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 مقدمة
 

 اإلجتماعيمان البنائها وتوفري سبل األ اإلجتماعية عدالةإىل حتقيق ال اإلقتصاديةنظمها السياسية و  ختالفإبتسعى غالبية اجملتمعات 
تبًعا ملا يسودها من نظم اقتصادية واجتماعية وما تعتنقه من مذاهب  اإلجتماعيمان ليات األهذه النظم يف حتديد آ اختلفتو هلم، 

هبدف الوصول ، و فراد وللجماعاتخمتلفة لغرض تقدمي املساعدات لأل شكالعرب التاريخ أب اإلجتماعيايديولوجية؛ فقد ظهر اآلمان 
 اإلنساينبدونه ينحدر اجملتمع  إذ اإلجتماعيةمرارية احلياة أحد ضرورات است اإلجتماعييعد األمان  ،لذات معيشية مالئمة. إىل مستواي

 .اإلجتماعي؛ نظام الضمان األمان اإلجتماعي وسائل وأهم ومن أبرز ،اإلنسانة يف إطاره كرام رإىل حياة الغاب، وهتد
 

الدولية الناظمة لسوق العمل ولقضااي الضمان املعايري املبادئ الرئيسية اليت تنادي هبا أحد  اإلجتماعييعترب احلق يف الضمان 
، كونه يوفر اإلجتماعيةوحتقيق العدالة  اإلنسان، اليت تؤدي إىل حفظ كرامة اإلجتماعيةو  اإلقتصاديةأهم احلقوق  ، وهي مناإلجتماعي

د التقاعد يف سن ا على العمل وكسب الرزق، وذلك يف حاالت العجز التام، أو بعرً مصدر دخل لإلنسان عندما ال يكون قاد
مجيع هذه احلاالت جيب على الدولة أن تتكفل بتقدمي ما يلزم لصون كرامة في ف ،أو يف األمومة الشيخوخة، أو يف فرتة البطالة،

 مواطنيها.
 

حتول أهم أهدافه ومبادئه، إذ يقوم هذا اإلقتصاد على أساس أحد وعلى صعيد اقتصاد السوق اإلجتماعي يعترب الضمان االجتماعي 
السوق ليكون إجتماعًيا، أو أن يكون االقتصاد اجتماعًيا، أي أن السمة األساسية والرئيسية للسوق هي تلبية احتياجات إجتماعية، 
 واإلقتصاد وفق هذا النظام ذو وظيفة اجتماعية تنموية تتجه حنو حتقيق العدالة والرفاه للمواطنني مجيًعا، وهو ما ميكن حتقيقه من خالل

 ني.ياصر وآليات أبرزها وأمهها توفري الضمان اإلجتماعي للمواطنعدة عن
 

 إشكالية الدراسة وتساؤالهتا: 
 وتعديالته 1م2016( لسنة 19رقم ) اإلجتماعيالضمان  القرار بقانونفعالية نصوص مدى دراسة يف توضيح وبيان تكمن إشكالية ال

املوازنة بني نقيضني يف  حتاول، اليت اإلجتماعياقتصاد السوق  يف تعزيز احلماية اإلجتماعية على اختالف مستوايهتا مع توجهات
 اإلجتماعيةاملتمثلة يف التنمية  اإلجتماعية آلية السوق املبنية على الربح، والتنافس واألهداف الفردية، والعدالة :العملية التنموية، ومها

ف اقتصاد السوق االقرار بقانون ألهد إىل جانب حتديد مدى تلبية وهدفها،الذي هو ابلوقت ذاته غاية التنمية  إلنسانتم اباليت هت
 .اإلجتماعيةو  اإلقتصادية؛ اإلجتماعي

 
 :تية؛ ستقدم هذه الدراسة إجابة عن التساؤالت اآلوعلى ضوء ما سبق

 ؟اإلجتماعيمن منظور اقتصاد السوق  اإلجتماعيما املقصود ابلضمان  -

                                                           
( "ممتاز"، بتاريخ 13(، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم )2م بشأن الضمان اإلجتماعي، املنشور على الصفحة )2016( لسنة 19القرار بقانون رقم ) 1

 .م20/10/2016
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، سواء اإلجتماعيتجه حنو حتقيق أهداف اقتصاد السوق ي م2016( لسنة 9رقم ) اإلجتماعيالقرار بقانون الضمان هل  -
، وحتقيق اإلقتصاديةيف حتقيق التنمية  اإلجتماعيدور الذي يلعبه الضمان ال ما هو؟ و اإلجتماعية منها أو اإلقتصادية
 ؟اإلجتماعياليت يقوم عليها اقتصاد السوق  اإلجتماعيةو  قتصاديةاإلاألهداف 

األساسية والتنظيمية اليت يقوم عليها اقتصاد السوق  املتطلبات اإلجتماعيالقرار بقانون الضمان  وفرت نصوصهل  -
 ؟اإلجتماعي

 ما هي اآلليات واالدوات اليت جاء هبا هذا القرار بقانون لتعزيز احلماية اإلجتماعية؟ -
 األساسية ومبدأ العدالة واملساواة؟ اإلنساناحملافظة على حقوق  اإلجتماعيالقرار بقانون الضمان  راعىهل  -
وإىل أي مدى كانت نصوصه عادلة وتوفر احلماية  حقوق الفئات املهمشة؟ اإلجتماعيالقرار بقانون الضمان  راعىهل  -

 اإلجتماعية هلذه الفئة؟
 اإلتفاقيات ؟ وإىل أي مدى التزمت دولة فلسطني بتنفيذاإلجتماعيالضمان  احلق توفريما هو دور ومسؤولية الدولة عن  -

 ؟اإلجتماعيالدولية اليت صادقت عليها حول موضوع الضمان 
 

 أمهية الدارسة:
مهية الدراسة أبمهية املوضوع الذي تعاجله من جهة، وجلدة املوضوع من جهة أخرى، فعلى الرغم من أن فكرة اقتصاد السوق أ نبعت

والدراسة يف عدد من الدول اليت د املراجعة يما زال قنشأت وتطورت يف بداية ثالثينات القرن العشرين، إال أن هذا النظام  اإلجتماعي
إضافة  االقتصادية واهلروب حنو األمام حنو خيارات أخرى لالقتصاد من بينها نظام اقتصاد السوق اإلجتماعي، حتاول اخلروج من ازماهتا

، ونظام الضمان اإلجتماعيلرب  بني مفهوم اقتصاد السوق نية اليت تعاجل موضوع الدراسة، واليت تقوم ابإىل قلة الدراسات الفلسطي
 .اإلجتماعي

 
حيز  اإلجتماعيدخول القرار بقانون الضمان  ت اهلامة املطروحة حالًيا للنقاش؛ إذ معاملوضوعاأبرز  تعاجل أمهيتها يف كوهناكما تنبع 

وظهرت احتجاجات تطالب إما إبلغاءه أو بتعديله، وهو ما ستحاول  ،تنفيذهحول  جدل اثر ،م20/11/2018التنفيذ منذ اتريخ 
مواطن الضعف واخللل فيه، وبيان مدى أتثريه على املواطنني بشكل خاص، وعلى اجملتمع حتديد من خالل  طرحه هذه الدراسة

لتزامات الدولية املفروضة على دولة فلسطني مبوجب انضمامها إلبيان مدى مراعاة القرار بقانون لإىل جانب الفلسطيين بشكل عام. 
 .اإلجتماعيالدولية ذات العالقة ابلضمان  اإلتفاقيات جملموعة من

 
 أهداف الدراسة:

 :إىل هتدف الدراسة بشكل أساسي
  هداف ومبادئ اقتصاد السوق ألم 2016( لسنة 19رقم ) اإلجتماعيمراجعة وفحص مدى مراعاة القرار بقانون الضمان

 .نصوصه ، من خالل استقراء وحتليلاإلجتماعي
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 متطلبات  الواجب توافرها لكي ينسجم مع ، واملعايرياإلجتماعيالقرار بقانون الضمان فلسفة صدور  إلقاء الضوء على
قد ال ترتب  أو تتوافق  اليت، و قرار بقانونهذا الاعرتت كاليات اليت شمع بيان اإل ،اإلجتماعيسوق نظام اقتصاد ال ومعايري

 .اإلجتماعياقتصاد السوق  بادئمع أهداف وم
 .فحص مدى مراعاة نصوص القرار بقانون الضمان اإلجتماعي للفئات اهلشة 
  ملعاجلة النظام القانوين الناظم للضمان على املستويني التشريعي والسياسايت، تقدمي توصيات لصانع القرار واملشرع الفلسطيين

 .اإلجتماعيولتاليف أي قصور يف هذا التشريع، مبا يتواءم مع فلسفة وأهداف الضمان  يف فلسطني وتطويره اإلجتماعي
 نطاق الدراسة:

الساري يف الضفة الغريية،  وتعديالته، م2016لسنة ( 19) رقم اإلجتماعيالقرار بقانون الضمان امعاجلة على تقتصر هذه الدراسة 
 اإلجتماعيالدراسة األنظمة السابقة لسراين موضوع الضمان  عاجل. وعليه؛ لن تاإلجتماعيومبادئ اقتصاد السوق  أهدافيف ضوء 
كما ستقتصر الدراسة على قراءة   األنظمة التقاعدية األخرى السارية على فئات أخرى. اإلشارة إىلفق  وإمنا سيتم ، م2016لسنة 

أو املشاريع اليت يتم العمل  منها ، دون اخلوض يف التشريعات الثانوية، سواء الصادرةم2016( لسنة 19نصوص القرار بقانون رقم )
 عليها.
 

الساري يف الضفة الغربية، ولن يتم  اإلجتماعياسة القرار بقانون الضمان أما فيما يتعلق ابلنطاق املكاين ستقتصر الدراسة على در 
نقسام فرتة اإلخالل  بشكل مباشر املوضوع صدر أي تشريع انظم لذات، علًما أبنه مل يع التشريعات الصادرة يف قطاع غزةمقارنته م

 السياسي الفلسطيين.
 

 منهجية الدراسة: 
حيث سيتم توظيف املنهج الوصفي لغاايت توصيف نصوص القرار هذه الدراسة يف إعدادها على املنهج الوصفي التحليلي؛  تعتمد

القرار  نصوص حتليلبقانون واألطر النظرية اخلاصة ابلضمان اإلجتماعي ومفاهيمه األساسية، كما سيتم توظيف املنهج التحليلي يف 
يف  إلشارةسيتم ا إىل جانب املنهج املقارن، إذ .اإلجتماعيمبادئ اقتصاد السوق و أهداف  على ضوء اإلجتماعيبقانون الضمان 

وتعديالته، لغاايت  م2014( لسنة 1األردين رقم ) اإلجتماعيتشريعات مقارنة، أبرزها قانون الضمان  إىل بعض أجزاء هذه الدراسة
 ا ملقتضياهتا.ووفقً إثراء الدراسة 

 
 خطة الدراسة:

مل النتائج، تتلو حماورثالثة تم تقسيم الدراسة إىل سي هذه الدراسةللغاية املقصودة من إيفاًء  حمورها . تفرد الدراسة الرئيسة ها خامتة ُتج
، من خالل بيان مفهوم وفلسفة الضمان ماهية الضمان اإلجتماعي كأحد مبادئ اقتصاد السوق اإلجتماعي األول ملعاجلة

اظم للضمان اإلطار القانوين النفيستعرض  أما احملور الثاين ف ومبادئ اقتصاد السوق اإلجتماعي.اإلجتماعي، ومدى اتصاله أبهدا
قراءة يف أحكام القرار بقانون الضمان اإلجتماعي يف ضوء أهداف ومبادئ اقتصاد يقدم  اإلجتماعي يف فلسطني، واحملور الثالث

 السوق اإلجتماعي.
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 اإلجتماعياقتصاد السوق  كأحد مبادئ اإلجتماعيالضمان  ماهية .1
 

مغروس  اإلنسان؛ الذي يشري إىل أن اإلجتماعيعلى عدة مبادئ رئيسية وأساسية، أبرزها: التضامن  اإلجتماعييقوم اقتصاد السوق 
سامهة لتحسني يف جمتمع تتجاذبه املصاحل املتبادلة اليت تدفع للتغلب على الظلم، وذلك يعين أن األفراد األكثر ثراء يف اجملتمع عليهم امل

من خالل عدة آليات  حتقيقهميكن وهو ما 2الفرص ونوعية احلياة لألفراد اآلخرين الذين ال يستطيعون حتقيق املستوى الالئق للمعيشة،
هو حتقيق العدل  اإلجتماعي، فاهلدف والغاية والفلسفة األساسية اليت يقوم عليها الضمان اإلجتماعيأو وسائل، أبرزها: الضمان 

 بني األفراد كافة دون التقييد ابجلنس أو اللون أو الدين. اإلجتماعي
 

، سيتناول هذا احملور يف الفرع اإلجتماعيابملبادئ األساسية اليت يقوم عليها اقتصاد السوق  اإلجتماعيولتوضيح مدى ارتباط الضمان 
ودوره  اإلجتماعييتناول فلسفة الضمان  لفرع الثاينابعتباره هدفًا إجتماعًيا ونظام قانوين. ويف ا اإلجتماعياألول منه تعريف الضمان 

 .اإلجتماعييف حتقيق أهداف اقتصاد السوق 
 

 اقانونيً  اابعتباره هدفًا اجتماعًيا ونظامً  اإلجتماعيتعريف الضمان . 1-1
فكرة "الضمان"  اإلجتماعيظام القانوين. فباعتباره هدفًا يتجاوز الضمان تتنازعه فكراتن؛ فكرة اهلدف وفكرة الن اإلجتماعيالضمان 

ان مبعناه الفين ليعرب عن التضامن بني أبناء اجلماعة الواحدة يف سعيهم للقضاء على الفقر والعوز، وابعتباره نظاًما قانونًيا يعرب الضم
 عن الوسيلة أو الوسائل املعتمدة لبلوغ هذا اهلدف، وفيما يلي توضيح لذلك: اإلجتماعي

 
  ابعتباره هدفًا اجتماعًيا اإلجتماعيالضمان 
، ويف سعيه الدائم لتحقيق ذاته، يتملكه هاجس اخلوف من الفقر، اإلجتماعيه املستمر على حتسني وضعه يف حرص اإلنسانإن 

وخة، واملوت، ويزداد الشعور ابخلوف عند فئة من الناس اليت ال متلك ما تواجه به هذه املخاطر، واملرض، واحلوادث، والعجز، والشيخ
، ومجعيات العون التباديل، اإلجتماعيةمن احلاجة؛ كاإلدخار، واملساعدات للتحرر وسائل متعددة يف سعيه  اإلنسانلذا استخدم 
 3.اإلجتماعيةات تأمين( اخلاص، والتأمنيوالضمان )ال

 
إال أن مجيع أنظمة احلماية املذكورة أعاله؛ وعلى أمهية دورها يف اجملتمع، مل تستطع أن تغطي بشكل أساسي خمتلف املخاطر اليت 

ثاله، برزت فكرة اعتبار اجلسم يف مواجهة خماطر العوز منفرًدا أو مع جمموعة ضعيفة من أم اإلنسانيتعرض هلا الفرد، ولكي ال يرتك 
من "األاحلماية واألمن للمواطن، وهو ما أطلق عليه تسمية  أتمنيابلتايل  عن مواجهة هذه املخاطر، مسؤواًل بكامله  اإلجتماعي
 4" أو "اجملتمعي" نسبة إىل اجملتمع.اإلجتماعي"الضمان  " أواإلجتماعي

                                                           
 .17، ص 2018، من األلف إىل الياء، مؤسسة كونراد أديناور، اإلقتصاديةوسوعة اقتصاد السوق اإلجتماعي، السياسة نشرة ملحقة مل2
 .19، ص 1996انظر: رفيق سالمة، شرح قانون الضمان اإلجتماعي، د.ن، بريوت، 3
  .20املرجع السابق، ص 4
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يف كل وقت على احلد األدىن من الدخل،  اإلنسانواملتمثل يف كفالة حصول  اإلجتماعيوانطالقًا من اهلدف الذي يقوم عليه الضمان 
، فقد عرفه البعض على أنه: اإلجتماعيللضمان  اإلجتماعيإلشباع حاجاته، ظهرت العديد من التعريفات اليت تؤكد على اهلدف 

اليت  "القضاء على احلاجة بضمان حد أدىن من الدخل لكل فرد يف كل وقت إلشباع حاجاته".كما عرف على أنه: "جمموعة الوسائل
 5ألفراد اجملتمع". اإلقتصاديتستخدم من أجل ضمان األمن 

دىن اجملتمع العامل عن طريق ضمان حد أهو نظام يهدف إىل خلق االطمئنان لدى أفراد  اإلجتماعي، فإن الضمان سبقما على بناًء 
 هلم ولذويهم يف حاالت العجز أو البطالة أو املرض أو الوفاة.مستمرة لدخول 

 
   ابعتباره نظاًما قانونًيا اإلجتماعيالضمان 
كهدف يسعى اجملتمع لتحقيقه حيتاج إىل نظام قانوين حيدد الوسائل املادية والقانونية الالزمة لتحقيق هذا اهلدف،   اإلجتماعيالضمان 
حيدد األشخاص املضمونني، واملخاطر املضمون منها، وكيفية مواجهة هذه من خالل تشريع  اإلجتماعيالضمان  ينظموعليه، 

كنظام قانوين على أنه: "جمموعة الوسائل الوقائية والعالجية املقررة حلماية األفراد من املخاطر   اإلجتماعياملخاطر. فيعرف الضمان 
 6هلم". اإلقتصاديوحتقيق األمن  اإلجتماعية

 
املواطنني يف حد أدىن يليق  نظام قانوين يرمي إىل ضمان عيشعلى أنه: " 7تعريف الضمان اإلجتماعيميكن ؛ أتسيًسا على ما سبق

دخل بديل يعوضهم عن الدخل املنقطع يف حال إنقطاعهم  أتمنيية، عن طريق محاية قدرهتم على العمل، وعن طريق اإلنسانابلكرامة 
ز أو الشيخوخة أو الوالدة )ابلنسبة للمرأة العاملة( أو الوفاة، ومساعدهتم عن العمل بسبب البطالة أو املرض أو اإلصاابت أو العج

د على تغطية األعباء العائلية الناشئة عن الزواج والوالدة، والنفقات االستثنائية الناشئة عن العجز واملرض والوفاة، كل ذلك ضمن احلدو 
 8اليت يقرها القانون".

 

                                                           
 .32، ص 2005حسني محدان، الضمان اإلجتماعي: أحكامه وتطبيقاته، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، 5
انظر: بودالل علي، عصرنة قطاع الضمان اإلجتماعي لتعزيز التأمينات "التجربة اجلزائرية"، جملة . للمزيد حول املقصود ابلضمان اإلجتماعي، 35املرجع السابق، ص 6

 .99، ص2014(، 19احلقوق والعلوم اإلنسانية، العدد )
تقدم هبدف تقليص الفقر بني  هنالك خل  يف املصطلحات بني الضمان اإلجتماعي واحلماية اإلجتماعية، فاملقصود ابألخرية جمموعة من اخلدمات واملعوانت اليت 77

جزء من  ييف حدته )أي منع الوصول إىل الفقر(، لذلك تكون موجهة إىل أفراد اجملتمع املهمشني واألسر غري املقتدرة، وبذلك يكون الضمان اإلجتماعفالسكان وخت
ات أنظمة الضمان اإلجتماعي واحلماية اإلجتماعية يف فلسطني، معهد احلماية اإلجتماعية اليت تكون تغطيتها للخدمات اإلجتماعية أمشل وأكرب. )مسيف مجيل، خيار 

 (.3، ص2016، رام هللا، "ماس"الفلسطيين  اإلقتصاديةأحباث السياسات 
 عينية، وذلك هبدف. تعرف منظمة العمل الدولية للضمان اإلجتماعي: "مجيع التدابري اليت توفر اإلعاانت سواء كانت نقدية أم 39ص حسني محدان، مرجع سابق، 8

وخة، أو وفاة املعيل. اثنًيا: محاية اإلنسان من: أواًل: تبعات انعدام دخل العمل )أو عدم كفايته( بسبب املرض، أو اإلعاقة، أو إصاابت العمل، أو البطالة، أو الشيخ
 ية الدعم العائلي، والفقر الشامل واإلقصاء اإلجتماعي".تعذر الوصول إىل الرعاية الصحية وعدم القدرة على دفع تكاليفها إذا كانت مرتفعة، وعدم كفا
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 اإلجتماعياقتصاد السوق  ومبادئ أهدافودوره يف حتقيق  اإلجتماعيالضمان  فلسفة. 1-2
اليت تقوم على أساس حتقيق العدالة  9اإلجتماعيةو  اإلقتصاديةإىل حتقيق جمموعة من األهداف  اإلجتماعييهدف اقتصاد السوق 

تقاعدي، وتفعيل املشاركة الفردية من خالل املعاش ال اإلجتماعيةوضمان الرعاية للمجتمع، فمن أبرز أهدافه توفري الرعاية  اإلجتماعية
 اإلقتصاديةالشامل من خالل إعطاء اهتمام متوزان للجوانب السياسية و  اإلقتصاديلألفراد يف اجملتمع يف خلق الثروة، وحتقيق النمو 

لتكون البطالة عند مستوى ال يتجاوز  اإلقتصادية، إىل جانب التوظيف الكامل واملتمثل يف االستخدام األمثل للموارد اإلجتماعيةو 
وعليه، فإن السمة األساسية هلذا النظام أبنه يقدم كفاءة اقتصادية وعدالة اجتماعية؛ إذ يعتمد على سياسات اقتصادية  %10.4

 .اإلجتماعيةمبضمون اجتماعي ابإلستناد على اإللتزام القائم على الدولة ابملسألة 
 
 اإلقتصاديةجند أهنا تنصب بشكل رئيسي على حتقيق األهداف  اإلجتماعيعليها الضمان الفلسفة اليت يقوم  بحث عنوابل
إىل محاية الطبقة العاملة من االستغالل  اإلجتماعيإذ يهدف الضمان  ،اإلجتماعياقتصاد السوق  هااليت يسعى لتحقيق اإلجتماعيةو 

تنمية الشعور اجلماعي و ، اإلجتماعيةالتوزيع العادل للطبقات و ية وتنمية قدراهتا على العمل، اإلنسانواحلاجة، واحلفاظ على الذات 
 11:وفيما يلي توضيح لذلك ،إجياد فرص عمل جديدة وزايدة اإلنتاجو واحرتام للذات البشرية وحلقوق الفرد األساسية، 

 
 محاية الطبقة العاملة من االستغالل واحلاجة 

مكمل لدور  اإلجتماعيإىل محاية الطبقة العاملة من االستغالل واحلاجة، وهبذا الدور يكون دور الضمان  اإلجتماعييهدف الضمان 
د من النصوص اليت تقرر له العديد من احلقوق، وتضمن الذي يهدف إىل تقدمي احلماية للعامل، من خالل إيراده العدي 12قانون العمل

على حتديد ساعات العمل، ومنع عمالة األطفال والنساء يف بعض املهن اخلطرة أو يف  كنصه  13استقرار العامل ومحايته من االستغالل،
، ويف املقابل فرض على صاحب العمل العديد من الواجبات اليت توفر احلماية ، والتعويض يف حالة إصاابت العملساعات الليل

، وبسن قانون الضمان لذا لعامل يف حاالت حمددة.للعامل من االستغالل، من خالل إلزامه بنصوص القانون، وإلزامه بتعويض ا
 إىل جانب قانون العمل، مت توفري احلماية للعامل واألمن له، حبيث أصبح أكثر ثقة مبستقبلة ومبستقبل أسرته. اإلجتماعي

 
 

                                                           
لتغيري وحتقيق الكرامة ويسعى اقتصاد السوق اإلجتماعي إىل حتقيق أهداف بيئية، للمزيد انظر: حيىي املتوكل، اقتصاد السوق اإلجتماعي يف اليمن: تلبية دعوات ا9

 .11، ص2012اولة احلوار الوطين، صنعاء، يوليو/اإلنسانية، ورقة عمل مقدمة يف ندوة امللف اإلقتصادي على ط
، كلية اإلقتصاد، جامعة املرجع السابق. وميامه امساعيل، ُتربة اقتصاد السوق اإلجتماعي يف سورية وتداعيتها على الواقع اإلقتصادي واإلجتماعي، رسالة ماجستري10

 . 10، ص 2016دمشق، سوراي، 
. خدجية 27، ص 1999(، اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان "ديوان املظامل"، رام هللا، 5جتماعي، سلسة مشروع تطوير القوانني )فراس ملحم، اإلطار القانوين للضمان اإل11

ن (، اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسا1م، سلسلة أوراق سياسات عامة رقم )2016( بشأن الضمان اإلجتماعي للعام 6زهران، ورقة سياسات حول القرار بقانون رقم )
 اإلقتصادية. وعبد الوهاب كوكو، نظام الضمان اإلجتماعي ودوره يف التنمية 27. وحسني محدان، مرجع سابق، ص 9، ص 2016"ديوان املظامل، رام هللا، أاير/

 .99ص. وبودالل علي، مرجع سابق، 23، ص 2012(، 14واإلجتماعية والسياسية، جملة اإلقتصاد والعلوم السياسية واإلحصائية، العدد )
 .25/11/2001(، بتاريخ 39(، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم )7م، املنشور على الصفحة )2000( لسنة 7قانون العمل الساري هو؛ قانون العمل رقم )12
 م. 2000( لسنة 7من قانون العمل رقم ) 128-116، 106-93، 81-68، 2أنظر املواد اآلتية على سبيل املثال: )13
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  ية، وتنمية قدراهتا على العملاإلنساناحلفاظ على الذات 
نظام هذا ال ، لكوناإلجتماعيقدراهتا على العمل من أهم دوافع تنظيم وسن قانون الضمان ية وتنمية اإلنسانيعد احلفاظ على الذات 

يسعى إىل محاية العنصر البشري وتنمية روح العمل عنده، من خالل حتريره من هاجس اخلوف على نفسه وأسرته، يف حال فقد قدرته 
 على العمل بسبب الشيخوخة أو العجز.

 
  جتماعيةاإلالتوزيع العادل للطبقات 

هو التوزيع العادل لألموال داخل اجملتمع، إذ تساهم املسامهات اليت  اإلجتماعيمن األسس األساسية اليت يقوم عليها نظام الضمان 
مبدأ يعد  ، إذاإلجتماعييقوم عليه اقتصاد السوق يقدمها كل من صاحب العمل والعمال يف إعادة توزيع األموال يف اجملتمع، وهو ما 

 إىل تقليل التفاوت بني الطبقات يف اجملتمع.ع الدخل من مبادئ هذا اإلقتصاد، والذي يهدف من خالله توزيإعادة 
 

 واحرتام للذات البشرية وحلقوق الفرد األساسية تنمية الشعور اجلماعي 
ينمي الشعور اجلماعي والبعد عن حدة، إذ أنه إىل تنمية وحدة املصري بني أبناء الوطن الواحد واملؤسسة الوا اإلجتماعييهدف الضمان 

 تقوم على احرتام الذات البشرية وتقدمي املعونة هلا عند احلاجة. اإلجتماعيإىل جانب أن فكرة الضمان  الفردية،
 

 وزايدة اإلنتاج إجياد فرص عمل جديدة 
ينعكس إجيابيًا األمر الذي ئية للفرد القدرة الشرا وحتسنيإزدايد الشعور ابألمان الوظيفي،  اإلجتماعيينتج عن تطبيق نظام الضمان 

يف مجيع القطاعات  وس األموال على االستثمار، وهذا بدوره حيفز رؤ ل على التسوقيف الدولة نتيجة اإلقبا اإلقتصاديةعلى احلياة 
الضمان يتم العمل على لق العديد من فرص العمل اجلديدة، ابإلضافة إىل أن أموال ، األمر الذي خياإلقتصاديلالستفادة من النمو 

 إستثمارها، وهو ما خيلق أيًضا فرص للعمل.
 

في بذل العامل اجلهد واالخالص يف العمل، وهذا اجلهد ينعكس بشكل إجيايب وينتج أيًضا عن ازدايد الشعور ابألمان واإلستقرار الوظي
 يف حتسني أجور العمال.ساهم بدورها ت ةعمل هبا العامل، وإزدايد االنتاجيعلى إنتاجية املؤسسة اليت ي

 
بني املواطنني، إذ يسعى مبضمونه العام  اإلجتماعيةهو حتقيق العدالة  اإلجتماعيفإن اهلدف األساسي للضمان  أتسيًسا على ما سبق؛

من خالل إعادة توزيع الدخل القومي من خالل وظائف  بني املواطنني اإلجتماعيإىل حماربة الفقر بكافة أنواعه، وبس  العدل 
 اإلقتصاديةأهدافًا ترتب  ابلتنمية  بذلك حيقق اإلجتماعيفإن الضمان  وآلياته املختلفة واستثماراته، وابلتايل اإلجتماعيالضمان 

وحيقق مجلة من املبادئ األساسية اليت يقوم عليه هذا  ها أيًضا،على حتقيق اإلجتماعياليت يسعى نظام اقتصاد السوق  اإلجتماعيةو 
، وإعادة توزيع الدخل، والتقليل من نسب الفقر واحلد من اإلجتماعيواألمن  اإلجتماعيةاإلقتصاد واملتمثلة يف التضامن والعدالة 

 البطالة.
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 يف فلسطني اإلجتماعياإلطار القانوين الناظم للضمان  .2
 

اإلقليمية  اإلتفاقيات ابلتشريعات الوطنية، بل جرى صياغة العديد من اإلجتماعيابدئ ذي بدء، مل ينحصر االهتمام بنظام الضمان 
 14،اإلنسان، وعلى رأسها اإلعالن العاملي حلقوق اإلجتماعيفرها يف منظومة الضمان والدولية لتحديد معايري احلد األدىن الواجب تو 

املادة  نصت، على أن: "لكل فرد ابعتباره عضًوا يف اجملتمع احلق يف الضمان اإلجتماعي..."، كما منه (22)املادة الذي نص يف 
على أن: "لكل فرد احلق يف مستوى معيشي يكفي لضمان صحته ورفاهيته وأيًضا لعائلته، وخاصة على  ،( من ذات اإلعالن25)

الضمان اإلجتماعي يف حاالت البطالة واملرض والعجز والشيخوخة وفقدان  صعيد الغذاء وامللبس والسكن والعالج، وكذلك احلق يف
 مصدر دخله نتيجة ظروف خارجة عن إرادته".

 
الذي انضمت إليه دولة فلسطني عام -15والثقافية، اإلجتماعيةو  اإلقتصاديةالعهد الدويل اخلاص ابحلقوق  ( من9كما جاءت املادة )

العاملي حلقوق اإلنسان،حيث أكدت على حق كل شخص يف اجملتمع ابحلصول على الضمان متواءمة مع اإلعالن ، -م2014
 ا يف ذلك التأمينات اإلجتماعية".مبق كل شخص يف الضمان اإلجتماعي، : "تقر الدول األطراف يف هذا العهد حباإلجتماعي

 تعترب أساس الضمان اإلجتماعي ومرجعية عاملية ترتكز اليت 16( بشأن املعايري الدنيا للضمان اإلجتماعي،102واالتفاقية الدولية رقم )
 17عليها الدول يف تطبيق أنظمة الضمان اإلجتماعي واحلماية اإلجتماعية.

 
من حقوق املواطنة األساسية،  اإلجتماعيةواحلماية  اإلجتماعيالضمان  18اعترب القانون األساسي املعدلعلى الصعيد الفلسطيين؛ و 

والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة"، ونص  اإلجتماعي تأمني( منه، على أن: "تنظيم القانون خلدمات ال22حيث نص يف املادة )
 إىل توفريه لكل قادر عليه"، ودعى الوطنية واجب وشرف تسعى السلطة( منه، على أن: "العمل حق لكل مواطن وهو 25يف املادة )

 .اإلجتماعيةقانون إىل تنظيم عالقات العمل مبا يكفل العدالة للجميع ويوفر للعمال الرعاية واألمن والرعاية الصحية و ال

                                                           
 .1948كانون األول/ ديسمرب   10(، املؤرخ يف 3-ألف )د 217اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، اعتمد ونشر بقرار اجلمعية العامة  14
ألف  220ة اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بقرار اجلمعية العام-واإلجتماعية والثقافية،  اإلقتصادية( من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق 9تنص املادة )15

، على احلق ابلضمان اإلجتماعي: "تقر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل شخص يف الضمان -1966كانون األول/ ديسمرب   16(، املؤرخ يف 21)د_
 اإلجتماعي، ملا يف ذلك التأمينات اإلجتماعية".

. ويف سياق اتفاقيات منظمة العمل 1952/حزيران 28تماعي )املعايري الدنيا(، اعتمدت بشأن املعايري الدنيا للضمان اإلج (102اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ) 16
م، 1962( لسنة 118( اتفاقيات أيًضا تجعىن بقضااي الضمان اإلجتماعي، وهي: اتفاقية املساواة يف املعاملة )يف جمال الضمان اإلجتماعي( رقم )7الدولية، يوجد )

م، واتفاقية منافع املرض والرعاية الطبية رقم 1967( لسنة 128م، اتفاقية منافع العجز والشيخوخة والورقة رقم )1964( لسنة 121)اتفاقية منافع اصاابت العمل رقم 
نة ( لس168م، اتفاقية محاية الوظيفة واحلماية من البطالة رقم )1982( لسنة 157م، اتفاقية احملافظة على حقوق الضمان اإلجتماعي رقم )1952( لسنة 130)

 م. 2000( لسنة 183م، واتفاقية محاية األمومة رقم )1988
 1971( لسنة 3، واإلتفاقية العربية رقم )1944، إعالن فيالدليفا الصادر عن منظمة العمل الدولية عام 1941ومن أبرز الواثئق الدولية أيًضا: ميثاق األطلنطي لسنة 17

 بشأن املستوى األدىن للتأمينات اإلجتماعية.
 .م19/3/2003( من عدد الوقائع الفلسطينية "عدد ممتاز"، بتاريخ 5، املنشور على الصفحة )م2003ون األساسي املعّدل لسنة القان18
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القطاع ختالف الشرحية اليت تغطيها من املواطنني، ففي ، فهي ختتلف إباإلجتماعيأما فيما يتعلق ابلتشريعات الناظمة ملوضوع الضمان 
واليت ميكن أن –موظفي القطاع العام لنظام التقاعد العام؛ ويوجد حالًيا ستة أنظمة تقاعد، تديرها اهليئة العامة للتقاعد  خيضعالعام 

، ونظام تقاعد قوى م1964( لسنة 8واملعاشات املنبثق عن قانون رقم ) تأمنينظام ال :، وهي-تكون متضاربة أو متعارضة أحياانً 
، ونظام التقاعد -م2008وعام  م2007والذي عدل يف العام – 2004( لسنة 16ن القانون رقم )األمن الفلسطينية املنبثق ع
، ونظام تقاعد والوزراء واحملافظني والنواب، ونظام تقاعد رئيس السلطة الوطنية، ونظام 1959( لسنة 34املدين املنبثق عن قانون )

إىل جانب قانون اخلدمة املدنية الذي يضمن  2005.19( لسنة 7قم )التقاعد اخلاص ابملوظفني العموميني املنبثق عن القانون ر 
 ات الصحية.تأمينللموظف العام خمصصات التقاعد وال

 
 اف االنتاج الثالث: العمال، أصحابأما فيما يتعلق ابلعاملني يف القطاع اخلاص يطبق قانون العمل الذي يضع أسس العالقة بني أطر 

ويف معرض بناء نظام ضمان اجتماعي ن املسائل اليت تنظم هذه العالقة. املني وواجباهتم وغريها مالعمل، احلكومة، وحيدد حقوق الع
أصدر  م2007، إال أنه ويف عام م2003عام  اإلجتماعيةات تأمينجند العديد من احملاوالت اليت اتسمت ابلتخب ، فقد أقر قانون ال

 الذي ألغي اإلجتماعي بشأن الضمان م2016( لسنة 6صدر القرار بقانون رقم ). ومن مث الرئيس قرار بقانون ألغي فيه هذا القانون
( لسنة 19القرار بقانون رقم )نتيجة االنتقادات اليت وجهت له، ورفض أصحاب املصلحة ومؤسسات اجملتمع املدين له. ومن مث صدر 

 الساري يف الضفة الغربية، وهو حمل الدراسة. وتعديالته، 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
إال أن إشارة  نضمام هليئة التقاعد العام، وإن كان النص على انضمامها إجباراًيـبناء على هذا التعديل أصبح إبمكان املؤسسات اخلاصة اليت ينطبق عليها قانون العمل اإل19

ام اختيارية وليست القانون إىل أن االنضمام يكون من خالل طلب يقدم إىل اهليئة ويوافق عليه جملس إدارهتا، فقد رجح بناًء على ذلك أن تكون عملية االنضم
 .2، ص 2016الفلسطيين "ماس"، رام هللا،  اإلقتصادية، معهد أحباث السياسات 2016( لسنة 6اجبارية. للمزيد انظر: حممد خضر، تقييم قرار بقانون رقم )
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على ضوء أهداف ومبادئ اقتصاد السوق  اإلجتماعيالقرار بقانون الضمان  أحكامقراءة يف  .3
 اإلجتماعي

 
ونشر يف  ،م29/9/2016بتاريخ م، 2016( لسنة 19رقم ) اإلجتماعيأصدر رئيس دولة فلسطني القرار بقانون بشأن الضمان 

أي بتاريخ  ثالثني يوًما من اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية، ودخل حيز النفاذ بعد، م20/10/2016اجلريدة الرمسية بتاريخ 
 .م20/11/2016
 

ات الثالث اآلتية؛ الشيخوخة تأمينيكون جملس إدارة مؤسسة الضمان مسؤول عن تنفيذ ال( من القرار بقانون 3/2ومبوجب املادة )
أربعة وعشرين شهرًا من اتريخ سراين القرار بقانون، أي  والعجز والوفاة الطبيعيني وإصاابت العمل واألمومة، خالل مدة ال تزيد على

مت  اليت نص عليها القرار بقانون؛ اإلجتماعيةات تأمين. أما فيما يتعلق بباقي الم20/11/2018ات يف موعد أقصاه تأمينتنفيذ هذه ال
 ء.ها على مراحل الحقة مبوجب أنظمة تصدر عن جملس الوزراإحالة تطبيق

 
، تطالب إبلغاءه أو تعديله صدوره ظهرت ردود فعل شعبية ضدهواجلدير ابلذكر قبل اخلوض يف تفاصيل مواد القرار قانون؛ إىل أنه منذ 

الذي متر به دولة فلسطني  اإلقتصاديلعدة أسباب ولكن أبرزها هو عدم ثقة املواطنني ابحلكومة، الناتج أواًل عن الوضع السياسي و 
واطنني خماوف مشروعة حول إمكانية إفالس الصندوق. والسبب الثاين واملتمثل يف أن أزمة الثقة هذه انُتة عن والذي شكل لدى امل

تراكمات سنوات من الشكوى واملعاانة احلياتية للمواطنني، وعدم وفاء احلكومات ابلتزماهتا ووعودها ابحلد من الفقر والبطالة، وحتقيق 
سبعة مليار إطالع املواطنني على ُتربة هيئة التقاعد اليت تداينت منها احلكومة مبلغ لث هو والسبب الثا العدالة اإلجتماعية.

لعدم تقبله وعدم النظر إليه بطريقة إجيابية  املواطن الفلسطيين مما تسبب بعجز الصندوق، وغريها من األسباب دفعت 20،شيكل
 وإغفال احلقوق اليت تضمنها ملصلحته.

 
 اإلجتماعيةتطبيق العدالة حنو يعترب خطوة مهمة ، إال أنه يات اليت قد تعرتي القرار بقانونابحلكومة ومن اإلشكال ابلرغم من أزمة الثقةو 

ما وهو فقد تضمن هذا القرار بقانون جمموعة من احلقوق املكتسبة،  ،للعاملني يف القطاع اخلاص اإلجتماعيعرب توفري مظلة الضمان 
سيستعرض أواًل األحكام اليت تضمنها القرار بقانون، ومن مث يوضح مدى ارتباطه مع مبادئ  سنوضحه من خالل هذا احملور، حيث

 ي.اقتصاد السوق اإلجتماع
 

                                                           
، الواردة يف: جهاد حرب، تقرير حول سياسة احلكومة يف تسديد ديون صندوق هيئة التقاعد ومواجهة حتدايت م2016وفًقا للموازنة السنوية هليئة التقاعد للعام  20

 .2017استدامة اهليئة، اإلئتالف من أجل النزاهة واملساءلة "أمان"، رام هللا، 
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 اإلجتماعيالضمان  القرار بقانونا األحكام اليت تضمنه. 3-1
على مواد تتعلق ابلتعريفات الواردة  21( مادة، حيث حيتوي الفصل األول124يتكون القرار بقانون من اثين عشر فصاًل، حتتوي على )

 نظام التقاعد الشيخوخة التكميلي االختياري.و ابلقرار بقانون، وأهداف القرار بقانون، كالتعريف ابلعامل، وصاحب العمل، 
 

ليت يغطيها ا اإلجتماعيةات تأمينمواد تتعلق بنطاق تطبيق القرار بقانون وأحكام التغطية، حيث حدد أنواع ال 22يشمل الفصل الثاين
 أتمنيالصحي،  تأمنياملرض، ال أتمنيإصاابت العمل،  أتمنياألمومة،  أتمنيالشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيني،  أتمنيواملتمثلة يف: 

التعويضات العائلية، تقاعد الشيخوخة التكميلي. كما حدد الفئات اليت تسري عليها أحكام القرار بقانون وهي: العمال  أتمنية، لبطالا
، 2005( لسنة 7املشمولني أبحكام قانون العمل الساري، والعاملني غري اخلاضعني للتقاعد مبوجب أحكام قانون التقاعد العام رقم )

الساري، والعاملني الفلسطينيني لدى املنظمات الدولية  2004( لسنة 16قوى األمن الفلسطيين رقم )ات واملعاشات لتأمينوقانون ال
زل ومن أو اإلقليمية أو البعثات الدبلوماسية أو السياسة األجنبية العاملة يف فلسطني، العاملني واملوظفني يف اهليئات احمللية، خدم املنا

خلاص والعامل يف اخلارج، ولصاحب العمل أو الشريك املتضامن ابالنضمام اختياراًي يف حكمهم، والعامل الذي يعمل حلسابه ا
 .اإلجتماعيللضمان 

 
؛ مقرها، قطاعات املؤسسة، اإلعفاء الضرييب اإلجتماعيفإنه حيتوي على مواد تتعلق إبنشاء مؤسسة الضمان  23أما الفصل الثالث
ة ي، جملس إدارة املؤسسة وغريها من األمور التنظيماإلجتماعيةات تأمينشاء صناديق الوصالحياهتا، املوارد املالية، إن هاللمؤسسة، مهام

 اخلاصة هبا.
 

، صالحيات ومهام مدير دائرة جلنة االستثمار ،مهام جلنة االستثمارو حيتوي على مواد تتعلق ابالستثمار؛ صالحيات  24الفصل الرابع
؛ اإلشرتاكات ب أحكام تتعلقحيتوي على  25االشراف عليه. أما الفصل اخلامسو تعيني احلافظ، ومعايري اختياره صالحية الدائرة، 

 .اإلشرتاكات ، دفعاإلشرتاكات البياانت الالزمة الحتسابالتسجيل، 
 

الفصل أتمني إصاابت العمل، و  27؛، والفصل السابعالشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيني أتمنيمواد تنظم  يتضمن 26الفصل السادس
تضمن أحكام عامة، حول بدء استحقاق راتب الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيني،  29الفصل التاسعأما  األمومة. أتمني 28الثامن

 اجلمع بني واحد أو أكثر من رواتب القاعد، اإلعفاء الضرييب لالشرتاكات وللمنافع، الضابطة القضائية للمؤسسة، احملكمة املختصة.

                                                           
 م بشأن الضمان اإلجتماعي.2016( لسنة 19رقم ) من القرار بقانون( 2-1املواد ) 21

 م بشأن الضمان اإلجتماعي.2016( لسنة 19رقم ) من القرار بقانون( 10-3املواد ) 22

 م بشأن الضمان اإلجتماعي.2016( لسنة 19رقم ) من القرار بقانون( 29-11املواد ) 23

 م بشأن الضمان اإلجتماعي.2016( لسنة 19رقم ) قرار بقانونمن ال( 41-30املواد ) 24

 م بشأن الضمان اإلجتماعي.2016( لسنة 19رقم ) من القرار بقانون( 46-42املواد ) 25

 م بشأن الضمان اإلجتماعي.2016( لسنة 19رقم ) من القرار بقانون( 71-47املواد ) 26

 م بشأن الضمان اإلجتماعي.2016 ( لسنة19رقم ) من القرار بقانون( 87-72املواد ) 27
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ة أو التهرب حادالء بياانت غري صحيت؛ يف حال تقدمي بياانت خاطئة، عدم تسجيل العاملني، وابالعقعلى 30حيتوي الفصل العاشر 

 .ختاميةو  فيحتوي على أحكام انتقالية 32والثاين عشر 31القرار بقانون. أما الفصل احلادي عشر خمالفة أحكامن الوفاء اباللتزامات، م

 اإلجتماعيمبادئ اقتصاد السوق أهداف  مع اإلجتماعيالقرار بقانون الضمان  رتباطامدى . 3-2
مبادئ أهداف و عاجلها، وعلى ضوء ما مت التطرق إليه يف احملور األول حول م وموضوعات اتضمنه القرار بقانون من أحكما ابستعراض 

القرار بقانون الضمان  إىل أي مدى حيقق :ةاآلتي تول هذا اجلزء من الدراسة اإلجابة على التساؤال، سيحااإلجتماعياقتصاد السوق 
وفر ضماانت هل يف نصوصه حتقيق العدالة اإلجتماعية واملساواة؟ راعى هل  ؟اإلجتماعيدئ اقتصاد السوق ومباأهداف  اإلجتماعي

 اية حقيقية للفئات اهلشة؟وهل وفر مح للمؤمن عليه يف مواجهة البطالة واألمومة؟
 

، كما أنه خيتلف جوانباملتأنية لنصوص القرار بقانون جند أنه يتفق مع أهداف ومبادئ اقتصاد السوق اإلجتماعي يف عدة ابملراجعة 
 اوله يف هذا اجلزء من الدراسة بشيء من التفصيل:نهو ما سنتأخرى، و جوانب ويتعارض معها يف 

 
 اإلجتماعيبادئ اقتصاد السوق أهداف ومأحكام القرار بقانون الضمان اإلجتماعي املنسجمة مع  .3-2-1

 : وذلك على النحو اآليتحيقق القرار بقانون العديد من أهداف ومبادئ اقتصاد السوق اإلجتماعي، 
 

 اإلجتماعيدور الدولة يف توفري احلق يف الضمان أواًل: 
 ، من خالل:اإلجتماعيق يف الضمان الدولة يف توفري احل ومسؤولية يتحقق تدخل

  يف وضع هذا احلق ضمن أولولياهتا ابتداًءا يتحقق تدخل الدولة يف توفري الضمان اإلجتماعي ؛واسرتاتيجيتهاسياسة الدولة ،
( اخلاصة ابألولوايت الوطنية للحكومة، جند أن العدالة 2022-2017ومبراجعه أجندة السياسات الوطنية لألعوام )

بقضااي اجتماعية  وضع سياسات تتعلق قيقها، من خاللاإلجتماعية هي إحدى األولوليات اليت تعمل احلكومة على حت
احلد من الفقر، وتوفري احلماية االجتماعية للفقراء واملهمشني، وتعزيز املساواة وتدخالت اجتماعية، نذكر على سبيل املثال؛ 

 33.اليت تضمنتها األجندة بني اجلنسني، وغريها من السياسات
 اإلجتماعيقتصاد السوق خالل إصدار التشريعات املمكنة إل من لة بدور تيسريإذ تقوم الدو  إصدار القوانني واألنظمة؛ 

وهو ما حتقق بسن القرار بقانون الضمان  والعمل على تطبيقه ابلشكل األمثل والتأكد من التزام خمتلف اجلهات به،
                                                                                                                                                                                           

 م بشأن الضمان اإلجتماعي.2016( لسنة 19رقم ) من القرار بقانون( 94-88املواد ) 28

 م بشأن الضمان اإلجتماعي.2016( لسنة 19رقم ) من القرار بقانون( 110-95املواد ) 29

 م بشأن الضمان اإلجتماعي.2016( لسنة 19رقم ) من القرار بقانون( 115-111املواد ) 30

 م بشأن الضمان اإلجتماعي.2016( لسنة 19رقم ) من القرار بقانون( 120-16املواد ) 31

 م بشأن الضمان اإلجتماعي.2016( لسنة 19رقم ) من القرار بقانون( 124-121املواد ) 32
، املتوفرة على الراب  اآليت: 2016ن األول (، دولة فلسطني، كانو 2022-2017أجندة السياسات الوطنية ) 33

https://palaestina.org/uploads/media/NPA_Arabic_Final_Approved_20_2_2017_Printed.pdf 3/2/2019، اتريخ الزايرة. 

https://palaestina.org/uploads/media/NPA_Arabic_Final_Approved_20_2_2017_Printed.pdf
https://palaestina.org/uploads/media/NPA_Arabic_Final_Approved_20_2_2017_Printed.pdf
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، اإلجتماعيةات تأمينال اليت نص وأكد فيها على توفري34، وبعض تشريعاته الثانوية،م2016( لسنة 19رقم ) اإلجتماعي
األمومة،  أتمنيالشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيني،  أتمنياآلتية:  اإلجتماعيةات تأمينفقد نص القرار بقانون على تغطيبة ال

الشيخوخة والعجز والوفاة وإصاابت  أتمنياإلطار الزمين إلنتفاع العامل من القرار بقانون حدد و 35إصاابت العمل. أتمني
 أتمنيالبطالة،  أتمنيالصحي،  تأمنياملرض، ال أتمنياألمومة، خالل فرتة ال تزيد عن سنتني. كما نص على العمل و 

التعويضات العائلية، تقاعد الشيخوخة التكميلي. إال أن هذه املنافع غري مطبقة، وعلق القرار بقانون تنفيذها على أنظمة 
شرع الفلسطيين اعتمد مبدأ التدريج يف ابقي مكوانت املنافع، وهو ما تصدر عن جملس الوزراء هبذا الصدد، وبذلك يكون امل

، اليت قضت أبن املخاطر اإلجتماعي( بشأن املستوايت الدنيا لألمان 102الدولية رقم ) اإلتفاقية ينسجم مع نصت عليه
والعجز والوفاة، ومراعاة منها  هي: املرض، والبطالة، والشيخوخة، وإصاابت العمل، واألعباء العائلية، واألمومة اإلجتماعية

ضد ثالثة خماطر على األقل، من تلك اليت  تأمنيللدول األعضاء رأت أن تلتزم كل دولة ابل اإلقتصاديةالتباين يف القدرات 
نصت على تغطيتها، على أن يكون من بينها بصورة إلزامية أحد املخاطر اآلتية: البطالة أو الشيخوخة أو إصابة العمل أو 

 ز.العج
على أنه قانون غري جدي  البعض ذلك ات إىل جملس الوزراء، فسرتأمينعندما أحال ابقي ال رار بقانونواجلدير ابلذكر أن الق

، إذ يعطي انطباًعا وفق أصحاب هذا االُتاه أن القرار بقانون اإلجتماعيات ضمن منظومة الضمان تأمينيف إدراج هذه ال
. ومربرين أيًضا أن اإلحالة اليت نص عليها القرار بقانون غري اإلجتماعيليس مقصوًدا منه أن يكون قانواًن شاماًل للضمان 

، كما أن اإلحالة هبذا الشكل واضحة ومربرة ومل تكن ضمن القيود املوضوعية والشكلية اليت من املمكن مراقبتها ابملستقبل
 36ات مجيعها بذات األمهية.تأمينات أعلى مرتبة من البعض اآلخر، ابلرغم من أن هذه التأمينمؤشر على أن بعض ال

 
  ضمانه الدولة؛ نص القرار بقانون يف املادة الثانية منه على مسؤولية الدولة عن سداد التزامات الصندوق أسوة مبا هو

حيث جاء ابلنص: "... على أن تكون الدولة الضامن النهائي لتطبيق أحكام هذا  37قوانني املقارنة،منصوص عليه يف ال
القرار بقانون واألنظمة الصادرة مبقتضاه، وضمان استمرارية عمل املؤسسة"، وهو ما يعين أن الدولة معنية بوجود ضمان 

ر. علًما أبن هذا املبدأ ال خيل بذاتية التمويل واالستدامة من اجتماعي فّعال، وأهنا مستعدة لتمويل هذا النظام إذا لزم األم
 38.اإلشرتاكات خالل

 
                                                           

م بتشكيل جملس إدارة مؤسسة الضمان اإلجتماعي. 2016( لسنة 74لغاية اتريخ كتابة هذه الدراسة، التشريعات الثانوية اآلتية: قرار جملس الوزراء رقم ) صدر34
 سة الضمان اإلجتماعي.م ابلتسجيل و اإلشرتاكات يف مؤس2018( لسنة 2م ببدء التسجيل والتغطية التأمينية. وتعليمات رقم )2018( لسنة 1وتعليمات رقم )

 م بشأن الضمان اإلجتماعي.2016( لسنة 19( من القرار بقانون رقم )3املادة )35
 .4حممد خضر، مرجع سابق، ص36
للمؤسسة تقدير /ب( على أن: "جيب أن يتناول املركز املايل 18م الذي نص يف املادة )2014( لسنة 1من أمثلة على هذه القوانني، قانون الضمان اإلجتماعي رقم )37

فائض  تبني وجود عجز مايل تلتزم احلكومة بتسديد هذا العجز ويعترب ما تدفعه احلكومة على هذا الوجه ديًنا على املؤسسة تلتزم بستديده من أي االلتزامات القائمة فإذا
 يتوفر لديها يف السنوات املقبلة".

إلجتماعي امللغى على ضمانه الدولة لتطبيق أحكام القرار بقانون، علًما أن هذا التعديل يعد من بشأن الضمان ا م2016( لسنة 6مل بنص القرار بقانون رقم )38
 .م2016( لسنة 19التعديالت األساسية اليت تطلبت الغاء هذا القرار بقانون إصدار القرار بقانون رقم )
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 اإلجتماعياألمان اثنًيا: 
واليت من خالهلا توفر الشعور ابلطمأنينة واحلماية ضد  وأسرته، مؤمن عليه "العامل"ضمن القرار بقانون جمموعة من احلقوق لل

 على اآليت:املخاطر النامجة عن فقدان الفرد لدخله أو اخنفاضه، حيث نص 
األمومة، األمر الذي يزيد من فرص تشغيل النساء،  أتمني بتوفريالعمال ضد إصاابت العمل، و  تأمنيألزم أصحاب العمل ب -

 رحلة الوالدة.وعدم اللجوء إىل فصلهن أثناء م
)مل ينص قانون  مثل راتب العجز والوفاة الطبيعينيمل تكن منصوص عليها يف التشريعات السارية، حقوق للعمال نص على  -

 .على ذلك( الفلسطيين العمل
قانون العمل ملا نص عليه يوم وفًقا  70أسبوع، بداًل من  12 حبيث تكون مدهتا 39،إجازة األمومة املرأة احلق يف منح -

تعديل على أحكام قانون العمل، وما  أيًضا الفلسطيين، كما أجاز اجلمع بني راتب العجز وإجازة األمومة، وهو ما يعد
 يشكل حقوق إضافية للمرأة العاملة.

راعى القرار بقانون فئة العاملني يف املهن اخلطرة، حبيث منحهم مرونة يف أحكام التقاعد املبكر، إذ يستحق العامل يف املهن  -
 40( اشرتاك.240( سنة، وأال يقل إمجايل اشرتاكاته عن )50اخلطرة على راتب تقاعدي إلزامي عند بلوغه سن )

راعى القرار بقانون العاملني من ذوي اإلعاقة، حيث نص على أحكام خمتلفة بشأن السنوات املقبولة للتقاعد املبكر، إذا  -
 41ت خدمة للحصول على راتب التقاعدي االلزامي.( سنوا10اشرتط فق  أن يكمل العامل من ذوي اإلعاقة )

 
يعاجل القرار بقانون حالة اإلنكار حلقوق فئة كبرية جًدا من العمال لعدم وجود آليات لتسجيل العمال ودفع اشرتاكات حمددة كما 

د األدىن لألجور وال عنهم لدى جهة حمايدة ومضمونه. األمر الذي أدى إىل وجود عدد كبري من العمال يؤدون عملهم أبقل من احل
وهو ما ينطبق أيًضا على  ن ما يقدمة القرار بقانون احلايل،وإن حصلو عليها فإهنا أقل بكثري م 42حيصلون على مكافأة هناية اخلدمة،
 إصاابت العمل وإجازات األمومة.

 
جيب أن يتزامن تطبيق القرار بقانون  إذلى االلتزام ابحلد األدىن لألجور؛ يعترب هذا القرار بقانون فرصة إلجبار أصحاب العمل عو 

شيكل شهراًي(.إال  1450دىن لألجور ب )والذي حدد احلد األ 43،م2012مع تنفيذ قرار جملس الوزراء لسنة  اإلجتماعيالضمان 

                                                           
 .م بشأن الضمان اإلجتماعي2016( لسنة 19رقم ) القرار بقانون من( 90املادة ) 39
 م بشأن الضمان اإلجتماعي.2016( لسنة 19رقم ) ( من القرار بقانون50/3املادة )40
 م بشأن الضمان اإلجتماعي.2016( لسنة 19( من القرار بقانون رقم )50/4املادة )41
مكافأة هناية اخلدمة، حيث تشري بياانت القوى  يوجد شرحية واسعة من اصحاب العمل يف القطاع غري احلكومي ال تلتزم ببنود قانون العمل منذ إصداره، وعلى رأسها42

% 75، أن نسبة هؤالء العاملني الذين صرحوا أبهنم ال حيصلون على هذه املكافأة تصل إىل حوايل 2017العاملة الصادرة عن اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين عام 
 % يف قطاع غزة(.79% يف الضفة الغربية و72)

(، من عدد 112م بشأن اعتماد احلد األدىن لألدور يف مجيع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، املنشور على الصفحة )2012( لسنة 11) قرار جملس الوزراء رقم 43
 م.27/2/2013(، بتاريخ 99الوقائع الفلسطينية رقم )
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 عدم قدرةعلى فرض احلد األدىن لألجور، يف ظل  اإلجتماعيمدى قدرة مؤسسة الضمان  أن السؤال الذي يطرح يف هذا الصدد؛
 44يف جمال التفتيش على منشآت العمل؟لتزام أبحكام قانون العمل، والقيام بدروها وزارة العمل على فرض اإل

 
م إىل 2017وصل مع هناية العام مصدر لتوفري أموال للدولة، يف ظل التفاقم الدين العام الذي كما يشكل القرار بقانون 

يجعترب القرار بقانون أداة جيدة للحصول على األموال املرتاكمة لدى اجلانب اإلسرائيلي منذ و  45،( مليون شيكل.78,849)
( من 15السبعينات واليت تقدر مبليارات الشواقل، لصاحل العاملني لدى داخل اخل  األخضر، حيث نصت الفقرة الثالثة من املادة )

تماعي للمنتفعني بسهولة وفعالية وكفاءه، تقوم املؤسسة ابملهام والصالحيات القرار بقانون على أن: "ألغراض توفري منافع الضمان اإلج
، املوقع من قبل م1994لسنة  اإلقتصادي. تنفيذ مجيع األحكام املتعلقة ابلضمان اإلجتماعي الواردة يف برتوكول ابريس 3اآلتية: ... 

االسرائيلية الفلسطينية، املوقعة يف  اإلتفاقية وقع يف ابريس، املتفرع عنامل اإلقتصاديمنظمة التحرير الفلسطينية". وابلعودة إىل الربتوكول 
لتزام اجلانب ( على اإل43-40جتماعي يف املواد )، جند أهنا تطرقت إىل موضوع الضمان اإلم28/9/1995واشنطن بتاريخ 

االسرائيلي بتحويل عوائد العمال الفلسطينيني العاملني داخل اخل  األخضر، املتعلقة ابلتقاعد والضماانت اإلجتماعية األخرى، حال 
وضع القوانني الناظمة، وأتسيس املؤسسة املسؤولة لذلك. وعليه فإن األموال املوجودة يف اجلانب االسرائيلي يشكل دافع رئيسي من 

سن هذا التشريع وانشاء مؤسسة الضمان اإلجتماعي، لغاايت حتويل هذه األموال، اليت ستساعد الدولة على ختفيف الدين  أجل
 الفلسطيين. اإلقتصاديةالعام، وحتقق استثمارات للوضع 

 
 أهداف ومبادئ اقتصاد السوق اإلجتماعيأحكام القرار بقانون الضمان اإلجتماعي غري منسجمة مع  .3-2-2

الواجب توافرها للعامل، سواء من  اإلجتماعيةإال أن القرار بقانون اعرتاه العديد من الثغرات اليت متس ابحلماية  مما ذكر أعالهابلرغم 
أو من حيث توفري األمان اإلجتماعي للعامل، ومن أبرز  حيث مشوله لكافة الفئات مبا يضمن إعادة توزيع الدخل والتوظيف الكامل،

 نثريها يف هذا الصدد اآليت: النقاط اليت ميكن أن
 

 أواًل: اإلشرتاكات
 الشهرية، ومعامل االحتساب؛  اإلشرتاكات جاء القرار بقانون أكثر إحنيازًا مع أصحاب العمل على حساب العمال، فيما يتعلق بنسبة

علًما أبن  ،يف الراتب التقاعديالعامل يدفعها  %(7و) ،ه%( من أجر املؤمن علي9نسبة )بدفع أصحاب العمل إذ ألزم القرار بقانون 
األمر الذي ، بدل مكافأة هناية اخلدمةهي صحاب العمل أ النسبة اليت يساهم هبا القرار بقانون ألغى مكافأة هناية اخلدمة، وابلتايل فإن

 نتقاصتايل اإلوابلعبء على كاهل العمال، اليفقد موضوع الضمان اإلجتماعي قيمته، كإحدى وسائل احلماية اإلجتماعية، وحيول 
 من حقوقهم.

 

                                                           
 .2009اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان "ديوان املظامل"، رام هللا،  (،72للمزيد انظر: خدجية زهران، دور مفتشي العمل يف محاية احلقوق العمالية، تقارير خاصة )44
 .2018، سلطة النقد الفلسطينية، فلسطني، حزيران/2017دائرة األحباث والسياسة النقدية، التقرير السنوي  45
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يل ومبقارنة هذا القرار بقانون مع غريها من التشريعات العربية املقارنة، جند أن التشريع الفلسطيين األكثر إحجافًا إذ مبقارنته على سب
الشيخوخة  تأمنيفيما يتعلق ب اإلشرتاكاتجند أنه حيدد نسبة  46،م2014( لسنة 1األردين رقم ) اإلجتماعياملثال مع قانون الضمان 

مل )علًما أبن عند بدء تطبيق ايؤديها الع (%6.5)، ومن أجر املؤمن عليه (%10)والعجز والوفاة يف األردن؛ صاحب العمل يؤدي 
 كل عام  هذه اإلشرتاكاتعلى زايدة التم يو من أجر املؤمن عليه،  (%5.5)العامل  االقتطاع من راتب النص على أن يتم القانون مت

 (%7)يلزم العامل بنسبة  كما أشران سالًفا  الفلسطيين رار بقانونيف حني أن الق 47.%(6.5بشرط أن ال تتجاوز  %0.25ة ببنس
القرار بقانون الفلسطيين  من بني كل الذي يوضح اختالف اإلشرتاكات (1رقم )ر اجلدول . ولتوضيح انظ(%9)وصاحب العمل 
 والقانون األردين:

 (1) اجلدول رقم
 االشرتاكات وفًقا للقرار بقانون الضمان اإلجتماعي الفلسطيين والقانون األردين

 
رقم  اإلجتماعيالقرار بقانون الضمان  من حيث

 الفلسطيين 2016( لسنة 19)
( 1رقم ) اإلجتماعيقانون الضمان 

 األردين 2014لسنة 
 % صاحب العمل9 الشيخوخة والعجز والوفاة أتمني

 % العامل7
 صاحب العمل% 10

 العامل 6.5%
 % صاحب العمل0.3 األمومة أتمني

 % العامل0.2
 يدفعها صاحب العمل

 يدفعها صاحب العمل يدفعها صاحب العمل اصاابت العمل أتمني
 

الطبيعية أبن ال وفيما يتعلق ابإلشرتاكات ذات العالقة ابلوفاة الطبيعية؛ اشرتاط القرار بقانون حصول ورثة املؤمن عليه على راتب الوفاة 
، وهذا االشرتاط ال مربر له، إذ ال يعقل أن حيرم الورثة "األيتام" من راتب ( اشرتاًكا شهرايً 12يكون لدى املؤمن عليه ما ال يقل عن )

، إذ أن ذلك يتناقض مع فكرة الضمان اإلجتماعي والتكافل اإلشرتاكات الوفاة الطبيعية ألن املؤمن الذي توىف مل يستكمل عدد
اإلجتماعي، إذ جيب أن يتم التعامل مع أتمني منفعة الوفاة الطبيعية بتطبيقها املباشر ودخوهلا حيز النفاذ بشكل مباشر دون أي 

 48شروط.
 

                                                           
 م.29/1/2014، بتاريخ (5267م، املنشور يف عدد اجلريدة الرمسية رقم )2014( لسنة 1قانون الضمان اإلجتماعي األردين رقم )46
 م.2014( لسنة 1( من قانون الضمان اإلجتماعي األردين رقم )59املادة )47
ة "األيتام" يف راتب الوفاة ثعلى حق الور  علًما أبن املنفعة التأمينية يف العجز الطبيعي مل يشرتط القرار بقانون أن يتم دفع أي اشرتاك، إىل جانب املعايري الدولية اليت تؤكد48
( من العهد 9( على املادة )19واإلجتماعية يف األمم املتحدة يف التعليق العام رقم ) اإلقتصاديةطبيعية دون أية اشرتاطات، وهو ما أشارت إليه اللجنة املعنية ابحلقوق ال

على قرار بقانون الضمان اإلجتماعي واألنظمة عصام عابدين، مالحظات مؤسسة احلق واإلجتماعية والثقافية. للمزيد انظر:  اإلقتصاديةالدويل اخلاص ابحلقوق 
  .2018والتعليمات املكملة له، مؤسسة احلق، رام هللا، 
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معدل احتساب الراتب التقاعدي غري عادل وال يضمن احلد األدىن من متطلبات احلياة الكرمية للمتقاعدين وأسرهم، إذ وفق  كما يعد
%( عن كل سنة من سنوات االشرتاك 2( من القرار بقانون حيتسب الراتب التقاعدي اإللزامي للمؤمن عليه بواقع )51نص املادة )

معامل  على أن يف قانون الضمان اإلجتماعي نص على املشرع األردين أمامن متوس  األجر املرجح آلخر ثالث سنوات للعامل. 
 49%(.2.5االحتساب هو )

 
أيًضا أن احتساب الراتب التقاعدي يتم بناء على معادلة تعتمد على راتب آخر ثالثة سنوات، ويعد هذا  وما يؤخذ على هذا النص

النص جمحف وينحاز لفئة العاملني يف املؤسسات والشركات اليت حيافظون على ارتفاع رواتبهم، لكونه يغفل تراجع دخل العمال مع 
 50اقرتاهبم لسن التقاعد.

 
 اإلجتماعيةاإلخالل مببدأ العدالة اثنًيا: 

وهو ما يشكل  ، وبني املخاطبني أبحكامه،خلق القرار بقانون إخالاًل مببدأ املساواة بني العاملني يف القطاع اخلاص والقطاع العام
 51، وفيما يلي أبرز صور التمييز:اإلجتماعيإخالاًل مببدأ العدالة الذي يفرتض أن يقوم عليها نظام الضمان 

 إذ يقتضي مبدأ املساواة إخضاع مجيع املراكز القانونية املتماثلة  52؛بني العاملني يف القطاع اخلاص والقطاع العام التمييز
من  اختالف بني العاملني يف القطاعني،لتزامات، وبصدور هذا القرار بقانون جند لذات املعاملة من حيث احلقوق واإل

وغريها من واستحقاق مكافأة هناية اخلدمة ية التقاعدية، تأمينوأنواع املنافع الكيفية احتساب الراتب التقاعدي، حيث:  
 ختالفات ابلرغم من أن النظامان يسعيان لتحقيق ذات اهلدف والغاية.اإل
 

 ( على منح املرأة إجازة األمومة براتب شهري يعادل 90جاء القرار بقانون يف نص املادة )53التمييز بني الرجل واملرأة؛
شرتكات ثالثة أشهر خالل واشرتطت أن تكون مسددة إل الراتب الشهري، وفًقا للثالثة أشهر األخرية لوالدهتا، متوس 

اليت تعترب أن:  املعدل ( من القانون األساسي29املادة ) نص مع تناقًضايشكل  وهو ما54السنة السابقة إلجازة األمومة،
إذا ال يوجد ما يربر اشرتاط القرار بقانون دفع اشرتاكات ثالثة أشهر للمرأة العاملة،  اية األمومة والطفولة واجب وطين"،"رع

 . اإلشرتاكاتكان األجدر من املشرع عدم اشرتاط دفع هذه . لذا،اإلجتماعييتناقض مع الفكرة الرئيسية للضمان  وهو ما
 

                                                           
 األردين. 2014( لسنة 1( من قانون الضمان اإلجتماعي رقم )62املادة )49
  مرجع سابق.للمزيد انظر: عصام عابدين، 50
 .6للمزيد انظر: حممد خضر، مرجع سابق، ص 51
 ( منه.2واإلجتماعية والثقافية، حتديًدا نص املادة ) اإلقتصاديةوبذلك خيالف القرار بقانون العهد الدويل اخلاص ابحلقوق 52
ملساواة يف  ، ويرتتب على هذا االنضمام التزام دولة فلسطني بتضمني مبدأ ا2014انضمت دولة فلسطني إىل اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة يف العام 53

 كافة تشريعاهتا الوطنية، وإلغاء أي نصوص تتضمن أي شكل من أشكال التمييز ضد املرأة بسبب اجلنس.
مدة ال تقل عن ستة أشهر، حلصوهلا على إجازة  اإلقتصادية،على أن تقضي عمالة املرأة يف املنشأة 2000( من قانون العمل لسنة 103يف حني اشرتطت املادة )54

 الوالدة.
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مل وأصحاب العمل، وهو ما يشكل تراجع عما نص عليه اتوزيع إجازة األمومة بني العومن صور عدم املساواة والتمييز 
أن يتحمل ( على 89قانون العمل من حتمل صاحب العمل ابلكامل إجازة األمومة، حيث نص القرار بقانون يف املادة )

%( من 0.2ات، ومن العامل املؤمن عليه نسبة )تأمين%( من أجر املؤمن عليهم اخلاضع لل0.3صاحب العمل نسبة )
 55ات.تأمينخلاضع للاألجر ا

ات حتديد من هو العامل الذي سيتم االقتطاع من راتبه، فإذا مت تفسري نص املادة أبن من تأمينوما يثري لبس هذا النوع من ال
يف مادة التعريفات  در ها حسب تعريف إجازة األمومة الواعتبارها هي املؤمن علياإلشرتاكات هي فق  املرأة العاملة إب يدفع

أبي صورة، وإذا مت تفسريها أبن من يتحملها هم  تربيره وال ميكنوىل(، فإن هذا فيه انتهاك صريح وغري منطقي )املادة األ
ليات التعامل معها، والسبب يف ذلك أن  ات والتغطيات وآتأميناءة لفهم المجيع العمال ذكورًا وإاناًث، فهذا يشكل أيًضا إس

أمومة،  أتمنيقتطاعات من الراتب لديه مسمى غري متزوجة( ستظهر يف اإل زوجة أوكل عامل مستقباًل ذكرًا أو أنثى )مت
 56.إجازة األمومةابلكامل  أن يتحمل أصحاب العمل وهذا أيًضا غري سليم، وكان األوىل

 
 ومن صور التمييز أيًضا حرمان األرملة من راتب ؛ حرمان األرملة من تقاعد زوجها والبنت غري املتزوجة يف حال الزواج

( من القرار بقانون، واليت تنص على أن: 70عد زوجها، والبنت غري متزوجة يف حال الزواج، وفًقا ملا نصت عليه املادة )تقا
". وهذه صورة التمييز قائمة على تغري .يوقف صرف راتب الوفاة الطبيعية لألرملة والبنت غري املتزوجة يف حال الزواج2"

فاألرمل ال حيرم من الراتب يف حال زواجه وإمنا  جة من صفتها كوارثة بسبب الزواج،صفة املرأة األرملة أو البنت غري متزو 
رأة، لذا جيدر ابملشرع تعديل هذا النص يشكل متييز حبق املحيرم فق  إذا التحق بعالقة عمل منتظمة. وعليه، فإن هذا النص 

، وأن يستثين من ذلك األرملة كما هو عمل منتظمةبعالقة لتحاق واحد لعدم استحقاق الراتب وهو اإلار يععلى م واقتصاره
 مبني يف النقطة الرابعة.

 
 ( من القرار 70؛ وفًقا ملا نصت عليه املادة )حرمان األرملة من راتب تقاعد زوجها حال التحاقها بعالقة عمل منتظمة

حقني املنصوص عليهم يف املادة يوقف صرف راتب الوفاة الطبيعية ألي من الورثة املست. 1بقانون، واليت تنص على أن: "
( من هذا القرار 6ا ألحكام املادة )( من هذا القرار بقانون، يف حال التحاق أي منهم بعالقة عمل منتظمة، وفقً 65)

( على الورثة املستحقون، منهم األرملة. وابلتايل حرمان األرملة من راتب تقاعد الزوج يف حال 65. وتنص املادة )بقانون
عمل، وهو ما يشكل إخالل بتوفري احلياة اآلمنه والكرمية للمرأة "األرملة". وكان جيدر ابملشرع الفلسطيين النص التحاقها ب

( من عدم 84على متييز اجيايب حبق املرأة يف هذه احلالة، واألخذ مبا نص عليه قانون الضمان اإلجتماعي األردين يف املادة )
 57اث" بسبب التحاقها ابلعمل.حرمان األرملة من راتب التقاعدي "املري 

 

                                                           
 ( من القرار بقانون.89املادة )55
 .7حممد خضر، مرجع سابق، ص 56
 عصام عابدين، مرجع سابق.57
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 ( ؛ التمييز اإلجيايبعدم التمييز لصاحل املرأة العاملة) مل ينص القرار بقانون على متييز لصاحل املرأة العاملة، كأن ينص على
( 60)سن التقاعد  بتحديدن التقاعد ابلنسبة للرجل واملرأة؛ س رأة أقل من عمر تقاعد الرجل، بل ساوى يفعمر لتقاعد امل

التجارب املقارنة، فعلى سبيل املثال، نص وكان األجدر ابملشرع األخذ مبا نصت عليه سنة دون أي متييز إجيايب للمرأة. 
سنة، يف حني أن األنثى سن  (60)، على أن سن التقاعد للذكر هو م2014األردين لسنة  اإلجتماعيقانون الضمان 

عمل يف املهن اخلطرة، فقد منح حقهم ابحلصول على الراتب هم ياملؤمن علييف حال كان أيًضا و  58سنة. (55)التقاعد 
( اشرتاك لألنثى، 180( اشرتاك، و)216، على أن تكون اشرتاكات الذكر ال تقل عن )-بشكل عام- التقاعد املبكر
 59ا.م( لكل منه45وإبكمال سن )

 
 ةاإلخالل حبماية الفئات الضعيف اثلثًا:

 اقتصر القرار بقانون على توفري مظلة احلماية اإلجتماعية لفئة العاملني، ومل يشمل  ذوي اإلعاقة؛ األشخاص حقوق
نتفاع من خدمات الضمان اإلجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة عمل بشكل عام، وابلتايل اقتصر اإلفئة العاطلني عن ال

% من جمموع األشخاص ذوي 87ة البطالة بينهم على فئة العاملني منهم، ومل يشمل الغالبية العظمى الذين تبلغ نسب
، وجيعلهم عرضه ملزيد من الفقر والتهميش يف ظل عدم فعالية اإلقتصاديةاإلعاقة مما خيرجهم من دائرة الضمان واحلماية 

 60نظام املساعدات النقدية الذي تديره وزارة التنمية اإلجتماعية.
 
 صوصية الوضع الفلسطيين، والنص فق  على احلصول على املنفعة يف مل يراعي القرار بقانون خ رعاية أسر الشهداء؛

راتب الوفاة الطبيعية أو راتب حالة الوفاة الطبيعية، حيث عرفت املادة األوىل من القرار بقانون راتب الوفاة على أنه: "
ن املشرع تعريف راتب أسر الشهداء، وكان جيدر م تأمني" وبذلك خيرج من نطاق هذا الالوفاة النامجة عن إصابة عمل

الوفاة إبقتصاره على الوفاة غري الناُتة عن إصابة العمل، واهلدف من ذلك توفري احلياة الكرمية ألسر الشهداء من خالل 
 حصوهلم على هذه املنفعة.

 
 وعلق حقهم يف  61؛ استثىن القرار بقانون خدم املنازل ومن حكمهم من التطبيق الفوري،خدم املنازل ومن يف حكمهم

التمتع ابلتأمينات على صدور نظام ينظم ذلك، وهو ما يشكل إخالل بتوفري احلماية اإلجتماعية هلذه الفئة الضعيفة، 
حباجة وإعطائها األولولية يف احلماية لكوهنا  إذ من ابب العدالة اإلجتماعية أن يشمل تطبيق القرار بقانون هذه الفئة

 هلا. ألمان والرعاية اإلجتماعيةماية وااحلفعلية إىل توفري 

                                                           
 م.2014( لسنة 1/أ( من قانون الضمان اإلجتماعي األردين رقم )62املادة )58
 م.2014( لسنة 1/ج( من قانون الضمان اإلجتماعي األردين رقم )64املادة )59
، ص 2016 كانون األول،  31-كانون الثاين 1التقرير السنوي الثاين والعشرون  ن املظامل"، وضع حقوق اإلنسان يف فلسطني،اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان "ديوا60

109. 
خدم . 5م، على أن: "تسري أحكام هذا القرار بقانون على الفئات اآلتية: ...2016( لسنة 19( من القرار بقانون بشأن الضمان اإلجتماعي رقم )4/5تنص املادة )61

 املنازل ومن يف حكمهم، وفًقا لنظام يصدر هلذه الغاية".
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بتحديد اتريخ تطبيق  6/11/2018،62( بتاريخ 227وال بد من اإلشارة يف هذا الصدد إىل ما قرره جملس الوزراء يف جلسته رقم )

 القرار بقانون الضمان اإلجتماعي بناء على عدد العاملني يف الشركة، وذلك على النحو اآليت:
 

 (2اجلدول رقم )
 زمين إلنضمام الشركات ملؤسسة الضماناجلدول ال
بدء تطبيق القرار  عدد عمال الشركات

 بقانون
 حىت اتريخ

 18/1/2019 19/11/2018 عامل فأكثر 200الشركات اليت تضم 
 18/3/2019 19/1/2019 عامل 100-199
 18/5/2019 19/3/2019 عامل 50-99
 18/8/2019 19/5/2019 عامل 20-49
 18/12/2019 19/8/2019 عامل 10-19
 18/4/2020 19/12/2019 عامل 5-9
 18/12/2020 19/4/2020 عامل 1-4

 
يتضح من اجلدول السابق؛ أن الشركات اليت تتضمن عدد عمال قليل سيتم البدء بتطبيق القرار بقانون حبقها يف منتصف عام 

عامل سيكون التاريخ النهائي لتطبيق  200، يف حني أن املؤسسات اليت تتضمن عدد العاملني كبري على سبيل املثال فوق 2020
يف توفري األمن واحلماية حبق الفئات الضعيفة مببدأ املساواة وإخالاًل وهو ما يشكل إخالاًل ، 18/1/2016القرار بقانون عليها هو 

 اليت جاء القرار بقانون يف األساس حلمايتها.اإلجتماعية 
ويعد هذا النص جمحف وينحاز لفئة العاملني يف املؤسسات والشركات اليت حيافظون على ارتفاع رواتبهم، لكونه يغفل تراجع دخل 

 العمال مع اقرتاهبم لسن التقاعد
 

، وهو بشكل عام اإلجتماعيمن األهداف األساسية اليت حيققها الضمان يعد تقليل نسبة البطالة ة: عدم توفري أتمني البطال: رابًعا
ديناميكية  حتمال أن تدفعاإلجتماعي إب إذ يقر منظرو اقتصاد السوق ،اإلجتماعيذات اهلدف الذي يقوم عليه نظام اقتصاد السوق 

ز، املنافسة بعض األفراد إىل البطالة اإلجبارية، وهنا يكون اجملتمع مسؤواًل من هؤالء األفراد بتوفري مقتضيات احلياة الكرمية وسد العو 

                                                           
(، املوجود على الراب : 227اجتماع جملس الوزراء، جلسة رقم ) 62

http://www.palestinecabinet.gov.ps/Website/AR/ViewDetails?ID=42513&fbclid=IwAR3qHtcOf9MTO
wX8583jewayuN-i0f_QD6cETJTHEuKue58RHz6jIEmyBCs 22/11/2018ريخ الزايرة: ، ات. 
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ت األفراد، وعليه يتم أتمني مبالغ مالية لألفراد العاطلني على العمل، مع إيالء أمهية كبرية ملوضوع تنظيم املعلومات فيه من تعزيز قدرا
 63وحماولة ربطهم بسوق العمل، وخلق فرص تشغيلية أبسرع وقت ممكن.

 
عن جملس الوزراء،  أنظمةعلى صدور  اتطبيقهعلق اليت ضمن التأمينات أدرج أتمني البطالة أنه  جندمبراجعة نصوص القرار بقانون 

وهو ما خيلق إشكالية كبرية يف حتقيق األمن اإلجتماعي  64، يوفر راتب عند التعطل من العملاحلايل ال رار بقانونوعليه، فإن الق
إذ بلغت معدل ، إذ يتضح من اإلحصائيات وجود حاجة ملحة لوجود أتمني يغطي الفئة العاطلة عن العمل، اإلقتصاديواإلستقرار 

بني الذكور مقابل %( 23.2)من جمموع املشاركني يف القوى العاملة يف فلسطني، بواقع  2017خالل عام  (%28.4) البطالة
بني  (%32.1)بني الذكور مقابل  (%15.6)، بواقع (%18.7)بني اإلانث. وبلغ معدل البطالة يف الضفة الغربية  (48.2%)

لذا كان األجدر من املشرع النص على تطبيق هذا التأمني على غرار التأمني عن العجز والشيخوخة وإصاابت العمل، نظرًا  65اإلانث.
  من املبادئ األساسية اليت يقوم عليها الضمان اإلجتماعي وحتقيق العدالة اإلجتماعية. ألمهيته، ولكون

 
توىل املؤمن عليه إعالة شخص آخر، وكان من األجدر   ينص القرار بقانون على زايدة يف راتب تقاعد الشيخوخة إذامل خامًسا:

على غرار ما نص عليه قانون الضمان األردين الذي نص يف املادة  ابملشرع النص على زايدة يف الراتب يف حال وجود معالني،
%( ألول شخص معال، وزايدة 12/ج( على زايدة راتب التقاعد إذا توىل املؤمن عليه إعالة شخص آخر، حبيث يتم زايدة )62)

 ل من املؤمن عليه واملعالني لديه.الثاين والثالث. وهبذا النص يضمن القرار بقانون توفري احلياة الكرمية لك %( للمعال6بنسبة )
%( من 75( من القرار بقانون اليت تنص على أن ال يقل الراتب التقاعد اإللزامي عن )52كما جيب على املشرع تعديل نص املادة )

ملا يشكل ذلك  احلد األدىن لألجر أو قيمة خ  الفقر الفردي أيهما أعلى، ألنه ال ميكن أن يكون الراتب أقل من احلد األدىن لألجور
 إخالل بتوفري احلياة الكرمية واألمان اإلجتماعي للمؤمن عليه وأسرته.

 
يف توزيع نصيب الراتب التقاعدي أو راتب الوفاة أو العجز  القرار بقانون فيما يتعلق وأخريًا ال بد من اإلشارة إىل اإلشكالية اليت تعرتي

( من القرار بقانون جند أنه ال يتم توزيع كامل الراتب على الورثة، على 69ملادة )مبراجعة اجلدول الذي تضمنته نص اإذ على الورثة؛ 
ة سبيل املثال البند اخلامس من اجلدول يوضح أبنه إذا تويف املؤمن عليه وكان الورثة املستحقون األرملة والوالدين فق  فإن نصيب األرمل

%( دون توزيع، 16.6ما، ويف هذه احلالة يتبقى من الراتب )%( لكل منه16.7%( ونصيب الوالدين )50من راتب املتويف )
السؤال الذي يطرح يف هذا الصدد ما مصري ابقي الراتب، وملا ال يعاد توزيعه على األرملة والوالدين. وقد تضمنت ذات املادة العديد 

 66من احلاالت على غرار هذه احلالة.

                                                           
 .37ميامه امساعيل، مرجع سابق، ص 63
 األردين. 2014( لسنة 1( من قانون الضمان اإلجتماعي رقم )52( أشهر. انظر: املادة )6-3على خالف القانون األردين الذي مينح راتب ملدة )64
% بني اإلانث. أنظر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، مسح القوى 69.1ابل % بني الذكور مق36.6%، بواقع 44.4يف حني بلغ معدل البطالة يف قطاع غزة 65

 .34، ص 2018، نيسان/2017العاملة الفلسطينية، التقرير السنوي 
ة املستحقون مسألة ثعلق ابلور فيما يت من القرار بقانون(؛ 65للمزيد انظر: عصام عابدين، مرجع سابق. وُتدر اإلشارة إىل أن القرار بقانون مل يعاجل يف نص املادة )66

 استحقاق اجلنني ونصيب الورثة اآلخرين بعد والدته حًيا، ومسألة استحقاق ورثة املفقود أو احملكومة بوفاته.
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مل يتضمن القرار بقانون معاجلة ؛ حيث أيلولة نصيب املستحق بعد وفاته أو بعد خروج املستحق وأيلولة نصيبه كما مل يبني القرار مسألة

ا، ومن هذه احلاالت خروج االرامل ابلزواج، وخروج البنت هلذه احلالة، وهي حالة ستكون مالزمة جلميع حاالت دفع راتب الوفاة تقريبً 
مما قد يؤدي لتغيري أنصبة املستحقني، وهو األمر الذي يستوجب معاجلة  ،دد، وخروج الوالد ابلوفاةابلزواج وخروج الولد ببلوغ السن احمل

 .نصيبهن بعد أن أوقف بسبب الزواج أثر طالق األرامل والبنات بعد زواجهن على إعادة دفعكما مل يبني   هذه احلاالت.
 

، الذي أورد يف مادته األوىل 67زير الشؤون االجتماعية والعمل السوريومن التشريعات العربية اليت عاجلت مثل هذه احلاالت، قرار و 
أبنه :" تؤول حصة املستحق يف املعاش إذا تويف يف خالل شهر من اتريخ وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش إىل ابقي املستحقني 

  وتوزع عليهم بكاملها بنسبة حصصهم".
  

وعلى ضوء ما سبق؛ يتضح أن القرار بقانون قائم على أساس حتقيق العدالة اإلجتماعية وتوفري األمان اإلجتماعي، ويتفق مع بعض 
أهداف ومبادئ اقتصاد السوق اإلجتماعي، إال أنه يف جوانب أخرى كتوفري أتمني ضد البطالة ومحاية الفئات الضعيفة مل يكن املشرع 

 ري احلماية هلم. الفلسطيين موفق يف توف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .1968لسة  351قرار وزير الشؤون االجتماعية والعمل السوري، رقم  67
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 اخلامتة
 

اي هذه الدراسة حول القرار بقانون الضمان اإلجتماعي ومدى ارتباطه أبهداف ومبادئ اقتصاد السوق ابقراءة متأنية ملا ورد يف ثن
، حيث يقوم بدور فاعل يف توفري اإلجتماعيةأهم مكوانت منظومة احلماية يعد أحد  اإلجتماعينظام الضمان الفلسطيين، جند أن 

أداة فعالة يف توفري أمن الدخل  فهذا النظام يعدهم عند تعذر حصوهلم عليه، ألسر وتوفري الدخل لألفراد و  اإلجتماعياحلماية واألمن 
وم بتعزيز اإلنتاجية ضرورة اقتصادية، حيث تق ، ابإلضافة كونهاإلجتماعيوُتنب الفقر وانعدام املساواة واحلد منهما وتعزيز اإلندماج 

 .اإلقتصاديةودعم العملية التنموية 
 

ماهية الضمان اإلجتماعي من منظور اقتصاد السوق اإلجتماعي، كما تناولنا اإلطار القانوين  وقد تطرقنا من خالل هذه الدراسة إىل
لضوء على أبرز األحكام اليت تضمنها القرار الناظم ملوضوع الضمان اإلجتماعي، فعرضنا األحكام اليت تضمنها القرار بقانون، وسلطنا ا
 بقانون واليت تتفق مع مبادئ اقتصاد السوق اإلجتماعي، واألحكام اليت ال تنسجم معه.

 
، توّصلنا إىل عدد من النتائج نسوقها القرار بقانون الضمان اإلجتماعي من منظور اقتصاد السوق اإلجتماعيمن خالل تناولنا ملوضوع 

 اآليت:على النحو 
 

o  تقوم فلسفة الضمان اإلجتماعي على مبدأ احلماية اإلجتماعية، وهو تعبري عن حتقيق األمان والرفاهية عرب املنافع اليت يقدمها
، وابلتايل لتحقيق االستقرار املايل والنفسي اإلقتصاديةواليت تساعد يف التخطي  لتحقيق التنمية والتطوير للحياة اإلجتماعية و 

معيشية مالئمة للفرد العامل املشرتك يف حاالت وظروف حمددة ال يتمكن فيها من استئناف مسريته وتوفري ظروف 
 اإلنتاجية.

o أساس رطهو شأحد املقومات واملبادئ األساسية اليت يقوم عليها اقتصاد السوق اإلجتماعي، و  اإلجتماعيالضمان  يعد 
 الفعال ومؤسساته. وهو جزء من إدارة اقتصاد السوق اإلقتصاديلتحفيز النمو 

o من الدولية والقانون األساسي املعدل، وهو حق مت تنظيمه  اإلتفاقيات احلق يف الضمان اإلجتماعي حق مكفول مبوجب
أبقى على سياسة  الفلسطيين القرار بقانون بشأن الضمان االجتماعي جند أن املشرع خالل عدة أنظمة تقاعدية، وبصدور

 معاجلتها.تعدد األنظمة التقاعدية وعدم 
o ويف ذات ، يف بعض أحكامه مع أهداف ومبادئ اقتصاد السوق اإلجتماعيمتفق القرار بقانون الضمان اإلجتماعي  جاء

املبادئ األساسية اليت يقوم عليها اقتصاد السوق اإلجتماعي، إذ جاءت نصوصه منحازه إىل أصحاب  همأخل أب الوقت
ابإلشرتاكات الشهرية ومعامل اإلحتساب، كما أخل مببدأ األمان اإلجتماعي، ومبدأ العمل على حساب العمال فيما يتعلق 

 العدالة اإلجتماعية، ومل يوفر أتمني للعمال من البطالة، وأخل حبماية الفئات املهمشة والضعيفة.
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 املصادر واملراجع
 

 أواًل: املواثيق الدولية
  كانون األول/   10(، املؤرخ يف 3-ألف )د 217اجلمعية العامة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، اعتمد ونشر بقرار

 ،1948ديسمرب 
  واالجتماعية والثقافية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بقرار اجلمعية  اإلقتصاديةالعهد الدويل اخلاص ابحلقوق

 .1966كانون األول/ ديسمرب   16(، املؤرخ يف 21ألف )د_ 220العامة 
  حزيران 28( بشأن املعايري الدنيا للضمان اإلجتماعي )املعايري الدنيا(، اعتمدت 102رقم )منظمة العمل الدولية اتفاقية/

1952. 
 

 اثنًيا: التشريعات
  ( من عدد الوقائع الفلسطينية "عدد ممتاز"، بتاريخ 5، املنشور على الصفحة )م2003القانون األساسي املعّدل لسنة

 .م19/3/2003
  (، من عدد الوقائع الفلسطينية 2م بشأن الضمان اإلجتماعي، املنشور على الصفحة )2016( لسنة 19بقانون رقم )القرار

 .م20/10/2016( "ممتاز"، بتاريخ 13رقم )
 ( لسنة 7قانون العمل رقم )(، بتاريخ 39(، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم )7م، املنشور على الصفحة )2000

 .م25/11/2001
  (، بتاريخ 5267م، املنشور يف عدد اجلريدة الرمسية رقم )2014( لسنة 1الضمان اإلجتماعي األردين رقم )قانون

 م.29/1/2014
 ( لسنة 11قرار جملس الوزراء رقم )م بشأن اعتماد احلد األدىن لألدور يف مجيع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، 2012

 م.27/2/2013(، بتاريخ 99الوقائع الفلسطينية رقم )(، من عدد 112املنشور على الصفحة )
 

 الدراساتاثلثًا: الكتب و 
 ،خيارات أنظمة الضمان اإلجتماعي واحلماية اإلجتماعية يف فلسطني، معهد أحباث السياسات اإلقتصادية  :مسيف مجيل

 .2016الفلسطيين )ماس(، رام هللا، 
 ،2005ه، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، الضمان اإلجتماعي: أحكامه وتطبيقات :حسني محدان. 
 ،معهد أحباث السياسات اإلقتصادية الفلسطيين "ماس"، رام هللا، 2016( لسنة 6تقييم قرار بقانون رقم ) :حممد خضر ،

2016. 
 ،م، سلسلة أوراق 2016( بشان الضمان اإلجتماعي للعام 6ورقة سياسات حول القرار بقانون رقم ) :خدحية زهران

 .2016(، اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان "ديوان املظامل، رام هللا، أاير/ 1سياسات عامة رقم )
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 1996شرح قانون الضمان اإلجتماعي، د.ن، بريوت،  :رفيق، سالمة. 
  ،مؤسسة احلق على قرار بقانون الضمان اإلجتماعي واألنظمة والتعليمات املكملة له، مؤسسة مالحظات : عصامعابدين

 .2018احلق، رام هللا، 
 ،اقتصاد السوق اإلجتماعي يف اليمن: تلبية دعوات التغيري وحتقيق الكرامة اإلنسانية، ورقة عمل مقدمة يف ندوة  :حيىي املتوكل

 .2012وطين، صنعاء، يوليو/امللف اإلقتصادي على طاولة احلوار ال
 ،(، اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان 5اإلطار القانوين للضمان اإلجتماعي، سلسة مشروع تطوير القوانني ) :فراس ملحم

 .1999"ديوان املظامل"، رام هللا، 
 نراد أديناور، وسوعة اقتصاد السوق اإلجتماعي، السياسة اإلقتصادية، من األلف إىل الياء، مؤسسة كو نشرة ملحقة مل

2018. 
 

 رابًعا: اجملالت
 ،عصرنة قطاع الضمان اإلجتماعي لتعزيز التأمينات "التجربة اجلزائرية"، جملة احلقوق والعلوم اإلنسانية، العدد  :بودالل علي

(19 ،)2014. 
 ،نظام الضمان اإلجتماعي ودوره يف التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية، جملة اإلقتصاد والعلوم  :عبد الوهاب كوكو

 .2012(، 14السياسية واإلحصائية، العدد )
 

 امعيةالرسائل اجلخامًسا: 
 ،رسالة ماجستري،  ُتربة اقتصاد السوق اإلجتماعي يف سورية وتداعيتها على الواقع اإلقتصادي واإلجتماعي :ميامه امساعيل ،

 .2016كلية اإلقتصاد، جامعة دمشق، سوراي، 
 

 التقاريرسادًسا: 
 ،تقرير حول سياسة احلكومة يف تسديد ديون صندوق هيئة التقاعد ومواجهة حتدايت استدامة اهليئة،  :جهاد حرب

 .2017اإلئتالف من أجل النزاهة واملساءلة "أمان"، رام هللا، 
 ،(، اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان "ديوان 72دور مفتشي العمل يف محاية احلقوق العمالية، تقارير خاصة ) :خدجية زهران

 .2009املظامل"، رام هللا، 
  2018، نيسان/2017اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، مسح القوى العاملة الفلسطينية، التقرير السنوي. 
 2018، سلطة النقد الفلسطينية، فلسطني، حزيران/2017قرير السنوي دائرة األحباث والسياسة النقدية، الت. 
 ،كانون 1التقرير السنوي الثاين والعشرون  اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان "ديوان املظامل"، وضع حقوق اإلنسان يف فلسطني

 .2016 كانون األول،  31-الثاين 
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 املواقع اإللكرتونيةسابًعا: 
 ( املوجود على الراب : 227اجتماع جملس الوزراء، جلسة رقم ،)

http://www.palestinecabinet.gov.ps/Website/AR/ViewDetails?ID=42513&fbc
lid=IwAR3qHtcOf9MTOwX8583jewayuN-

i0f_QD6cETJTHEuKue58RHz6jIEmyBCs  :22/11/2018، اتريخ الزايرة. 
 ( 2022-2017أجندة السياسات الوطنية) املتوفرة على الراب  اآليت: 2016، دولة فلسطني، كانون األول ،

https://palaestina.org/uploads/media/NPA_Arabic_Final_Approved_20_2_201
7_Printed.pdf 3/2/2019ايرة ، اتريخ الز. 

 
 

https://palaestina.org/uploads/media/NPA_Arabic_Final_Approved_20_2_2017_Printed.pdf
https://palaestina.org/uploads/media/NPA_Arabic_Final_Approved_20_2_2017_Printed.pdf
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