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ــــــــ  ــــــــة ورســــــــالة املركــــــــز  ســــــــوده العدالــــــــة واملســــــــاواة وســــــــعينا الــــــــدائم مــــــــن منطلقــــــــات رؤ بنــــــــاء مجتمــــــــع فلســــــــطي 
ناد للمعــــــــــاي واملواثيــــــــــق الدوليــــــــــة  ــــــــــا باالســــــــــ ان ــــــــــز حقــــــــــوق املــــــــــرأة ورفــــــــــع م عز ســــــــــاء وحمايــــــــــة و ن ال نحــــــــــو تمكــــــــــ

ــــــــ  ســــــــان نــــــــرى لزامــــــــًا ع ، مــــــــن قــــــــوق اإل ــــــــ ــــــــدون تمي افــــــــة، و ن  م بتــــــــوف أمــــــــن ورفــــــــاه املــــــــواطن ــــــــ الدولــــــــة أن تل
شـــــــر ســـــــانية، خـــــــالل ســـــــن  قـــــــوق االجتماعيـــــــة واالقتصـــــــادية والكرامـــــــة اإل ـــــــى مـــــــن ا ـــــــد االد ـــــــم ا عات تـــــــوفر ل

. ن ضــــــــــمان اجتمــــــــــا ســــــــــان وذلــــــــــك مــــــــــن خــــــــــالل ســــــــــن قــــــــــوان عــــــــــد الضــــــــــمان  كحقــــــــــوق أساســــــــــية مــــــــــن حقــــــــــوق اال
ن املرتبطــــــــة ارتباطــــــــاً  ــــــــ القــــــــوان ــــــــ أكــــــــدت  وثيقــــــــاً  االجتمــــــــا والتأمينــــــــات االجتماعيــــــــة مــــــــن أك بحقــــــــوق األفــــــــراد ال

قـــــــــــــــــوق االقتصـــــــــــــــــادية عل ـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــدو ل ا الع ـــــــــــــــــ رأســـــــــــــــــ ســـــــــــــــــان، وع قـــــــــــــــــوق اإل ـــــــــــــــــا االتفاقيـــــــــــــــــات الدوليـــــــــــــــــة 
 . تمع دون تمي ميع أفراد ا ش الكرم    واالجتماعية والثقافية، وذلك لضمان العدالة والع

شـــــــــــة النـــــــــــاس ووجـــــــــــود الضـــــــــــمانات  تمـــــــــــام خـــــــــــاص الرتباطـــــــــــھ الوطيـــــــــــد بمســـــــــــتوى مع ـــــــــــذا القـــــــــــانون با حظـــــــــــى  و
مــــــــــــــل والــــــــــــــوالدة، أو االجتماعيــــــــــــــ ــــــــــــــ حالــــــــــــــة املــــــــــــــرض، أو إصــــــــــــــابات العمــــــــــــــل، أو التقاعــــــــــــــد والشــــــــــــــيخوخة، أو ا ة 

ا من القضايا االجتماعية ذات الصلة.    البطالة، أو التعوضات العائلية، أو غ

س، بموجـــــــــب  شـــــــــأن الضـــــــــمان االجتمـــــــــا الفلســـــــــطي مـــــــــن قبـــــــــل ســـــــــيادة الـــــــــرئ ومنـــــــــذ إصـــــــــدار القـــــــــرار بقـــــــــانون 
ـــــــــــا مـــــــــــن القـــــــــــانو  43املـــــــــــادة  ما ا و ـــــــــــات الشـــــــــــعبية بممارســـــــــــة ضـــــــــــغوط را ، بـــــــــــدأت ا ـــــــــــ الفلســـــــــــطي ن األسا

مايـــــــة  ت نصوصـــــــھ، ولقصـــــــوره عـــــــن تحقيـــــــق ا ـــــــ ضـــــــد القـــــــانون، وذلـــــــك ملـــــــا تضـــــــمنھ مـــــــن عيـــــــوب موضـــــــوعية اع
ب مشـــــــــروع القـــــــــانون  ســـــــــ ـــــــــ ت ومـــــــــة بالســـــــــ قـــــــــدما  ـــــــــ ا ـــــــــا، ومل ـــــــــ أقـــــــــرَّ مـــــــــن أجل ـــــــــة ال االجتماعيـــــــــة املطلو

شــــــــــاور  س دون ال جــــــــــراء املشــــــــــاورات الوطنيــــــــــة املناســــــــــبة  للــــــــــرئ ، و ي الفلســــــــــطي تمــــــــــع املــــــــــد مــــــــــع مؤسســــــــــات ا
ة وعماليــــــــة، ومؤسســــــــات متخصصــــــــة  ســــــــو مــــــــع جميــــــــع األطــــــــراف ذات الصــــــــلة مــــــــن نقابــــــــات عماليــــــــة، واتحــــــــادات 
ـــــــــ الشـــــــــارع الفلســـــــــطي ألن موضـــــــــوع القـــــــــانون يمـــــــــس  ـــــــــات واســـــــــعة  ـــــــــ تحر ـــــــــذا الشـــــــــأن، مـــــــــا أدى إ ذات صـــــــــلة 

ش فئات وش ساء.  لقمة ع ا ال تمع الفلسطي بمن ف   رائح واسعة من ا

ـــــــو أول مـــــــن عّلـــــــ ي واالجتمـــــــا  ـــــــان مركـــــــز املـــــــرأة لإلرشـــــــاد القـــــــانو ـــــــر مشـــــــروع لقـــــــد  ـــــــ خطـــــــورة تمر ـــــــرس ع ق ا
ســـــــــليط األضـــــــــواء  ـــــــــات املبـــــــــادرة ب ـــــــــ ا ـــــــــان املركـــــــــز مـــــــــن أو القـــــــــانون دون املشـــــــــاورات الوطنيـــــــــة ذات الصـــــــــلة، و
س، وقــــــام مــــــن خــــــالل إعــــــداد ورقــــــة سياســــــات  ــــــ ــــــ أســــــاس ا ــــــ ضــــــد املــــــرأة ع ــــــ مــــــا تضــــــمنھ القــــــانون مــــــن تمي ع

ن الرجــــــــــل واملــــــــــرأة فيمــــــــــا يتعلــــــــــق بقــــــــــانون الضــــــــــمان  ســــــــــبقت إصــــــــــدار القــــــــــانون باملطالبــــــــــة بالعدالــــــــــة واملســــــــــاواة بــــــــــ
عمل.  انت  ن  ا املتو ح و   االجتما وال سيما حق املرأة األرملة  الراتب التقاعدي لزوج

ــــــــاً  اً  كمــــــــا قــــــــاد املركــــــــز حرا ــــــــ للمطالبــــــــة بقــــــــانون يقــــــــّد  واســــــــعاً  ســــــــوّ ا ع ع ــــــــ مايــــــــة االجتماعيــــــــة للمــــــــرأة و م ا
ـــــــــ جميـــــــــع منـــــــــا ا ـــــــــ املشـــــــــاركة  مة  ـــــــــ ســـــــــوق العمـــــــــل الفلســـــــــطي واملســـــــــا ـــــــــا الولـــــــــوج إ يـــــــــاة العامـــــــــة، بمـــــــــا ف

ـــــــــــ قـــــــــــانون الضـــــــــــمان االجتمـــــــــــا املُ  يـــــــــــاة االقتصـــــــــــادية، ورأى  ســـــــــــاء وعـــــــــــدم ا قـــــــــــر عوامـــــــــــل مســـــــــــاعدة لطـــــــــــرد ال
لن  شـــــــ ــــــن  ســــــاء، رغـــــــم أ ـــــــ ضــــــد ال ــــــ وا ـــــــ ســــــوق العمــــــل ملـــــــا تضــــــمنھ القـــــــانون مــــــن تمي ن للــــــدخول إ ــــــ تحف
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ـــــــــ مـــــــــ ســـــــــبة األع ّ ال شـــــــــ ـــــــــى لألجـــــــــور، ففـــــــــي الوقـــــــــت الـــــــــذي  ـــــــــد األد ـــــــــ ال تتلقـــــــــى ا ل فيـــــــــھ ن القـــــــــوى العاملـــــــــة ال
تھ  ســــــــــ ســــــــــاء مــــــــــا  ية، فــــــــــإن  %19.1ال ــــــــــ القطــــــــــاع  %43مــــــــــن القــــــــــوى العاملــــــــــة الفلســــــــــطي عملــــــــــن بــــــــــأجر  ممــــــــــن 

عملــــــــــن  ســــــــــبة ممــــــــــن  ــــــــــ  ــــــــــ ذلــــــــــك أع لن إضــــــــــافة إ شــــــــــ ــــــــــى لألجــــــــــور، و ــــــــــد األد ن رواتــــــــــب دون ا ــــــــــاص يتلقــــــــــ ا
از املركزي لإلحصاء لعام  %46.1املنظمة تصل إ بالعمالة غ    .2017حسب إحصائيات ا

، ســــــــــيؤدي دون   ــــــــــ ــــــــــر مشــــــــــروع قــــــــــانون الضــــــــــمان االجتمــــــــــا بصــــــــــيغتھ األو ــــــــــان مــــــــــن املؤكــــــــــد أن تمر  ، التــــــــــا و
ي واالجتمــــــــا  انــــــــت مطالبــــــــات مركــــــــز املــــــــرأة لإلرشــــــــاد القــــــــانو نــــــــا  ســــــــاء. ومــــــــن  ــــــــ ضــــــــد ال ــــــــ وا ــــــــ تمي شــــــــك إ

ـــــــــ صـــــــــياغة بضـــــــــرورة أخـــــــــ ن االعتبـــــــــار  عـــــــــ ســـــــــاء العـــــــــامالت وقضـــــــــايا النـــــــــوع االجتمـــــــــا  ذ خصوصـــــــــية وضـــــــــعية ال
مايــــــــة مــــــــن أي  ســــــــاء بــــــــاألمن واالســــــــتقرار االقتصــــــــادي وا ، وذلــــــــك لضــــــــمان تمتــــــــع ال قــــــــانون الضــــــــمان االجتمــــــــا

ل حاجــــــة ُم  ــــــ س، إذ أصــــــبح عمــــــل املــــــرأة خــــــارج امل ــــــ ــــــ أســــــاس ا ــــــ ع ال التمي ل مــــــن أشــــــ ــــــة لســــــد حاجــــــة شــــــ
يــــــــــــاة ا ــــــــــــ ا شــــــــــــة وانخفــــــــــــاض معــــــــــــدالت األجــــــــــــور. إال أن مشــــــــــــاركة املــــــــــــرأة  لفــــــــــــة املع ــــــــــــ ظــــــــــــل ارتفــــــــــــاع ت ألســــــــــــرة 

. لــــــــذلك، فــــــــإن  ــــــــا الشــــــــعور بــــــــاألمن الــــــــوظيفي واالجتمــــــــا ــــــــا، تمنح ئــــــــة مناســــــــبة ل االقتصــــــــادية تتطلــــــــب تــــــــوف ب
عـــــــــد مؤشـــــــــراً  ـــــــــ القـــــــــوى العاملـــــــــة  ســـــــــاء  ئـــــــــة املناســـــــــبة  انخفـــــــــاض مشـــــــــاركة ال ـــــــــ عـــــــــدم تـــــــــوفر الب لعمـــــــــل املـــــــــرأة ع

ن القــــــــــرار  وخصوصــــــــــاً  ــــــــــ اتخــــــــــاذ تبــــــــــة ع ســــــــــاء امل ــــــــــ تخوفــــــــــات ال تمعيــــــــــة الســــــــــائدة، وع ــــــــــ ظــــــــــل الثقافــــــــــة ا
ن مــــــن  ن وتمكــــــ ــــــن حقــــــوق ســــــاء العــــــامالت تكفــــــل ل ــــــ عــــــدم وجــــــود مظلــــــة حمائيــــــة لل ل، وع ــــــ بالعمــــــل خــــــارج امل

ا.   املطالبة 

ـــــــــــراك االجتمـــــــــــا ضـــــــــــد مشـــــــــــروع القـــــــــــانون أثـــــــــــره املباشـــــــــــ ـــــــــــان ل ـــــــــــ وقـــــــــــف العمـــــــــــل بقـــــــــــانون الضـــــــــــمان لقـــــــــــد  ر 
جــــــــراء التعــــــــديالت الالزمــــــــة عليــــــــھ قبــــــــل أن يقــــــــوم  ــــــــال للمشــــــــاورات الوطنيــــــــة عليــــــــھ و عــــــــادة فــــــــتح ا االجتمــــــــا و

س بــــــــإقراره مجــــــــدداً  ي واملؤسســــــــات الــــــــرئ تمــــــــع املــــــــد ــــــــ مــــــــن مطالبــــــــات ا ــــــــذه التعــــــــديالت الكث ، وقــــــــد تضــــــــمنت 
عـــــــــــض البنـــــــــــود  نـــــــــــاك  ة، ولكـــــــــــن ظلـــــــــــت  ســـــــــــو قوقيـــــــــــة وال ـــــــــــ أســـــــــــاس ا ســـــــــــاء ع يـــــــــــة ضـــــــــــد الفتيـــــــــــات وال التمي

ـــــــ حـــــــال  ـــــــ الراتـــــــب التقاعـــــــدي لالبنـــــــة  ـــــــق  رمـــــــان مـــــــن ا صـــــــر ا يل املثـــــــال ال ا ـــــــ ســـــــ ـــــــا ع ن، بمـــــــا ف ســـــــ ج
ن أبقي ع حق االبن من الراتب التقاعدي بصرف النظر عن حالتھ االجتماعية.  ا،  ح   زواج

ي واالجتمـــــــا ـــــــ مركـــــــز املـــــــرأة لإل ننـــــــا إ ـــــــذنرشـــــــاد القـــــــانو ن أيـــــــديكم/ن، ه املالحظـــــــات والتوصـــــــياتضـــــــع  ـــــــ  بـــــــ وال
نـــــــاول  ـــــــ ورقـــــــة املوقـــــــف املعـــــــدة مـــــــن املركـــــــز  ت ند إ ســـــــ ، و ية لقـــــــانون الضـــــــمان االجتمـــــــا ة فلســـــــطي ســـــــو ـــــــا  رؤ

ا  شــــــــأن الضــــــــمان االجتمــــــــا 2016) لعــــــــام 6بخصــــــــوص قــــــــرار بقــــــــانون رقــــــــم ( ــــــــ قــــــــام املركــــــــز بإعــــــــداد ثنــــــــاء أوال
ة القانون أوال لألسف لم يتم  2016راك األول بالعام ا ن االعتبار   ع ا  ديدة.خذ   ا

ا بنــــــاءاً أ عــــــديل ــــــ تــــــم  ديــــــدة لقــــــانون الضــــــمان االجتمــــــا وال ة ا ــــــ ــــــ  مــــــا فيمــــــا يتعلــــــق بال ــــــراك األخ ــــــ ا ع
ــــــــــ املســــــــــودة الســــــــــابقة مــــــــــازال مركــــــــــز  ــــــــــ لإلرشــــــــــاد املــــــــــرأةع ي واالجتمــــــــــا يؤكــــــــــد ع عــــــــــدد مــــــــــن القضــــــــــايا  القــــــــــانو

ية  ا.أالقانون ومن  ذا التمي   برز

ناة من التغطية حسب القرار  املغطاة والفئات . الفئات1   . 2016) لسنة 19بقانون رقم (املست
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ن ( ل من املادت ا  اآل5) واملادة (4وال تناول   ي :)  القرار بقانون 

ن بصاحب العمل غ منتظمة   )أ(  العامالت ال تكون عالق
ـــــــــ  ) مـــــــــن قـــــــــانون الضـــــــــمان االجتمـــــــــا الفلســـــــــطي5املـــــــــادة رقـــــــــم ( نصـــــــــت ناة مـــــــــن التغطيـــــــــة، ع الفئـــــــــات املســـــــــت

ـــــــــــ  مـــــــــــن نفـــــــــــس املـــــــــــادة  )3حيـــــــــــث تناولـــــــــــت الفقـــــــــــرة رقـــــــــــم ( م بصـــــــــــاحب العمـــــــــــل غ ـــــــــــون عالقـــــــــــ العمـــــــــــال الـــــــــــذين ت
ســـــــــــوق حليـــــــــــھ اإل إشـــــــــــارت أملـــــــــــا  منتظمـــــــــــة. ووفقـــــــــــاً  ســـــــــــاء املتدنيـــــــــــة  ســـــــــــبة مشـــــــــــاركة ال صـــــــــــائيات الرســـــــــــمية عـــــــــــن 

ـــــــ منـــــــتظمأالعمـــــــل، و  ل غ شـــــــ عملـــــــن  ي  ســـــــاء اللـــــــوا ـــــــ مـــــــن ال نـــــــاك عـــــــدد كب ـــــــ املشـــــــارع وورشـــــــات العمـــــــل  ن 
شـــــــ ـــــــ امل ليــــــة و ـــــــا،آامل ـــــــاض األطفـــــــال وغ ة ور ـــــــ مـــــــن األحيـــــــان،  دون عقـــــــود ت الصـــــــناعية الصـــــــغ ـــــــ كث  عمـــــــل 

يـــــــــدة ودون أيـــــــــة رقابـــــــــة أو  ـــــــــأجور ز ـــــــــى مـــــــــن األجـــــــــور وفـــــــــق قـــــــــرار مجلـــــــــس ضـــــــــ و ـــــــــد األد ـــــــــ ا صـــــــــول ع مانات ل
ــــــــــى لألجــــــــــور  2012للعــــــــــام  )11م ( الــــــــــوزراء رقــــــــــ ــــــــــد األد ل  1450ــــــــــو  الــــــــــذي اعتمــــــــــد ا ــــــــــ جميــــــــــع منــــــــــاطق شــــــــــي

ــــــــــــ جميــــــــــــع ا ية و ســــــــــــاءالســــــــــــلطة الفلســــــــــــطي ــــــــــــ ســــــــــــوق العمــــــــــــل  لقطاعــــــــــــات.  وتظــــــــــــل ال شــــــــــــًا  م ــــــــــــ الفئــــــــــــات  أك
ــــــ الفلســــــطي وال ــــــ تصــــــل إ ــــــ الرســــــ ال ــــــ العمــــــل غ ــــــ  ن  %46.1ســــــبة األع ــــــ حــــــ ــــــ ،  ســــــاء  ســــــبة ال بلغــــــت 

عتقـــــــــــــد حســـــــــــــب اإل %19.1القـــــــــــــوى العاملـــــــــــــة  نـــــــــــــاك ضـــــــــــــرورة إليجـــــــــــــاد أحصـــــــــــــائيات الرســـــــــــــمية، فإننـــــــــــــا  دوات أن 
ــــــــ ســــــــوق العمــــــــل،  ســــــــاء  ــــــــ عمــــــــل ال ــــــــنرقابيــــــــة وحمائيــــــــة تراقــــــــب ع ــــــــى مــــــــن األجــــــــور ل ــــــــد األد مــــــــن ، وضــــــــمان ا

شــــــــرأ ــــــــن املواثيــــــــق الدوليــــــــة وال ــــــــا ل ــــــــ كفل ن العماليــــــــة ال ــــــــا القــــــــانون جــــــــل حمايــــــــة حقــــــــوق ليــــــــة بمــــــــا ف عات ا
امن مع سا الفلأل ا ة بال أولو   القانون.تنفيذ  سطي 

   عمال وعامالت املنازل :ب) (

عــــــة مــــــن القــــــرار بقــــــانون الفئــــــات املغطــــــاة و  ــــــ الــــــرغم مــــــن شــــــمول فئــــــة عمــــــال وعــــــامالت أتناولــــــت املــــــادة الرا نــــــھ ع
اآلأال إاملنازل بالقرار بقانون  ذه املادة  عض املالحظات ع  ل    ي:ننا 

ـــــــا ل  - ســـــــري عل ـــــــ  عـــــــة مـــــــن القـــــــانون الفئـــــــات املغطـــــــاة بموجبـــــــھ وتحديـــــــد الفئـــــــات ال قـــــــد تناولـــــــت املـــــــادة الرا
ـــــــا أ امــــــھ وم ـــــــم وفقـــــــ"5البنـــــــد رقـــــــم "ح ــــــ حكم ـــــــذه الغايـــــــة اً خـــــــدم املنـــــــازل ومـــــــن  نـــــــھ أي أ “لنظـــــــام يصـــــــدر ل

الـــــــة تـــــــم تأجيـــــــل اســـــــتفادة وانضـــــــمام خـــــــدم املنـــــــازل  ـــــــذه ا . ورغـــــــم إـــــــ  ـــــــ صـــــــندوق الضـــــــمان االجتمـــــــا
تم الحقــــــــاً اــــــــ إن القــــــــانون أشــــــــار أ م للقــــــــانون، إ نــــــــھ ســــــــ نــــــــھ لــــــــم يــــــــتم أال إصــــــــدار نظــــــــام لتنظــــــــيم انضــــــــمام

ــــــذا النظـــــــام.  ـــــــ إلصـــــــدار  ـــــــذا األ إتحديــــــد ســـــــقف زم افقـــــــاً مـــــــر ن  حصـــــــائيات رســـــــمية إمــــــع عـــــــدم وجـــــــود  م
ــــــ مؤشــــــر  عت ــــــ املنـــــــازل  ســـــــاء العــــــامالت  ـــــــ  اً حــــــول عــــــدد ال ة  اً خط ـــــــ اف بحقــــــوق فئــــــة كب ـــــــ ــــــ عــــــدم االع ع

ســــــــاء، وكــــــــذلك  ش واإلإمــــــــن ال مــــــــ ــــــــ ــــــــ مــــــــدى ال ي ال ي منــــــــھ، والنظــــــــرة واملوقــــــــع الــــــــدو عــــــــا قصــــــــاء الــــــــذي 
ســــــــــاء العــــــــــامالت. كمــــــــــا  ــــــــــذا األ تــــــــــرزح تحتــــــــــھ شــــــــــرحة واســــــــــعة مــــــــــن ال ــــــــــ  ــــــــــ الدرجــــــــــة  مــــــــــر مؤشــــــــــراً عت ع

ــــــــ  ــــــــ ســــــــوق العمــــــــل، مــــــــن حيــــــــث العمــــــــل غ ســــــــاء  ا ال شــــــــ ع ــــــــ  ــــــــ أســــــــفل تقســــــــيم العمــــــــل ال "النمطيــــــــة" 
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ــــــال اســــــتخدام مصــــــط خــــــدم  أيضــــــاً  - ــــــذا ا ــــــ  ا املركــــــز  ل ــــــ ــــــ  مــــــر ن األ لغايــــــة اآل مــــــن التحفظــــــات ال
ــــــــ الــــــــذي يضــــــــع ا ن ضــــــــمن الفئــــــــات املستضــــــــعفة ع ــــــــدرج ــــــــ املنــــــــازل بصــــــــورة نمطيــــــــة و ســــــــاء العــــــــامالت  ل

ن رقــــــــم ن اتفاقيــــــــة العمــــــــل الال أالــــــــرغم مــــــــن  لي ــــــــ والصــــــــادرة عــــــــن  102والتوصــــــــية رقــــــــم  189ئــــــــق للعمــــــــال امل
باً جــــــــاءت لتؤّكــــــــمنظمــــــــة العمــــــــل الدوليــــــــة  ــــــــذه ســــــــ ــــــــ ذلــــــــك وتجعــــــــل مــــــــن "حالــــــــة الضــــــــعف"   إلصــــــــدار د ع

ـــــــــ النحـــــــــو  االتفاقيـــــــــة أيضـــــــــاً  ـــــــــ مـــــــــن االتفاقيـــــــــة ع ـــــــــ املـــــــــادة األو ـــــــــ  : عرفـــــــــت االتفاقيـــــــــة العمـــــــــل امل التـــــــــا
ـــــــــ1املـــــــــادة ( ـــــــــذه  )  ـــــــــوم  ـــــــــ العمــــــــــل  االتفاقيــــــــــة:مف ص مســـــــــتخدم  ـــــــــ ــــــــــ أي  ـــــــــ العامـــــــــل امل عب ـــــــــ  ع

  استخدام.امل  عالقة 

عزز الدور النمط. وقف صرف راتب الوفاة الطبيعية "2    "ي للمرأةالورثة املستحقون و

ـــــــــــذا املوضـــــــــــوع املـــــــــــادة رقـــــــــــم ( عنـــــــــــوان وقـــــــــــف راتـــــــــــب الوفـــــــــــاة ) مـــــــــــن القـــــــــــرار بقـــــــــــانون 70تناولـــــــــــت  ـــــــــــ جـــــــــــاءت  وال
ـــــــذه املـــــــادة مـــــــا 1الطبيعيـــــــة حيـــــــث تنـــــــاول البنـــــــد رقـــــــم  ـــــــ مـــــــن  "يوقـــــــف صـــــــرف راتـــــــب الوفـــــــاة الطبيعيـــــــة ألي مـــــــن  ي

ــــــــــ املــــــــــادة  م  ن املنصــــــــــوص علــــــــــ ــــــــــ  65الورثــــــــــة املســــــــــتحق ــــــــــذا القــــــــــرار بقــــــــــانون،  م مــــــــــن  حــــــــــال التحــــــــــاق أي مــــــــــ
ـــــــام املـــــــادة رقـــــــم  عالقـــــــة عمـــــــل منتظمـــــــة وفقـــــــاً  ـــــــذا القـــــــرار بقـــــــانون ، أيضـــــــاً  6ألح مـــــــن  2تنـــــــاول البنـــــــد رقـــــــم  مـــــــن 

ورة يوقف صرف راتب الوفا وجة  حال الزواج. ةنفس املادة املذ ت غ امل   الطبيعية لألرملة والب

ـــــــإ ي واالجتمـــــــا  ـــــــ مركـــــــز املـــــــرأة لإلرشـــــــاد القـــــــانو ّ ننـــــــا  شـــــــ ـــــــذه املـــــــادة ملـــــــا  ـــــــ  اضـــــــنا ع ـــــــاك ل اع لھ مـــــــن ان
يات حيــــــث  ســــــاء الفلســــــطي قــــــوق ال ــــــا املوروثــــــة تبعــــــاً  نــــــھ أصــــــارخ  قوق ــــــا  ــــــ قضــــــية حرمــــــان املــــــرأة  ال

ـــــــــــ الزواجيـــــــــــة ن األ أي أ.  )70تحـــــــــــدثت املـــــــــــادة رقـــــــــــم ( وال ـــــــــــ مـــــــــــا بـــــــــــ الـــــــــــة تـــــــــــم التمي ـــــــــــذه ا ـــــــــــ  ور نـــــــــــھ  والد الـــــــــــذ
عـــــــزّ واإل  ـــــــ الـــــــرغم مـــــــن األ  ن املـــــــرأة دائمـــــــاً أالصـــــــورة النمطيـــــــة التقليديـــــــة، و ز مـــــــن نـــــــاث ممـــــــا  ميـــــــة ـــــــ "املعالـــــــة" ع

ــــــــ ــــــــســـــــرة واالجتماعيـــــــة الللرعايــــــــة األ االقتصـــــــادية واالجتماعيـــــــة  ــــــــ . حيـــــــث تتحمـــــــل املــــــــرأة العـــــــبء األاتقـــــــوم  ك
ـــــــ ـــــــ الرعايـــــــة األ  ـــــــ حقيقـــــــي وال مقــــــــّد أســــــــرة، غ ــــــــي وغ ـــــــ مر ــــــــا غ ــــــــذا ياً حصــــــــائإوال  ر اقتصـــــــادياً ن عمل . ورغـــــــم 

ــــــــي األ يــــــــوي  والثال ــــــــ أعــــــــاد الــــــــذي تقــــــــوم بــــــــھ املــــــــرأة كعاملــــــــة و الــــــــدور ا ا االقتصــــــــادية  ل ومشــــــــارك ــــــــ ــــــــة م م ور
ــــــــا الزواجيــــــــةأال إالــــــــدخل القــــــــومي  ســــــــبة بحال ــــــــا املك ــــــــط حقوق الــــــــة تــــــــم ر ــــــــذه ا ــــــــ  نــــــــا مــــــــع  نــــــــھ  ــــــــذا مــــــــا ي و

ــــــا القــــــانون األ أ مبــــــد ن الــــــذي كفلــــــھ ل ســــــ ن ا ــــــ املــــــادة رقــــــم (املســــــاواة بــــــ ــــــ الفلســــــطي  ــــــ اتفاقيــــــة9سا  )، و
ــــــــــ ضــــــــــد املــــــــــرأة ال التمي ــــــــــ جميــــــــــع أشــــــــــ ــــــــــ املــــــــــادة رقــــــــــم ( القضــــــــــاء ع ــــــــــ نصــــــــــت صــــــــــراحة  ــــــــــ 1"ســــــــــيداو" ال ) ع

ـــــــــ  بعاد أو تقييـــــــــد يـــــــــتم ع ـــــــــ ضـــــــــد املـــــــــرأة" أي تفرقـــــــــة أو اســـــــــ ـــــــــ مصـــــــــط "التمي ع ـــــــــذه االتفاقيـــــــــة  "ألغـــــــــراض 
ـــــــــــــون مـــــــــــــن آثـــــــــــــاره أو أغراضـــــــــــــھ س و ـــــــــــــ ســـــــــــــان أســـــــــــــاس ا اف للمـــــــــــــرأة بحقـــــــــــــوق اإل ـــــــــــــ ن أو إحبـــــــــــــاط االع ، تـــــــــــــو

ـــــــــــــ أي  ـــــــــــــ امليـــــــــــــادين السياســـــــــــــية واالقتصـــــــــــــادية واالجتماعيـــــــــــــة والثقافيـــــــــــــة واملدنيـــــــــــــة أو  ـــــــــــــات األساســـــــــــــية  ر وا
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ـــــــــــا  ـــــــــــا، بصـــــــــــرف النظـــــــــــر عـــــــــــن حال ا ل قـــــــــــوق أو ممارســـــــــــ ـــــــــــذه ا ـــــــــــا  ن أو إحبـــــــــــاط تمتع ميـــــــــــدان آخـــــــــــر، أو تـــــــــــو
ن الرجلالزوجية" وع أساس املساواة بي   .1ا و

ـــــــــــــــــفيمـــــــــــــــــا يتعلـــــــــــــــــق ب أيضـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــ حـــــــــــــــــال  وقـــــــــــــــــف راتـــــــــــــــــب الوفـــــــــــــــــاة الطبي ن  ألي مـــــــــــــــــن الورثـــــــــــــــــة املســـــــــــــــــتحق
عالقة عمل منتظمة  م   التحاق

ـــــــ مركـــــــز املـــــــر  ـــــــذه املـــــــادة بأاعت ي واالجتمـــــــا  ســـــــاء مـــــــن ســـــــوق العمـــــــل" أة لالرشـــــــاد القـــــــانو ـــــــا مـــــــادة "طـــــــاردة لل
ـــــــــان حيـــــــــث  ذا  ـــــــــا؟! و ـــــــــا براتـــــــــب زوج ا ـــــــــ حرمـــــــــان املـــــــــرأة املوظفـــــــــة مـــــــــن م ي واملنطقـــــــــي  ر القـــــــــانو ـــــــــ ـــــــــو امل مـــــــــا 

ــــــــــق  ــــــــــا ا ــــــــــق، فلمــــــــــاذا نضــــــــــيف أن تــــــــــرث، رغــــــــــم أالقــــــــــانون منح ــــــــــذا ا ــــــــــ مــــــــــن  ــــــــــا ح نــــــــــاك مــــــــــن يحرم ذن إن 
ـــــــــا مـــــــــن  ـــــــــ راتبـــــــــھ التقاعـــــــــدي عنـــــــــد الوفـــــــــاة؟إحرما ـــــــــا  ـــــــــا  1رث زوج ب مـــــــــأـــــــــل ذن ن ـــــــــا موظفـــــــــة وعاملـــــــــة كســـــــــ

ـــــــــق؟ أ ـــــــــذا ا ـــــــــا مـــــــــن التمتـــــــــع  ن اســـــــــباب حرما ن الـــــــــزوج ـــــــــا بـــــــــ ـــــــــ يجـــــــــب انتقال قـــــــــوق الطبيعيـــــــــة ال ـــــــــا مـــــــــن ا
انــــــــت موظفــــــــة ال  ــــــــذا اإلرث، فــــــــان  عــــــــد وفاتــــــــھ لكــــــــن ضــــــــمن شــــــــروط تحــــــــدد انتقــــــــال  ــــــــا  فــــــــاملرأة تــــــــرث راتــــــــب زوج

عــــــد بوظيفــــــة معينــــــة  تــــــرث قرشــــــاً  ــــــ موظفــــــة والتحقــــــت فيمــــــا  انــــــت غ ــــــ حــــــال  ــــــا، و ا إفــــــمــــــن راتــــــب زوج ن حصــــــ
توقف. حيـــــــــث تناولـــــــــت املـــــــــادة رقـــــــــم اإل  ـــــــــا املتـــــــــو ســـــــــ ـــــــــ راتـــــــــب زوج طت وقـــــــــف  70رثيـــــــــة  ـــــــــذه القضـــــــــية واشـــــــــ

ــــــــذا  عالقــــــــة عمـــــــل منتظمــــــــة، و ــــــــ حـــــــال التحاقــــــــھ  ن  صـــــــرف راتــــــــب الوفـــــــاة الطبيعيــــــــة ألي مــــــــن الورثـــــــة املســــــــتحق
عمــــــــل منــــــــتظم مــــــــن إن يــــــــؤدي أمــــــــن املمكــــــــن  ســــــــاء عــــــــن االلتحــــــــاق  االســــــــتفادة مــــــــن جــــــــل اســــــــتمرار أــــــــ عــــــــزوف ال

عمــــــالن وتــــــو الــــــزوج فــــــ ــــــا  انــــــت املــــــرأة وزوج الــــــة يثــــــور الســــــؤال حــــــول إذا  ــــــذه ا ــــــ  ن املــــــرأة إراتــــــب الوفــــــاة، و
ـــــــــذه  ـــــــــ  ســـــــــاء  يد مـــــــــن فقـــــــــر وعـــــــــوز ال عالقـــــــــة عمـــــــــل، ممـــــــــا ســـــــــ ـــــــــا مرتبطـــــــــة  ســـــــــتحرم مـــــــــن راتبـــــــــھ التقاعـــــــــدي أل

ــــــــو راتــــــــب  ــــــــذا الراتــــــــب  نــــــــا ان  الــــــــة. والســــــــؤال الــــــــذي يطــــــــرح نفســــــــھ  ــــــــي؟ فــــــــإو راتــــــــب وحــــــــق أعالــــــــة إا ــــــــان إر ذا 
ـــــ ّ ن الرجـــــل واملـــــرأة فلمـــــاذا قـــــانون العمـــــل لـــــم يم ـــــ العمـــــل وشـــــروطھ بـــــ ـــــذا العمـــــل لـــــھ معـــــاي إ  ـــــون راتـــــب  ذن ي

.وشروط خاصة وملاذا يكرّ  ذا التمي   س القانون 

ــــــ القــــــانون األ أورغــــــم  ــــــذا الــــــنص  عــــــديل  ــــــي بــــــنــــــھ تــــــم  ــــــا وحصــــــأرد ن رات مع بــــــ ــــــق بــــــا ا مــــــن راتــــــب ن للمــــــرأة ا
ـــــــي  ـــــــا املتـــــــو وأشـــــــارت إدارة االعـــــــالم بمؤسســـــــة الضـــــــمان االجتمـــــــا األرد ـــــــ إطـــــــار أزوج ي  ـــــــذا التعـــــــديل يـــــــأ ن 

ــــــــا املتــــــــو دون  ا مــــــــن راتــــــــب زوج امــــــــل حصــــــــ ا  ــــــــ ســــــــوق العمــــــــل باســــــــتحقاق ــــــــز مشــــــــاركة املــــــــرأة  ــــــــون أعز ن ي
صـــــــة ومراعـــــــاة لظ ـــــــذه ا ا ل ـــــــ اســـــــتحقاق ا مـــــــن العمـــــــل أي تـــــــأث ع شـــــــية واأل لـــــــدخل ـــــــا املع ـــــــو مـــــــا روف ســـــــرة و

مايــــــــة االقتصــــــــادية واالجتماعيــــــــة للمــــــــرأة العاملــــــــة يضــــــــا مــــــــا تقدمــــــــھ  ــــــــ مجــــــــال تــــــــوف ا ــــــــ نقلــــــــة نوعيــــــــة  عت
شـــــــرعات العامليـــــــة ع القـــــــرار الفلســـــــطي أ،وعليـــــــھ فإننـــــــا ن 2ال ـــــــ أمـــــــل مـــــــن صـــــــا ـــــــة األردنيـــــــة  ن يحـــــــذو حـــــــذو التجر

ساء ع االنخ يع ال   راط  سوق العمل .ذه املادة وذلك ل
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ــــــــ يؤّكــــــــ يضــــــــاً أ ي واال مــــــــن املالحظــــــــات ال ــــــــا مركــــــــز املــــــــرأة لإلرشــــــــاد القــــــــانو مومــــــــة جتمــــــــا موضــــــــوع إجــــــــازة األ د عل
نــــــــــاول موضــــــــــوع إجــــــــــازة  ــــــــــ ت ــــــــــا مــــــــــن خــــــــــالل اللــــــــــوائح التنفيذيــــــــــة ال ــــــــــ اللــــــــــوائح أحيــــــــــث  مومــــــــــة،األ وتنظيم عت ننــــــــــا 

ـــــــ مكملـــــــة ومفســـــــرة لـــــــبعض بنــــــــوده خاصـــــــة و  أجـــــــزء ال يتجـــــــز التنفيذيـــــــة  عت نـــــــھ قـــــــد تـــــــم اإلعــــــــالن أمـــــــن القــــــــانون و
ـــــــــــة أمـــــــــــن قبـــــــــــل مؤسســـــــــــة الضـــــــــــمان االجتمـــــــــــا  ر و ن اللـــــــــــوائح التنفيذيـــــــــــة ســـــــــــتعا العديـــــــــــد مـــــــــــن املســـــــــــائل ا

ا موضـــــــــوع إجـــــــــازة األ  ـــــــــاض العالقــــــــة ومـــــــــن ضـــــــــم عـــــــــض التفاصـــــــــيل كحـــــــــاالت اإلج ـــــــــا مـــــــــن  و أمومـــــــــة ومـــــــــا يتعلـــــــــق 
.طفل والدة    متو


