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أعدت هذه الورقة الخلفية بدعم من

إن اآلراء والتفسيرات واالستنتاجات الواردة في هذه الوثيقة هي آراء المؤلفين وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مؤسسة هنريش بل (فلسطين واالردن).
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 .1المقدّ مة واألهداف

أصــدر مجلــس الــوزراء الفلســطيني قــرار رقــم ( )4لســنة  2021برفــع الحــد األدنــى لألجــور فــي جميــع مناطــق دولــة فلســطين
ال لألجــر الشــهري ( 85شــيك ً
بدايــة العــام  2022إلــى مســتوى  1880شــيك ً
ال لألجــر اليومــي ،و 10.5أجــر عــن ســاعة العمــل
الواحــدة) .وجــاء هــذا القــرار ليصــادق علــى مخرجــات المفاوضــات والحــوار الــذي جــرى بيــن الحكومــة الفلســطينية وممثليــن عــن
العمــال وأصحــاب العمــل .أثــار هــذا القــرار نقاش ـاً حــول توقيــت إقــراره الــذي جــاء بعــد أن عصفــت جائحــة كورونــا باالقتصــاد
الفلســطيني ،ومــدى تأثيرهــا علــى قــدرة بعــض القطاعــات االقتصاديــة علــى االلتــزام بــه ،ناهيــك عــن إشــكاليات تطبيــق القــرار
فــي قطــاع غــزة الــذي يعانــي مــن ظــروف اقتصاديــة خانقــة بســبب االنقســام الفلســطيني والحصــار اإلســرائيلي منــذ مــا يزيــد
علــى  15ســنة .كمــا يأخــذ البعــض علــى هــذا القــرار أنــه تــم ،ومــا زالــت نســبة العمــال الذيــن يتقاضــون أجــراً دون الحــد األدنــى
مــن األجــر األول ( 1450شــيكل شــهرياً) عاليــة ،وبخاصــة بيــن اإلنــاث ،ممــا يضفــي تســاؤالت حــول الجــدوى مــن رفعــه ،وقــدرة
الحكومــة الفلســطينية علــى تطبيقــه.
تهــدف هــذه الورقــة إلــى عــرض أهــم مســتجدات ســوق العمــل فــي الضفــة الغربيــة وفــي قطــاع غــزة عشــية مصادقــة مجلــس
الــوزراء علــى قــرار رفــع الحــد األدنــى لألجــور ،لمــا لذلــك مــن أهميــة لفهــم فــرص تطبيقــه وتأثيــره علــى االقتصــاد الفلســطيني.
إذ ســيتم تنــاول التغيــرات فــي مســتوى األجــور ،والبطالــة ،والتضخــم فــي الضفــة الغربيــة وفــي قطــاع غــزة .توثــق الورقــة
مســتوى امتثــال أصحــاب العمــل للحــد األدنــى األول ،حتــى نهايــة العــام  ،2021وكذلــك مســتوى التزامهــم برفعــه للمســتوى
الجديــد بحســب مــا تتيحــه أحــدث البيانــات الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،التــي تغطــي الربــع األول مــن
هــذا العــام .كمــا تتنــاول حيثيــات الحــوار بيــن أطــراف العمــل ومــدى مراعاتهــا للممارســات الفضلى فــي تمثيــل العامليــن وأصحاب
العمــل ،والتأكــد مــن فــرص تطبيــق القــرار .سيســاعد هــذا النقــاش محــاوري جلســة الطاولــة المســتديرة علــى فحــص مــدى
قــدرة القطــاع الخــاص الفلســطيني علــى االلتــزام الطوعــي بقــرار الحــد األدنــى لألجــور كمــا نــص عليــه قــرار مجلــس الــوزراء.
سيســاعد ،أيضــا ،فــي طــرح الســيناريوهات التــي يمكــن أن تتبناهــا وزارة العمــل إللــزام منشــآت القطــاع الخــاص بتطبيــق هــذا
القــرار ،إضافــة إلــى انعكاســاته المتوقعــة علــى نســب التشــغيل .لكــن ،فــي البدايــة ،ســتعرض الورقــة ،بشــكل مقتضــب ،اإلطــار
النظــري لفــرض سياســة الحــد األدنــى لألجــور ،ومحــددات قيمتــه ،وتأثيرهــا علــى مســتوى البطالــة والفقــر.
 .2التأطير النظري لسياسة الحد األدنى لألجور

 1-2دوافع تطبيق سياسة الحد األدنى لألجور
تعتمــد معظــم الــدول سياســة الحــد األدنــى مــن األجــور كأداة سياســاتية لخدمــة أهــداف اجتماعيــة بالدرجــة األولــى ،ومنهــا تخفيــض
نســبة الفقــر ،وجســر الهــوة فــي األجــور ،والحــد مــن آثــار التضخــم ،ومنــع اســتغالل العمــال .تعــرف منظمــة العمــل الدوليــة((( (ILO,
 )2008الحــد األدنــى لألجــور بأّنّــه «أقــل مبلــغ يتوجــب دفعــه للغالبيــة العظمــى مــن العمــال فــي دولــة معينــة لقــاء العمــل لمــدة
ســاعة أو يــوم أو شــهر ،علــى أن يتــم تحديــد هــذا المبلــغ علــى ضــوء تغطيــة االحتياجــات األساســية للعامــل وأفــراد عائلتــه ،تبع ـاً
لمســتوى الشــروط االقتصاديــة واالجتماعيــة الســائدة فــي تلــك الدولــة» .يدفــع العديــد مــن االقتصادييــن بضــرورة تطبيــق سياســة
الحــد األدنــى لألجــور عنــد فشــل آليــات ســوق العمــل الحــر (آليــات العــرض والطلــب) فــي رفــع مســتوى األجــور نتيجــة وجــود معــدالت
عاليــة مــن البطالــة ،وغيــاب تمثيــل عــادل للعمــال يقلــل مــن ســطوة أصحــاب العمــل اتجــاه خفــض األجــور .تخــدم هــذه السياســة فــي
الغالــب الفئــات المهمشــة ،وبخاصــة مــن النســاء واألقــل تعليمـاً ،وتعمــل علــى تأميــن حاجاتهــم المعيشــية األساســية.
 2-2معايير تقدير الحد األدنى لألجور
تختلــف قيمــة الحــد األدنــى لألجــور مــن بلــد إلــى آخــر باختــاف المســتوى االقتصــادي ،وخصائــص ســوق العمــل ،وطبيعــة النظــم
السياســية واالقتصاديــة المتبعــة .وفــي هــذا اإلطــار ،وضعــت منظمــة العمــل الدوليــة عــدداً مــن المعاييــر االسترشــادية كــي
(((
تســاعد الــدول فــي تحقيــق الغايــة االجتماعيــة المتوخــاة مــن تطبيــق سياســة الحــد األدنــى لألجــور .تضــم هــذه المعاييــر:

ILO. Global Wage Report 2008/09 Minimum Wages and Collective Bargaining, Towards Policy, 2008.
_Minimum Wage Fixing Convention (1970), No 131 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT
ID:312276: NO.
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1حاجات العمال وعائالتهم.
 2معدل األجر العام في الدولة.
 3تكاليف المعيشة وتغيرها عبر الزمن.
 4إعانات الضمان االجتماعي ،إن وجدت.
5متطلبات التطور االقتصادي مثل رفع مستوى اإلنتاجية ،والرغبة في تخفيض معدل البطالة.

كمــا أكــدت منظمــة العمــل الدوليــة ،مــن خــال توصياتهــا لتقديــر الحــد األدنــى لألجــور -رقــم  135للعــام  (((،1970علــى أهميــة
تعديــل مســتوى الحــد األدنــى لألجــور بشــكل دوري أو غيــر دوري تبع ـاً للتغيــرات التــي قــد تطــرأ مث ـ ً
ا علــى تكاليــف المعيشــة،
والتغيــر فــي مســتوى األجــور ،ومواجهــة صدمــات اقتصاديــة طارئــة .وعــادة مــا يرجــى مــن رفــع مســتوى الحــد األدنــى لألجــر،
الحفــاظ علــى قيمتــه الشــرائية فــي ظــل ارتفــاع مســتوى التضخــم ،أو مجــاراة االرتفــاع فــي متوســط األجــور .وبنــاء علــى المعايير
المذكــورة أعــاه ،اعتمــدت منظمــة العمــل الدوليــة عــدداً مــن المؤشــرات االسترشــادية لتقديــر الحــد األدنــى لألجــور ،تشــمل
مؤشــر الحــد األدنــى لألجــور المعيشــية ( ،)minimum living wageالــذي يحــدد خــط الفقــر لقيمــة الحــد األدنــى لألجــر ومســتوى
الفقــر (((.وكذلــك مؤشــر نســبة الحــد األدنــى لألجــر مــن متوسط/وســيط الدخــل ،الــذي يراعــي ،كمــا تناقــش الورقــة في األســفل،
التأثيــرات الســلبية المحتملــة لتطبيــق سياســة الحــد األدنــى لألجــور ،بحيــث ال تتجــاوز قيمتــه مســتوى معينـاً مــن قيمــة معــدل
(وســيط) األجــر فــي الدولــة .وتتبايــن قيمــة هــذا المؤشــر مــن دولــة إلــى أخــرى ،حيــث بلغــت ،علــى ســبيل المثــال ،بحســب بيانــات
( )OECDللعــام  %22 ،2019فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،و %45فــي كنــدا ،و %50فــي فرنســا ،و %44فــي ألمانيــا ،فيمــا
(((
وصلــت إلــى  %59فــي كولومبيــا.
 3-2التأثيرات االقتصادية لسياسة الحد األدنى لألجور

التأثير على مستوى البطالة
علــى الرغــم مــن وجاهــة تطبيــق سياســة الحــد األدنــى لألجــور مــن ناحيــة تعزيــز العدالــة االجتماعيــة ،فقــد يصاحبــه تكبــد تكاليــف
اقتصاديــة أهمهــا رفــع معــدل البطالــة .فالنظريــة االقتصاديــة تفيــد بــأن زيــادة األجــر ،وبخاصــة للقطاعــات ذات اإلنتاجيــة المتدنيــة،
قــد يدفــع أصحــاب العمــل إلــى تســريح عامليــن ،أو خفــض وتيــرة التشــغيل ،للتعامــل مــع تأثيــر الزيــادة فــي التكاليــف .لكــن األدبيــات
اإلمبريقيــة تظهــر أن تحقــق هــذه االنعكاســات االقتصاديــة ،ومقــدار تأثيرهــا ،يعتمــد علــى مســائل عــدة .أمــا األولــى ،فتتعلــق بقيمــة
الحــد األدنــى لألجــر نســبة إلــى معــدل األجــر فــي ســوق العمــل .فكلمــا قلــت الفجــوة بيــن األجريــن ،زاد احتمــال تحقــق التأثيــر الســلبي
علــى التشــغيل .وعمومـاً ،يــرى العديــد مــن االقتصادييــن أن معــدل البطالــة ســيرتفع إذا زاد مســتوى الحــد األدنــى لألجــور عــن معــدل
األجــور .لكــن هنــاك عوامــل أخــرى قــد تحــد مــن التأثيــر الســلبي ،وأولهــا يتعلــق بقــدرة المشــغلين علــى رفــع أســعار المنتجات/الخدمــات
المتصــاص الزيــادة فــي تكاليــف التشــغيل .ويتعلــق العامــل الثانــي بتعزيــز اإلنتاجيــة .فارتفــاع األجــر يزيــد مــن رضــى العامليــن،
مــا قــد يحفــز إنتاجيتهــم ويعــوض عــن ارتفــاع فاتــورة األجــور .كذلــك يشــير الباحثــون إلــى مــا يعــرف بالتأثيــر الكنــزي للحــد األدنــى
لألجــر .فالزيــادة فــي دخــل العمــال سيحســن مــن قدرتهــم االســتهالكية ،وبالتالــي يرفــع مــن مســتوى الطلــب الكلــي وزيــادة مســتوى
التوظيــف .ولعــل تبايــن الــوزن النســبي لهــذه العوامــل عبــر الــدول ،يفســر التبايــن فــي نتائــج تأثيــر سياســة الحــد األدنــى لألجــور علــى
معــدل البطالــة .فمثـ ً
ا ،و ّثقــت بعــض الدراســات وجــود تأثيــر ســلبي علــى مســتوى التشــغيل فــي فرنســا ،وكنــدا ،والمملكــة المتحــدة.
فيمــا لــم تتوصــل أخــرى إلــى مثــل هــذه النتائــج فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة والبرازيــل (لمزيــد مــن النقــاش حــول هــذه األدبيــات
(((
والدراســات ذات العالقــة ،راجــع دراســة الفــاح.)2014 ،

((( أنظر:

Minimum Wage Fixing Recommendation (1970), No 135
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312473:NO.

((( يعــرف الحــد األدنــى لألجــور المعيشــية بأنــه ذلــك المبلــغ الــذي ّ
يمكــن العامــل مــن تجــاوز خــط الفقــر .ويمكــن احتســابه بنــاء علــى المعادلــة التاليــة ،الحــد األدنــى لألجــور المعيشــية
=(خــط الفقــر × حجــم العائلــة النســبي)/عدد العامليــن فــي العائلــة .وبحســب ( )OECD scaleيقــاس الــوزن النســبي لعائلــة مكونــة مــن زوجيــن وأطفالهمــا ،بحيــث يأخــذ الفــرد
البالــغ األول وزن ـاً قيمتــه  1مقابــل  0.7للفــرد البالــغ الثانــي .أمــا الــوزن النســبي لألطفــال فيبلــغ  .0.5للمزيــد عــن مؤشــر الحــد األدنــى لألجــور المعيشــية ،انظــر:
Anker, Richard (2008). Living Wages Around the World: A New Methodology and Internationally Comparable Estimates. International Labour Review. 145. 309 - 338.
10.1111/j.1564-913X.2006.tb00037.x.
(5) https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MIN2AVE
((( الفالح ،بالل ( .)2014تقييم االمتثال لنظام الحد األدنى لألجور في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) .رام اهلل :معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس).
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التأثير على التضخم ومستوى الفقر
يشــير عــدد مــن الدراســات إلــى أن فــرض الحــد األدنــى لألجــور قــد يزيــد مــن حــدة التضخــم نتيجــة الزيــادة فــي تكاليــف التشــغيل
(تأثيــر العــرض) وارتفــاع مســتوى االســتهالك (تأثيــر الطلــب) .وفــي المحصلــة ،يتناســب مقــدار التأثيــر علــى التضخــم طردي ـاً
مــع ارتفــاع نســبة العمــال المتوقــع زيــادة أجورهــم والزيــادة فــي معــدل األجــور المصاحــب لتطبيــق الحــد األدنــى لألجــور .إال أن
الدراســات اإلمبريقيــة تفيــد بوجــود تأثيــر إيجابــي محــدود علــى مســتوى التضخــم .فمثـ ً
ا ،بينــت بعــض الدراســات التــي تناولــت
(((
االقتصــاد األمريكــي ،أن رفــع الحــد األدنــى لألجــر بـــ  ،%10يزيــد مــن وتيــرة التضخــم بنســبة تتــراوح مــا بيــن  %0.2و.%1.5
وأمــا بالنســبة إلــى التأثيــر علــى نســبة الفقــر ،فيعتمــد مقــداره ،فــي المجمــل ،علــى قيمــة الحــد األدنــى مــن األجــور .إذ ستتحســن
القــدرة الشــرائية للفقــراء المســتفيدين مــن تطبيــق هــذه السياســة كلمــا ارتفعــت القيمــة .لكــن ،فــي المقابــل ،ســيزيد االرتفــاع
المتوقــع فــي معــدل البطالــة الــذي قــد ينتــج كتأثيــر عكســي لتطبيــق هــذه السياســة ،العــبء علــى الذيــن قــد يفقــدون وظائفهم.
وفــي المجمــل ،يعتمــد التأثيــر النهائــي علــى الــوزن النســبي لــكل مــن هذيــن العامليــن .فمــن المتوقــع أنــه ســتقل نســبة الفقــر
(((
كلمــا قــل عــدد العمــال الخاســرين (الذيــن يفقــدون وظائفهــم) وارتفــع مقــدار التأثيــر اإليجابــي علــى القــدرة الشــرائية.
 .3أداء سوق العمل الفلسطيني عشية إقرار رفع الحد األدنى لألجور

 1-3معدل البطالة ونسبة المشاركة في القوى العاملة
بلــغ عــدد المشــاركين فــي القــوى العاملــة فــي فلســطين العــام  ،2021بحســب مســح القــوى العاملــة الصــادر عــن الجهــاز
المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،حوالــي  1.41مليــون فــرد ،حيــث يمثلــون  %43.4مــن مجمــوع األفــراد الذيــن تبلــغ أعمارهــم 15
ســنة فأكثــر .وقــد أشــارت نتائــج المســح إلــى وجــود تفــاوت فــي نســبة المشــاركة علــى المســتوى المناطقــي .فقــد بلغــت %45.8
فــي الضفــة الغربيــة ،بواقــع  %73.63للذكــور ،مقابــل  %17.2لإلنــاث .أمــا فــي قطــاع غــزة ،فبلغــت  %61.2( %39.4للذكــور مقابــل
 %17.3لإلنــاث) .أمــا بالنســبة لعــدد العامليــن ،فقــد بلــغ حوالــي  1.04مليــون عامــل ،حيــث يعمــل  %75منهــم فــي الضفــة الغربيــة
وســوق العمــل اإلســرائيلي .يشــكل العمــال الفلســطينيون الذيــن يعملــون فــي ســوق العمــل اإلســرائيلي ،مــا نســبته  %14مــن
مجمــل العمالــة علــى مســتوى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة (حوالــي  %19مــن إجمالــي العمالــة فــي الضفــة الغربيــة).
جدول  :1معدل البطالة بحسب الجنس في الضفة الغربية وقطاع غزة 2021-2019
المنطقة

2019

2020
الجنسان

2021

2019

2020
ذكور

2021

2019

2020
إناث

2021

الضفة الغربية وقطاع غزة

%26.40 %25.90 %25.30

%21.30

%22.50

%41.20 %22.40

%40

%42.90

الضفة الغربية

%15.50 %15.70 %14.60

%12.10

%13.20

%25.80 %12.40

%27

%28.90

قطاع غزة

%46.90 %46.60 %45.10

%39.50

%42.10

%63.60 %63.70 %41.90

مصدر البيانات :مسوح القوى العاملة ( ،2019و ،2020و ،)2021الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.

%65

مــع انتهــاء اإلجــراءات الحكوميــة المتعلقــة بمواجهــة جائحــة كورونــا بدايــة العــام  ،2021بــدأ االقتصــاد الفلســطيني بالتعافــي،
وقــد قطــع شــوطاً مهم ـاً فــي ذلــك .فكمــا هــو موثــق فــي جــدول ( ،)1حيــث زاد معــدل البطالــة للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة
والمســجل العــام  2021بشــكل طفيــف عــن الفتــرة التــي ســبقت الجائحــة (ســنة  .)2019واالســتثناء ،هنــا ،للذكــور فــي الضفــة
الغربيــة ،حيــث تظهــر البيانــات تحســناً فــي أدائهــم ،فقــد تراجــع معــدل البطالــة تقريب ـاً إلــى ســابق عهــده فــي العــام .2019
لكــن بالنظــر إلــى مؤشــر المشــاركة فــي القــوى العاملــة ،تظهــر البيانــات الموثقــة فــي جــدول ( )2تحســناً ملحوظـاً قياسـاً بفتــرة
الجائحــة ،لكــن لــم تعــاود هــذه النســبة ارتفاعهــا إلــى المســتوى الــذي كانــت عليــه فــي العــام  .2019وعليــه ،يمكــن االســتنتاج أن
المصادقــة علــى رفــع مســتوى الحــد األدنــى لألجــور قــد تمــت ولــم يتعــافَ ســوق العمــل الفلســطيني بشــكل كامــل .لكــن معــدل
البطالــة ومســتوى المشــاركة فــي ســوق العمــل عشــية المصادقــة كان قريبـاً مــن الحــد الــذي كان عليــه قبــل الجائحــة.

(7) Lemos, Sara (2004) “Minimum Wage Policy and Employment Effects: Evidence From Brazil.” Economia 5: 219-266.
Cunningham, Wendy V. (2007). Minimum Wages and Social Policy: Lessons from Developing Countries. World Bank Publications.
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جدول  :2نسبة المشاركة في القوى العاملة بحسب الجنس في الضفة الغربية وقطاع غزة 2021-2019
المنطقة

2019

2020
الجنسان

2021

2019

2020
ذكور

2021

2019

2021

2020
إناث

الضفة الغربية وقطاع غزة %44.30

%69.90 %43.40 %40.90

%65.10

%68.90

%16 %18.10

%17.20

الضفة الغربية

%46.40

%74.40 %45.80 %44.40

%71.20

%73.60

%17 %17.40

%16.80

قطاع غزة

%40.90

%62.30 %39.40 %35.30

%55.20

%61.20

%15.00 %19.20

%17

مصدر البيانات :مسوح القوى العاملة ( ،2019و ،2020و ،)2021الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.

 2-3مستوى األجور
تظهــر بيانــات مســوح القــوى العاملــة للعــام  2021تفاوتـاً كبيــراً فــي األجــور بيــن الضفــة الغربيــة ( 132شــيك ً
ال) وقطــاع غــزة (66.5
ال مقابــل  113شــيك ً
شــيكل) .وفــي مفارقــة الفتــة ،يزيــد معــدل األجــور للذكــور عــن اإلنــاث فــي الضفــة الغربيــة ( 128شــيك ً
ال) لكنــه
ال للذكــور مقابــل  86شــيك ً
يقــل فــي قطــاع غــزة ( 66شــيك ً
ال لإلنــاث) .ويعــود االختــاف فــي فــروق األجــور إلــى التوزيــع الجنــدري
للعامليــن بحســب نــوع المشــغل؛ إذ تعمــل نســبة أكبــر مــن اإلنــاث (ربــع اإلنــاث العامــات) فــي قطــاع غــزة فــي األونــروا التــي تعــد
المشــغل األعلــى أجــراً مقارنــة بباقــي المشــغلين (انظــر جــدول  ،)1بينمــا تعمــل نســبة أكبــر مــن الذكــور فــي القطــاع الخــاص
(األقــل أجــراً) .وفــي اإلجمــال ،يشــغل القطــاع الخــاص ربــع اإلنــاث العامــات ونصــف الذكــور العامليــن فــي قطــاع غــزة .وأمــا فــي
الضفــة الغربيــة ،فــا تشــغل األونــروا ســوى نســبة بســيطة مــن اإلنــاث ،فــي حيــن يتشــارك القطاعــان العــام والخــاص مناصفــة فــي
تشــغيلهن .وفــي المقابــل ،يشــغل القطــاع الخــاص فــي الضفــة غالبيــة الذكــور يليــه القطــاع الحكومــي (انظــر جــدول .)1
جدول  :3توزيع األجور في الضفة الغربية وقطاع غزة
بحسب الجنس ونوع المشغل للعام 2021
نسبة التشغيل
المشغل

الضفة الغربية

معدل األجور/شيكل

قطاع غزة

قطاع غزة

الضفة الغربية

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

القطاع الحكومي

%24.00

%43.30 %44.30

%42.10

132.3

125.3

99

100.3

الحكم المحلي

%3.00

%1.00

%2.00

%0.90

105.5

92.1

65.5

70

األونروا

%0.70

%3.00

%3.60

%24.70

133.9

140.7

115.9

121.3

المؤسسات غبر الهادفة للربح

%0.60

%3.50

%1.40

%6.90

134.2

89

46.9

48.2

القطاع الخاص

%70.30

%49.50 %45.00

%24.70

125.2

95.7

32.5

35.3

المجموع¥

%98.60

%99.80 %96.80

%99.20

ذكور

إناث

ذكور

مصدر البيانات :مسوح القوى العاملة ( ،)2021الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.
 ¥يقل المجموع عن  %100ألن جدول  3ال يوثق مشغلين آخرين مثل المنشآت األجنبية.

ال مقابــل  33شــيك ً
يبلــغ معــدل األجــر فــي القطــاع الخــاص فــي الضفــة الغربيــة حوالــي  120شــيك ً
ال فــي قطــاع غــزة (أي ربــع
أجــر الضفــة الغربيــة) .أمــا فــي القطــاع الحكومــي ،فيبلــغ معــدل األجــر حوالــي  130شــيك ً
ال فــي الضفــة الغربيــة مقابــل 100
شــيكل فــي قطــاع غــزة .يوثــق جــدول  3كذلــك التوزيــع الجنــدري لألجــور بحســب نــوع المشــغل ،إذ بلغــت فجــوة األجــر اليومــي
فــي الضفــة الغربيــة لصالــح الذكــور حوالــي  30شــيك ً
ال مقابــل حوالــي  7شــواكل فــي القطــاع الحكومــي .أمــا الفجــوة الجندريــة
المقابلــة فــي قطــاع غــزة ،فــا تتجــاوز شــواكل عــدة لصالــح اإلنــاث بغــض النظــر عــن نــوع المشــغل .وبنــاء علــى تحليــل األجــور
ومعــدل البطالــة أعــاه ،يمكــن االســتنتاج أنــه علــى الرغــم مــن انخفــاض معــدل البطالــة لإلنــاث فــي الضفــة الغربيــة مقابــل
نظيراتهــن فــي قطــاع غــزة ،فإنهــن يعانيــن مــن انخفــاض أجورهــن علــى نحــو أكبــر كــون النســبة األكبــر منهــن يعملــن فــي
قطاعــات متدنيــة األجــر .كذلــك ينطبــق االســتنتاج نفســه عنــد المقارنــة بيــن الذكــور العامليــن واإلنــاث العامــات فــي قطــاع
غــزة ،وذلــك عكــس مــا هــو عليــه الحــال عنــد المقارنــة بيــن الجنســين فــي الضفــة الغربيــة .وبكلمــات أخــرى ،فــإن تطبيــق الحــد
األدنــى لألجــور ورفعــه يخــدم ،بشــكل أســاس ،شــريحة اإلنــاث العامــات فــي الضفــة الغربيــة .وفــي حــال تطبيقــه فــي قطــاع
غــزة ،فــإن المســتفيد األكبــر ســيكون شــريحة الذكــور العامليــن.
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صــادق مجلــس الــوزراء الفلســطيني بتاريــخ  2012/10/9علــى اعتمــاد مبلــغ  1450شــيك ً
ال كحــد أدنــى لألجــور الشــهرية لجميــع
العامليــن فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة .ونــص القــرار علــى أن يكــون الحــد األدنــى لألجــر اليومــي لعمــال المياومــة والعمــال
ال ،وأن يكــون  8.5شــيك ً
الموســميين  65شــيك ً
ال لســاعة العمــل الواحــدة لعمــال المياومــة .وبحســب بيانــات مســح القــوى العاملــة
للقطــاع الخــاص للعــام  ،2012يشــكل هــذا الحــد حوالــي  %72.5مــن وســيط األجــر الشــهري ( 2000شــيكل) و %92مــن وســيط
األجــر اليومــي لعمــال المياومــة ( 65شــيك ً
ال).
وفــي العــام األول إلقــرار الحــد األدنــى لألجــور ،بلغــت نســبة عمــال القطــاع الخــاص فــي الضفــة الغربيــة الذيــن تقاضــوا أجــراً أقــل
مــن الحــد األدنــى لألجــور  %28( %32مــن العامليــن الذكــور مقابــل  %51مــن العامــات اإلنــاث) .تظهــر البيانــات ،كذلــك ،أن هــذه
النســبة قــد تركــزت فــي قطــاع الزراعــة .كمــا تظهــر ،أيضـاً ،أن اإلنــاث اللواتــي يعملــن بأجــر دون الحــد األدنــى قــد تركــزن فــي
قطــاع صناعــة المالبــس ،والتعليــم الخــاص ،وبخاصــة الحضانــات وريــاض األطفــال ،وخدمــات البيــع والمهــن اإلداريــة .أمــا فــي
قطــاع غــزة ،فلــم يتــم تطبيــق قــرار الحــد األدنــى لألجــور نتيجــة االنقســام السياســي (انظــر الفــاح.)2014 ،
وعلــى مــدار األعــوام الســابقة ،مــا بيــن العــام  2013و ،2021انخفضــت نســبة الذيــن يتقاضــون أجــراً أقــل مــن الحــد األدنــى
فــي مجمــل القطاعــات إلــى ( %7ثالثــة أرباعهــم مــن اإلنــاث) .وترتفــع هــذه النســبة فــي القطــاع الخــاص (الــذي يضــم المنشــآت
الربحيــة) إلــى  .%10لكــن عنــد المقارنــة بيــن الذكــور واإلنــاث ،يتبيــن أن ثلــث اإلنــاث العامــات فــي القطــاع الخــاص تقاضيــن
أقــل مــن الحــد األدنــى لألجــور حتــى نهايــة العــام  .2013وال تختلــف النتيجــة كثيــراً عنــد فحــص مــدى االلتــزام فــي القطاعــات
غيــر الحكوميــة (الخــاص ،واألهلــي ،والدولــي ،والحكــم المحلــي) .أمــا فــي قطــاع غــزة ،فنصــف العامليــن فــي جميــع القطاعــات
يتقاضــون أقــل مــن الحــد األدنــى لألجــور مقابــل أكثــر مــن  %90فــي القطــاع الخــاص .وكمــا نوهنــا أعــاه ،فــإن مســألة تدنــي
األجــر منتشــرة أكثــر لــدى الذكــور فــي قطــاع غــزة .فنســبة الذيــن يتقاضــون أجــراً أقــل مــن الحــد األدنــى أعلــى مــن نســبة
اإلنــاث ،وذلــك بســبب الفــرق فــي حصــة الذكــور مــن التشــغيل فــي القطــاع الخــاص (انظــر جــدول .)4
وبحســب دراســة أجراهــا معهــد مــاس (الفــاح ،)2016 ،يعــود االنخفــاض فــي نســبة الذيــن يتلقــون أجــوراً أقــل مــن الحــد األدنــى
فــي الضفــة الغربيــة ،بشــكل أســاس ،إلــى االرتفــاع فــي مســتوى األجــور الناتــج عــن تفاعــل آليــات الســوق (العــرض والطلــب)
وليــس بشــكل ملمــوس إلــزام وزارة العمــل أصحــاب العمــل بتطبيــق هــذه السياســة .وللتدليــل علــى ذلــك ،بينــت الدراســة أن
انخفــاض هــذه النســبة يمكــن تتبعهــا إلــى ســنوات ســبقت تاريــخ تطبيــق الحــد األدنــى لألجــور .ويمكــن التدليــل علــى هــذا
االســتنتاج ،أيضــاً ،مــن خــال الفــرق فــي النســبة بيــن الذكــور واإلنــاث ،حيــث مــا زالــت نســبة اإلنــاث مرتفعــة عــن الذكــور
بحوالــي  24نقطــة مئويــة حتــى نهايــة العــام .2021
جدول  :4نسبة العاملين الذين يتقاضون أجراً أقل من الحد األدنى
األول للعام  2021بحسب المنطقة والجنس ونوع المشغل
نوع المشغل

الضفة الغربية

قطاع غزة

قطاع غزة

الضفة الغربية

كال الجنسين

كال الجنسين

ذكور

إناث

ذكور

إناث

جميع القطاعات

%7

%50

%5

%15

%53

%33

القطاع الحكومي

%0.30

%10

%0.1

%0.5

%9

%11

%10

%91

%6

%30

%92

%80

%85

%49

القطاع الخاص

%26
%6
%79
%9
القطاع غير الحكومي
مصدر البيانات :مسوح القوى العاملة ( ،)2021الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.

وبكلمــات أخــرى ،لــم تفلــح سياســات وزارة العمــل فــي توســيع نســبة امتثــال أصحــاب العمــل عقــب فــرض تطبيــق الحــد األدنــى
األول العــام  .2013ويعــود ذلــك بحســب دراســة لمعهــد مــاس ( )2016إلــى مســائل عــدة نعيــد طرحهــا فــي هــذه الورقــة حتــى
نتأكــد مــن مــدى اســتفادة وزارة العمــل مــن الــدروس المتعلقــة بنهــج إقــرار الحــد األدنــى األول لألجــر .تضــم هــذه المســائل:
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1ضعــف تمثيــل أصحــاب العمــل فــي القطاعــات االقتصاديــة التــي يتركــز فيهــا العاملــون ذوو األجــور المنخفضــة (أقــل مــن الحد
األدنــى) .فقــد ضمــت لجنــة األجــور الوطنيــة (التــي ألقــي علــى عاتقهــا الوصــول إلــى االتفــاق) أطراف ـاً عــدة تمثــل القطــاع
الخــاص ،وتشــمل المجلــس التنســيقي للقطــاع الخــاص ،واتحــاد الغــرف التجاريــة والصناعيــة والزراعيــة ،واتحــاد المقاوليــن،
وجمعيــة البنــوك .إال أن هــذه اللجنــة قــد خلــت مــن ممثليــن مباشــرين عــن أصحــاب العمــل فــي القطاعــات االقتصاديــة التــي
يتكتــل فيهــا معظــم العامليــن بأجــر دون الحــد األدنــى .وبالتالــي ،لــم يضمــن هــذا االتفــاق إلــزام تلــك األطــراف.
2دور النقابــات العماليــة (اتحــاد عمــال فلســطين ،االتحــاد العــام لنقابــات عمــال فلســطين ،واالتحــاد العــام للنقابــات العماليــة
المســتقلة) ،إذ يؤخــذ علــى النقابــات العماليــة ضعــف قدرتهــا التمثيليــة .وتوثــق دراســة ستنشــر قريب ـاً لمعهــد مــاس((( أن
نســبة العامليــن المنتســبين للنقابــات العماليــة ال تتجــاوز  %13مــن المجمــوع الكلــي للعامليــن فــي منشــآت القطــاع الخــاص.
ويــؤدي ضعــف التمثيــل إلــى عــدم قــدرة هــذه النقابــات علــى اســتخدام الوســائل النقابيــة الفاعلــة للضغــط علــى المشــغلين
والحكومــة باتجــاه إنجــاز الحقــوق العماليــة ،وعلــى رأســها اإلضــراب.
ً
 3ضعــف آليــات التفتيــش ونــدرة المصــادر المتوفــرة لــدى المفتشــين ،ويظهــر هــذا جلي ـا فــي النقــص الحــاد فــي ســيارات
التفتيــش .وكذلــك عــدم تبنــي وزارة العمــل اســتراتيجية تفتيــش فعالــة مخصصــة للرقابــة علــى تطبيــق قــرار الحــد األدنــى
لألجــور.
4ضعــف إجــراءات القضــاء بســبب عــدم وجــود محاكــم عماليــة متخصصــة .هــذا إضافــة إلــى ضعــف الــرادع القانونــي
للمخالفيــن ،الــذي يقضــي بدفــع غرامــة ماليــة 100 ،دينــار للمخالفــة الواحــدة ،دون إجبــار صاحــب العمــل علــى االلتــزام إال
مــن خــال دعــوى حقوقيــة يقيمهــا العامــل.
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مضــى علــى إقــرار الحــد األدنــى لألجــور  9ســنوات ،حيــث جــرت خاللهــا ميــاه كثيــرة فــي ســوق عمــل الضفــة الغربيــة ،تؤشــر
إلــى إمكانيــة رفــع قيمتــه .وســنركز ،هنــا ،علــى مســألتين :التغيــر فــي وتيــرة التضخــم ووتيــرة ارتفــاع معــدل األجــور .أمــا عــن
األولــى ،فقــد صــادق قــرار مجلــس الــوزراء الخــاص بالحــد األدنــى األول علــى أن يتــم اعتمــاد غــاء المعيشــة ،كمــا يصــدر عــن
الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،كعــاوة مدفوعــة لجميــع العامليــن فــي مناطــق الســلطة الفلســطينية فــي بدايــة كل
ســنة .يظهــر شــكل  1نمــو التضخــم ،مقاس ـاً بمؤشــر أســعار المســتهلك فــي الضفــة الغربيــة ،ومقيم ـاً عنــد أســعار ســنة .2004
تظهــر البيانــات أن مؤشــر األســعار قــد نمــا بحوالــي  10نقــاط مئويــة ،مــا يفقــد القيمــة الشــرائية للحــد األدنــى األول حوالــي 14
شــيك ً
ال .ومــع توالــي ارتفــاع وتيــرة التضخــم منــذ بدايــة العــام بســبب الغــزو الروســي ألوكرانيــا ( 2022غيــر موضــح فــي الشــكل
بســبب غيــاب البيانــات) ،فــإن القــدرة الشــرائية لألجــور قــد انخفضــت أكثــر.
شكل  :1التغير في مؤشر أسعار المستهلك في الضفة الغربية2021-2005 ،
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((( الفــاح ،بــال ،قيســي ،محمــد ،قزمــار ،عصمــت ،وجبريــل رنــد .تقييــم الحمايــة االجتماعيّــة فــي األرض الفلســطينيّة المحت ّلــة :مكافــأة نهايــة الخدمــة ،وتأميــن إصابــات العمــل ،واإلجــازات
المرضيّــة وإجــازة األمومــة مدفوعــة األجــر ،رام اهلل :معهــد مــاس (لــم ينشــر بعــد).
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أمــا المســألة الثانيــة (نمــو معــدل األجــور) ،فيظهــر شــكل  2أن معــدل أجــور القطــاع الخــاص فــي الضفــة الغربيــة قــد ارتفــع مــن
ال العــام  ،2013منــذ بدايــة تطبيــق الحــد األدنــى األول ،إلــى حوالــي  122شــيك ً
حوالــي  88شــيك ً
ال حتــى نهايــة العــام ( 2021أي
بحوالــي  %39خــال هــذه الفتــرة) .ويعبــر هــذا النمــو ،فــي جــزء منــه علــى األقــل ،عــن ارتفــاع إنتاجيــة القطــاع الخــاص ،ولربمــا
يعتبــر ذلــك إشــارة إيجابيــة لقــدرة االقتصــاد فــي الضفــة الغربيــة علــى تحمــل التبعــات االقتصاديــة لرفــع الحــد األدنــى لألجــور.
لكــن ارتفــاع معــدل األجــور لــم يواكبــه ارتفــاع مشــابه ألجــور العامليــن الذيــن يتقاضــون أجــوراً متدنيــة .إذ يظهــر شــكل  2أن
نمــو معــدل األجــور للعمــال الذيــن يتقاضــون أجــوراً دون الحــد األدنــى ،ومعظمهــم كمــا بينــا أعــاه مــن اإلنــاث ،قــد حافــظ تقريبـاً
علــى المســتوى نفســه خــال الفتــرة نفســها .وقــد تعكــس هــذه المشــاهدة مســألتين ،أوالهمــا أن تأثيــر فائــض العمالــة لــدى
اإلنــاث ،قــد زاد مــن المنافســة العاليــة بينهــن علــى الوظائــف المحــدودة المتاحــة ،مــا منــع رفــع معــدل األجــور فــي الوظائــف
ذات األجــر المتدنــي؛ أي إن المســألة ال تعــدو اســتغالل المشــغلين لحاجــة اإلنــاث للعمــل مــن أجــل الحيلولــة دون رفــع مســتوى
أجورهــن .وأمــا الســبب الثانــي ،فقــد يعكــس أثــر تدنــي إنتاجيــة القطاعــات التــي تتركــز فيهــا األجــور المنخفضــة؛ أي إن هــذه
القطاعــات ال تنعــم بمســتوى إنتاجيــة يســمح برفــع األجــر ،أو ال تســتطيع أن تحمّــل ارتفــاع األجــر ،أو جــزء منــه ،للمســتهلك.
شكل  :2التغير في األجور في القطاع الخاص للضفة الغربية2021-1999 ،
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 .6إقرار رفع الحد األدنى لألجور

تنــص المــادة األولــى لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )4للعــام  ،2021الــذي انعقــد بتاريــخ  2021/3/8الخــاص برفــع قيمــة الحــد
األدنــى لألجــور علــى اعتمــاد الحــد األدنــى لألجــور فــي جميــع مناطــق دولــة فلســطين علــى النحــو التالــي:
1 .يكون الحد األدنى لألجر الشهري وفي جميع القطاعات مبلغاً قدره  1880شيكل شهرياً.
2 .يكــون الحــد األدنــى ألجــور عمــال المياومــة ،وبخاصــة العامليــن بشــكل يومــي غيــر منتظــم ،إضافــة إلــى العمال الموســميين
مبلغـاً قــدره  85شــيك ً
ال يوميـاً.
3 .يكــون الحــد األدنــى ألجــر ســاعة العمــل الواحــدة للعمــال المشــمولين فــي أحــكام الفقــرة ( )2مــن هــذه المــادة ،مبلغـاً قــدره
 10.5شــيكل.
كمــا تنــص المــادة الثانيــة مــن هــذا القــرار علــى أنــه «يعتبــر مــا يتــم التوافــق عليــه فــي اللجــان الثالثيــة المشــكلة بموجــب قــرار
اللجنــة الوطنيــة لألجــور جــزءاً مــن هــذا القــرار بعــد اعتمــاده مــن مجلــس الــوزراء» .وقــد تــم التوافــق علــى تشــكيل لجنــة ثالثيــة
مــن أطــراف اإلنتــاج الثالثــة لتحديــد األنشــطة االقتصاديــة الضعيفــة واألنشــطة األكثــر تضــرراً مــن أزمــة كورونــا لمســاعدة
الحكومــة فــي وضــع األســس والحوافــز لتمكيــن هــذه القطاعــات ودعمهــا ضمــن اإلمكانيــات المتاحــة .كمــا تعهــدت وزارة العمــل
بوضــع آليــات كفيلــة بالتطبيــق لتنفيــذ هــذا االتفــاق ،وتعزيــز دور تفتيــش العمــل مــن حيــث اإلمكانيــات والصالحيــات المخولــة
بحســب قانــون العمــل .وكذلــك العمــل علــى إنشــاء غــرف قضائيــة لحــل النزاعــات العماليــة بحســب القانــون .صــادق مجلــس
الــوزراء علــى هــذا القــرار بعــد التوافــق بيــن ممثليــن عــن أطــراف اإلنتــاج ،التــي تضــم عــن ممثلــي العمــال :االتحــاد العــام
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لنقابــات عمــال فلســطين ،واتحــاد عمــال فلســطين ،واتحــاد النقابــات الجديــدة .ومثــل أصحــاب العمــل اتحــاد الغــرف التجاريــة،
والمجلــس التنســيقي للقطــاع الخــاص ،واتحــاد البنــوك ،واتحــاد الصناعــات ،واتحــاد المقاوليــن .فيمــا مثــل الطــرف الحكومــي
وزيــر العمــل وممثلــون عــن وزارة االقتصــاد الوطنــي ،ووزارة التنميــة االجتماعيــة ،ووزارة شــؤون المــرأة ،ووزارة الماليــة.
قبــل توثيــق اإلحصــاءات الخاصــة بنســب الذيــن يتقاضــون أجــراً أقــل مــن الحــد األدنــى الجديــد ،يجــب اإلشــارة إلــى أنــه مــن
المســتبعد أن يتــم تطبيقــه فــي قطــاع غــزة طالمــا اســتمر االنقســام الفلســطيني .وحتــى مــع زوال هــذه العقبــة ،فــإن األوضــاع
االقتصاديــة العصيبــة وعــدم مالءمــة مســتوى الحــد األدنــى األول والثانــي لهــا بســبب اســتمرار الحصــار اإلســرائيلي ،كمــا نظهــر
أدنــاه ،تجعــل مــن تطبيــق هــذه السياســة عبئ ـاً اقتصادي ـاً حقيقي ـاً (زيــادة معــدل البطالــة) قــد يتجــاوز أي منافــع اقتصاديــة.
وعمومـاً ،يبــدو أن مســوغات تضميــن قطــاع غــزة فــي هــذا القــرار جــاء ليعكــس أهميــة الحفــاظ علــى الوحــدة السياســية للضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة.
تظهــر بيانــات مســح قــوى العمــل الصــادرة فــي الربــع األول الموثقــة فــي جــدول  ،5أن نســبة العامليــن فــي الضفــة الغربيــة الذيــن
يتلقــون أجــراً دون الحــد األدنــى الجديــد قــد بلغــت  %34( %22لإلنــاث ،مقابــل  %18للذكــور) .أمــا النســبة فــي القطــاع الخــاص ،فتزيــد
بحوالــي  6نقــاط مئويــة .وكمــا هــو متوقــع ،فــإن النســبة األكبــر مــن الذيــن يتلقــون أجــوراً أقــل مــن الحــد األدنــى فــي القطــاع
الخــاص هــم مــن اإلنــاث .فقــد ارتفعــت نســبتهن مــن  %30قبيــل رفــع الحــد األدنــى الجديــد إلــى أكثــر مــن النصــف بعــد إقــرار
تطبيقــه .تنطبــق هــذه النتيجــة ،أيضـاً ،علــى القطــاع غيــر الحكومــي .ومــن الالفــت أن عــدداً مــن موظفــي القطــاع الحكومــي فــي
الضفــة الغربيــة ،نســبتهم تصــل إلــى حوالــي  ،%6مــا زالــوا يتلقــون أجــراً دون الحــد األدنــى حتــى نهايــة الربــع األول مــن هــذا العــام.
جدول  :5نسبة العمال الذي يتقاضون أجراً دون الحد األدنى في الربع األول للعام 2022
نوع المشغل

الضفة الغربية
كال الجنسين

قطاع غزة
كال الجنسين

قطاع غزة

الضفة الغربية
إناث
ذكور

ذكور

إناث

جميع القطاعات

%22

%66

%18

%34

%69

%49

القطاع الحكومي

%6.40

%30

%6

%7

%31

%26

القطاع الخاص

%28.50

%95

%22

%56

%95

%93

القطاع غير الحكومي

%27

%87

%21

%53

%90

%64
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تبلــغ قيمــة الحــد األدنــى الجديــد حوالــي  %60مــن قيمــة معــدل األجــر الشــهري لعاملــي القطــاع الخــاص فــي الضفــة الغربيــة
( %58للذكــور ،مقابــل  %89لإلنــاث) .ويبلــغ معــدل األجــر للذيــن يتقاضــون دون الحــد األدنــى الجديــد فــي هــذا القطــاع  59شــيك ً
ال
ال للذكــور ،مقابــل  49شــيك ً
( 64شــيك ً
ال لإلنــاث) .يجــدر االنتبــاه هنــا ،أن الفــرق بيــن هــذا المعــدل والحــد األدنــى الجديــد لــه داللــة
مهمــة مــن ناحيــة فــرص تطبيــق األخيــر علــى األرض ،ومقــدار انعكاســاته االقتصاديــة .فكلمــا زاد الفــرق ،قــل احتمــال االمتثــال
الطوعــي ألصحــاب العمــل .وفــي هــذا الســياق ،ينبغــي علــى مشــغلي الذكــور الذيــن يتقاضــون دون الحــد األدنــى رفــع أجرهــم
ال ،فيمــا علــى مشــغلي الفئــة المقابلــة مــن اإلنــاث رفعــه بمعــدل  36شــيك ً
اليومــي بمعــدل  21شــيك ً
ال.
يوثــق جــدول  6نســبة اإلنــاث اللواتــي يتقاضيــن أجــراً أقــل مــن الحــد األدنــى فــي أكثــر القطاعــات االقتصاديــة تشــغي ً
ال لهــن
فــي القطــاع الخــاص فــي الضفــة الغربيــة التــي تضــم :الصناعــات الغذائيــة ،وبيــع التجزئــة ،والتعليــم ،والصحــة ،التــي تشــغل
مــا يقــارب  %60مــن مجمــوع العامــات .تشــير البيانــات إلــى أنــه ،فيمــا عــدا قطــاع الصحــة ،فــإن غالبيــة اإلنــاث العامــات فــي
هــذه القطاعــات ،يتقاضيــن أقــل مــن الحــد األدنــى ،ويقــل معــدل أجورهــن عــن  50شــيكل؛ أي إن أكثــر منشــآت القطــاع الخــاص
تشــغي ً
ال لإلنــاث يقــل األجــر فيهــا بحوالــي  .%42إضافــة إلــى اإلحصــاءات ،بينــت دراســة لمنظمــة العمــل الدوليــة ( ((1(،)2020أن
أكثــر مــن نصــف العامليــن فــي الوظائــف اإلداريــة فــي قطــاع الخدمــات المهنيــة الخاصــة (العيــادات الصحيــة ،ومكاتــب المحامــاة،
والمكاتــب الهندســية ،ومكاتــب المحاســبة والتدقيــق) يتقاضــون أقــل مــن الحــد األدنــى .وفــي دراســة أخــرى لمنظمــة العمــل

( ((1عبــد الكريــم ،نصــر ( .)2020دراســة اســتطالعية عــن ظــروف العمــل فــي الوظائــف اإلداريــة فــي قطــاع الخدمــات المهنيــة الخاصــة (العيــادات الصحيــة ،مكاتــب المحامــاة ،المكاتــب
الهندســية ،ومكاتــب المحاســبة والتدقيــق) ،منظمــة العمــل الدوليــة.
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الدوليــة ((1(،تبيــن أن األجــر الوســيط فــي هــذا القطــاع يبلــغ  800شــيكل لريــاض األطفــال و 1050شــيك ً
ال للمــدارس الخاصــة.
ومــن الالفــت أن هــذا المســتوى مــن األجــور ال يقتصــر فقــط علــى الموظفيــن الجــدد ،إذ تبيــن أن مــا يقــارب الـــ  %30مــن العامليــن
الذيــن تزيــد فتــرة عملهــم لــدى مشــغليهم علــى  10ســنوات يتقاضــون أجــوراً أقــل مــن الحــد األدنــى لألجــور.
جدول  :6نسبة اإلناث اللواتي يتقاضين أجراً أقل من الحد األدنى
ومعدل أجرهن في النشاطات الرئيسية للقطاع الخاص في الضفة الغربية
نسبة اللواتي يتقاضين
أجراً أقل من الحد األدنى

النسبة من إجمالي التوظيف
في القطاع الخاص

معدل األجر تحت الحد
األدنى/شيكل

الصناعات الغذائية

%81

%5

48

بيع التجزئة

%72

%13

49

التعليم

%65

%27

44

الصحة

%33

%14

50

النشاط االقتصادي

مصدر البيانات :مسوح القوى العاملة ( ،)2021الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.

جدول  :7نسبة الذكور الذين يتقاضون أجراً أقل من الحد األدنى
ومعدل أجرهم في النشاطات الرئيسية للقطاع الخاص في الضفة الغربية
نسبة الذين يتقاضون
أجراً أقل من الحد األدنى

النسبة من إجمالي التوظيف
في القطاع الخاص

معدل األجر تحت
الحد األدنى/شيكل

الزراعة

%33

%3

66

الصناعات الغذائية

%30

%6

65

صناعة األثاث

%28

%5

68

البناء والتشييد

%16

%25

73

بيع الجملة والتجزئة

%32

%24

61

خدمات الطعام والشراب

%33

%5

56

النشاط االقتصادي

مصدر البيانات :مسوح القوى العاملة ( ،)2021الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.

كمــا يوثــق جــدول  7اإلحصــاءات المقابلــة للذكــور فــي القطاعــات األكثــر تشــغي ً
ال (تشــغل مــا يقــارب مــن  %70مــن مجمــوع
العامليــن فــي القطــاع الخــاص) .تظهــر البيانــات تفاوتـاً فــي نســب الذيــن يتقاضــون أجــراً أقــل مــن الحــد األدنــى ،إذ تتــراوح بيــن
 %16فــي قطــاع البنــاء والتشــييد ،و %33فــي الزراعــة وخدمــات الطعــام والشــراب .أمــا عــن معــدل أجــور هــذه الفئــة مــن العمــال
ال فــي قطــاع الخدمــات العامــة والشــراب و 73شــيك ً
فتتــراوح بيــن  56شــيك ً
ال فــي قطــاع البنــاء والتشــييد.
 .7تساؤالت حول قرار رفع الحد األدنى لألجور

يمكــن االســتدالل مــن اإلحصــاءات الموثقــة أعــاه بــأن مســألة انخفــاض األجــر دون الحــد األدنــى الجديــد تتركــز فــي فئــة اإلنــاث ،كمـاً
ونوع ـاً .إذ يتوجــب علــى المشــغلين رفــع أجــور أكثــر مــن نصــف العامــات علــى نحــو يزيــد بكثيــر علــى مشــغلي الذكــور مــن الفئــة
نفســها .وفــي ظــل هــذه المعطيــات ،يبــرز الســؤال عــن التأثيــر االقتصــادي حــال فــرض تطبيــق قــرار رفــع الحــد األدنــى .فكمــا ذكرنــا
أعــاه ،تعتمــد اإلجابــة علــى الــوزن النســبي لتأثيــر الزيــادة فــي تكاليــف التشــغيل مقابــل الــوزن النســبي للتأثيــر علــى اإلنتاجيــة ،وقــدرة
أصحــاب العمــل علــى رفــع أســعار الخدمات/المنتجــات مــن أجــل امتصــاص تأثيــر الزيــادة فــي فاتــورة األجــور .لكــن هــذه المســألة تحتــاج
إلــى دراســة مفصلــة .علــى كل ،ســنترك اآلن نقــاش األمــر لمتحــاوري الطاولــة المســتديرة لإلضــاءة علــى التأثيــرات المتوقعــة.
كمــا يبــرز الســؤال حــول فــرص تطبيــق الحــد األدنــى الجديــد ،ال ســيما فــي ظــل الفــروق الكبيــرة بيــن قيمــة الحــد األدنــى ومعــدل
أجــر مــن يتقاضــون دون هــذه القيمــة ،وبخاصــة مــن اإلنــاث .ال شــك أن اإلجابــة تتعلــق بعوامــل عــدة مــن أهمهــا مــدى االســتفادة

( ((1ماضي ،عامر ( .)2019دراسة استطالعية لعالقات وظروف العمل في قطاع التعليم الخاص في فلسطين ،منظمة العمل الدولية.
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مــن الــدروس المتعلقــة بتجربــة تطبيــق الحــد األدنــى األول .يتضــح مــن تفاصيــل الحــوار الــذي أســس للمصادقــة علــى رفــع الحــد
األدنــى لألجــور ،أنــه تــم اتبــاع النهــج نفســه عنــد إقــرار الحــد األدنــى األول العــام  .2012إذ يتضــح مــن الموقعيــن علــى االتفــاق
أنــه لــم يشــمل ممثلــي أصحــاب العمــل فــي القطاعــات ذات األجــور المتدنيــة ،وهــم األكثــر تأثــراً بــه .وعليــه ،مــن غيــر المتوقــع
أن يمتثــل هــؤالء طوع ـاً لهــذا القــرار ،ال ســيما أن الفجــوة ،كمــا بينــا أعــاه ،بيــن األجــر المدفــوع والحــد األدنــى قــد تضاعفــت
مقارنــة بالحــد األدنــى األول ،ناهيــك عــن أن هــذه الفئــة مــن أصحــاب العمــل ،لــم تلتــزم أصـ ً
ا بتطبيــق الحــد األدنــى األول.
وبنــاء علــى تجربــة تطبيــق الحــد األدنــى األول لألجــور خــال الســنوات الســابقة ،التــي وثقنــا أهــم مالمحهــا أعــاه ،يمكن االســتنتاج
أن حظــوظ تطبيــق قــرار رفــع الحــد األدنــى لألجــور ســيكون ضعيفـاً ،مــن دون أن يكــون هنــاك تغييــر اســتراتيجي فــي طريقــة إدارة
وزارة العمــل لملــف تطبيــق الحــد األدنــى لألجــور مــن ناحيــة جهــود التفتيــش وشــموله وتعزيــز اإلجــراءات الردعيــة بحــق المخالفيــن.
وســيكون التطبيــق ضعيفـاً ،أيضـاً ،مــن دون تعزيــز تمثيــل العمــال نقابيـاً ،األمــر الــذي يتطلــب إصالحـاً ديمقراطيـاً لهــذه النقابــات،
وتجديــد شــرعيتها ،واســتقطاباً أوســع للطبقــة العاملــة مــن تفعيــل وســائل النضــال النقابــي الفاعلــة ،أســوة بالنقابــات المهنيــة،
وعلــى رأســها نقابــة المعلميــن فــي القطــاع الحكومــي ،ونقابــة المحاميــن ،ونقابــة األطبــاء ،ونقابــة المهندســين.
أسئلة النقاش:

.
.
.
.
.
.

1ما هي حظوظ تطبيق رفع الحد األدنى لألجور في الضفة الغربية؟
2مــن وجهــة نظركــم ،مــا هــي التبعــات االقتصاديــة لتطبيــق قــرار رفــع الحــد األدنــى لألجــور علــى القطاعــات االقتصاديــة
األكثــر تأثــراً (التــي يقــل فيهــا األجــر عــن الحــد الجديــد  1880شــيك ً
ال شــهرياً)؟
3مــا هــي اإلجــراءات التــي يجــب أن تتخذهــا وزارة العمــل مــن أجــل تحفيــز القطاعــات األكثــر تأثــراً علــى االلتــزام بقــرار رفــع
الحــد األدنــى لألجــور؟
4ما هي التغييرات التي يجب أن تتخذها وزارة العمل على صعيد اإلجراءات المتعلقة بفرض تطبيق الحد األدنى لألجور؟
5مــا هــي اإلجــراءات التــي يجــب أن تتخذهــا مؤسســات القطــاع الخــاص مــن أجــل تمثيــل القطاعــات االقتصاديــة األكثــر تأثــراً
بقــرار رفــع الحــد األدنــى لألجــور؟
6مــا الــذي يجــب أن تفعلــه النقابــات العماليــة مــن أجــل أن يكــون لهــا دور فاعــل فــي الضغــط لتطبيــق قــرار رفــع الحــد
األدنــى لألجــور؟
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