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ةينيطسلفلاةطلسلا æ

 ،، دراهم معدودة وحقوق مفقودة مكافأة نها�ة الخدمة

، �ونه االستحقاق   2000لسنة    7تعتبر مكافأة نها�ة الخدمة من أهم الحقوق العمال�ة التي نص علیها قانون العمل الفلسطیني رقم  
یؤمن هذا االستحقاق ح�اة �ر�مة للعامل الذي أفنى   المالي الذي یناله العامل �عد انتهاء عالقة العمل ، حیث من المفترض أن

�كون قد    �ما أن هذا االستحقاق الماليمصدر دخله،    ه عنانقطاع�عد    �ستعین �ه على الع�ش �كرامةل  ،زهرة ش�ا�ه في عمله
 . عمله مدةخالل  العامل أو جبرًا لتقصیر صاحب العمل تجاه �عد انتهاء عالقة العمل، تكر�ما للعامل

للعامل الذي أمضى سنة من العمل الحق في مكافأة نها�ة خدمة مقدارها أجر شهر من قانون العمل على أنه    45  ونصت المادة
عن �ل سنة قضاها في العمل على أساس آخر أجر تقاضاه دون احتساب ساعات العمل اإلضاف�ة، وتحتسب لهذا الغرض  

 .كسور السنة

ولكنه ر�ما لم �أخذ �الحس�ان افترض العالقة الطرد�ة بین ق�مة األجر ومدة العمل،   قد  عوالمتمعن في نص المادة یرى أن المشر 
فیها أجر العامل رغم ز�ادة مدة عمله لدى صاحب العمل، األمر الذي س�عرض العامل    نخفضاألوضاع االستثنائ�ة التي قد ی

 للظلم عند احتساب مكافأة نها�ة الخدمة وفقًا ألجره األخیر.

�إمكان ال الحصر،    مثالعلى سبیل الف  ،افتراض حسن ن�ة جم�ع أصحاب العملجانب الصواب في  قد �كون  أن المشرع    كما
وفي آخر مدة  مرتفع�أجر  مدة طو�لةو�التالي قد �عمل العامل   ،�مدة �سیرة إنهاء عمله قبلر العامل صاحب العمل تخف�ض أج

  ، على نصف مكافأة نها�ة الخدمة أو أقل العامل  و�التالي س�حصل    ،عمله یتم تخف�ض أجره إلى النصف أو أقل �حجج �ثیرة
 .العمل في تخف�ض ق�مة األجروذلك في حال عدم قدرة العامل إث�ات سوء ن�ة صاحب 

تضع  التي    االحتالل اإلسرائیليس�اسة  تتمثل أساسا في    ،االقتصاد الفلسطیني یواجه العدید من التحد�اتوالجدیر ذ�ره أن  
، األمر الذي  على قطاع غزة  الجائر  الحصار  س�اسة  ، �اإلضافة إلىفرص االستثمار  تحد من نجاحلكي    العدید من القیود

د مستقرة س�اس�ًا واقتصاد�ًا �حتم على صناع القرار إعادة النظر في �ثیر من مواد قانون العمل التي افترضت واقعًا مثال�ًا لبال
 على النحو األمثل.مصالح طرفي االنتاج  عِ لم ترا  45والتي من ضمنها المادة واجتماع�ًا، و�التالي فإن هذه المواد 

حب  الم �حصنها المشرع �عقو�ات في حال عدم التزام ص مواد مكافأة نها�ة الخدمة في قانون العملأن  األمور تعقیدًا،ومما یز�د 
�ص�ح العامل عرضة لالبتزاز في تحصیل حقه في مكافأة  سو�التالي    العمل �أدائها خالل مدة محددة �عد انتهاء عالقة العمل، 

نظرًا  ،للقضاء الذي قد تطول مدة التقاضي ف�هالعامل یلجأ ، وفي �ثیر من األح�ان دب، فمن أمن العقو�ة أساء األنها�ة الخدمة
 اإلجازات وغیرها من الحقوق. داألجر واستنفاق�مة مدة العمل و إث�ات  لمهارة �ثیر من أصحاب العمل في التالعب في 

والذي    ، التي رفعت توص�اتها لمجلس الوزراء برام هللاو لعدم تمثیل قطاع غزة في لجنة األجور    السلبي  تأثیرالال ننسى  أخیرًا ،،  و 
في �افة    تطبیق الحد األدنى لألجور   �موج�ه علىنص    ، حیث م2021/08/23بتار�خ    أصدر قرار �الحد األدنى لألجور  بدوره

بین الضفة  كبیرة  الفجوة  ال  �سببو   ،�فعل االنقسام الس�اسي والتشر�عي  في قطاع غزة  إنفاذهاألمر الذي �ستحیل  ،  الوطن  محافظات
ن مكافأة نها�ة و�التالي فإ  ،، األمر الذي لم تأخذه لجنة األجور �عین االعت�ارفي محددات احتساب الحد األدنى لألجوروغزة  

تفعیل عمل    لذلك فإن ،  لألجر مهما تدنت ق�مته  دون االلتفات  العاملخر أجر تلقاه  وفقًا آلقطاع غزة تحتسب    في للعاملین  الخدمة  
توص�ات لمجلس  الرفع  و   دراسة س�اسة األجورو   بین الواقع والمطلوب،  جسر الهوةل  أص�ح حاجة ملحة  لجنة األجور في قطاع غزة

  .یتناسب مع واقع قطاع غزة دنى لألجور أالوزراء إلقرار حد  
 د. شادي محمد حلس 
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