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الوضع القانوني للحق في العمل للفلسطينيين في القدس
نشرة شهرية تهتم بشؤون العمال المقدسيين العاملين في سوق العمل اإلسرائيلي والمستوطنا ت

العدد الثامن ،شباط 2013 ،

االفتتاحية:

اقرأ في هذا العدد
قانون حماية األجر
الخصم من اجر عامل
قانون تعويض الفصل من العمل
االرجاع الضريبي

أن الحقوق العمالية هي محل اهتمام عالمي لما لها من اثأر على الواقع
االقتصادي واالجتماعي والثقافي ،والحق بالعمل هو من الحقوق األساسيعة
للشعوب وتكفلها المواثيق والعهود الدولية واتفاقيات العمعل العدولعيعة
المختلفة ،ولعل المعاناة التي يلقاها العاملين الفلسطينيين لهي اكعرع
ب هان على االنتهاكات التي تمارسها سلطات االحتالل ،ومن هنا فإننا في هذا
العدد نسلط الضوء على القوانين التي وضعتها سلطات االحتالل ومعنعذ
اليوم األول لالحتالل ،كما ونسلط الضوء على الحقوق العمالية العتعي ال
يمكن للعامل التنازل عنها بأي شكل من اإلشكال.
اإلقامة الدائمة للسكان المقدسيين:

يصحره ضما كامال للسكان المقدسيين  ،وقامت إس ائيل(الدولة العقعائعمعة
باالحتالل) بإنشاء وض قانوني غ يب إذ تم إعطاء اإلقامة الدائمة مقابل المواطنة ،حيث أن ضعم العقعد
الش قية إلى إس ائيل لم يصرحه ضم للسكان بمعنى اعترارهم مواطنين في الدولة التي ضمت مديعنعتعهعم
إليها ،فأبقت الحكومة اإلس ائيلية على الجوازات األردنية التي حملها الفلسطينيين ،وق رت بعد إج اء إحصعاء
للسكان عام  7691منحهم الهوية اإلس ائيلية والتي هي مؤش على اإلقامة الدائمة في إس ائيل ،وهعكعذا
ولد وض قانوني غ يب أصرح فيه سكان القد الش قية مواطنين أردنيين ومقيمين في إس ائيل في العوقعت
نفسه .م إبقاء الفلسطينيين في القد غي مجنسين إس ائيليا.
جاء هذا االعترار بعد إعالن دولة االحتالل اإلس ائيلي ضم القد الش قية إلى القد الغ بية لتصعرعح معا
سمته بعاصمة إس ائيل الموحدة .مما يعني وفق القانون الدولي ،أن السكان الفلسطينيين في القد لديهعم
نفس حقوق المواطنين اإلس ائيليين في دولة االحتالل.
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إال أن القانون الدولي ما زال يعتر السكان الفلسطينيين في القد الش قية مواطنين فلسطعيعنعيعيعن
يقرعون تحت االحتالل منذ العام  ، 7691حالهم بذلك حال الفلسطينيين في باقي أجعااء الضعفعة
الغ بية .وينطرق عليهم القانون الدولي اإلنساني  ،وبموجب هذا القانون فان على دولة االحتالل تطرعيعق
الحق في العمل للسكان الذين يق عليهم هذا االحتالل  ،وي فض القانون الدولي اإلنساني أي تهميش أو
التقليل من شأن حق المواطنين الواقعين تحت االحتالل األجنري في جمي الحقوق وععلعى رأسعهعا
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي يندرج ضمنها الحق في العمل .كما وان الش عية الدولية
تؤكد على دور الدولة المحتلة في توفي عمل الئق ومناسب للعاملين من الشعوب التي تعقع تعحعت
احتاللها.
ولكن سلطات االحتالل اإلس ائيلي قامت بسن قوانين ولوائح تمن بموجرها السكان الفلسطينيين في القد
من التمت بكامل الحق في العمل الذي يتمت به المواطن اإلس ائيلي .ومن بين ذلك منع تشعغعيعل
الفلسطينيين من القد في معظم مؤسسات الدولة اإلس ائيلية والمناصب ال فيعة فيها ،إال بعد حصوله
على الجنسية اإلس ائيلية ،وأيضاً في الش كات الحكومية مثل ش كة الكه باء اإلس ائيلية وش كات الصناععات
المتقدمة ( التكنولوجية ) والصناعات العسك ية  ،ولتحقيق ذلك ك ست الحكومات اإلس ائيلية المتعاقرعة
وأيضا أصحاب العمل في القطاعات المختلفة مردأ التمييا الواضح في جمي التعامالت م قوة الععمعل
المقدسية .
إن إس ائيل تمار تمييااً عنص ياً واضحاً ضد السكان الفلسطينيين في القد في المجاالت الم تعرعطعة
بالحق في العمل كما أشارت لها المواثيق الدولية ،والتمييا الواضح في القضايا التنمويعة ،والعخعدمعات
الرلدية ،والحق في الحماية من الرطالة ،والحق في العمل والتعليم والتدريب ،والمساواة فعي شع و
وظ وف العمل واالستفادة من التأمينات االجتماعية  .بل إن دولة االحتالل اإلس ائيلي وأربعاب العععمعل
اإلس ائيليين يشكلون عوامل ط د للعاملين الفلسطينيين في المنشآت اإلس ائيلية ،ولهذا ارتراطات وثيعقعة
بسياسة إس ائيل الواضحة نحو تهويد كامل للقد الع بية المحتلة.
قانون حماية األجر
هذا القانون يعتر من أهم قوانين الحماية وأقدمها والهدف من تش يعه هو ضمعان دفع
المستحق وبموعد محدود دون تأخي وحتى حمايته من أط اف خارجية ( حجوزات وغي ها)

الع اتعب
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موعد دفع األجر وتعويضات التأخير في دفع األجر

يحدد القانون مواعيد لدف أج ة العامل حتى اليوم الخامس أو العاش من كل شه وهو ما يععع ف
بالقانون " اليوم المحدد" ،وفي حال قام المشغل بدف ال اتب في اليوم العاش من الشه التالي ،أي ما
بعد اليوم المحدد ،يحق للعامل المطالرة بتعويض عن التأخي وذلك خالل عام من يوم اعترار األجع
متأخ ا .أو خالل  96يوما من يوم تلقي األج المتعلق به التعويض ،كله حسب الموعد السابق.
يجب على المشغّل دف األج باليوم األخي من شه العمل وحتى العاش من الشه التالي ،وإذا لعم
يتم ذلك ,يتم تغ يم المشغل بتعويضات ترلغ  %5باألسروع األول (بدءاً من  7الشه التالي) و %76
على كل أسروع آخ .
لمحكمة العمل صالحية تقليص تعويضات تأخي األج أو إلغائها إذا اتضح أن التأخ عن دف األج فعي
موعده المحدد كان بسرب خطأ غي مقصود من صاحب العمل ،أو بسرب ظ وف ال يتحكم بها صعاحعب
العمل  ،أو عقب خالف حول المرلغ بش أن يكون المرلغ المتفق عليه قد دف في الموعد القعانعونعي
المحدد لدفعه .إن التعويضات بسرب تأخ دف األج المحكوم بها للعامل تعتر جعاء ًا معن أجع ة
العامل.
الخصم من أجر عامل

يحظ القانون أي خصم من اج العامل ،باستثناء ما هو مسموح به قانونا وفقا للمادة  55من قعانعون
حماية األج  ،ومن أهمها:


مدفوعات تخصم حسب القانون كض يرة دخل أو تأمين وطني.



دفعات جارية لصندوق تعويضات /مكتب العمل – دائ ة المدفوعات.





ق ض ( دين) للعامل من صاحب العمل حسب التاام خطي للعامل ،ولكن بش
الدين أكث من  %55من أج ة العامل.
سلف وق وض أعطيت للعامل على حساب أج ة عمله الجاري.

أن ال يخصم ألجل
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الحقوق التي ال يمكن للعامل التنازل عنها

إن جاء من قوانين العمل تعتر " قوانين واقية" والتي تعطي العامل حقوقه وتحمعيعه ،ويعمعنع
المشغل من الته ب من تطريقها بأي شكل من األشكال ،حتى لو بناء على رضا العامل المطلق.
ومن أهم هذه القوانين والتي ال يمكن التنازل عن حقوق العامل بموجرها ،هي:
قانون دف األج وقانون الحد األدنى لألجور.
قانون دف األج كدف األج في موعده المحدد.
قانون العمل بساعات إضافية وأيام ال احة األسروعية.
قانون اإلجازة السنوية.
قانون تعويض الفصل من العمل

قانون مساواة األج بين العامل والعاملة .كذلك هناك بعض الحقوق التي ال يمكن التنازل عنها بموجب
اتفاقيات العمل الجماعية أو األوام االحت ازية ،مثل ( مصاريف السف  ،مخصصات نعقعاهعة ،ععالوة
المعيشة ،بدل إنذار مسرق)...
اإلرجاع الضريبي:

في يوم  5661 \75 \51سنت الكنيست اإلس ائيلي قانون "الض يرة السلرية "ووفق هذا القانون فانعه
يتوجب على سلطة الض ائب أن تدف سنوياً دعم ًا ماليًا لرعض ش ائح المجتم الضعيفة اقتصادياً.
القانون المذكور سوف ينفذ تدريجياً بحيث يستحق الدعم في سنة ( 5662اعتماداً على دخعل سعنعة
 )5661فقط للعمال باألج وفي سنة ( 5666عن الدخل سنة  )5662سيحصل على العدععم
العمال وأيضا المستقلون وفي كال العامين فالقانون سيشمل قائمة محصورة جداً من المدن ( العقعد
الش قية هي إحداها ) ،وابتداء من سنة  5677سيشمل عموم الرالد ،فالقانون سيشمل األجعيع يعن
والمستقلين .

