نشرة شهرية تهتم بشؤون العمال المقدسيين العاملين في سوق العمل والمستوطنات اإلسرائيلية
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م�شروع �إنهاء �إ�ستغالل العمال
من القد�س ال�شرقية العاملني
يف امل�سـتوطنات الإ�ســرائيلية
حماية حقوق الإن�سان وتعزيز التمثيل الدميقراطي

�إفتتاحية:

يف هذا العدد:
•الو�ضع القانوين للحق يف العمل للفل�سطينيني
يف القد�س
•الإقامة الدائمة لل�سكان املقد�سيني وحق العمل
•قانون حماية الأجر
•اخل�صم من �أجر العامل
•الإرجاع ال�ضريبي
املكتب الرئيسي :القدس ،وادي اجلواز

شارع املقدسي  ،59ص.ب20735 :
هاتف6278997 / 6285918 :
الرقم اجملاني1700-709-717 :
فاكس6289284 :
بريد الكترونيlegal@al-maqdese.org :

إن احلقوق العمالية هي محل اهتمام عاملي ملا لها
من آثار على الواقع االقتصادي واالجتماعي والثقافي،
واحلق بالعمل هو من احلقوق األساسية للشعوب
وتكفلها املواثيق والعهود الدولية واتفاقيات العمل
الدولية اخملتلفة ،ولعل املعاناة التي يلقاها العاملني
الفلسطينيني لهي أكبر برهان على االنتهاكات
التي متارسها سلطات االحتالل ،ومن هنا فإننا في
هذا العدد نسلط الضوء على القوانني التي وضعتها
سلطات االحتالل ومنذ اليوم األول لالحتالل ،كما
ونسلط الضوء على احلقوق العمالية التي ال ميكن
للعامل التنازل عنها بأي شكل من اإلشكال.

فرع الرام

الشارع الرئيسي ،عمارة اجلوالني  ،ط1
هاتف2347077 / 234 0116 :
فاكس2349149 :
بريد الكترونيinfo@al-maqdese.org :

www.al-maqdese.org

الوضع القانوني للحق في العمل للفلسطينيني في القدس:
اإلقامة الدائمة للسكان املقدسيني وحق العمل:
القانون الدولي ما زال يعتبر السكان الفلسطينيني
في القدس الشرقية مواطنني فلسطينيني
يقبعون حتت االحتالل منذ العام  ،1967حالهم
بذلك حال الفلسطينيني في بقية أجزاء الضفة
الغربية .وينطبق عليهم القانون الدولي اإلنساني،
ومبوجب هذا القانون فإن على دولة االحتالل تطبيق
احلق في العمل للسكان الذين يقع عليهم هذا
االحتالل ،ويرفض القانون الدولي اإلنساني أي
تهميش أو تقليل من شأن حق املواطنني الواقعني
حتت االحتالل األجنبي في جميع احلقوق وعلى
رأسها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
التي يندرج ضمنها احلق في العمل .كما وأن
الشرعية الدولية تؤكد على دور الدولة احملتلة في
توفير عمل الئق ومناسب للعاملني من الشعوب
التي تقع حتت احتاللها.
ولكن سلطات االحتالل اإلسرائيلي قامت بسن قوانني
ولوائح متنع مبوجبها السكان الفلسطينيني في
القدس من التمتع بكامل احلق في العمل الذي يتمتع
به املواطن اإلسرائيلي .ومن بني ذلك منع تشغيل
الفلسطينيني من القدس في معظم مؤسسات
الدولة اإلسرائيلية واملناصب الرفيعة فيها ،إال
بعد حصوله على اجلنسية اإلسرائيلية ،وأيضا ً في
الشركات احلكومية مثل شركة الكهرباء اإلسرائيلية
وشركات الصناعات املتقدمة ( التكنولوجية )
والصناعات العسكرية ،ولتحقيق ذلك كرست
احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة وأيضا أصحاب العمل
في القطاعات اخملتلفة مبدأ التمييز الواضح في جميع
التعامالت مع قوة العمل املقدسية.
إن إسرائيل متارس متييزا ً عنصريا ً واضحا ً ضد
السكان الفلسطينيني في القدس في اجملاالت
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املرتبطة باحلق في العمل كما أشارت لها املواثيق
الدولية ،والتمييز الواضح في القضايا التنموية،
واخلدمات البلدية ،واحلق في احلماية من البطالة،
واحلق في العمل والتعليم والتدريب ،واملساواة في
شروط وظروف العمل واالستفادة من التأمينات
االجتماعية .بل إن دولة االحتالل اإلسرائيلي وأرباب
العمل اإلسرائيليني يشكلون عوامل طرد للعاملني
الفلسطينيني في املنشات اإلسرائيلية ،ولهذا
ارتباطات وثيقة بسياسة إسرائيل الواضحة نحو
تهويد كامل للقدس العربية احملتلة.

قانون حماية األجر
هذا القانون يعتبر من أهم قوانني احلماية وأقدمها
والهدف من تشريعه هو ضمان دفع الراتب
املستحق ومبوعد محدود دون تأخير وحتى حمايته
من أطراف خارجية ( حجوزات وغيرها)
موعد دفع األجر وتعويضات التأخير في دفع األجر
يحدد القانون مواعيد لدفع أجرة العامل حتى
اليوم اخلامس أو العاشر من كل شهر وهو ما يعرف
بالقانون «اليوم احملدد» ،وفي حال قام املشغل بدفع
الراتب في اليوم العاشر من الشهر التالي ،أي ما
بعد اليوم احملدد ،يحق للعامل املطالبة بتعويض
عن التأخير وذلك خالل عام من يوم اعتبار األجر
متأخرا .أو خالل  60يوما من يوم تلقي األجر املتعلق
به التعويض ،كله حسب املوعد السابق.
يجب على املشغّل دفع األجر باليوم األخير من
شهر العمل وحتى العاشر من الشهر التالي ،وإذا
لم يتم ذلك يغرم املشغل بتعويضات تبلغ %5
باألسبوع األول (بدءا ً من  1الشهر التالي) و%10
على كل أسبوع آخر.
حملكمة العمل صالحية تقليص تعويضات تأخير
األجر أو إلغائها إذا اتضح أن التأخر عن دفع األجر
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في موعده احملدد كان بسبب خطأ غير مقصود
من صاحب العمل ،أو بسبب ظروف ال يتحكم بها
صاحب العمل ،أو عقب خالف حول املبلغ بشرط أن
يكون املبلغ املتفق عليه قد دفع في املوعد القانوني
احملدد لدفعه .إن التعويضات بسبب تأخر دفع األجر
احملكوم بها للعامل تعتبر جزءا ً من أجرة العامل.

اخلصم من أجر العامل
يحظر القانون أي خصم من أجر العامل ،باستثناء
ما هو مسموح به قانونا وفقا للمادة  25من قانون
حماية األجر ،ومن أهمها:
1.1مدفوعات تخصم حسب القانون كضريبة
دخل أو تأمني وطني.
2.2دفعات جارية لصندوق تعويضات /مكتب
العمل – دائرة املدفوعات.
3.3قرض (دين) للعامل من صاحب العمل حسب
التزام خطي للعامل ،ولكن بشرط أن ال يخصم
ألجل الدين أكثر من  %25من أجرة العامل.
4.4سلف وقروض أعطيت للعامل على حساب
أجرة عمله اجلاري.
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احلقوق التي ال ميكن للعامل التنازل عنها
إن جزءا من قوانني العمل تعتبر « قوانني واقية» والتي
تعطي العامل حقوقه وحتميه ،ومينع املشغل من
التهرب من تطبيقها بأي شكل من األشكال ،حتى
لو بناء على رضا العامل املطلق.
ومن أهم هذه القوانني والتي ال ميكن التنازل عن
حقوق العامل مبوجبها ،هي:
قانون دفع األجر وقانون احلد األدنى لألجور.
قانون دفع األجر كدفع األجر في موعده احملدد.
قانون العمل بساعات إضافية وأيام الراحة األسبوعية.
قانون اإلجازة السنوية.
قانون اخملصصات املرضية.
قانون تعويض الفصل من العمل.
قانون مساواة األجر بني العامل والعاملة.
كذلك هناك بعض احلقوق التي ال ميكن التنازل عنها
مبوجب اتفاقيات العمل اجلماعية أو األوامر االحترازية،
مثل (مصاريف السفر ،ومخصصات نقاهة ،وعالوة
املعيشة ،وبدل إنذار مسبق)...
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اإلرجاع الضريبي:
في يوم  2007/12/27سن الكنيست
اإلسرائيلي قانون «الضريبة السلبية»
ووفق هذا القانون فانه يتوجب على سلطة
ماليا لبعض
الضرائب أن تدفع سنويا ً دعما ً ً
شرائح اجملتمع الضعيفة اقتصادياً.

القانون املذكور سوف ينفذ تدريجيا ً بحيث
يستحق الدعم في سنة ( 2008اعتمادا ً
على دخل سنة  )2007فقط للعمال باألجر
وفي سنة ( 2009عن الدخل سنة )2008
سيحصل على الدعم العمال وأيضا
املستقلون وفي كال العامني فالقانون
س يشمل قائمة محصورة جدا ً من املدن
(القدس الشرقية هي إحداه ) ،وابتداء من
سنة  2011سيشمل عموم البالد ،فالقانون
سيشمل األجيرين واملستقلني.

عزيزي العامل/عزيزتي العاملة
العمال
تعلن مؤسسة املقدسي لتنمية اجملتمع وضمن مشروع «احلد من انتهاكات حقوق
ّ
الفلسطينيني من القدس العاملني في سوق العمل اإلسرائيلية» املمول من اإلحتاد األوروبي ،عن
إستعدادها لتقدمي اإلستشارات واخلدمات القانونية واإلجابة عن تساؤالتكم

هذه النشرة هي جزء من سلسلة نشرات توعوية تصدر
عن املقدسي ضمن مشروع إنهاء استغالل العمال من
القدس الشرقية العاملني في املستوطنات اإلسرائيلية
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هذا املشروع بتمويل من اإلحتاد األوروبي
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