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Abstract:
The study sheds light on the various legal texts that guarantee the
working woman protection from the risk of childbirth and the
analysis of these texts, starting with the constitutional texts, the
Labor Relations Law and the Social Security Law, since the latter
guarantees the working woman the right to a paid maternity leave
under certain conditions, procedures and guarantees that would
ensure stability for the woman at both the professional and family
levels.
The issue of maternity protection is also considered as a basic
legal axis in international labor agreements and comparative
legislation. The study highlights the position of the
Algerian legislator on these international standards and
comparative laws, especially since Algeria is working hard to
structure and ameliorate this protection.
It is known that recently, the Algerian legislator renewed the
interest in the sensitive situation of the pregnant woman by
taking preventive measures towards her in light of the spread of
the Corona epidemic (Covid 19) by deciding to give her the right to
an exceptional paid holiday in accordance with the executive
decree 20-69, related to the measures to prevent the spread of the
Corona epidemic (Covid 19).
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امللخص:
تسلط الدراسة الضوء على خمتلف النصوص القانونية اليت كفلت للمرأة العاملة احلماية من خطر األمومة وحتليلها
بدءا ابلنصوص الدستورية وقانون عالقات العمل وقانون الضمان االجتماعي ،حيث كفل هذا األخري للمرأة
العاملة احلق يف عطلة أمومة مدفوعة األجر وأحاطها بشروط وإجراءات معينة وضماانت من شأهنا ضمان
االستقرار للمرأة على الصعيدين املهين واألسري ،كما أن موضوع محاية األمومة يعترب حمور قانوين أساسي يف
االتفاقيات الدولية للعمل والتشريعات املقارنة حيث نربز موقف املشرع اجلزائري من هذه املعايري الدولية والقوانني
املقارنة السيما وأن اجلزائر تعمل جاهدة على بلورة و ترقية هذه احلماية.
كما جدد املشرع اجلزائري اهتمامه ابلوضع احلساس للمرأة احلامل مؤخرا ابختاذ إجراءات وقائية جتاه املرأة احلامل
يف ظل مواجهة انتشار وابء كوروان (كوفيد  )19بتقريره يف حقها عطلة استثنائية مدفوعة األجر وفقا للمرسوم
التنفيذي  ،69-20املتعلق بتدابري الوقاية من انتشار وابء كوروان (كوفيد .)19
الكلمات املفتاحية :محاية األمومة ،املعايري الدولية ،كوفيد ،19عطلة استثنائية ،أداءات عينية ،أداءات
نقدية.

املقدمة:
تعترب األمومة احدى الواجبات املقدسة اليت تضطلع هبا املرأة ،1لذلك حظي موضوع محاية املرأة العاملة ابهتمام كبري من
طرف املشرع االجتماعي يف اجملتمعات املعاصرة على اختالف امكانياهتا ودرجة تطورها االقتصادي واالجتماعي بضرورة توفري كل
الشروط والظروف املالئمة لتأمينها ومحايتها ،لتمكينها من أداء دورها جتاه اسرهتا وجتاه اجملتمع وبذلك ضمن هلا دورها يف التنمية
االقتصادية اليت يهدف اىل حتقيقها اجملتمع.
يعترب موضوع محاية األمومة من أهم املواضيع اليت تشغل الباحثني واملشرعني سواء على الصعيد الوطين أو الدويل ،ذلك أن
املرأة تعترب الركيزة األساسية لقيام األسرة من خالل دورها البارز يف اجناب وتربية وتوجيه ورعاية األوالد واحلفاظ على األسرة ككل،
لذلك فنطاق محاية األمومة ال يتحدد فقط ابلعناصر القاعدية املتمثلة يف ضرورة احلصول على رخصة الوالدة وحق احلصول على
مساعدات طبية قبل واابن وبعد الوالدة وحق احلصول على منح نقدية تعوض األجر ،بل نطاق محاية األمومة أوسع من ذلك اذ
يتجسد أوال بقواعد حفظ الصحة اإلجنابية للمحافظة على النسل البشري ويستمر ابلتسهيالت والتدابري الوقائية للعاملة املرضعة
وطفلها الذي ال يتأتى إال بتحسني ظروف العمل.
لذلك سلطنا الضوء على موضوع محاية األمومة عن طريق حتليل خمتلف النصوص القانونية اليت كفلت للمرأة العاملة
احلماية من خطر األمومة بدءا ابلنصوص الدستورية اليت بينت أن األسرة حتظى حبماية الدولة واجملتمع (املادة  72من دستور
 )1996إضافة اىل دسرتة احلق يف الضمان االجتماعي بدءا بدستور ( 2016املادة  55من الرأي رقم  ، )01-16كما كرس
، .2
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قانون عالقات العمل حق املرأة العاملة يف عطلة األمومة (أنظر املادة  55من قانون  )11-90وبدوره قانون الوظيف العمومي
كرس للمرأة املوظفة أثناء فرتة احلمل والوالدة احلق يف عطلة األمومة مدفوعة األجر (أنظر املادة 213من األمر  )03-06وقانون
الضمان االجتماعي  ،حيث كفل هذا األخري احلق للمرأة العاملة يف عطلة أمومة مدفوعة األجر وأحاطها بشروط وإجراءات معينة
ورتب عليها حقوق اليت من شأهنا ضمان االستقرار للمرأة على الصعيدين املهين واألسري ،إضافة اىل قواعد حفظ الصحة واألمن
داخل أماكن العمل اليت من شأهنا حتسني ظروف العمل للمرأة احلامل وللعامل عموما (قويدر  ،جوان  ،2017صفحة ، )409
وما يزيد من أمهية املوضوع كونه يعترب حمور قانوين أساسي يف االتفاقيات الدولية للعمل والتشريعات املقارنة حيث نربز موقف
املشرع اجلزائري من هذه املعايري الدولية والقوانني املقارنة السيما وأن اجلزائر تعمل جاهدة على بلورة وترقية هذه احلماية (املرسوم
التنفيذي .)60-20
كما جدد املشرع اجلزائري اهتمامه ابلوضع احلساس للمرأة احلامل مؤخرا ابختاذ إجراءات وقائية جتاه املرأة احلامل يف ظل
مواجهة انتشار وابء كوروان (كوفيد  )19بتقريره يف حقها عطلة استثنائية مدفوعة األجر وفقا للمرسوم التنفيذي  ،69-20املتعلق
بتدابري الوقاية من انتشار وابء كوروان (كوفيد .)19
لذلك نتساءل من خالل هذه الدراسة اىل أي مدى كفل املشرع اجلزائري للمرأة العاملة حقها يف أتمني األمومة ،وما مدى
مالئمته مع معايري العمل الدولية؟
إجابة منا على هذه اإلشكالية وإملاما جبوانب املوضوع اتبعنا املنهج التحليلي وأحياان املقارن من خالل ابراز حمددات محاية
األمومة عن طريق حتديد الشروط واإلجراءات الضرورية الستحقاق عطلة األمومة ومدى مطابقتها للمعايري الدولية وبعض
التشريعات املقارنة كمحور أول ،مث نتناول يف احملور الثاين احلقوق املكفولة للمرأة بسبب الوالدة يف التشريع اجلزائري من أداءات
نقدية و عينية واحلقوق االستثنائية اليت قررت بسبب جائحة كوروان ومدى موافقتها مع املعايري الدولية من غري اغفال حق املرأة يف
احل صول على فرتات راحة إلرضاع طفلها ،و مدى التزام أصحاب العمل بتوفري مرافق اإلرضاع و دور احلضانة الذي من شأنه
ضمان احلماية للمرأة والطفل على السواء.
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أوال :حمددات حق االمومة يف ظل املعايري الدولية والعربية :لقد حددت معايري العمل الدولية والعربية احلد األدىن من احلماية
للمرأة العاملة احلامل اليت ينبغي على التشريعات الوطنية مراعاته واألخذ به.
أ-املعايري الدولية :اولت منظمة العمل الدولية منذ أتسيسها سنة  1919اهتماما ابرزا حبماية املرأة العاملة بصفة عامة وحبماية
االمومة خاصة فأصدرت االتفاقية رقم  3لسنة  1919بشأن محاية االمومة ومت مراجعتها ابالتفاقية رقم  103سنة  1952مث
االتفاقية  183سنة  2000حيث تناولت هذه االتفاقيات أحكام إجازة الوضع (منحة الوالدة).
حيث خصت االتفاقية لسنة  1919ابحلماية النساء العامالت يف قطاع الصناعة و التجارة فقط (إمساعيل،2001 ،
صفحة  )20دون غريهن من النساء العامالت يف األنشطة االقتصادية األخرى مثل قطاع الزراعة واخلدمات ،اال انه مت توسيع
نطاق هذه احلماية ليشمل مجيع قطاعات العمل مبقتضى اتفاقية  103لسنة  1952و االتفاقية  183لسنة  ، 2000أما عن
مدة عطلة األمومة قدرت مبقتضى االتفاقية سنة  1919ب  12أسبوعا منها  6أسابيع التالية للوالدة تكون اجبارية و أصبحت
منذ سنة  2000تقدر ب  14أسبوع مع اعتبار  6أسابيع التالية للوضع اجبارية ،وال تستحق املرأة هذه االجازة إال أن تقدم
املرأة العاملة شهادة طبية نوضح التاريخ احملتمل حلدوث الوضع او أي شهادة أخرى مالءمة حتددها القوانني واملمارسات الوطنية
(سالمة عبد التواب ،2009 ،صفحة .)56
كما حيضر على املرأة العمل اثناء إجازة الوضع ال سيما يف  6أسابيع التالية له.
إضافة اىل ذلك شكل موضوع محاية االمومة أهم املواضيع اليت تناولتها اتفاقية التمييز ضد املرأة سيداو حيث تعترب اتفاقية
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة مبثابة صك متكامل لضمان هذه احلقوق كاملة سنة  ،1979إذ أقرت هذه االتفاقية
مبدأ عدم التمييز ضد النساء كمبدأ متصل حبقوق اإلنسان ،فهي تضمن للمرأة حقوقها ابعتبارها امرأة ،حيث أكدت هذه
االتفاقية أبن احلقوق اإلنسانية و اإلجراءات الالزمة للقضاء على التمييز ،و ذلك بتجسيد مبدأ املساواة يف الدستور و ضرورة
التحقيق العملي لذلك املبدأ ،حيث نص املادة  11منها على ضرورة ضمان حق املرأة يف العمل جزأه إىل جزأين متثل اجلزء األول
يف حق العمالة بشكل عام ،أما الثاين فيختص بطلب من الدول املنظمة وضع تشريعات وطنية حلماية األمومة يتماشى و معايري
العمل الدولية ،و وضع شبكة من مرافق العناية ابألطفال ملساعدة األمهات العامالت ،و عدم فصل األمهات بسبب عطلة
األمومة (املكتب الدويل للعمل ،1997 ،صفحة .)83
ب -أما معايري العمل العربية حلماية األمومة متثلت يف االتفاقيات املربمة ضمن منظمة العمل العربية ابالتفاقية رقم  1لسنة
 1966و مت مراجعتها ابالتفاقية رقم  5و  6لسنة  1976و اليت مينح مبقتضاها عطلة مدفوعة االجر كانت تقدر ب  7أسابيع
تكون  6أسابيع بعد الوضع اجبارية مث أصبحت تقدر ب  10منها  6أسابيع بعد الوضع تكون اجبارية على ان تتلقى املرأة
اجرا كامال يكون واجبا على صاحب العمل أو هيئة الضمان االجتماعي بشرط أن تكون العاملة قد قضت لدى صاحب العمل
ذاته مدة  6اشهر على األقل (وفقا لنص املادة  65من االتفاقية  6لسنة  )1976كما حيضر على صاحب العمل فصل العاملة
بسبب عطلة االمومة ما مل يثبت اشتغاهلا اثناء هذه املدة وفقا لنص املادة  66من االتفاقية رقم  6لسنة ( 1976سالمة عبد
التواب ،2009 ،صفحة .)71
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يهدف التأمني على الوالدة إىل ضمان متتع املرأة العاملة بفرتة محل مرحية وظروف والدة حسنة ،وضمان احلفاظ على
صحتها وصحة مولودها ،إال أ ّن االستفادة من هذا احلق واملقررة يف ابب التأمني على الوالدة مرتبطة بتوفر مجلة من الشروط
واإلجراءات فكيف مت حتديدها ضمن معايري العمل الدولية والعربية وهل كانت متطابقة ملا ورد يف التشريع اجلزائري؟

Issue: 2

احملور األول :حمددات االستفادة من حق األمومة وضوابطها يف التشريع اجلزائري على ضوء املعايري الدولية.

Mimouna KOUIDER

وهبذا نالحظ ان قواعد محاية االمومة يف ظل املعايري العربية تبقى دون املستوى ابلنظر اىل معايري العمل الدولية .فما موقف
املشرع اجلزائري من ذلك؟
اثنيا :ضوابط استحقاق حق االمومة يف التشريع اجلزائري ويف ظل انتشار وابء كوروان كوفيد  :19تطلب املشرع اجلزائري وفقا
للقانون  ،11- 83املتعلق ابلتأمينات االجتماعية الستحقاق عطلة االمومة أو منحة الوالدة مجلة من الشروط واإلجراءات
القانونية فصلها مبوجب املرسوم التنفيذي من املرسوم رقم  27-84حيدد كيفيات تطبيق العنوان الثاين من القانون رقم 11-83
املتعلق ابلتأمينات االجتماعية.
أما عن العطلة االستثنائية بسبب انتشار وابء كوران كوفيد 19فإن املشرع مل يورد أي تنظيم يفصل ذلك لذلك على املرأة
ابراز شهادة طبية تثبت احلمل لتستفيد من العطلة االستثنائية .وتتمثل هذه الشروط يف:
أ .إعالم هيئة الضمان االجتماعي حبالة احلمل :وهنا جيب على املعنية ابألمر أن تعلم هيئة الضمان االجتماعي حبالة احلمل
املعاينة طبيا قبل ستة  06أشهر على األقل من اتريخ توقع الوضع كما جيب على الطبيب أو العون الطيب املؤهل أن يذكر يف
الشهادة اليت يعداهنا هلذا الغرض اتريخ توقع الوضع (املادة  33من املرسوم رقم .) 27-84
ب .شرط إجراء املرأة احلامل الفحوص الطبية :وفقا لنص املادة  27من القانون رقم  11-83فإنه حتدد الشروط اليت جتري
وفقها الفحوص قبل الوضع وبعده وكذا املراقبة اليت قد جتريها هيئة لضمان االجتماعي قبل الوالدة أو بعدها ،عن طريق التنظيم
وهبذا اخلصوص حددت املادة  34من املرسوم رقم  27-84رزانمة الفحوص الطبية اليت يتوجب على املرأة احلامل إجراءها كما
يلي:
 فحص طيب كامل قبل هناية الشهر الثالث من احلمل. فحص قبايل خالل الشهر السادس من احلمل. فحصان أمر هبما الطبيب املختص أبمراض النساء ،أحدمها يتم قبل األربعة أسابيع من التاريخ احملتمل للوضع يف أقرب اآلجالوالثاين بعد مثانية أسابيع من الوضع يف أبعد احلاالت.
وطبقا للمادة  38من املرسوم رقم  27-84فإنه يرتتب على عدم احرتام املؤمن هلا اجتماعيا لشرط إعالم هيئة الضمان
االجتماعي حبالة احلمل وإجراء الفحوصات الطبية املطلوبة ختفيض نسبة  %20من األداءات املستحقة إال يف حالة وجود عذر
قاهر.
ج .شرط عدم انقطاع املرأة احلامل عن عملها ألسباب أخرى غري اليت تعوضها هيئة الضمان االجتماعي :وهو الشرط الذي
تضمنته أحكام املادة  32من املرسوم رقم  27-84واليت تنص ":جيب على املؤمن هلا لكي يثبت هلا حقها يف احلصول على
األداءات النقدية مبقتضى التأمني على األمومة أال تكون قد انقطعت عن عملها ألسباب أخرى غري األسباب اليت يدفع الضمان
االجتماعي تعويضات عنها ،أثناء املدة اليت ترتاوح بني اتريخ املعاينة الطبية األوىل للحمل واتريخ الوضع".
وعليه ،فإن انقطاع املرأة احلامل عن عملها أثناء املدة اليت ترتاوح بني اتريخ املعاينة الطبية األوىل للحمل واتريخ الوضع دون
أن يكون هذا االنقطاع مربرا فإهنا حترم من أداءات التأمني على األمومة.
د .شرط تقدمي املؤمن هلا احلامل ،شهادة من املستخدم تبني اتريخ االنقطاع عن العمل ومبلغ الرواتب األخرية :مقتضى هذا
الشرط أن تقوم املؤمن هلا اليت تطلب االستفادة من التعويضات اليومية مبقتضى التأمني على األمومة أن تقدم شهادة من املستخدم
تبني اتريخ االنقطاع عن العمل ومبلغ الرواتب األخرية اليت تعتمد أساسا يف حساب التعويض اليومي (املادة  39من املرسوم رقم
.) 27-84
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* ابلنسبة لألداءات النقدية :هنا جيب على املؤمن هلا لالستفادة من أداءات التأمني على الوالدة يف إطار املادة  28من القانون
رقم  11-83أن تكون قد عملت (املادة  28من القانون ّ ) 11-83إما مخسة عشر  15يوما أو مائة  100ساعة على األقل
وإما ستني  60يوما أو أربعمائة  400ساعة على األقل
أثناء الثالثة  03أشهر اليت تسبق اتريخ املعاينة الطبية األوىل للحمل؛ ّ
أثناء االثين عشر  12شهرا اليت سبقت املعاينة الطبية األوىل للحمل.
و .شرط توقف املؤمن هلا عن كل عمل مأجور أثناء فرتة التعويض :وهو الشرط الذي تضمنته املادة  29من القانون رقم -83
 11املعدلة واملتممة ابملادة  12من األمر رقم  ،17-96وهو شرط بديهي فال ميكن للمؤمن هلا اجتماعيا أن تتقاضى التعويض
عن عطلة األمومة ملدة  14أسبوعا من جهة وتقوم بعمل مأجور من جهة اثنية ،أي أتخذ أجرين يف مدة زمنية واحدة (مسايت،
 ،2014صفحة  ، )160وهو نفسه الشرط الذل كرسته االتفاقيات الدولية بل حظرت على كل صاحب عمل تشغيل النساء
النفساء يف  6أسابيع التالية للوضع حتت طائلة العقاب .يف ظل توفر كل هذه الشروط وخاصة إمتام اإلجراءات املطلوبة أمام
الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية ميكن االستفادة من مجيع احلقوق املكفولة هبذه احلماية.
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الوالدة واملنصوص عليها طبقا للمادة  24من القانون رقم  11-83أن تكون قد عملت إما مخسة عشر  15يوما أو مائة 100
ساعة أثناء الثالثة  03أشهر اليت سبقت اتريخ األداءات العينية املطلوب تعويضها وإما ستني  60يوما أو أربعمائة  400ساعة
على األقل أثناء االثين عشر  12شهرا اليت سبقت اتريخ األداءات املطلوب تعويضها (املادة  54من القانون رقم .)11-83
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ه .شرط مدة العمل* :ابلنسبة لألداءات العينية :جيب على املؤمن هلا لالستفادة من األداءات العينية يف إطار التأمني على
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احملور الثاين :احلقوق املكرسة مبقتضى ممارسة حق االمومة يف التشريع اجلزائري على ضوء املعايري الدولية:
يعتقد الكثريون أن محاية األمومة مرتبطة أساسا بثالث عناصر قاعدية تتمثل يف رخصة الوالدة وحق احلصول على مساعدات طبية
قبل واابن وبعد الوالدة وحق احلصول على منح نقدية تعوض األجر ،لكن مفهوم محاية األمومة أوسع من ذلك اذ يتجسد أوال
بقواعد حفظ الصحة اإلجنابية وينتهي ابلتسهيالت والتدابري الوقائية للمرأة العاملة املرضعة وطفلها ،بل جدد املشرع اجلزائري
اهتمامه بتجسيد محاية املرأة احلامل حىت يف ظل الظروف االستثنائية اليت فرضها انتشار وابء كوروان كوفيد  19بتقريره يف حقها
عطلة استثنائية مدفوعة األجر وفقا للمرسوم .60-20
وب ذلك فمفهوم محاية األمومة يشمل قواعد حفظ الصحة اإلجنابية ،والعناصر القاعدية حلماية االمومة املتمثلة وفقا ملعايري
العمل الدولية والتشريعات الوطنية يف احلق يف رخصة الوالدة وحق احلصول على مساعدات طبية ومنح نقدية وينتهي ابلتسهيالت
والتدابري الوقائية للعاملة املرضعة وطفلها.
أوال :الصحة اإلجنابية والعناصر القاعدية حلماية األمومة :تعترب الصحة اإلجنابية أول خطوة ينبغي محايتها لضمان أمومة مرحية
إبجناب طفل يتمتع بصحة جيدة ومن مث ممارسة مجيع العناصر القاعدية اليت يضمنها تشريع الضمان االجتماعي وقانون العمل
وحىت بعض التدابري االستثنائية الوقائية فرضتها جائحة كوروان كوفيد .19
أ-محاية الصحة اإلجنابية :ان احلق يف الصحة اإلجنابية قد جتسد ضمنيا يف اإلعالن العاملي حلقوق االنسان سنة  1948وغريه
من املواثيق الدولية ،حيث عرفت منظمة الصحة العاملية الصحة اإلجنابية أبهنا" حالة من الكمال البدين والنفسي واالجتماعي للفرد
واالسرة وليست فقط احللو من األمراض واالعاقة ،كما عرف مؤمتر القاهرة للتنمية والسكان" الصحة اإلجنابية أبهنا قدرة الناس
على التمتع حبياة جنسية مرضية ومأمونة ،وقدرهتم على االجناب وحريتهم يف تقرير االجناب وموعده وتواتره" (مرام بنت منصور بن
محزة  ،1431 ،صفحة )15
حيث أولت اجلزائر اهتماما كبريا مبجال الصحة عموما فنجد معظم الدساتري اجلزائرية جعلت من الصحة حقا أساسيا
تعهدت الدولة حبمايته على اعتبار الرعاية الصحية حق للمواطنني ،تتكفل الدولة ابلوقاية من األمراض الوابئية واملعدية
ومكافحتها ،كما نص أيضا على ذلك قانون الصحة بقوله" تعمل الدولة على ضمان جتسيد احلق يف الصحة كحق أساسي
لإلنسان على كل املستوايت ،عرب انتشار القطاع العمومي لتغطية كامل الرتاب الوطين" (املادة  12من القانون  ، )11-18كما
أولت اجلزائر أيضا اهتماما كبريا ابملرأة خاصة حقها يف الصحة اإلجنابية واعتربته من امللفات القاعدية واملهمة ومن األولوايت
الوطنية يف جمال الصحة والسكان (فضيل ،2016 ،صفحة .)167
يرتبط موضوع الصحة اإلجنابية للمرأة العاملة أساسا بظروف العمل ،فيجب أن تعمل النساء يف ظروف جيدة من السالمة
والصحة والنظافة ،اذ يكتسي هذا العنصر أمهية خاصة يف مرحلة احلمل والرضاع ،فيمتنع على املرأة ممارسة األعمال اخلطرية
والصعبة ،وأي عمل ميكن أن يشكل خطرا على صحة املرأة وصحة جنينها ،فمثال السموم اليت قد تتعرض هلا املرأة احلامل يف
مكان العمل ميكن أن تؤثر على اجلنني خاصة يف األشهر األوىل واألخرية من احلمل (النحيلي ،2009 ،صفحة  . )127ويف
هذا اإلطار حدد املشرع اجلزائري القواعد العامة واخلاصة للحماية من األخطار املهنية فألزم املستخدم أبن يسهر على وقاية بيئة
العمل من الدخان واألخبرة والغازات السامة والضجيج ،وعلى النظافة املستمرة ملكان العمل (انظر املادة  5من القانون -88
 ، )07كما حدد املشرع اجلزائري كثري من القواعد اخلاصة للوقاية من األخطار املهنية كمواجهة األخطار الكيميائية ،األخطار
الكهرابئية ،األخطار املرتبطة مبادة األميوت وغريها (ميمونة. )2017 ،
ب-العناصر القاعدية حلماية األمومة :تتمثل ا لعناصر القاعدية حلماية االمومة عموما وفقا ملعايري العمل الدولية والتشريعات
الوطنية يف احلق يف رخصة الوالدة وحق احلصول على مساعدات طبية ومنح نقدية ،وتتفاوت هذه احلقوق من تشريع ألخر لكن
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ينبغي عدم فصل أحد احلقوق على االخر فاحلق يف رخصة الوالدة واحلق يف االحتفاظ مبنصب العمل مرتبطان ويشكالن أهم
مسات هذه احلماية إضافة اىل التعويضات والرعاية الصحية لألم واملولود على السواء.
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لعل أول هذه العناصر القاعدية يتمثل يف إجازة األمومة أو ما يعرب عنه بعطلة األمومة مدفوعة األجر اليت أتسست مبادئها
دوليا مبقتضى نصوص االتفاقية رقم  3لسنة ( 1919االتفاقية الدولية رقم  3بشأن استخدام النساء  )2019 ،ونصت بعدم
السماح للمرأة ابلعمل خالل األسابيع الستة التالية للوضع وإعطاء املرأة حق االنقطاع عن عملها إذا قدمت شهادة طبية تثبت
احتمال حدوث الوضع يف غضون ستة أسابيع ،بعدها جاءت االتفاقية رقم 103لسنة  1952معدلة لتؤسس نظاما متكامال
لألمومة ،حيث حددت مدة العطلة ب اثنا عشر أسبوعا مبعىن ستة أسابيع منها الحقة للوضع على األقل تكون إلزامية كما
حددت املدة اليت جيب منحها للمرأة قبل الوضع و بعده ،أما االتفاقية رقم 183لسنة  2000حلماية األمومة فقررت إجازة ال
تقل عن أربعة عشر أسبوع ،تشمل فرتة إجازة إلزامية بعد والدة الطفل مدهتا ستة أسابيع  ،حتدد املستوايت الدولية احلد األدىن
ملدة هذه اإلجازة أبربعة عشر أسبوع مع التوصية برفع هذا احلد إىل مثانية عشر أسبوع.

Volume: 4

أما املشرع اجلزائري فقد قرر يف حق املرأة العاملة مدة إجازة قدرت أبربعة عشر  14أسبوعا متتاليا ،تبدأ على األقل ستة
 06أسابيع منها قبل التاريخ احملتمل للوالدة وعندما تتم الوالدة قبل التاريخ احملتمل ال تقلص فرتة التعويض املقررة أبربعة عشر 14
أسبوعا (املادة  29من القانون رقم  ، ) 11-83وابلتايل هلا احلق يف الرجوع ملنصب عملها عند انتهاء هذه العطلة وبذلك
نالحظ أن املشرع اجلزائري قد راعى املعايري الدولية الدنيا للعمل ،كما أن أحكامه تتوافق ملا ورد يف التشريع املغريب الذي قرر":
تستفيد األجرية اليت ثبت محلها بشهادة طبية إبجازة والدة مدهتا أربعة عشر  14أسبوعا ،مامل تكن هناك مقتضيات أفيد يف عقد
الشغل أو اتفاقية الشغل اجلماعية أو النظام الداخلي" (املادة  152من مدونة الشغل املغربية)  ،وابملقارنة مع التشريع املصري جنده
جاء أبحكام دون املعايري الدولية اذ قرر وفقا للقانون رقم  12لسنة  ":2003للعاملة اليت أمضت عشرة  10أشهر يف خدمة
صاحب العمل أو أكثر احلق يف إجازة وضع مدهتا  90يوما...و ال جيوز تشغيل العاملة خالل  45يوم التالية للوضع وال تستحق
إجازة الوضع ألكثر من مرتني طوال مدة خدمة العاملة " (املادة  91من القانون املصري رقم  12لسنة  ، )2003أما مدة إجازة
الوضع للنساء العامالت يف اجلهاز اإلداري للدولة أو قطاع األعمال العام فقدرت ب 90يوم بعد الوضع ثالث مرات طوال
حياهتا الوظيفية (سالمة عبد التواب ،2009 ،صفحة  )92وهبذا يكون املشرع املصري قد أخل مببدأ املساواة ألنه كرس نوع من
التمييز ضد املرأة العاملة يف القطاع اخلاص ،وعلى العكس من ذلك متاما فإن املشرع الفرنسي قرر منح املرأة العاملة إجازة تقدر ب
 16أسبوع كقاعدة عامة وميكن أن متدد أكثر يف حاالت استثنائية كميالد الطفل الثالث الذي يؤثر إجيااب على مدة االجازة
فتصبح تقدر ب 26أسبوعا ومتدد أيضا يف حالة الوالدة املتعددة والوالدة املبسرتة ( L122-26 /3 du code de travail
.): français
أكثر من ذلك فإن املشرع اجلزائري على غرار التشريع املغريب واملصري والفرنسي مينع تسليط أي عقوبة أتديبية يف حق املرأة
العاملة أثناء عطلة األمومة فيحظر فصل العاملة وال اهناء خدمتها أثناء فرتة األمومة تطبيقا ملعايري العمل الدولية وفقا لنص املادة 8
من االتفاقية الدولية  183لسنة .2000
إجازة استثنائية :مكن املشرع اجلزائري املرأة العاملة احلامل مؤخرا ابحلق يف عطلة استثنائية مدفوعة االجر بسبب انتشار وابء
كوروان كوفيد  19وذلك إبعفاء املرأة احلامل من العمل تبعا لتعليق نشاط املؤسسة أو اإلدارة العمومية بشكل جزئي ،أي يف هذه
احلالة فإن املرأة احلامل استفادت مثلها مثل الرجل من تعليق عالقة عملها واالستفادة من عطلة استثنائية مبوجب نص املادة  3من
املرسوم ( 69-20املرسوم  ،69-20املؤرخ  21مارس .)2020
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ويف موضع آخر أعطيت األولوية للمرأة احلامل العاملة لالستفادة من عطلة استثنائية ابلنسبة للنشاطات اليت مل تعلق
ابعتبارها نشاطات حيوية واسرتاتيجية ،حددت وفقا لنص املادة  7من املرسوم  69-20يف الفئات التالية :مستخدمو الصحة
مهما كانت اجلهة املستخدمة (قطاع عام أو قطاع خاص) ،املستخدمون التابعون للمديرية العامة لألمن الوطين ،للحماية املدنية،
للجمارك ،التابعون للمديرية العامة إلدارة السجون ،التابعون للمديرية العامة للمواصالت السلكية والالسلكية ،املكلفون ابملراقبة
واحلراسة ،وهنا تكون االستفادة بناءا على ترخيص من السلطة املختصة يف إطار السلطة التقديرية املخولة هلا بناءا على الوضع
ا لصحي للمستخدمني التابعني هلا مع منح األولوية يف االستفادة من هذه العطلة اىل بعض الفئات وهي وفقا للنص م 8من
املرسوم  69-20املتعلق بتدابري الوقاية من كوفيد  19وفق الرتتيب  :النساء احلوامل و النساء اللوايت يتكفلن برتبية أطفال صغار،
األشخاص املصابون أبمراض مزمنة و األشخاص الذين يعانون من هشاشة صحية ،وهنا نالحظ أن املشرع خص محاية األمومة
ابملرتبة األوىل من حيث التفضيل.
حيث حصر املشرع حق االستفادة من العطلة االستثنائية يف بداية االمر على مستخدمي املؤسسات واإلدارات العمومية مث
مددها فيما بعد لتشمل القطاع االقتصادي العمومي واخلاص وفقا للمرسوم التنفيذي ( 70-20املرسوم  ،70-20املؤرخ يف
24مارس  )2020الذي حدد تدابري تكميلية للوقاية من انتشار وابء فريوس كوروان كوفيد  19كما أن املشر ع مل يقم حبصر
هذه املدة وهو أمر مرتبط بزوال فريوس كوروان كوفيد  19لذلك مت متديدها عدة مرات مثال من قبل املرسوم ( 131-20املرسوم
التنفيذي  ،131-20املؤرخ يف  28ماي  ، )2020اىل غاية احنضار املرض فتم تعليقها ألهنا عطلة استثنائية.
لكن يف الواقع كانت هناك جتاوزات هلذه اإلجراءات وعلى إثرها مت وفاة عدة نساء حوامل عامالت مل يستفدن من هذه
اإلجراءات االحرتازية ال سيما يف القطاعات احليوية كقطاع الصحة (كقضية الطبيبة بوديسة) وهو ما يفسر سوء استعمال السلطة
التقديرية لبعض مسؤويل القطاعات احليوية كقطاع الصحة حني رفضهم تسليم رخصة العطلة االستثنائية للمرأة احلامل.
أما حق احلصول على مساعدات طبية ومنح نقدية فقد تناوله املشرع اجلزائري بنص املادة  23من القانون رقم 11-83
املتعلق ابلتأمينات االجتماعية اليت حدد أنواع هذه احلقوق املستحقة للمستفيد من التأمني على الوالدة واملتمثلة يف األداءات
العينية أي كفالة املصاريف املرتتبة على احلمل والوضع وتبعاته واألداءات النقدية من خالل دفع تعويضة يومية للمرأة العاملة اليت
تضطر بسبب الوالدة إىل االنقطاع عن العمل وتتمثل:
األداءات العينية :طبقا لنص الفقرة  1من املادة  23من القانون  11-83فإن املرأة احلامل تستفيد من كفالة املصاريف املرتتبة
عن احلمل والوضع وتبعاته ،وتتمثل هذه املصاريف حسب نص املادة  26من نفس القانون يف املصاريف الطبية والصيدالنية واليت
تعوض على أساس  %100من التعريفات احملددة عن طريق التنظيم ،وكذا مصاريف إقامة األم واملولود ابملستشفى على نفس
األساس ملدة أقصاها مثانية  08أايم ،مبا يف ذلك تكاليف احلاضنات ،كما تستحق املستفيدة من التأمني مجيع األداءات ،املقررة يف
ابب التأمني على الوالدة يف حالة انقطاع احلمل الذي حيدث بعد الشهر السادس ولو مل يولد الطفل حيا (املادة  35من املرسوم
رقم .)27-84
كما ميكن لزوج املؤمن له املتوىف أن تستفيد من األداءات العينية للتأمني على األمومة ،ولو جرت املعاينة الطبية للحمل
بعد وفاة املؤمن له ،إذا أثبتت شرط مدة العمل املطلوبة يف املتوىف عند اتريخ وفاته ،وال ينطبق هذا احلكم إال على حاالت الوضع
الذي حيصل بعد  305أايم على األكثر من الوفاة ،أما يف حالة وقوع طالق أو فراق بني التاريخ املضنون للحمل واتريخ الوالدة،
فإن الواضعة حتل حمل املؤمن له يف استحقاق حقوقه إذا حتملت مصاريف الوالدة (املادة  36من املرسوم رقم .) 27-84
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األداءات النقدية (تعويض عطلة األمومة) :طبقا لنص الفقرة  2من املادة  23من القانون رقم  11-83فإنه تستفيد املرأة
العاملة اليت تضطر بسبب الوالدة إىل االنقطاع عن العمل من دفع تعويضة يومية ،على أن تتقاضى املؤمن هلا هذه التعويضة شريطة
أن تتوقف عن كل عمل مأجور أثناء فرتة لتعويض املقدرة أبربعة عشر  14أسبوعا متتاليا ،تبدأ على األقل ستة  06أسابيع منها
قبل التاريخ احملتمل للوالدة وعندما تتم الوالدة قبل التاريخ احملتمل ال تقلص فرتة التعويض املقررة أبربعة عشر  14أسبوعا (املادة
 29من القانون رقم  11-83املعدلة واملتممة ).
هذه التعويضة اليومية تساوي % 100من األجر اليومي بعد اقتطاع اشرتاك الضمان االجتماعي والضريبة (املادة  28من
القانون رقم  11-83املعدلة واملتممة )  ،وتطبق أحكام املادة  22من القانون رقم  11-83على هذه التعويضة ،أي ال ميكن
أن يكون مبلغ التعويضة اليومية بنسبة  %100أقل من  8أضعاف املبلغ الصايف ملعدل الساعات لألجر الوطين األدىن املضمون.
اثنيا :التسهيالت املمنوحة للمرأة املستفيدة من عطلة االمومة :تندرج التسهيالت املمنوحة للمرأة احلامل ضمن صنفني
تسهيالت يف فرتة احلمل وأخرى بعد الوالدة.
أ-التسهيالت يف فرتة احلمل :ابلنسبة هلذا الصنف تستفيد احلامل من ميزة العمل اجلزئي والنقل املؤقت ،فأما عن العمل اجلزئي
اخلاص ابحلامل العاملة جند القانون  11-90املتعلق بعالقات العمل املعدل و املتمم نص عليه لكن دون تفصيل يف حني دقق
املرسوم التنفيذي رقم ( 473-97املادة  4من املرسوم التنفيذي  ،)473-97على هذه احلالة لكن مل خيصصها للمرأة فقط بل
اعرتف به كحق لكل من املرأة والرجل على حد سواء ،ويقع العمل ابلتوقيت اجلزئي بطلب من العامل ألغراض شخصية بشرط
توفر املنصب املناسب يتوافق مع مؤهالته املهنية املطلوبة يف املنصب املتاح وكل ذلك بعد موافقة املستخدم على أن ال يقل عن
نصف املدة القانونية للعمل ويرتتب على املرأة اليت اختارت نظام العمل ابلتوقيت اجلزئي االنتقاص من أجرها انتقاص يتناسب مع
وقت عملها الفعلي.
أما عن النقل املؤقت فقد تضمنه سابقا األمر ( 31-75األمر  ،31-75املؤرخ يف  29أفريل  ، )1975الذي كان
حيث على إلزامية الفحص ابلنسبة للنساء أين يعود لطبيب العمل صالحية إثبات حالة النقل من الوظيفة لضرورة صحية وهبذا
جيب على صاحب العمل األخذ بعني االعتبار اآلراء اليت يديل هبا طبيب العمل فيما خيص النقل من الوظيفة ،أما القانون -88
 ،07املتعلق ابلصحة واألمن وطب العمل بني أهداف هذه احلالة متاشيا مع قدرات احلوامل الفيزيولوجية والنفسية (املادة  12من
القانون  ، )،07-88فيما اكتفى القانون  ،11-90ابلنص من خالل املادة  55على إمكانية افادة العامالت من تسهيالت
يف ظروف العمل حيددها النظام الداخلي للمؤسسة املستخدمة دون تفصيل هلذه احلالة.
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ويف إطار ترقية هذه احلماية نسجل مؤخرا اهتمام املشرع اجلزائري بكل جدية على جعل هذه األداءات متوافقة مع
املصاريف احلقيقية للمؤمن اجتماعيا من خالل االتفاقية النموذجية املربمة بني هيئات الضمان االجتماعي واملؤسسات االستشفائية
اخلاصة (املرسوم التنفيذي  ، 60-20حيدد االتفاقية النموذجية املربمة بني هيئات الضمان االجتماعي واملؤسسات االستشفائية
اخلاصة ،ج ر عدد  ،16سنة  ، ).2020إضافة اىل حماولة بسط هذه األداءات العينية وتعميمها لتشمل صغار املشتغلني
ألنفسهم ابالنتساب بصفة إرادية إىل الضمان االجتماعي لدى نظام األجراء واالستفادة من األداءات العينية للتأمني على املرض
و األمومة ،وهذا اإلجراء يف حقيقته يهدف إىل ضمان توسيع احلماية والتغطية الصحية هلذه الفئة وفقا للمادة  60من قانون
 ،01-15املتعلق بقانون املالية التكميلي (ميمونة ،2021 ،صفحة . )443
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وعموما تتوىل ،هيئة الضمان االجتماعي وتلتزم بتعويض النفقات العالجية اليت يدفعها املستفيد من التأمني ،ابستثناء حالة
ما إذا قصد طبيب أو صيدلية أو مؤسسة عالجية تربطها اتفاقية معها تسمح له مبوجبها من االستفادة من نظام الدفع من قبل
الغري (قرار مؤرخ يف  8أوت . )1993
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ب-التسهيالت بعد الوالدة :تتمثل يف حق اخذ مدة إلرضاع املولود ،حقها يف العطلة األبوية ،اإلحالة على االستيداع
والتقاعد.
حيث أضحى تشجيع الرضاعة الطبيعية للمرأة العاملة جزءا من السياسات الصحية الوطنية والدولية ،نظرا ملا هلا من فوائد
صحية هامة ،ابلنسبة للطفل ،كما تساهم يف حفظ معدالت تغيب املرأة عن العمل ،وهو ما يهدف إىل حتقيق توازن بني
املسؤوليات العائلية واملسؤوليات املهنية للمرأة العاملة (املكتب الدويل للعمل ،محاية األمومة يف العمل).
اعتربت منظمة العمل الدولية صحة الطفل تدخل ضمن محاية األمومة لذلك أكدت اتفاقيات محاية األمومة حق املرأة
العاملة يف احلصول على فرتات حتسب من ساعات العمل إلرضاع طفلها ،طبقا لالتفاقية الدولية رقم  3لسنة ( 1919املادة 3
من االتفاقية  3لسنة  1919حلماية األمومة)  ،و أكدته االتفاقية 103لسنة  ، 1952و مت أتكيد هذه احلماية بنص االتفاقية
 183لسنة  2000بشأن محاية األمومة ،حيث نصت املادة  10منها على انه حيق للمرأة احلصول على فرتة أو فرتات توقف
يومية أو على ختفيض ساعات العمل اليومية إلرضاع طفلها رضاعة طبيعية ،على أن تعترب هذه الساعات مبثابة ساعات عمل
ويدفع أجرها (املادة  10من االتفاقية  183لسنة  2000حلماية األموم) ،أما على املستوى العريب جتسد ابالتفاقية  558لسنة
 1976بشأن املرأة العاملة واالتفاقية  6لسنة  1976بشأن مستوايت العمل (معدلة) ،حيث نصت االتفاقيتان صراحة على
منح األمهات الاليت يرضعن أطفاهلن فرتات رضاعة كاملة يومية حيددها تشريع كل دولة منظمة؟ فما هو موقف املرع اجلزائري؟
لقد أقر املشرع اجلزائري قبل تعديل قانون العمل يف سنة  1990متكني املرأة العاملة املرضعة من ساعة واحة يف اليوم
مدفوعة األجر يف السنة األوىل (م  233من األمر  ، )31-75مث ارتفعت إىل ساعتني يف اليوم خالل  6أشهر األوىل من
الوالدة ،وساعة واحدة يف اليوم خالل  6أشهر املتبقية من السنة (املادة  46من املرسوم  ، ) 302-82أما وفقا للتعديل عن
طريق القانون  11-90التزم الصمت وترك تنظيم املسألة للنظام الداخلي لكل هيئة مستخدمة ،وفقا لنص املادة  55من القانون
 ، 11-90ابلرجوع إىل بعض األنظمة الداخلية للمؤسسات مثال مؤسسة سونطراك وفقا لنص املادة  13منه حددهتا ب ساعتني
مدفوعة األجر يف اليوم خالل الستة أشهر املوالية الستئناف العمل وساعة واحدة خالل  6أشهر املتبقية من السنة ،وبذلك جندها
مطابقة ملعايري العمل الدولية.
كما قد متنح املرأة العاملة إجازة برعاية طفلها ،بدون أجر بناءا على طلبها مبقتضى نص املاداتن  84و 65من قانون
عالقات العمل ،كما قد تستفيد من اإلحالة على االستيداع واليت تعترب تعليق لعالقة العمل ويستفيد منها كل عامل لديه اقدمية
معينة عادة ال تقل عن ثالث سنوات ،كما تستفيد من ختفيض سن التقاعد سنة واحد عن كل طفل ربينه خالل  9سنوات يف
حدود  3أطفال.
كما أن حق االرضاع مقرون حبق اخر تنظمه املواثيق الدولية بتوصيات غري الزامية وهي ضرورة توفري مرافق االرضاع أو دور
احلضانة ،لذلك جند االتفاقية الدولية  183لسنة  2000بشأن محاية األمومة ،أصدرت توصيات بشأن توفري مرافق اإلرضاع
ودور احلضانة ،وهي غري ملزمة ألن هذا االلتزام يتطلب أعباء مالية من صاحب العمل ،منها التوصية  95لسنة  ،1952أما على
املستوى العريب فقد ألزمت مع ايري العمل العربية أصحاب األعمال بتهيئة دور احلضانة ألبناء العامالت لديها يف كثري من
االتفاقيات السيما االتفاقية العربية رقم  16لسنة .1983
أما املشرع اجلزائري فإنه ال يضع إلزام هبذا اخلصوص ال مبقتضى قانون العمل وال قانون الضمان االجتماعي على عكس
القانون السعودي (م 159من نظام العمل) حبجة األعباء املالية ،ولذلك ينبغي على واضعي السياسة االجتماعية إعادة التفكري يف
هذا املسعى ،ألن توفري دور احلضانة ألبناء العامالت من شأنه توفري الراحة للعامالت والذي يعود ابلنفع على املؤسسة
املستخدمة.
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كما تظهر إرادة املشرع بشكل جاد حول ترقية احلق يف األمومة من خالل حماولة رفع قيمة األداءات العينية لتغطي
املصاريف احلقيقية وفقا لالتفاقية النموذجية بني هيئات الضمان االجتماعي واملؤسسات االستشفائية اخلاصة حسب نص املرسوم
 ، 60-20ومن خالل حماولة بسط األداءات العينية بعنوان أتمني الوالدة وتعميمها لتشمل صغار املشتغلني ألنفسهم وفقا للمادة
 60من قانون  ،01-15املتعلق بقانون املالية التكميلي.
لكن جيب مراعاة ظروف العمل اليت حتاط ابملرأة مبناسبة ممارسة حق االمومة بدءا وجوب أن تعمل النساء يف ظروف جيدة
من السالمة والصحة والنظافة ،وأن تشمل هذه احلماية مجيع النساء يف كل القطاعات على خالف الواقع الذي يسجل غياب
التغطية للنساء العامالت يف املنازل ،ورشات اخلياطة ويف القطاع غري الرمسي عموما ولذلك نقرتح التوصيات التالية:
تشديد الرقابة الفعالة على مدى احرتام املؤسسات املستخدمة لقواعد الضمان االجتماعي ملواجهة العمل غري الرمسي من
طرف مفتشي العمل واملراقبني املعتمدين هليئات الضمان االجتماعي.
ضرورة أال تكون ممارسة حق االمومة مصدرا للتمييز يف العمل.
 -جيب األخذ جبدية مطلب توفري مرافق لإلرضاع ودور احلضانة يف كل مؤسسة مستخدمة.

 جيب النص يف تشريعات العمل العربية ،ويف القانون اجلزائري على إلزام صاحب العمل ابالشرتاك مع الدولة بتوفري مرافق لإلرضاعودور احلضانة ألبناء العامالت لديه سواء مبفرده أو ابالشرتاك مع أصحاب األعمال اآلخرين ،وذلك بضمان احملافظة على صحة
أطفال العامالت وضمان سريورة العمل.
كما جيب النص على أن تكون إجازة رعاية الطفل متاحة لكل من األم واألب حسب مصلحة الطفل يف إطار مبدأ املساواة بنياجلنسني.
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نصل يف ختام الدراسة أن املشرع اجلزائري قد مكن املرأة العاملة من ممارسة حق االمومة وأحاطها بضوابط وإجراءات
ضرورية إذ وفر هلا هذه احلماية حىت يف ظل الظروف االستثنائية اليت فرضها انتشار وابء كوروان كوفيد  ،19كما أن املشرع اجلزائري
قد واكب معايري العمل الدولية بتقريره مدة اجازة قدرت أبربعة عشر  14أسبوعا متتاليا.
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