالجامعةّاإلسالمية.ّصّبالشريعة اإلسالمية" مقارنة 

 ّّ1،ّص2ّ)عّ.الضمان االجتماعى : آثاره االقتصادية وتطبيقاته فى ليبيا(.1966ّفيق.ّ)الراوي،ّعالءّش-

 مكتبّالبحوث.ّ-كليةّاالقتصادّّ-جامعةّبنغازيّّ(18

 ّّ(ّ.1988ّالقاضي،ّفؤادّمحمد.)ّالجهازّ(18-15،ّص13ّ.ّ)عقضية التنمية وتحقيق الضمان االجتماعي،

 المركزيّالمصريّللتنظيمّواالدارة.

 ّّ,من منظور اقتصاد السوق  2016( لسنة 19قرار بقانون الضمان االجتماعي رقم )ّ.(2018االء.ّ)حماد

 .7صّفلسطين:ّمعهدّالحقوق،ّجامعةّبيرزيتّ-بيرزيت .االجتماعي

 ّ(ّ ّرقم ّاإلجتماعي ّالضمان ّبقانون ّالتعريفية 19ّالنشرة ّلسنة )2016(ّ ّالضمان2018ّ. ّمؤسسة ّفلسطين: .)

 .2.ّصاالجتماعي

 ّّ,(33ّ)ص.  خيارات أنظمة الضمان االجتماعي والحماية االجتماعية في فلسطين .(2016) .مسيفجميل

 .فلسطين:ّمعهدّأبحاثّالسياساتّاالقتصاديةّالفلسطينيّ)ماس(

 ّ,ّمعهدّفلسطين .بشأن الضمان االجتماعي 2016لسنة  6تقييم قرار بقانون رقم  .(2018) .محمدالخضر:

 .9.ّصالفلسطينيّ)ماس(أبحاثّالسياساتّاالقتصاديةّ

 ّ الحماية القانونية للمرأة العاملة في فترتي الحمل و الوضع وفقا لقانون العمل  .(2015) .نسرينمنصور,

 .141-122.ّصّلندن:ّمركزّلندنّلالستشاراتّوالبحوث .السعودي و المعايير الدولية

 رابعًا: المواقع اإللكترونية

 ّعلىّالرابط:ّّّاملإلتحادّالع2016ّ(ّلسنة19ّرقمّ)ورشةّعملّحولّقانونّالضمانّاالجتماعي لعمالّفلسطين،ّالموجودّة

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/11/22/1194162.htmlّّالزيارة ّتاريخ ،

:15/12/2018.ّ
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