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مقدمة

حلقوق  الدولية  واملواثيق  االتفاقيات  تكفله  إنسان،  لكل  أسايس  حق  هو  العمل  يف  احلق 
بكرامة  اإليامن  األشخاص،  جلميع  األساسية  باحلقوق  االعرتاف  مبدأ  عىل  القائمة  اإلنسان 
الفرد وقدره، بتساوي الرجل واملرأة يف احلقوق، وعدم جواز التمييز ألي سبب كان، بام يف 

ذلك التمييز القائم عىل اجلنس. 
تؤكد الدول األطراف يف االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان باستمرار عىل أن التنمية يف أي بلد 
ورفاهية العامل وقضية السلم تتطلب مشاركة املرأة عىل قدم املساواة مع الرجل يف كافة امليادين، 
وتعرّب عن إيامهنا بدور املرأة املفصيل يف رفاه األرسة ويف تنمية املجتمع، وباألمهية االجتامعية 
لألمومة وبدور الوالدين كليهام عىل صعيد األرسة ويف تنشئة األطفال. وتنص املعايري الدولية 
حلقوق اإلنسان عىل أن دور املرأة يف اإلنجاب ال جيوز أن يكون أساسًا للتمييز، بل إن تنشئة 
األطفال تتطلب بدالً من ذلك تقاسم املسؤولية بني الرجل واملرأة واملجتمع ككل، وأن حتقيق 
املجتمع  يف  واملرأة  الرجل  دور  يف  تغيري  إحداث  يتطلب  واملرأة  الرجل  بني  الكاملة  املساواة 

واألرسة.
تكفل اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لعام 1979 )مادة 11( حقوق املرأة 
العاملة، وحتظر التمييز يف مكان العمل بسبب احلمل أو الزواج. وتنص االتفاقية عىل واجب 
الدول االعرتاف هبذه احلقوق جلميع النساء بصفتها غري قابلة للترصف هبا )ال جيوز انتهاكها 
أو املساس هبا(، ضامن املساواة يف احلصول عىل فرص العمل، املساواة يف حرية اختيار الوظيفة 
أو املهنة، املساواة يف الرتفيه واألمن الوظيفي واملنافع، األجر املساوي للعمل املساوي، احلق يف 

الضامن االجتامعي، واحلق يف ظروف العمل الصحية اآلمنة.
أو احلمل،  الزواج  العمل بسبب  الفصل من  العمل ومعاقبة  التمييز يف مكان  االتفاقية  حتظر 
وتلزم الدول األطراف بوضع ترشيعات تنظيم إجازات األمومة، إجياد مرافق للعناية باألطفال 
من أجل مساعدة األمهات العامالت، وتوفري محاية للنساء احلوامل يف بيئات العمل التي قد 
مجيع  عىل  القضاء  باتفاقية  املعنية  اللجنة  أدرجت   ،1989 عام  ويف  بصحتهن.  ضارة  تكون 
أشكال التمييز ضد املرأة )ترشف عىل تنفيذ الدول لالتفاقية( يف متن املالحظة العامة رقم 12 
)تفسِّ املادة 11 من االتفاقية( نصًا بشأن واجب الدولة يف محاية املرأة من العنف، بام يف ذلك 
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محايتها من التحرش اجلنيس يف مكان العمل.
العمل،  العمل، ظروف  العاملة )مكان  املرأة  الدليل معلومات أساسية حول حق  يوفر هذا 
املرأة  حقوق  انتهاك  يف  للطعن  املتاحة  السبل  ويوضح  وغريها(،  الوالدة  احلمل،  التمييز، 
وفق  العامل  حقوق  حول  املرصد  أصدره  الذي  األويل  للدليل  مكماًل  يعترب  وهو  العاملة، 

املعايري الدولية حلقوق اإلنسان والقوانني املحلية.

1. ما هو الحق في العمل؟

االقتصادية،  احلياة  املسامهة يف  إقصاء أي شخص عن  بعدم  هو حق أسايس لإلنسان يقيض 
واالنتفاع  اإلنساين  املجتمع  أنشطة  وخدمة  إنتاج  يف  املشاركة  يف  احلق  ممارسة  من  ومتكينه 
بالفوائد العائدة جّراء هذه األنشطة املشرتكة، بام يكفل لإلنسان مستوى معيشيًا الئقًا. وتأيت 
احتياجاته  الفرد من حتقيق  نظرًا لدوره يف متكني  العمل،  باحلق يف  رضورة وأمهية االعرتاف 
ألجرهم  األشخاص  كسب  عىل  العمل  حق  يقترص  وال  احليوية.  واالجتامعية  االقتصادية 
بكرامة، بل هو حق التمتع بالعمل وتفادي البطالة )التامس يف قضية عمل –395/99 ليفني 
ضد سلطة البث(. وهنالك َمن يرى بأن حق العمل أشبه بحق التملك؛ عىل اعتبار أن دور 
العمل ال يقترص عىل توفري األجر للعاملني بل يشمل ارتقاءهم وتطوير مهارهتم )استئناف 

نزاع مجاعي 1003/2001، نقابة العاملني العامة اجلديدة إي. يس. آي تلكوم(. 

2. هل حق العمل مكفول في المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان؟

الدولية  واملعاهدات  املواثيق  يف  املكفولة  األساسية  اإلنسان  حقوق  من  هو  العمل  يف  احلق 
أنه لكل شخص  23( عىل  العاملي حلقوق اإلنسان )مادة  إذ ينص اإلعالن  حلقوق اإلنسان، 
احلامية من  اختيار عمله وفق رشوط عمل عادلة ومرضية، ويف  العمل، ويف حرية  »احلق يف 
باحلقوق  اخلاص  الدويل  العهد  يقرها  التي  احلقوق  مقدمة  يف  العمل  حق  ويندرج  البطالة«. 
االقتصادية واالجتامعية والثقافية لعام 1966، والذي يعّرف احلق يف العمل عىل النحو التايل:

 حق اإلنسان يف تقايض أجر للعيش بكرامة مقابل العمل الذي سيختاره أو سيتلقاه بصورة 
حرة؛



ــة ــرأة  العاملـ ــوق املـ ــل حقـ دليـ اجلـــوالن يف  اإلنســـان  حلقـــوق  العـــريب  املركـــز 

5

احلق يف ظروف عمل عادلة )يف األجر، يف الرشوط االجتامعية، ويف األمان( وذلك دون متييز 
من أي نوع كان؛

حق العاملني يف التنظيم وإجراء مفاوضات ويف اإلرضاب؛
واجب الدولة يف ضامن التطوير االقتصادي واالجتامعي والثقايف الدائم والعمل الكامل؛ 

 تنص املادة 6 )1( عىل »احلق يف العمل الذي يشمل لكل شخص من حق يف أن تتاح له إمكانية 
كسب رزقه بعمل«. كام تنص املادة 6 )2( عىل أن تتضمن »املامرسة الكاملة هلذا احلق توفري 

برامج التوجيه والتدريب التقنيني واملهنيني«. 
بشأن سياسة   1964 لسنة   122 رقم  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية  )2( من   1 املادة  وتنص 
العاملة، عىل واجب الدول األطراف العمل عىل »توفري فرص عمل جلميع املحتاجني للعمل 

والباحثني عنه«. 

3. هل تكفل القوانين المحلية حق العمل؟

يقع عىل عاتق الدول واجب تطبيق املعايري املنصوص عليها يف االتفاقيات واملواثيق الدولية 
القوانني  بمواجهة  )أفضليتها(  علّوها  بحكم  جتاوزها  وعدم  أدنى،  كحد  اإلنسان  حلقوق 
الدول عىل تطوير ترشيعاهتا  الدولية حلقوق اإلنسان مجيع  اللجان واملنظامت  املحلية. وحتث 
املحلية واالرتقاء هبا باستمرار، وتضمينها حقوقًا وامتيازات أوسع من املنصوص عليها يف 
ما هو منصوص عليه يف هذه  يتناقض مع  العمل، وبام ال  بشأن احلق يف  الدولية  االتفاقيات 
االتفاقيات. ومن هذا املنطلق، ينص القانون الساري عىل حق األشخاص يف االرتزاق من املهن 
واألشغال واألعامل التي يرتؤوهنا، وذلك وفق قدراهتم وكفاءاهتم. وحيظر عىل السلطات منع 
الناس من العمل واالكتساب يف املجال الذي اختاروه، وحيظر عليها أن متيل عليهم انشغاالت 

معّينة، أو أن ُتقّلص حرّية اختيارهم إال بحسب املبادئ التي حتددت يف القوانني األساسية.

4. ما هو التمييز ضد المرأة؟

التمييز ضد املرأة هو أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم عىل أساس اجلنس ويكون من آثاره أو 
أغراضه، توهني أو إحباط االعرتاف للمرأة بحقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف امليادين 
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السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية واملدنية أو يف أي ميدان آخر، أو توهني أو إحباط 
متتعها هبذه احلقوق أو ممارستها هلا، برصف النظر عن حالتها الزوجية وعىل أساس املساواة 

بينها وبني الرجل )اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة لعام 1979، املادة 1(.

5. ما المقصود بالمساواة بين المرأة والرجل في ميدان العمل؟

الدول األطراف  1979 عىل أن تتخذ  املرأة لعام  التمييز ضد  اتفاقية منع كافة أشكال  تنص 
مجيع التدابري املناسبة للقضاء عىل التمييز ضد املرأة يف ميدان العمل لكي تكفل هلا، عىل أساس 

املساواة بني الرجل واملرأة، نفس احلقوق وال سيام:
احلق يف العمل بوصفه حقًا ثابتًا جلميع البرش؛

شؤون  يف  موحده  اختيار  معايري  تطبيق  ذلك  يف  بام  العمل،  فرص  بنفس  التمتع  يف  احلق 
االستخدام؛

احلق يف حرية اختيار املهنة ونوع العمل، واحلق يف الرتقية واألمن عىل العمل ويف مجيع مزايا 
ورشوط اخلدمة، واحلق يف تلقي التدريب وإعادة التدريب املهني، بام يف ذلك التلمذة احلرفية 

والتدريب املهني املتقدم والتدريب املتكرر؛
احلق يف املساواة يف األجر، بام يف ذلك االستحقاقات، واحلق يف املساواة يف املعاملة فيام يتعلق 

بالعمل ذي القيمة املساوية، وكذلك املساواة يف املعاملة يف تقييم نوعية العمل؛
احلق يف الضامن االجتامعي، وال سيام يف حاالت التقاعد والبطالة واملرض والعجز والشيخوخة 

وغري ذلك من حاالت عدم األهلية للعمل، وكذلك احلق يف إجازة مدفوعة األجر؛
احلق يف الوقاية الصحية وسالمة ظروف العمل، بام يف ذلك محاية وظيفة اإلنجاب.

)اتفاقية منع كافة أشكال التمييز ضد املرأة لعام 1979، مادة 11(.

6. ما هـي التدابير التي يجب على الدول اتخاذها لمنع التمييز ضد المرأة

   بسبب الزواج أو األمومة، ضماناً لحقها الفعلي في العمل؟

توخيًا ملنع التمييز ضد املرأة بسبب الزواج أو األمومة، ضامنًا حلقها الفعيل يف العمل، تتخذ 
الدول األطراف يف االتفاقية التدابري املناسبة:
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حلظر الفصل من اخلدمة بسبب احلمل أو إجازة األمومة والتمييز يف الفصل من العمل عىل 
أساس احلالة الزوجية، مع فرض جزاءات عىل املخالفني؛

فقدان  دون  مماثلة  اجتامعية  بمزايا  املشفوعة  أو  األجر  املدفوعة  األمومة  إجازة  نظام  إلدخال 
للعمل السابق أو لألقدمية أو للعالوات االجتامعية؛

لتشجيع توفري اخلدمات االجتامعية املساندة الالزمة لتمكني الوالدين من اجلمع بني االلتزامات 
العائلية وبني مسؤوليات العمل واملشاركة يف احلياة العامة، وال سيام عن طريق تشجيع إنشاء 

وتنمية شبكة من مرافق رعاية األطفال؛
لتوفري محاية خاصة للمرأة أثناء فرتة احلمل يف األعامل التي يثبت أهنا مؤذية هلا.

جيب أن تستعرض الترشيعات الوقائية املتصلة باملسائل املشمولة هبذه املادة استعراضًا دوريًا 
يف ضوء املعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب 

االقتضاء )اتفاقية منع كافة أشكال التمييز ضد املرأة لعام 1979، مادة 11(.

7. هل يجب المساواة بين المرأة والرجل في مجال العمل؟

هنالك حظر عىل التمييز بني الرجل واملرأة يف جمال العمل ألي سبب كان، بام يف ذلك اجلنس، 
اللون، املركز االجتامعي، املكانة الشخصية، الدين، الرأي، القومية واألفكار، وذلك يف كل 

واحد من األمور التالية:
القبول للعمل؛
رشوط العمل؛

الرتقية يف العمل؛
التدريب أو االستكامل املهني؛

اإلقالة أو تعويضات اإلقالة.

حيظر يف كل األحوال عىل املشّغلني التمييز ضد النساء العامالت بسبب محلهن

8. ماذا مع المساواة في األجور بين العمال والعامالت؟

يف  متساو  عمل  ذاته،  العمل  مقابل  متساو  أجر  عىل  احلصول  والعاملني  للعامالت  حيق 
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األساس، أو عمل متساو من حيث القيمة. وينطبق رشط املساواة يف العمل عىل أية مكافئة، أو 
خمصصات أو منح إضافية، أو مدفوعات لتغطية مرصوفات هلا عالقة بالعمل، أو مدفوعات 
مقابل استخدام مركبة، أو استخدام هلاتف، أو ُحصة ساعات إضافّية، أو اقتناء كتب مهنية، 

أو مالبس، أو استخدام السيارة، أو أي مقابل آخر- ماليًا كان أم ذا قيمة مالية.

9. هل يحق للمرأة التي خضعت لعملية إجـهـاض التغيب عن العمل؟

ِمن حق املرأة العاملة التي خضعت لعملية إجهاض لغاية األسبوع الـ 26 من احلمل التغيب 
عن عملها سبعة أيام، وحتسب هذه الفرتة من إجازاهتا املرضية. ويمكن للمرأة العاملة التغيب 

عن العمل ملدة أطول، وذلك بموجب تقرير الطبيب ولفرتة تزيد عن ستة أسابيع.
للعاملة احلصول عىل  املرض، وحيق  تغّيبًا جراء  ُيعترب  اإلجهاض  بسبب  العمل  التغيب عن 
أجرها كام لو أهنا خرجت إلجازة مرضية. حيظر عىل املشغل إقالة العاملة خالل فرتة التغيب 

بسبب اإلجهاض.

10. هل يجوز للمشغل إقالة المرأة العاملة خالل فترة اإلخصاب؟

من حق املرأة العاملة التي ختضع لعالجات اإلخصاب التغيب عن العمل، رشيطة أن يصادق 
الطبيب بموجب كتاب خطي بأن العالج يستوجب التغيب عن العمل. وعىل املرأة العاملة 
التغيب من ضمن اإلجازات املرضية  أيام  التغيب، وحتسب  أن تعلم املشغل مسبقًا بأسباب 

املرتاكمة لدهيا.
العاملة والعامل  إقالة  )البند -9 هـ( عىل حظر  النساء  قانون عمل  املبدأ، ينص  ومن حيث 

اللذين خيضعان لعالجات اإلخصاب إال بموافقة خطية من وزارة االقتصاد.

11. متى يجوز المساس بحجم وظيفة المرأة الحامل أو بدخلـهـا؟

الصحي  لوضعها  نظرًا  العاملة  املرأة  من  بطلب  الوظيفة  حجم  تقليل  املبدأ  حيث  من  جيوز 
إال  بدخلها  أو  احلامل  العاملة  وظيفة  بحجم  املس  األحوال  كل  يف  وحيظر  احلمل.  نتيجة 
للمرأة  القواعد، حيّق  املشغل هلذه  انتهاك  االقتصاد. ويف حال  قبل وزارة  بموافقة خطية من 
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العاملة مطالبتة بتعويضات جراء إقدامه عىل التالعب بحجم الوظيفة أو دخلها بسبب كوهنا 
حاماًل.

12. هل يحق للمشغل إقالة المرأة الحامل؟

حيظر القانون إقالة املرأة العاملة بسبب احلمل، برصف النظر عن فرتة عملها لدى املشغل. وال 
جييز القانون إقالة املرأة العاملة احلامل، التي تعمل لدى املشغل 6 أشهر عىل األقل أو يف نفس 
مكان العمل، إال بموجب ترصيح خطي صادر عن وزارة االقتصاد. ال متنح وزارة االقتصاد 

هذا الترصيح إال إذا اقتنعت بأّن اإلقالة ال تتعّلق باحلمل.

حيق للمرأة العاملة مطالبة املشغل بدفع تعويضات يف حال أقدم عىل إقالتها خالل فرتة احلمل 
6 أشهر بسبب محلها  بشكل خمالف للقانون. يعترب فصل املرأة العاملة التي عملت أقل من 
املشّغل،  ضد  دعوى  رفع  هلا  وحيّق  العمل،  يف  الفرص  مساواة  قانون  بحسب  حمظورًا  متييزًا 

ومطالبتة بتعويضات.

13. هل يمنح القانون للمرأة العاملة حقوقاً إضافية خالل فترة الحمل؟

يمنح القانون للمرأة العاملة احلامل بعض احلقوق واالمتيازات اإلضافية أثناء فرتة احلمل، 
منها:

طبية  فحوصات  بسبب  تغّيبها  ساعات  مقابل  املشغل  من  كامل  عمل  أجر  عىل  احلصول   
ماء  فحص  بسبب  التغيب  أولرتاساوند،  صور  الدم،  )فحوصات  باحلمل  تتعلق  روتينية 

املشيمة، وغريها من الفحوصات(؛
حيرض تشغيل املرأة ساعات إضافية أو يف أيام الراحة األسبوعية عند بلوغها الشهر اخلامس من 
احلمل، إال يف حال تقديمها للمشغل موافقة من قبل طبيب اختصايص تثبت أنه ليس هنالك 

ما يمنع العمل ساعات إضافية أو أيام الراحة األسبوعية؛
حيرضتشغيل املرأة يف شهر احلمل اخلامس يف الورديات الليلية إذا أبلغت املشغل خطيًا بذلك.
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14. ما هـي مخصصات حماية الحمل؟ 

هي احلقوق املمنوحة بموجب القانون للمرأة العاملة بسبب تغيبها عن العمل جراء مضاعفات 
احلمل، وهي:

اضطرت  حال  يف  الوطني  التأمني  مؤسسة  من  خمصصات  عىل  احلصول  العاملة  للمراة  حيق 
للتغيب عن عملها بسبب »محاية احلمل« ألكثر من 30 يومًا؛

 حيق للمراة العاملة التي تتغيب عن العمل لفرتة تقل عن 30 يومًا احلصول عىل رسوم املرض 
من املشّغل؛

حيق للمشغل خصم ساعات التغيب عن العمل من أجر العاملة عندما يويص الطبيب بتقليص 
حجم الوظيفة حلامية احلمل؛

فرتة األقدمية لغرض احتساب تعويضات اإلقالة ورسوم النقاهة تتواصل يف فرتة مضاعفات 
احلمل؛

يف حال وجود خطر طبي يواجه األم أو اجلنني، تدفع خمصصات »محاية احلمل ملدة 30 يومًا 
عىل األقل؛

حيق للمرأة العاملة التغيب عن العمل خالل فرتة احلمل عندما يصادق طبيب بموجب كتاب 
خطي عىل أن حالتها تستوجب ذلك. يف هذه الفرتة ال حيق للعاملة احلصول عىل أجر، لكنها 

تشكل جزءًا من أقدمية العمل بغرض احتساب احلقوق لدى املشغل؛
حيق للمرأة العاملة التي تتغيب لفرتة تقل عن 30 يومًا احلصول من املشغل عىل رسوم املرض 

عن فرتة التغيب، وذلك عىل حساب أيام املرض التي تراكمت لصاحلها يف موقع العمل.

15. هل يحق للزوج إجازة مرضية بسبب حمل أو والدة الزوجة؟

حيق للعامل التغيب حتى 7 أيام يف السنة عن العمل بسبب محل أو والدة الزوجة عىل حساب 
أيام املرض املرتاكمة لصاحله. كام حيق للعامل التغيب حتى 7 أيام يف السنة بسبب عالجات 
أو فحوصات تتعلق بحمل زوجته أو بسبب والدة زوجته، وذلك عىل حساب أيام املرض 
املرتاكمة لصاحله. وحيق للعامل أن يقدم دعوى للحصول عىل تعويضات من املشغل يف حال 

رفض األخري دفع رسوم املرض للعامل بسبب محل أو والدة زوجته.
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16. هل يكفل القانون للمرأة العاملة أية حقوق بعد الوالدة؟

يكفل القانون للمرأة العاملة بعد الوالدة العديد من احلقوق، أبرزها:
حيق للمرأة العاملة التي عملت ملدة عام عىل األقل لدى املشغل أن حتصل عىل إجازة والدة 

ملدة 26 أسبوعًا؛
حيق للمراة العاملة أن حتصل عىل رسوم الوالدة من مؤسسة التأمني الوطني ملدة 14 أسبوعًا 

جراء اإلجازة؛
حيظر فصل العاملة خالل إجازة الوالدة، وملدة 60 يومًا بعد انتهاء هذه اإلجازة؛

حيق لـ »الرجال« تقاسم إجازة الوالدة مع زوجاهتن.

17. هل يحق للمرأة العاملة التمتع بإجازة غير مدفوعة خارج نطاق إجازة الوالدة؟

حيق للمرأة العاملة إجازة غري مدفوعة األجر بدءًا من هناية إجازة الوالدة، كام حيق لزوجها يف 
حاالت حمددة إجازة غري مدفوعة. وتكون مدة هذه اإلجازة ربع الفرتة التي عملت فيها لدى 

نفس املشغل، رشيطة أال تزيد عن عام واحد من تاريخ اإلنجاب. 
هذه  انتهاء  من  يومًا   60 وخالل  األجر  مدفوعة  غري  اإلجازة  خالل  العاملة  املرأة  إقالة  جيوز  ال 
اإلجازة، إال بمصادقة من قبل وزارة االقتصاد. وإذا تم فصل املرأة العاملة بشكل غري قانوين خالل 

اإلجازة غري املدفوعة أو خالل 60 يومًا بعد انتهائها، فيحق هلا املطالبة بتعويضات من املشغل.

18. ما هـي منحة الوالدة؟

منحة الوالدة، عبارة عن مبلغ متنحه السلطات للمرأة جراء الوالدة، وهي منصوص عليها يف 
القانون عىل النحو التايل:

1,751 شيكل؛ عن إنجاب الطفل األول يف العائلة 
788 شيكل ؛ عن والدة الطفل الثاين يف العائلة 

525 شيكل ؛ عن إنجاب الطفل الثالث يف العائلة وكل طفل إضايف 
عن والدة توأم 8,757  شيكل؛

عن والدة ثالثة أطفال يف نفس الوالدة  13,136 شيكل ؛
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عن والدة كل طفل إضايف )فوق الثالثة( 4,379 شيكل.

ال يشمل ذلك خمصصات األطفال من التأمني الوطني. 

19. ما هـي ساعة اإلرضاع؟

والراحة  العمل  قانون  بموجب  املمنوحة  لالسرتاحات  إضافة  بمثابة  اإلرضاع  ساعة  تعترب 
للمرأة العاملة التي وضعت مولودها، وال يتم خصمها من أجر العاملة.

ينص قانون عمل النساء )البند 7 )ج(3( عىل حق املرأة التي تعمل بوظيفة كاملة يف التغيب 
انتهاء  4 أشهر من  اليوم دون أن خيصم من أجرها، وذلك ملدة  عن عملها لساعة واحدة يف 
إجازة الوالدة. ويطلق عىل تقصري يوم العمل للمرأة بساعة واحدة جراء الوالدة اسم »ساعة 
إرضاع« بالرغم من أن هذا احلق ال يرتبط باإلرضاع، وحتى العاملة التي ال ترضع حيق هلا 

احلصول عىل هذا احلق.
وقد تم توسيع هذا احلق يف بعض أماكن العمل كسلك خدمة الدولة وغريه لسنة كاملة من 

يوم الوالدة.

20. هل يحق للمرأة العاملة االستقالة من أجل رعاية الطفل؟

جييز القانون للمرأة العاملة التي استقالت خالل 9 أشهر من يوم الوالدة بغية رعاية طفلها أن 
حتصل عىل تعويضات االستقالة من املشّغل.

21. ما هـي المضايقة الجنسية في العمل؟

املضايقة  باملساواة.  وحقه  وخصوصيته  وحّريته  اإلنسان  بكرامة  مس  هي  اجلنسية  املضايقة 
اجلنسية )التحرش اجلنيس( هي ظاهرة اجتامعية شائعة تؤذي أشخاصًا كثريين سّيام النساء، 
وخاصة يف أماكن عملهن. ومن الرضورة بمكان رفع الوعي لدى املرأة العاملة بحقوق َمن 
تعرضن للمضايقة اجلنسية، وبواجبات املشغل يف منع حدوث أية أفعال حترش جنيس بالنساء 

العامالت.
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22. كيف نحدد المضايقة الجنسية؟

أو  واإلهانة  املشينة،  األفعال  كمامرسة  ومتنوعة  خمتلفة  وأساليب  أشكال  اجلنسية  للمضايقة 
السخرية عىل خلفية جنسية.

حيدد قانون منع املضايقة اجلنسية املضايقة اجلنسية بالترصفات التالية:
االبتزاز بالتهديد: حيمل طابعًا جنسيًا عندما يتضمن فعل االبتزاز أمرًا ذا طابع جنيس، مثل:

»إن مل توافقي أن أقّبلك لن تتمكني من اخلروج إىل اليوم الدرايس للقسم«؛
»إن مل توافقي عىل النوم مع صديقي سأحكي للجميع أنك نمِت معي«؛

»إن مل تسمحي يل بلمس صدرك لن أويص عليك لرتفيعك درجة«؛
»إن مل تسافري معي لنهاية األسبوع سأطرد ابنك من منتخب كرة القدم«.

األفعال المشينة:
ملس الصدر؛
ملس املؤخرة؛

قبلة ذات طابع جنيس )قبلة فرنسية( أو التي تكون وفقًا لظروفها ذات طابع جنيس )قبلة عىل 
الوجنة والتي يسبقها أو يليها قول كالم ذي طابع جنيس(؛

االستمناء عىل املأل؛
االحتضان ذو الطابع اجلنيس )التصاق األعضاء التناسلية( أو الذي ال يكون طابعًا جنسيًا بحد 
ذاته لكنه ووفقًا للظروف املحيطة يكون ذا طابع جنيس )الذي سبقه أو تاله طرح اقرتاحات 

ذات طابع جنس(؛
اقرتاحات متكررة ذات طابع جنيس؛

مالحظات متكررة ذات طابع جنيس؛
تفوهات مهينة وساخرة ذات طابع جنيس؛

نرش تصوير، فيلم أو تسجيل لشخص، من خالل التسليط عىل جنسه، ويف ظروف قد يؤدي 
النرش فيها إىل إهانة الشخص أو االستهتار به، ويكون النرش دون موافقته؛

استغالل السلطة؛
املضايقة.
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23. هل من واجب المشغل العمل على منع المضايقة الجنسية؟

كافة  واختاذ  اجلنسية،  املضايقة  منع  عىل  العمل  وواجب  مسؤولية  املشغل  عاتق  عىل  يقع 
العامالت  العمل وطرق معاجلة شكاوى  الكفيلة بردع مثل هذه األفعال يف مكان  اخلطوات 

والعاملني يف حال تعرضهم ملضايقات جنسية. 

24. هل يمكن تقديم دعوى مدنية عقب المضايقة الجنسية؟

بكل تأكيد. فمن حق كل من تتعرض ملضايقة جنسية يف مكان العمل رفع دعوى للتعويض 
عن األرضار النامجة عن فعل املضايقة اجلنسية )قانون منع املضايقة اجلنسية، البند 6(. ترفع 
الدعوى يف حمكمة العمل القطرية ِمن ِقبل َمن تعرضت للمضايقة اجلنسية، وذلك ضد القائم 

بفعل املضايقة وكذلك ضد املشغل لتقاعسه عن اختاذ اخلطوات التي تردع مثل هذا الفعل.
وذلك  اجلنسية،  املضايقة  لضحية  تعويضات  بدفع  األمر  صالحية  القطرية  العمل  ملحكمة 

بمبلغ قد يصل إىل 120 ألف شيكل.

قائمة بـأبرز القوانين الناظمة لعمل المرأة

العمل  ترك  وخمصصات  األجر  دفع  طريقة  حيدد  والذي   ،1958 لسنة  األجر  محاية  قانون 
)معاش التقاعد(؛

قانون املساواة يف حقوق املرأة والرجل لسنة 1951؛
قانون احلد األدنى لألجور لسنة 1987؛ 

قانون حظر اخلبز اللييل لسنة 1951؛
قانون ساعات العمل واالسرتاحة لسنة 1951؛

قانون اإلجازة السنوية لسنة 1951؛
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قانون تعويضات الفصل لسنة 1963؛
قانون خمصصات املرض لسنة 1976؛

قانون ضامن الدخل لسنة 1980؛
قانون التبليغ املسبق بالفصل واالستقالة لسنة 2001؛
قانون األجر املتساوي للعامل والعاملة لسنة 1964؛

قانون سن التقاعد لسنة 2004؛
قانون تكافؤ الفرص يف العمل لسنة 1988؛ 

قانون منع التحرش اجلنيس سنة 1998؛
قانون عمل الشباب لسنة 1953؛

قانون عمل النساء لسنة 1954؛
قانون تشغيل العاملني بواسطة مقاويل القوى البرشية لسنة 1996؛

قانون تكافؤ احلقوق لألشخاص املصابني بعجز لسنة 1998؛
االتفاقية اجلامعية العامة بخصوص الصناديق التقاعدية اإللزامية بدءًا من تاريخ 2008/1/1؛

قانون تسوية نزاعات العمل لسنة 1957؛
قانون محاية العامل )كشف املخالفات واملس بالنزاهة( 1977؛

قانون حماكم العمل؛ 
قانون إصابات العمل واحلوادث لسنة 1945؛

قانون األمن يف العمل لسنة 1970؛
قانون جلان التحقيق لسنة 1954؛
قانون رضيبة الدخل لسنة 1961؛

قانون التأمني الوطني لسنة 1954.
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المرصد – المركز العربي لحقوق اإلنسان في الجوالن

املرصد هو منظمة حقوقية مستقلة ال تستهدف الربح، مقّرها جمدل شمس – اجلوالن السوري 
املحتل. تأسس املركز يف ترشين األول/أكتوبر 2003 من قبل جمموعة من املحامني واألطباء 
املقيمني يف اجلوالن،  السوريني  العرب  إنسان من  والصحفيني واملهندسني، ونشطاء حقوق 

واملهتمني بأوضاع حقوق اإلنسان.   
يعمل املرصد عىل مراقبة وضع حقوق العرب السوريني يف اجلوالن املحتل، وذلك من خالل 
من  ومتابعتها  االحتالل،  بدء  منذ  بحقوقهم  مساسًا  تشكل  التي  االنتهاكات  وتوثيق  رصد 
خالل نرش املعلومات هبذا اخلصوص، وإعداد تقارير ودراسات باالستناد إىل القانون الدويل، 
القانون الدويل اإلنساين، والقانون الدويل حلقوق اإلنسان. ويعمل »املرصد« عىل التأثري بالرأي 
العام املحيل والعاملي من خالل تنظيم حمارضات، ندوات، وورش عمل تتناول حالة حقوق 
اإلنسان يف اجلوالن املحتل، ويتعاون مع مؤسسات حقوق اإلنسان املحلية والدولية. كذلك 
يسعى »املرصد« لنرش الوعي بني السكان العرب السوريني بأمهية حقوق اإلنسان، ويطمح 

لتوفري املساعدة القانونية هلم.
يسعى »املرصد« إىل حتقيق مجلة من األهداف، أبرزها:

رصد وتوثيق االنتهاكات اإلرسائيلية حلقوق العرب السوريني يف اجلوالن منذ عام 1967؛
والقانون  اإلنساين  الدويل  والقانون  الدويل  القانون  إىل  باالستناد  ودراسات،  تقارير  إعداد 

الدويل حلقوق اإلنسان؛
تقديم االستشارات القانونية املجانية لسكان اجلوالن العرب السوريني؛

نرش الوعي بني السكان العرب بقضايا حقوق اإلنسان وسيادة املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، 
وذلك من خالل تنظيم ندوات وورش عمل ودورات تدريب.

اإلنسان يف اجلوالن،  بواقع حقوق  املحيل والدويل  العام  الرأي  تعريف  تنظيم محالت هبدف 
وباالنتهاكات  اإلنسان،  الدولية حلقوق  للمعايري  االحتالل اإلرسائييل  وبانتهاكات سلطات 

اجلسيمة ألحكام القانون الدويل اإلنساين.


