مقدمة
لقــد خلــق فــرض القانــون اإلســرائيلي علــى مدينــة القــدس وضعــا فيــه الكثيــر مــن
التحديــات يواجههــا المقدســيون الذيــن تهضــم حقوقهــم بشــكل ممنهــج وســط
التركيــز علــى مالحقتهــم بالواجبــات التــي يلزمهــم بهــا هــذا القانــون مــن ضرائــب
وتراخيــص بنــاء وغيرهــا .مــن ناحيــة أخــرى ،يعانــي المقدســيون مــن تجاهــل وانتهــاك
صــارم وممنهــج لحقوقهــم التــي يقــر بهــا القانــون الدولــي والناتجــة عــن كونهــم
تحــت احتــال قمعــي منــذ عــام .1967
نتيجــة هــذه السياســة يعانــي المقدســيون مــن قلــة معرفــة حقوقهــم ،باالضافــة
الــى قلــة الوعــي بشــأن كيفيــة التعامــل مــع الصعوبــات الناجمــة عــن التجاهــل
والتعتيــم علــى هــذه الحقــوق اضافــة الــى تســليط الضــوء علــى الواجبــات المفروضة
عليهــم مــن قبــل الســلطات ومؤسســات اإلحتــال االســرائيلي .محصلــة ذلــك
كلــه تتمثــل بعــدم توفــر مســاعدة قانونيــة كافيــة لتلبيــة االحتياجــات القانونيــة
المقدســية ،زد علــى ذلــك الوضــع االقتصــادي الصعــب الغلبيــة الســكان والــذي ال
يتيــح لهــم حمايــة قانونيــة بجــودة كافيــة.
تعمــل جمعيــة الجــذور الشــعبية المقدســية منــذ ســنتين علــى اقامــة عيــادة قانونية
لتنضــم لعيــادات أخــرى عاملــة بهــدف تلبيــة جــزء اخــر مــن هــذه االحتياجــات .فمنــذ
عــام ،تــزود العيــادة القانونيــة ســكان القــدس باالستشــارات والمرافقــة القانونيــة
فــي عــدة مجــاالت مفصلــة بكتيــب صــن حقــك والــذي تــم اعــداده ليكــون اداة
ســهلة لالســتعمال للمقدســي/ة فــي حــال مواجهــة معضلــة قانونيــة أو اعتــداء او
مالحقــات مــن قبــل الســلطات ومؤسســات اإلحتــال االســرائيلي بصورهــا المختلفــة.
ويفصــل الكتيــب الحقــوق المقــرّ ة للفــرد فــي أربــع مجــاالت :مخالفــات البنــاء
والتخطيــط والترخيــص ،حقــوق الموقوفيــن والمعتقليــن ،حقــوق العمــال،
مخصصــات التأميــن الوطنــي .الهــدف االساســي مــن الكتيــب هــو معرفــة الخطــوات
االولــى والتصــرف الســليم الــذي يجــب اتباعــه فــي محاولــة لضمــان الحصــول علــى
الحقــوق وتفــادي االخطــاء التــي قــد تســبب اضــرار فــي القضيــة.
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مخالفات البناء والتخطيط والترخيص
تعانــي الكثيــر مــن المنــازل واألبنيــة فــي القــدس الشــرقية مــن مشــاكل الترخيــص
والبنــاء ،كتقديــم لوائــح اتهــام ضــد مالكــي أو ســكان األبنيــة واصــدار أوامــر هــدم
إداريــة واســتصدار أوامــر هــدم «قانونيــة» لــدى محكمــه الشــؤون المحليــة (ألبلديــه).
بطبيعــة األمــر إن غالبيــة هــذه الحــاالت يشــوبها التوتــر والقلــق علمــا بــأن مفتشــي
البلديــة ولجــان التخطيــط التابعــة لهــا غالبــا مــا يحضــرون إلــى المنــازل واألبنيــة التــي
تعانــي مــن مشــاكل الترخيــص برفقــة قــوات وأفــراد الشــرطة المدججيــن باألســلحة
والمعــدات .رغــم حساســية الموقــف ورغــم القلــق والتوتــر مــن المهــم جــدا أن
تعــرف حقوقــك وأن تعمــل علــى الحفــاظ عليهــا والدفــاع عنهــا وعــدم الحــاق الضــرر
بهــا.
وعمومــا فــإن حقــوق ســكان القدس الشــرقية الذيــن يعانون مــن مشــاكل الترخيص
والتخطيــط ولوائــح االتهــام وأوامــر الهــدم هــي نفــس الحقــوق والقوانيــن التــي
تســري علــى كافــه المتهميــن فــي مجــال القانــون الجنائــي ولكــن نظــرا للتعقيــدات
القانونيــة ومشــاكل التخطيــط المركبــة والمعقــدة التــي تميــز هــذه الملفــات فانــه
يصعــب علــى االنســان العــادي غيــر المتخصــص التعامــل معهــا والتصدي لهــا وحده.
لذلــك فــي مثــل هــذه الحــاالت ننصحــك بالتوجــه فــورا لتلقــي استشــارة قانونيــة
ـام مختــص أو التوجــه إلحــدى المؤسســات القانونيــة التــي تعنــى بهــذا
وتوكيــل محـ ٍ
المجــال ومــن ألمهــم جــدًا أن تحافــظ علــى الصمــت وعــدم البــوح بــأي كلمــة أو
مســتند قبــل استشــارة محــام حتــى لــو كنــت تعتقــد بــأن ذلــك قــد يفيــدك.
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حقوق الموقوفين والمعتقلين
إذا أوقفت أو اعتقلت على ذمة التحقيق ،إعرف حقوقك!

صالحية التوقيف واالعتقال
1.1صالحيــة الشــرطي بتوقيــف أو اعتقــال انســان يجــب تنفيذهــا حســب القانــون أو
وفقــً لتخويــل واضــح وصريــح ينــص عليــه القانــون .ال يجــوز لشــرطي ايقــاف أو اعتقــال
انســان ألي ســبب كان ال ينــص عليــه القانــون.
2.2وعمومــً ــــ للشــرطي الصالحيــة بتوقيــف أو اعتقــال انســان يشــك (مرتكــزًا علــى
اســاس معقــول وليــس بشــكل عشــوائي) بأنــه قــام بارتــكاب مخالفــة أو جريمــة
اضافــة إلــى وجــود ســبب معقــول يقيــم تحســبًا بــأن ذلــك االنســان قــد يشــكل
خطــرًا علــى ســامة الجمهــور أو الحــاق الضــرر بمجريــات التحقيــق أو الهــرب .كمــا
ويحــق للشــرطي إعتقــال انســان تــم توقيفــه وفقــً لصالحيــة التوقيــف وعلــى الرغم
مــن ذلــك لــم يتجــاوب مــع الشــرطي فــي أثنــاء التوقيــف (قبــل االعتقــال وتحويلــه
إلــى محطــة الشــرطة).
3.3قبــل اعتقــال أي انســان ــــ يحــق للشــرطي توقيفــه فــي مــكان تواجــده للتحقــق
مــن اســمه وهويتــه وعنوانــه واســتجوابه إذا كان لديــه أســاس معقــول للشــك بأنــه
قــام بارتــكاب جريمــة أو مخالفــة أو بأنــه علــى وشــك القيــام بمخالفــة أو جريمــة
تشــكالن خطــرًا علــى ســامة أنســان آخــر أو ســامة الجمهــور أو أمــن الدولــة .يحــق
للشــرطي أيضــا توقيــف انســان واصطحابــه إلــى محطــة الشــرطة لنفــس األســباب
المذكــورة أعــاه اذا لــم يكــن باإلمــكان التأكــد مــن هويتــه وعنوانــه ومــكان تواجــده
عنــد توقيفــه أو إذا لــم يكــن باالمــكان اســتجوابه أو التحقيــق معــه فــي نفــس
المــكان.
4.4بشــكل عــام يمكــن توقيــف انســان لمــدة  ٣ســاعات ولكــن بظــروف اســتثنائية
(مثــل كثــرة األشــخاص المســتجوبين) يمكــن تمديــد مــدة التوقيــف لـــ  ٣ســاعات
إضافيــة.
5.5ال يجــوز اعتقــال إنســان علــى ذمــة التحقيــق اذا كان باالمــكان التوصــل إلــى نفــس
أهــداف االعتقــال بواســطة التوقيــف أو االفــراج بكفالــة.
6.6ال يحــق للشــرطي فــي أثنــاء عمليــة التوقيــف اســتعمال القــوة بتاتــً .بينمــا يحــق
للشــرطي اســتعمال قــوة «معقولــة» فــي أثنــاء القيــام بعمليــة االعتقــال وفيمــا إذا
واجــه اعتراضــً أو تهربــً مــن االعتقــال مــن قبــل االنســان الــذي يجــري اعتقالــه.
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عملية

االعتقال حقوق المعتقل وواجبات الشرطة

7.7عنــد القيــام بعمليــة اعتقــال علــى الشــرطي المنفــذ أن يعــرّ ف عــن نفســه وهويته
أمــام االنســان الــذي ينــوي اعتقاله.
8.8على الشرطي إبالغ االنسان الذي ينوي اعتقاله بأنه يقوم باعتقاله.
9.9علــى الشــرطي أن يب ّلــغ المعتقــل ويعلمــه بأســرع وقــت ممكــن ــــ أثنــاء تنفيــذ
عمليــة االعتقــال ــــ بســبب االعتقــال وفحــوى التهمــة الموجهــة إليــه.
1010علــى الشــرطي أن يحضــر المعتقــل بأســرع وقــت ممكــن دون تأخيــر إلــى محطــة
الشــرطة ومــن ثــم إلــى الضابــط المســؤول الــذي يقــرر بــدوره بعــد ســماع المعتقــل إن
كانــت هنالــك صحــة اعتقــال أم ال.
1111علــى الضابــط المســؤول إبــاغ المتهــم بلغتــه أو بلغــة مفهومــة لديــه قبــل
ســماعه بــأن لديــه الحــق بالحفــاظ علــى الصمــت وليــس ملزمــً بــأن يقــول أو يتفــوه
بــأي قــول قــد يدينــه فــي المســتقبل .كمــا ويجــب علــى الضابــط أن يوضــح للمعتقــل
بــأن كل مــا يقولــه قــد يســتعمل أو يصبــح دليــ ً
ا ضــده .وأخيــرا علــى الضابــط أن
يوضــح للمعتقــل بــأن امتناعــه علــى اإلجابــة واســتعمال حــق الصمــت قــد يســتعمل
«كدعــم» لألدلــة ضــده فيمــا بعــد.
 1212للمعتقل الحق بأن يبلغ أحد أقاربه أو محاميه بعملية اعتقاله.
 1313للمعتقــل الحــق بمقابلــه محــام وأن يكــون ممثـ ً
ـام عــام ،وعلــى
ا مــن قبــل محـ ٍ
الضابــط المســؤول أن يبلــغ المعتقــل بحقوقــه هــذه.
 1414وعمومــً يجــب علــى الشــرطة أن تتيــح للمعتقــل بــأن يلتقــي محاميــه دون تأخيــر،
باســتثناء بعــض الظــروف الخاصــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون .علــى ســبيل
المثــال ،باالمــكان منــع المعتقــل مــن لقــاء محــام لمــدة حتــى ١٢ســاعة بمخالفــات
أمنيــة .وبمخالفــات عاديــة أخــرى لمــدة  48ســاعة فــي حــاالت اســتثنائية جــدًا .كمــا
ويمكــن تأجيــل لقــاء المعتقــل محاميــه لمــدة ســاعات فيمــا إذا كان يجــري التحقيــق
مــع المتهــم وإيقــاف التحقيــق للقــاء المحامــي قــد يســبب إلحــاق الضــرر بمجريــات
التحقيــق.
قــاض خــال  24ســاعة مــن لحظــة
 1515يجــب علــى الشــرطة احضــار المعتقــل إلــى
ٍ
اعتقالــه .يحــق للشــرطة االفــراج عــن المعتقــل بكفالــة وشــروط .ولكــن بعــض هــذه
الشــروط يســتوجب موافقــة المعتقــل المفــرج عنــه وإذا لــم يوافــق المعتقــل علــى
ـاض ليقــرر شــروط اإلفــراج عنــه.
هــذه الشــروط أو بعضهــا وجــب احضــاره أمــام قـ ٍ
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 1616يحــق كفالــة معتقــل يســتوفي للشــروط الماليــة ــــ االقتصاديــة أو يحصــل علــى
خدمــات محــام عــام مــن قبــل الدولــة يمثلــه فــي أثنــاء فتــرة اعتقالــه أو جلســة
تمديــد اعتقالــه أو اإلفــراج عنــه .كمــا ويحــق للمعتقــل الــذي ال يســتوفي الشــروط
االقتصاديــة أن يطلــب مــن القاضــي أن يعيــن لــه محــام مــن قبــل الدولــة ،وكثيــرا مــا
يســتجيب القضــاه لمثــل هــذا الطلــب

القاصرون
قانــون القاصريــن يفــرض أن تكــون كل اإلجــراءات بموجبــه باللغــة التــي يفهمهــا
القاصــر أو أن تتــم ترجمتهــا للغــة يفهمهــا القاصــر .إذا أرادت الشــرطة التحقيــق مــع
قاصــر فعليهــا أن تبلــغ ولــي أمــره وإن لــم يكــن ذلــك ضمــن المســتطاع فعليهــا إبالغ
احــد أقربــاء العائلــة إال فــي حــاالت شــاذة ينــص عليهــا القانــون .وعــادة يحــق للقاصــر
أن يقــوم باستشــارة ولــي أمــره أو احــد أقربائــه قبــل التحقيــق ولــه الحق بتواجــد هؤالء
خــال فتــرة التحقيــق ومــن الجديــر بالذكــر أن ليــس لهــؤالء حــق التدخــل فــي مجريات
التحقيــق .علــى المحقــق المختــص إبــاغ القاصــر قبــل بــدء التحقيــق بحقوقــه بلغــة
بســيطة يفهمــا القاصــر .يمنــع القانــون التحقيــق الليلــي مــع القاصريــن مــا عــدا فــي
حــاالت خاصــة يتيحهــا القانــون .فــي حــال كان جيــل القاصــر دون الـــ 14ســنة يتوجــب
علــى الشــرطة المثــول امــام قاضــي لتمديــد االعتقــال خــال  12ســاعة مــن موعــد
االعتقــال وليــس  24ســاعة كالمعتــاد.
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 .١اشعار بداية العمل:
المشــغل ملــزم بتزويــد العامــل خــال  30يــوم مــن قبــول العامــل للعمــل لديــه ــــ
اشــعارًا خطيــً مفص ـ ً
ا يتخلــل :اســم المشــغل ،اســم العامــل ،تاريــخ بدايــة العمــل،
نــوع عقــد العمــل ــــ إن كان لفتــرة زمنيــة محــدودة أو الــــ شــرح عــن طبيعــة العمــل
ووظيفــة العامــل ،اســم المســؤول المباشــر عــن العامــل ،ملخــص كل الدفعــات
التــي يســتحقها العامــل مقابــل عملــه (أجــر) ،ومــدة (طــول) يــوم العمــل أو أســبوع
العمــل العــادي ،يــوم االجــازة األســبوعية .تفصيــل لــكل الدفعــات التــي يســتحقها
العامــل عــن حقوقــه العماليــه بمــا فــي ذلــك اســم /أســماء الجهــات أو المؤسســات
التــي تحــول إليهــا الدفعــات المذكــورة.

 .٢األجر:
األجــر المدفــوع للعامــل هــو عــادة أجــر شــامل ولكــن باإلمــكان التوصــل إلــى اتفــاق
صــاف .بــكل األحــوال علــى المشــغل دفــع كل
بيــن العامــل والمشــغل علــى أجــر
ٍ
المبالــغ المســتحقة كضريبــة الدخــل والتأميــن الوطنــي والصحــي ومــا شــابه ذلــك.

 .٣قسيمة الراتب:
كل مشــغل ملــزم بتزويــد العامــل قســيمة راتــب تتخلــل تفصيــا ألجــره ومركباتــه
والدفعــات و/أو المقتطعــات المخصومــة منــه شــهريا.

 .٤موعد دفع األجر:
المشــغل ملــزم بدفــع أجــر العامــل شــهريًا عنــد انتهــاء شــهر العمــل وحتــى موعــد
أقصــاه اليــوم التاســع مــن الشــهر الــذي يلــي شــهر العمــل الــذي يدفــع عنــه األجــر.
مالحظــة :فــي حــال تأخــر المشــغل عــن دفــع األجــر يحــق للعامــل مطالبتــه بتعويض
عــن التأخير.

 .٥الحد األدنى لألجور:
المشــغل ملــزم بدفــع أجــر للعامــل ال يقــل عــن الحــد األدنــى لألجــور المنصــوص
عليــه فــي القانــون بشــرط أن يكــون العامــل قــد بلــغ ســن ٨١عــام ومــا فــوق ويعمــل
وظيفــة كاملــة (ولكــن ليــس أكثــر مــن  168ســاعة) .وقيمــة الحــد األدنــى لألجــور تتغير
وتتعــدل مــن فتــرة إلــى أخــرى.
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 .٦ساعات العمل ( العادية واإلضافية):
ســاعات العمــل العاديــة لمــن يعمــل ســتة أيــام فــي األســبوع هــي  ٨ســاعات ولمــن
يعمــل  ٥أيــام فــي األســبوع هــي  ٩ســاعات .وعمومــً فــإن أســبوع عمــل عــادي ال
يتعــدى  ٣٤ســاعة عمــل.

 .٧إستراحة في أثناء العمل:
يحــق للعامــل الــذي يعمــل  ٦ســاعات فمــا فــوق (فــي يــوم عملــه) اســتراحة لمــدة
 ٣/٤ســاعة علــى األقــل .ويحــق للعامــل تــرك مــكان عملــه فــي أثنــاء اإلســتراحة إال اذا
طلــب منــه المشــغل البقــاء فــي مــكان العمــل .ســاعة االســتراحة ال تحســب ســاعة
عمــل إال إذا طلــب مــن العامــل البقــاء فــي مــكان العمــل.

 .٨مستحقات نقاهة:
يحــق للعامــل الــذي يعمــل فــي نفــس مــكان العمــل لمــدة ســنة كاملــة ومــا فــوق
الحصــول علــى مخصصــات نقاهــة .قيمــة يــوم النقاهــة تســاوي  371شــيكل جديــد
(لتاريــخ  )2012 /٧/١ويتــم تعديلهــا مــن فتــرة إلــى أخــرى .تحســب مســتحقات النقاهــة
وفقــً لعــدد ســنين العمــل (األقدميــة) علــى النحــو التالــي:
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سنوات العمل ( األقدمية)

عدد أيام النقاهة

سنة

٥

٣-٢

٦

10-٤

٧

15 -١١

٨

19 – 16

٩

 20فما فوق
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 .٩إجازة سنوية:
بموجــب قانــون اإلجــازة الســنوية يحــق للعامــل الخــروج إلجــازة أجرهــا مدفــوع .عــدد
أيــام اإلجــازة المســتحقة يحــدد وفقــً لعــدد ســنين العمــل (األقدميــة) كمــا يلــي:
عدد سنين العمل

ايام العمل األسبوعية

ايام العمل االسبوعية

-

 ٦أيام

 ٥أيام

٢-١

12

١٠

٤-٣

13

١١

٥

14

١٢

٨-٦

19

١٧

 ٩فما فوق

26

٢٥

 .١٠آيام المرض:
بموجــب قانــون مخصصــات األيــام المرضيــة يحــق للعامــل الــذي مــرض وقــدم
تقاريــر طبيــة الحصــول علــى أجــره و/أو جــزءا منــه عــن فتــرة مرضــه .بموجــب القانــون
المذكــور يحــق للعامــل تقاضــي أجــر أو جــز ٌء منــه عــن  ١٨يومــً فــي الســنة (يــوم
ونصــف عــن كل شــهر ،مــع امكانيــة تجميــع هــذه األيــام حتــى  ٩٠يــوم.

 .١١مصاريف السفر:
بموجــب اتفاقيــة عمــل جماعيــة تســري علــى جميــع قطاعــات العمــل والعمــال ان
المشــغل ملــزم فــي المســاهمة أو االشــتراك بمصاريــف ســفر العمــال إلــى العمــل
ومنــه .قيمــة المســاهمة فــي مصروفــات الســفر حــددت بموجــب االتفاقيــة العامــة
بمبلــغ  ٢٥،٢شــيكل جديــد (يعــدل مــن فتــرة إلــى أخــرى) .علــى المشــغل تســجيل
وتفصيــل مصاريــف الســفر وقيمتهــا فــي قســيمة الراتــب وعــدم تســجيلها يعتبــر
اثبــات لصالــح العامــل علــى عــدم دفعهــا .ال يحــق للمشــغل أن يدفــع للعامــل أجــر
يشــمل مصاريــف الســفر إال إذا تــم االتفــاق علــى ذلــك بشــكل واضــح وصريــح.

 .12األعياد:
يحــق للعامــل الــذي عمــل ثالثــة أشــهر علــى األقــل فــي نفــس مــكان العمــل ولــم
يتغيــب عــن عملــه فــي األيــام المقاربــة أليــام العيــد (يــوم قبــل العيــد ويــوم بعــده)
إال بموافقــة المشـ ّ
ـغل ،أن يدفــع لــه أجــر كامــل عــن  ٩أيــام أعيــاد فــي الســنة.
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 .13أيام العزاء:
يحــق للعامــل الــذي عمــل  ٣أشــهر علــى األقــل فــي نفــس مــكان العمــل وتغيــب عــن
عملــه بســبب وفــاة أقربــاء لــه (والــدان ،أوالد ،زوج/زوجــة ،أخــوة أو أخــوات) أن يتقاضــى
أجــره عــن أيــام العــزاء التــي تغيــب بهــا عــن عملــه ولكــن ليــس أكثــر مــن  ٧أيــام.

 .14إنهاء العمل:
 .١.14اإلشعار مسبقًا باإلقالة /اإلستقالة
بموجــب قانــون إشــعار مســبق باإلقالــة أو االســتقالة علــى المشــغل والعامــل علــى
حــد ســواء أن يبلــغ كل منهمــا اآلخــر وأن يقــدم لــه إنــذارًا مســبقًا عــن نيتــه باإلقالــة/
اإلســتقالة .علــى المشــغل أن يعطــي العامــل إن أراد يقيلــه إشــعار مســبق باإلقالــة
وكذلــك علــى العامــل أن يعطــي المشــغل إشــعارًا مســباقًا إن أراد أن يســتقيل مــن
عملــه.

 .٢.14مدة اإلشعار:
عامل شهري
»»اذا كانــت اإلقالــة /االســتقالة فــي الســنة األولــى للعمــل ــــ يــوم عــن كل
ـداء
شــهر مــن األشــهر فــي الســنه األولــى ويوميــن ونصــف عــن كل شــهر إبتـ ً
مــن الشــهر الســابع وحتــى نهايــة الســنة (حتــى  ٢١يومــً).
»»اذا عمل أكثر من سنة فمدة اإلشعار هي شهر كامل ( ٣٠يومًا).

عامل يومي
»»اذا كانــت االقالــة /االســتقالة خــال الســنة األولــى للعمــل ــــ يــوم عــن كل
شــهر
»»اذا كانــت االقالــة /االســتقالة خــال الســنة الثانيــة ١٤ :يومــً بإضافــة يــوم عــن
كل شــهرين فــي الســنة المذكــورة.
»»إذا كانــت خــال الســنة الثالثــة ٢١ :يومــً بإضافــة يــوم عــن كل شــهرين فــي
الســنة المذكــورة.
»»بعد السنة الثالثة ٢٠ :يومًا.

12

حقوق العمل
 .٣.١٤الحضور بعد اإلشعار:
يحــق للمشــغل التنــازل عــن حضــور العامــل إلــى العمــل خــال فتــرة اإلشــعار بشــرط
أن يدفــع لــه تعويضــً بقيمــة اإلشــعار.

 .٤.١٤اإلشعار المسبق:
كل مشــغل يقــوم بفصــل عاملــه دون إعطائــه إشــعارًا مســبقًا يكــون ملزمــً بــأن
يدفــع لعاملــه تعويضــً بقيمــة أجــره العــادي عــن فتــرة اإلشــعار .وكذلــك كل عامــل
يســتقيل مــن عملــه دون إعطــاء المشــغل إشــعارًا باالســتقاله يكــون ملزمــً بــأن
يدفــع لمشــغله تعويضــً بقيمــة أجــره العــادي عــن فتــرة االشــعار.

 .٥.١٤حق الرأي والدفاع:
لــكل عامــل الحــق بإبــداء رأيــه فــي قــرار المشــغل بإقالتــه والدفــاع عــن نفســه
ووظيفتــه قبــل اإلقالــه وعــدم إتاحــة الفرصــة للعامــل بإبــداء رأيــه بقــرار اإلقالــة قبــل
ّ
المشــغل بدفــع تعويــض
إقالتــه قــد يــؤدي إلــى إلغــاء قراراإلقالــة أو إلــى تغريــم
للعامــل.

 .٦.١٤تعويضات الفصل:
بموجــب قانــون تعويضــات اإلقالــة الصــادر عــام  ١٩٣٦كل عامــل عمــل لــدى مشــغل
وأقيــل مــن عملــه بعــد مــرور ســنة عمــل متواصلــة أو بعــد موســمين متواصليــن عمــل
فيهمــا علــى األقــل  ٦٠يــوم فــي كل موســم خــال ســنتين يحــق لــه تعويضــات إقالــة
مــن مشــغله بقيمــة أجــر شــهر عمــل عــن كل ســنة عمــل أو جــزء منهــا.
»»اإلقالة من الممكن أن تكون خطية أو شفوية.
»»هنالــك حــاالت اســتقالة مــن العمــل ال تفقــد العامــل حقــه بتعويــض
اإلقالــة ويمكــن اعتبارهــا كحــاالت إقالــة عــن العمــل وإلــزام المشــغل بدفــع
تعويضــات فصــل .منهــا علــى ســبيل المثــال :تــردي ملمــوس بظــروف العمــل،
االســتقالة بســبب وضــع صحــي  ،وفــاة العامــل أو المشــغل ،االســتقالة بســبب
الــوالدة ،إلــخ.
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حقوق العمل
 .١٥مقتطعات مالية لصندوق تقاعدي:
كل مشــغل ملــزم (منــذ عــام  )٢٠٠٨بتأميــن عامليــه بتأميــن تقاعــدي بعــد مــرور
 ٦أشــهر مــن بدايــة عملهــم لديــه .علــى المشــغل تحويــل دفعــات ومقتطعــات
لصنــدوق تأميــن تقاعــدي .باإلضافــة إلــى ذلــك علــى المشــغل أن يدفــع مقتطعــات
ماليــة أخــرى لصنــدوق تعويضــات للعامــل .تصــل نســبة المقتطعــات المحولــة
إلــى صنــدوق التقاعــد إلــى ( ٪١٥فــي عــام  ٪٥ )٢٠١٣منهــا يســددها العامــل والبقيــة
يســددها المشــغل.
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حقوق العمل
حقوق خاصة ــ المرأة العاملة ــ مبادئ عامة
»»مســاواة أجــر العامــل والعاملــة :عامــ ً
ا وعاملــة لــدى نفــس المشــغل
وبنفــس مــكان العمــل يســتحقا أجــر عمــل متســاو مقابــل نفــس الوظيفــة أو
وظيفــة متشــابهة .وظيفــة متشــابهة ليســت بالضــرورة نفــس الوظيفــة التــي
يقــوم بهــا العامــل الذكــر وإنمــا يكفــي أن تكــون وظيفــة متشــابهة مبدئيــً
مــن حيــث القــدرات ،الجهــد ،اللياقــة والكفــاءة وظــروف العمــل المطلــوب
تنفيذهــا.
»»حقــوق المــرأة الحامــل :يحــق للمــرأة التغيــب عــن عملهــا وفقــً لتقاريــر طبيــة
فــي أثنــاء فتــرة حملهــا دون المــس واإلجحــاف بحقوقهــا.
»»يحــق للمــرأة الحامــل التغيــب عــن عملهــا للمتابعــة والفحــوص الطبيــة
خــال كل فتــرة حملهــا لمــدة  ٤٠ســاعة لمــن تعمــل أكثــر مــن  ٤ســاعات فــي
اليــوم ولمــدة  ٢٠ســاعة لمــن تعمــل أقــل مــن  ٤ســاعات فــي اليــوم.
»»يمنــع تشــغيل المــرأة الحامــل فــي أثنــاء حملهــا ســاعات ليليــة أو إضافيــة إال
بموافقــة خطيــة.
»»يمنــع المــس بحقــوق المــرأة فــي عملهــا بســبب حملهــا .علــى ســبيل المثــال
ال يحــق للمشــغل تقليــل ســاعات عمــل المــرأة الحامــل والمــس بأجرهــا إال
بتصريــح خطــي مــن وزيــر العمــل وبشــرط أن تكــون المــرأة عملــت لــدى نفــس
المشــغل  ٦شــهور علــى األقــل.
»»ال يحــق للمشــغل إقالــة المــرأة العاملــة الحامــل مــن عملهــا فــي فتــرة
حملهــا وبســبب حملهــا إال بتصريــح خطــي مــن وزيــر العمــل بعــد التأكــد بــأن ال
عالقــة بيــن اإلقالــة والحمــل.
»»إجــازة والدة ــــ يحــق للمــرأة العاملــة الحامــل والتــي مــن المتوقــع أن تلــد
قريبــً إجــازة والدة .إجــازة الــوالدة هــي  ٢٦أســبوعًا منهــا  ٧أســابيع أو أقــل
تعطــى للمــرأة العاملــة وفقــً إلرادتهــا قبــل يــوم الــوالدة المتوقــع والباقــي
بعــد يــوم الــوالدة.
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مخصصات التأمين الوطني
بدل الوالدة
دفعــة تدفعهــا مؤسســة التأميــن الوطنــي للمــرأة ألعاملــة التــي تخــرج فــي إجــازة
والدة كتعويــض عــن فقــدان دخلهــا فــي الفتــرة التــي ال تعمــل فيهــا جــراء الحمــل
والــوالدة .يجــب تعبئــة النمــوذج لطلــب مخصصــات بــدل الــوالدة وتســليمه (يدو ًيــا أو
بالبريــد) إلــى فــرع مؤسســة التأميــن الوطنــي فــي مــكان اإلقامــة (يمكــن للعاملــة
األجيــرة الحصــول علــى النمــوذج مــن مشــغلها) .يمكــن تســليم النمــوذج إلــى
مؤسســة التأميــن الوطنــي عنــد التوقــف عــن العمــل ولكــن ليــس قبــل  ٩أســابيع
قبــل الموعــد المتوقــع للــوالدة.

منحة الوالدة
دفعــة تدفعهــا مؤسســة التأميــن الوطنــي للوالــدة خــال شــهر مــن موعــد الــوالدة،
لالشــتراك فــي المصاريــف األوليــة للــوالدة.
يقــدم هــذا الطلــب لمؤسســة التأميــن الوطنــي بواســطة المستشــفى الــذي تمــت
الــوالدة فيــه.

مخصصات الوالدة
دفعــة تدفعهــا مؤسســة التأميــن الوطنــي للوالــدة التــي أنجبــت ثالثــة توائــم أو
يومــا مــن الــوالدة علــى
أكثــر ،وذلــك فــي حــال بقــاء ثالثــة مولوديــن بعــد مــرور ثالثيــن ً
قيــد الحيــاة .تســتحق الوالــدة مخصصــات الــوالدة إذا اســتحقت منحــة الرقــود فــي
المستشــفى ومنحــة الــوالدة ،وتدفــع مخصصــات الــوالدة (باإلضافــة إلــى منحــة
الــوالدة) مقابــل الفتــرة مــن اليــوم األول فــي الشــهر الــذي يلــي الــوالدة وحتــى انتهــاء
 20شــهرًا مــن هــذا الموعــد.
لقبــض مخصصــات الــوالدة يجــب علــى الوالــدة أن تعبــئ نمــوذج طلــب مخصصــات
الــوالدة وتســليمه إلــى فــرع مؤسســة التأميــن الوطنــي فــي مــكان إقامتهــا بعــد ٣٠
يومــا مــن يــوم الــوالدة.
ً

مخصصات الحفاظ على الحمل
تدفــع مؤسســة التأميــن الوطنــي هــذه الدفعــة للمــرأة العاملــة التــي اضطــرت الــى
التوقــف عــن عملهــا عنــد كونهــا حامـ ً
ا مــن جــراء تعرضهــا أو تعــرض الجنيــن لحالــة
الخطــر الناتجــة عــن الحمــل .هــدف هــذه المخصصــات تعويــض المــرأة عــن فقــدان
أجرهــا عنــد كونهــا فــي حالــة الحفــاظ علــى الحمــل .يقــدم نمــوذج مخصصــات
مراقبــة الحمــل إلــى فــرع مؤسســة التأميــن الوطنــي فــي مــكان اإلقامــة.
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مخصصات التأمين الوطني
منحة الدراسة
تدفعهــا مؤسســة التأميــن الوطنــي مــرّ ة فــي كل ســنة لالشــتراك فــي مصاريــف
التعليــم للعائــات احاديــه الوالــد\ه وللعائــات ذات  ٤اوالد فمــا فــوق وتتلقــى اعانــه
مــن مؤسســه التاميــن الوطنــي ,عــن كل ولــد يتــراوح عمــره مــا بيــن  14-٦ســنة.
تســتحق هــذه المنحــة عائــات يكــون الوالــد/ة فيهــا مطلقــً/ة ،أرمــل/ة أو أعــزب
 /عزبــاء ،وكذلــك والــد/ة منفصــل عــن الــزوج/ة يقبــض مخصــص ضمــان الدخــل ،
وفــي ظــروف معينــة والــد/ة منفصــل عــن الــزوج/ة ،وامــرأة تمكــث فــي ملجــأ النســاء
المضروبــات ً
أيضــا.
يســتحق قبــض منحــة الدراســة األوالد األيتــام أو المهجــورون الذيــن يقبضــون
مخصصــات ضمــان الدخــل ،واألوالد األيتــام الذيــن تيتمــوا مــن كال والديهــم.

تأمين األوالد
تدفــع المخصصــات الشــهرية حســب عــدد األوالد لمؤمــن مقيــم فــي إســرائيل
(وكذلــك مــن يقيــم فــي إســرائيل  -بموجــب قواعــد خاصــة) ولــه ولــد واحــد أو أكثــر
او ولــد قــدم إلــى البــاد بــدون والديــه او لمــن يعيــش معــه ولــد وهــو ليــس ولــده،
شــريطة أن يتــم تعيينــه وصيًــا للولــد أو قابضــً للمخصصــات .تدفــع المخصصــات
لولــد لــم يبلــغ الـــ  18مــن عمــره وهــو يتواجــد فــي إســرائيل.

نفقة المرأة المطلقة وأوالدها
تخصــص النفقــة لمســاعدة المــرأة والولــد ،ســكان إســرائيل ،اللذيــن حصــا علــى قــرار
ّ
حكــم لدفــع النفقــة وال يقبضــان النفقــة مــن المديــن .يجــب تقديــم طلــب قبــض
النفقــة فــي فــرع مؤسســة التأميــن الوطنــي فــي مــكان اإلقامــة.

تأمين البطالة
مخصصــات البطالــة معــدة لضمــان وســائل المعيشــة لشــخص عاطــل عــن العمــل
بغيــر ارادتــه خــال فتــرة البطالــة إلــى أن يتــم اســتيعابه فــي العمــل .يجــب تقديــم
طلــب فــي فــرع التأميــن الوطنــي فــي مــكان اإلقامــة.
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مخصصات ضمان الدخل
ّ
مخصصــات ضمــان الدخــل لــكل شــخص وعائلــة فــي إســرائيل ،ليــس
تدفــع
ّ
باســتطاعتهم أن يضمنــوا ألنفســهم دخــ ً
ّ
يســتحق قبــض
ا كافيــً للمعيشــة.
مخصصــات ضمــان الدخــل مــن ال يســتطيع أن يضمن لنفســه دخ ً
ال يكفي للمعيشــة
ّ
ّ
ـتحق دفعــات بموجــب قانــون آخــر (مريــض ،عاطــل عــن العمــل ومــا شــابه
وهــو ال يسـ
ذلــك) .لقبــض مخصصــات ضمــان الدخــل يجــب تقديــم نمــوذج طلــب ضمــان دخــل
فــي فــرع مؤسســة التأميــن الوطنــي القريــب مــن مــكان االقامــه.

ّ
وحل الشركة
حقوق العمال في أعقاب حالة اإلفالس
ّ
ّ
حــل الشــركة التــي عمــل فيهــا،
تــم
مشــغله إفالســه أو
عامــل أجيــر أعلــن
ّ
يســتحق تقاضــي أجــره وتعويضــات الفصــل التــي لــم تدفــع لــه .يجــب تقديــم
طلــب المخصصــات الــى المك ّلــف بحــل الشــركة أو الوصــي علــى الشــركة ( وليــس
الــى مؤسســة التأميــن الوطنــي ) بواســطة نمــوذج طلــب دفــع ديــن أجــرة عمــل
وتعويضــات إقالــة مــع إرفــاق مســتندات إلثبــات الديــن .

تأمين مصابي العمل
هــدف تأميــن مصابــي العمــل هــو تعويــض المؤمــن عــن فقــدان الدخــل مــن جــراء
اإلصابــة فــي العمــل ،ومســاعدته علــى العــودة إلــى العمــل مــن خــال التأهيــل
المهنــي .يســتحق التعويــض مؤمــن حدثــت لــه «إصابــة فــي العمــل» (حــادث عمــل أو
مــرض ســببته المهنــة) ،وكذلــك المعالــون بالمؤمــن الــذي توفــي فــي أعقــاب إصابــة
فــي العمــل (أرمــل/ة ،أيتــام ،والــدان وأفــراد عائلــة آخــرون  -بظــروف خاصــة).

تأمين مصابي الحوادث
بموجــب قانــون مصابــي الحــوادث تدفــع مخصصــات لعامــل أصيــب بحــادث قــد
وقــع فــي البيــت ،فــي العطلــة او فــي وقــت الفــراغ ،وفقــد قدرتــه علــى األداء فــي
يومــا علــى األكثــر مــن فقــدان
أعقــاب الحــادث .تدفــع هــذه المخصصــات لفتــرة ً ٩٠
القــدرة علــى القيــام بالواجبــات اليوميــة .يقــدم الطلــب فــي فــرع مؤسســة التأميــن
يومــا مــن موعــد وقــوع الحــادث.
الوطنــي فــي مــكان اإلقامــة خــال ً ٩٠

مخصصات مصابي األعمال العدوانية
ّ
يمنــح قانــون مصابــي األعمــال العدوانيــة ( )١٩٧٠للمصابيــن ولعائــات القتلــى فــي
مخصصــات ،تأهيــل ،منــح وتســهيالت.
األعمــال العدوانيــة اســتحقاقًا لقبــض
ّ
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تمنــح المخصصــات والحقــوق المذكــوره لمواطــن أو ســاكن إســرائيل ،أصيــب خــال
عمــل عدوانــي فــي إســرائيل أو خارجهــا ،او لمــن دخــل إســرائيل بصــورة شــرعية
وأصيــب جــراء عمــل عدوانــي فيهــا ،او لمــن يســكن خــارج البــاد وأصيــب خــال عمــل
عدوانــي فــي الخــارج فــي نطــاق عملــه وبســبب العمــل عنــد مشــغل إســرائيلي .يقدم
مؤسســة التأميــن الوطنــي خــال  ٢١شــهرًا مــن نهايــة الموعــد الــذي
الطلــب فــي فــرع
ّ
مخصصــات العــاج الطبــي.
دفعــت فيــه للمصــاب
ّ

التأهيل المهني
إن اســتحقاق التأهيــل غيــر مشــروط بتلقــي المخصصــات .والهــدف مــن التأهيــل
المهنــي هــو منــح مهنــة والمســاعدة فــي اإلندمــاج فــي العمــل لألشــخاص ذوي
اإلعاقــات .يُبنــى برنامــج التأهيــل وفقــً للقــدرات الشــخصية .

تأمين العجز
مخصصــات شــهرية لمــن تقلصــت قدرتــه
فــي إطــار تأميــن العجــز العــام ،تدفــع
ّ
ً
مخصصــات
علــى كســب األجــر جــراء عجــزه .فــي إطــار تأميــن العجــز ،تدفــع أيضــا
ّ
الخاصــة للمعاقيــن بشــكل كبيــر وتقــدم ً
أيضــا
ومخصصــات الخدمــات
ولــد معــاق
ّ
ّ
مســاعدة علــى التوجيــه المهنــي.
يقــدم الطلــب فــي فــرع مؤسســة التأميــن الوطنــي فــي مــكان اإلقامــة بواســطة
نمــوذج طلــب قبــض مخصصــات العجــز.

الخاصة للمعاقين
مخصصات الخدمات
ّ
ّ
المخصصات
مخصصــات الفــرد الكاملة .دفــع
مخصصــات بنســبة  % 50ح ّتــى  % 150مــن
ّ
ّ
ّ
لمــن يعتمــد علــى مســاعدة الغيــر فــي القيــام بأعمالــه اليوميــة (التنقــل فــي البيــت،
ارتــداء المالبــس ،االغتســال ،تنــاول الطعــام ،الحفــاظ علــى النظافــة الشــخصية) أو
محتاجــا لرقابــة لتفــادي حالــة الخطــر علــى حياتــه أو علــى حيــاة مــن حولــه.
يكــون
ً

ّ
التنقل
مخصصات محدودية
ّ
ّ
ومؤسســة
التنقــل تمنــح بموجــب اال ّتفاقيــة بيــن وزارة الماليــة
مخصصــات محدوديــة
ّ
التأميــن الوطنــي لمــن يعانــي مــن عجــز فــي األرجــل يقيــد حركتــه.
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شلل األطفال – «بوليو» Poliomyelitis -
تدفــع بموجــب قانــون مصابــي شــلل االطفــال لســنه  ٢٠٠٧لمــن اصيــب بالمــرض فــي
اســرائيل او لمــن اصيــب بــه خارجهــا وعولــج جراحيــا بهــا حتــى ســنه .١٩٧٠

تأمين الشيخوخة
ّ
ـتحق
يهــدف تأميــن الشــيخوخة إلــى ضمــان الدخــل الشــهري عنــد الشــيخوخة .يسـ
ذوو الدخــل المنخفــض قبــض عــاوة «تكملــة الدخل» .تدفــع مخصصات الشــيخوخة،
بموجــب القانــون ،لســاكن/ة إســرائيل ولــد فــي إســرائيل ،أو قــدم إلــى البــاد ألول مــرة
ّ
حــدده القانــون .بموجــب تعديــل فــي القانــون ،ســيرفع تدريجيًــا
الســن الــذي
قبــل
ّ
ســن التقاعــد لقبــض مخصصــات الشــيخوخة .هنــاك موعــدان يتعلقــان بتحديــد سـ ّ
ـن
استحقاق قبض مخصصات الشيخوخة.

ّ
ّ
(سن االستحقاق المشروط بالدخل)
سن التقاعد
أ.
السـ ّ
ـن الــذي يســتحق فيــه قبــض مخصصــات الشــيخوخة شــريطة أال يتجــاوز
الدخــل مــن العمــل ومــن مصــادر أخــرى ،مبلــغ الدخــل األقصــى .اعتبــارًا مــن ١
ّ
الســن تدريجيًــا حتــى يصبــح  ٦٧ســنة للرجــال و٦٤-
تمــوز  -يوليــو  2004يرفــع
ســنة للنســاء.

ّ
مخصصات الشيخوخة
سن استحقاق قبض
ب.
ّ
السـ ّ
ـن الــذي يســتحق فيــه قبــض مخصصــات الشــيخوخة دون صلــة بالدخــل.
إعتبــارًا مــن  ١تمــوز  -يوليــو  ٢٠٠٤يرفــع هــذا السـ ّ
ـن تدريج ًيــا ،حتــى يصبــح عنــد
نهايــة هــذه المرحلــة  ٧٠ســنة للرجــال وللنســاء.

تأمين األقارب من الدرجة األولى أرمل\ة وأيتام
مخصصــات لألقــارب  -أرمــل/ة
هــدف تأميــن األقــارب مــن الدرجــة األولــى ضمــان
ّ
مؤم ًنــا ضمــن تأميــن الشــيخوخة
لمــن توفــي ِمــن ســكان إســرائيل وكان
وأيتــام – َ
ّ
واألقــارب فتــرة زمــن ينــص عليهــا القانــون ودفــع رســوم التأميــن بموجــب القانــون.
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ّ
للمسن
خدمة استشارة
ّ
للمســنين
يقــدم متطوّ عــون متقاعــدون االستشــارة ،التوجيــه والدعــم الفعلــي
وألفــراد عائالتهــم فــي نطــاق خدمــة استشــارة للمسـ ّ
ـن التابعــة لمؤسســة التأميــن
ّ
ّ
منظمــة لبيــوت المســنين الذيــن
الوطنــي .يقــوم كذلــك المتطوّ عــون بزيــارات
يالزمــون بيوتهــم وبحاجــة إلــى الدعــم.
ـدم الخدمــة فــي أقســام استشــارة المسـ ّ
مؤسســة التأميــن الوطني
ـن في فــروع
ّ
تقـ ّ
فــي أيــام وســاعات اســتقبال الجمهــور ،أو فــي ســائر األيــام حســب التنســيق المســبق.
االستشــارة الهاتفيــة  -يمكــن الحصــول علــى الخدمــة بواســطة مراجعــة أقســام
استشــارة المسـ ّ
ـن فــي الفــروع هاتف ًيــا.

التأمين التمريضي (للمسنين)
الصحــة وصناديــق المرضــى
مؤسســة التأميــن الوطنــي بتعــاون مــع وزارة
تطبّــق
ّ
ّ
مخصصــات التمريــض ألشــخاص
قانــون التأميــن التمريضــي .بموجــب القانــون ،تمنــح
ّ
فــي سـ ّ
ـن التقاعــد ،يعيشــون فــي البيــت وهــم يعتمــدون علــى مســاعدة الغيــر فــي
تنفيــذ األعمــال اليوميــة (ارتــداء المالبــس ،االغتســال ،تنــاول الطعــام ،التنقــل فــي
المخصصــات كذلــك للمسـ ّنين الذيــن يحتاجــون إلــى مراقبــة فــي
البيــت إلــخ) .تمنــح
ّ
البيــت لتأميــن ســامتهم وســامة األشــخاص مــن حولهــم.
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مالحظة هامة:
يهــدف هــذا الكتيــب إلــى توعيــة
الجمهــور واطالعهــم علــى
حقوقهــم القانونيــة األساســية
وال يعــد بأي شــكل من األشــكال
نصيحــة قانونيــة كاملــة ووافيــة
وال يصلــح أن يكــون بديــ ً
ا عــن
إستشــارة قانونيــة مهنيــة تأخــذ
بعيــن االعتبــار كل الظــروف
والحيثيــات الخاصــة.
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وضع
القدس
في
القانون
الدولي
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وضع القدس في القانون الدولي
فــي عــام  1947اقــرت هيئــة األمــم المتحــدة خطــة التقســيم لفلســطين والتــي
رصــدت مســتقبل القــدس كمدينــة ذات ســلطة دوليــة خاصــة تديرهــا األمــم
المتحــدة بعــد انتهــاء اإلنتــداب البريطانــي .1والحقيقــة أن هــذه الخطــة لــم تنفــذ
وبعــد عــام  1948وقعــت القــدس تحــت الحكــم األردنــي .وفــي حــرب عــام 1967
بيــن إســرائيل والــدول العربيــة قامــت اســرائيل باحتــال القــدس بكاملهــا وضمتهــا
بصــورة احاديــة الجانــب .ومنــذ ذلــك الوقــت تطبــق إســرائيل قانونهــا وتعتبــر القــدس
الشــرقية والغربيــة كعاصمتهــا “الموحــدة األبديــة” كمــا ينــص قانــون األســاس الــذي
ســنه البرلمــان اإلســرائيلي «الكنيســت» عــام  1980ويســمى “قانــون القــدس” .مــن
ـدة عمليــة ّ
الضــم معتبــرًا القــدس الشــرقية
ناحيــه اخــرى رفــض المجتمــع الدولــي بشـ ّ
منطقــة محتلــة علــى غــرار الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وفقــً للقانــون الدولــي
ولذلــك تخضــع القــدس لتطبيــق اتفاقيــة جنيــف الرابعــة .ومنــذ عــام  1967تبنــت
هيئــة األمــم المتحــدة عــدة قــرارات (تشــمل قــرارات فــي مجلــس األمــن والهيئــة
العامــة) تســتنكر قيــام إســرائيل بهــذه الخطــوة وتشــدد علــى رفــض اإلســتيالء علــى
2
اراض بالقــوة.
ٍ
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االستيطان
تكــرر تأكيــد تطبيــق إتفاقيــة جنيــف الرابعــة مــرات عديــدة مــن قبــل هيئــة األمــم
المتحــدة .3احــدى أهــم التداعيــات هــي عــدم شــرعية المســتوطنات اليهوديــة فــي
شــرق القــدس (بنــد  ،)49ومــا تــم االعتــراف بــه مــن قبــل محكمــة العــدل الدوليــة تكــرر
فــي قــرار الــرأي اإلستشــاري بخصــوص جــدار العــزل ســنة  .42004وإضافــة لذلــك ،ووفــق
قانــون المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ،بنــاء مســتوطنات يهوديــة يعتبــر اســتيالء مباشــر
أو غيــر مباشــر علــى أجــزاء مــن المناطــق التــي تــم احتاللهــا وتحويلهــا إلــى أيــدي
مواطنــي الكيــان المحتــل وقــد يكــون جريمــة حــرب .5وحــري بالذكــر أن مجلــس
األمــن التابــع لهيئــة األمــم المتحــدة يناشــد إســرائيل بشــكل متواصــل بــأن تتوقــف
عــن بنــاء وتخطيــط مســتوطنات فــي المناطــق الفلســطينية المحتلــة منــذ عــام 1967
6
وبمــا فــي ذلــك القــدس المحتلــة.

الجدار
فــي عــام  2002شــرعت إســرائيل ببنــاء جــدار عــزل يفصــل مناطقهــا عــن الضفــة
الغربيــة بحجــة الدفــاع عــن النفــس .ولكــن ،غالبيــة مســار امتــداد الجــدار ال يتماشــى
مــع الخــط األخضــر وانمــا ضــم واقتطــع مناطــق مــن الضفــة الغربيــة .واســباب ذلــك
هــي ديموغرافيــة وهدفهــا خلــق غالبيــة يهوديــة تهــدف إســرائيل لتعزيــز ادعائهــا
لملكيــة القــدس بأكملهــا .وتــم احيانــً فصــل عــدة قــرى فلســطينية عــن القــدس
بواســطة الجــدار حيــث ُأبقيــت أراضــي هــذه القــرى داخــل الجــدار وتحــت ســيطرة
االحتــال .وأقــرت محكمــة العــدل الدوليــة بعــدم اقتناعهــا بــأن إمتــداد الجــدار الــذي
اختارتــه إســرائيل يلــزم حقــا لتحقيــق أهــداف أمنيــة .إضافــة لذلــك ،أقــرت المحكمــة
بغالبيــة  14صوتــً مقابــل صــوت واحــد ان بنايــة الجــدار تناقــض قانــون حقــوق اإلنســان
الدولــي والقانــون الدولــي اإلنســاني .وتحديــدًا ،الجــدار يعرقــل حريــة التنقــل لســكان
الضفــة الغربيــة (باســتثناء المســتوطنين اليهــود) ،وكذلــك حقهم بالعمــل ،والصحة،
والتعليــم وحقهــم فــي مســتوى المعيشــة كمــا هــو مصــرح بوثائــق حقوق اإلنســان
الدوليــة .ســكان الضفــة الغربيــة ال يســتطيعون دخــول القــدس بينمــا الفلســطينيون
حاملــي هويــة القــدس يســتطيعون دخــول الضفــة الغربيــة المحتلــة ،ولكــن ،إذا
انتقــل هــؤالء للســكن أو العمــل فــي المناطــق الفلســطينية يمكــن أن يفقــدوا
إقامتهــم وإمكانيــة العــودة إلــى القــدس أو حتــى زيارتهــا .وهــذا األمــر يعــزل القــدس
عــن الضفــة الغربيــة ويؤثــر بشــكل كبيــر علــى اقتصــاد العائــات الفلســطينية والتــي
تتجــزأ جغرافيــً بمفعــول الجــدار.
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التزامات إسرائيل
وفــق اتفاقيــة جنيــف الرابعــة ،يحظــر علــى دولــة االحتــال أن تدمــر أي ممتلــكات
خاصــة ثابتــة أو منقولــة تتعلــق بأفــراد أو بجماعــات (بنــد  )53ومــن واجبهــا تأميــن
وصيانــة المنشــآت والخدمــات الطبيــة والمستشــفيات وكذلــك الصحــة العامــة
والشــروط الصحيــة فــي األراضــي المحتلــة (بنــد  ،)56وتنســيق العمــل الالئــق لجميــع
المؤسســات المخصصــة للعنايــة وثقافــة األطفــال (بنــد  .)50ولكــن كمــا ذكــر ســابقًا،
إســرائيل تعتبــر القــدس الشــرقية مــن مناطقهــا وســكانها ملزمــون بدفــع الضرائــب
كســائر ســكان المدينــة .باإلضافــة الــى ذلــك فــإن تقســيم الميزانيــات ال يتســاوى بيــن
غــرب المدينــة وشــرقها ،ولذلــك فالتأثيــرات واضحــة علــى البنيــة التحتيــة ،والصحــة،
والتعليــم والخدمــات األخــرى المتوفــرة فــي شــرق القــدس.
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1 UN General Assembly Resolution 181 (II) (1947)
2 UN Security Council Resolution 242 (1967), 252 (1968); UN Security
Council Resolutions

3 For instance, UN Security Council Resolution 681 (1990)
4

ICJ Advisory Opinion on Legal Consequences of the Construction of a
Wall in the Occupied Palestinian Territory (2004)

5

Rome Statute of the International Criminal Court (2002), Art.8(2)(b)
(viii). Israel chose not to sign the Statute and not to become member to
ICC. However, the Statute provides a possibility to the Court to exercise
jurisdiction over crimes, irrespective of the nationality of the accused
or the location of the crime, if referred to the Court by the UN Security
Council resolution

6 For instance, UN Security Council Resolutions 446 (1979), 452 (1979),
465 (1980)
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