
ملخص سياساتي

قرار الحد األدنى لألجور: فرص التطبيق

يصــدر معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني )مــاس( بشــكل دوري مجموعــة مــن الدراســات 
التطبيقيــة والعمليــة المفصلــة، باإلضافــة إلــى مجموعــة مــن األوراق المختصــرة ضمــن سلســلة ســنوية 
ــاع  ــة تهــم الجمهــور وصن ــاد اقتصادي ــة ذات أبع ــاول موضوعــات حيوي ــة المســتديرة تتن لجلســات الطاول
القــرار. لتعظيــم وتعميــم االســتفادة مــن هــذه السلســة ينشــر هــذا الملخــص السياســاتي ألبــرز توصيــات 

هــذه األنشــطة العلميــة الحواريــة.
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إعداد: معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(

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

أعدت هذه الورقة الخلفية بدعم من: 
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الخلفية

أصــدر مجلــس الــوزراء الفلســطيني قــرار رقــم )4( لســنة 2021 والقــايض برفــع الحــد األدىن لألجــور يف جميــع مناطــق دولــة فلســطني 
ــة العــام 2022 إىل مســتوى 1880 شــيكالً لألجــر الشــهري )85 شــيكالً لألجــر اليومــي، و10.5 أجــر عــن ســاعة العمــل الواحــدة(.  بداي
وجــاء هــذا القــرار ليصــادق عــى مخرجــات املفاوضــات والحــوار الــذي جــرى بــني الحكومــة الفلســطينية وممثلــني عــن العــال وأصحــاب 
العمــل. أثــار هــذا القــرار نقاشــاً حــول توقيــت إقــراره الــذي جــاء بعــد أن عصفــت جائحــة كورونــا باالقتصــاد الفلســطيني، ومــدى تأثريهــا 
عــى قــدرة بعــض القطاعــات االقتصاديــة عــى االلتــزام بــه، ناهيــك عــن إشــكاليات تطبيــق القــرار يف قطــاع غــزة الــذي يعــاين مــن ظــروف 
اقتصاديــة خانقــة بســبب االنقســام الفلســطيني والحصــار اإلرسائيــي منــذ مــا يزيــد عــى 15 ســنة. كــا يأخــذ البعــض عــى هــذا القــرار 
أنــه تــم، ومــا زالــت نســبة العــال الذيــن يتقاضــون أجــراً دون الحــد األدىن مــن األجــر األول )1450 شــيكل شــهرياً( عاليــة، وبخاصــة بــني 

اإلنــاث، مــا يثــري تســاؤالت حــول الجــدوى مــن رفعــه، وقــدرة الحكومــة الفلســطينية عــى تطبيقــه.

التحدي األساسي: مدى قدرة القطاع الخاص الفلسطيني على االلتزام الطوعي بقرار الحد األدنى لألجور

تظهــر بيانــات مســح قــوى العمــل الصــادرة يف الربــع األول للعــام 2022 أن نســبة العاملــني يف الضفــة الغربيــة الذيــن يتلقــون أجــراً دون 
ــد بحــوايل 6 نقــاط  ــل 18% للذكــور(. أمــا النســبة يف القطــاع الخــاص، فتزي ــاث، مقاب ــد قــد بلغــت 22% )34% لإلن الحــد األدىن الجدي
مئويــة. كــا هــو متوقــع، فــإن النســبة األكــر مــن الذيــن يتلقــون أجــوراً أقــل مــن الحــد األدىن يف القطــاع الخــاص هــم مــن اإلنــاث. فقــد 
ارتفعــت نســبتهن مــن 30% قبيــل رفــع الحــد األدىن الجديــد إىل أكــر مــن النصــف بعــد إقــرار تطبيقــه. تنطبــق هــذه النتيجــة، أيضــاً، 
عــى القطــاع غــري الحكومــي. ومــن الالفــت أن عــدداً مــن موظفــي القطــاع الحكومــي يف الضفــة الغربيــة، نســبتهم تصــل إىل حــوايل %6، 
مــا زالــوا يتلقــون أجــراً دون الحــد األدىن حتــى نهايــة الربــع األول مــن هــذا العــام. أيضــا، تبلــغ قيمــة الحــد األدىن الجديــد حــوايل %60 
مــن قيمــة معــدل األجــر الشــهري لعامــي القطــاع الخــاص يف الضفــة الغربيــة )58% للذكــور، مقابــل 89% لإلنــاث(. ويبلــغ معــدل األجــر 

للذيــن يتقاضــون دون الحــد األدىن الجديــد يف هــذا القطــاع 59 شــيكالً )64 شــيكالً للذكــور، مقابــل 49 شــيكالً لإلنــاث(.

تــرر األرقــام الســابقة التســاؤل حــول فــرص تطبيــق الحــد األدىن الجديــد، ال ســيا يف ظــل الفــروق الكبــرية بــني قيمــة الحــد األدىن ومعــدل 
أجــر مــن يتقاضــون دون هــذه القيمــة، وبخاصــة مــن اإلنــاث. ال شــك أن اإلجابــة تتعلــق بعوامــل عــدة مــن أهمهــا مــدى االســتفادة 
مــن الــدروس املتعلقــة بتجربــة تطبيــق الحــد األدىن األول. يتضــح مــن تفاصيــل الحــوار الــذي أســس للمصادقــة عــى رفــع الحــد األدىن 
لألجــور، أنــه تــم اتبــاع النهــج نفســه عنــد إقــرار الحــد األدىن األول العــام 2012. إذ يتضــح مــن املوقعــني عــى االتفــاق أنــه مل يشــمل 
ممثــي أصحــاب العمــل يف القطاعــات ذات األجــور املتدنيــة، وهــم األكــر تأثــراً بــه. وعليــه، مــن غــري املتوقــع أن ميتثــل هــؤالء طوعــاً لهذا 
القــرار، ال ســيا أن الفجــوة، كــا بيّنــا أعــاله، بــني األجــر املدفــوع والحــد األدىن قــد تضاعفــت مقارنــة بالحــد األدىن األول، ناهيــك عــن أن 

هــذه الفئــة مــن أصحــاب العمــل، مل تلتــزم أصــالً بتطبيــق الحــد األدىن األول.

بنــاء عــى تجربــة تطبيــق الحــد األدىن األول لألجــور خــالل الســنوات الســابقة، التــي وثقنــا أهــم مالمحهــا أعــاله، ميكــن االســتنتاج أن 
ــري اســراتيجي يف طريقــة إدارة وزارة  ــاك تغي ــاً، مــن دون أن يكــون هن ــرار رفــع الحــد األدىن لألجــور ســيكون ضعيف ــق ق حظــوظ تطبي
العمــل مللــف تطبيــق الحــد األدىن لألجــور مــن ناحيــة جهــود التفتيــش وشــموله وتعزيــز اإلجــراءات الردعيــة بحــق املخالفــني. وســيكون 
ــد  ــات، وتجدي ــذه النقاب ــاً له ــاً دميقراطي ــب إصالح ــذي يتطل ــر ال ــاً، األم ــال نقابي ــل الع ــز متثي ــن دون تعزي ــاً، أيضــاً، م ــق ضعيف التطبي
رشعيتهــا، واســتقطاباً أوســع للطبقــة العاملــة مــن تفعيــل وســائل النضــال النقــايب الفاعلــة، أســوة بالنقابــات املهنيــة، وعــى رأســها نقابــة 

املعلمــني يف القطــاع الحكومــي، ونقابــة املحامــني، ونقابــة األطبــاء، ونقابــة املهندســني.
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التوصيات

وجــود حــوار دائــم بــني أطــراف اإلنتــاج الثــالث ملتابعــة تنفيــذ الحــد األدىن لألجــور ودرجــة االمتثــال لــه مــن قبــل القطــاع الخــاص، . 	
عــى أن يتــم التأكــد مــن متثيــل أصحــاب العمــل يف القطاعــات االقتصاديــة التــي يركــز فيهــا العاملــون ذوو األجــور املنخفضــة.

توفــري رزمــة مــن الحوافــز االقتصاديــة واملاليــة للقطاعــات الضعيفــة والتــي تواجــه تحــدي كبــري يف االمتثــال للحــد األدىن لألجــور . 	
مثــل قطــاع الحضانــات وريــاض األطفــال مــن أجــل تعزيــز إيراداتهــا ورفــع نســبة قدرتهــا عــى االمتثــال. 

اســتثناء قطــاع غــزة مــن تطبيــق مســتوى الحــد األدىن لألجــور الجديــد لصعوبــة تطبيقــه نتيجــة للظــروف االقتصاديــة التــي يعــاين . 	
منهــا االقتصــاد هنــاك بفعــل الحصــار واالنقســام.

تفعيــل الــدور الرقــايب لــوزارة العمــل عــى منشــآت القطــاع الخــاص مــن أجــل التأكــد مــن مــدى التزامهــا بالحــد األدىن لألجــور . 	
وهــو مــا يتطلــب مــن الحكومــة زيــادة عــدد الكــوادر البرشيــة العاملــة يف هــذا الخصــوص، وتوفــري اإلمكانيــات املاديــة الالزمــة 

)ســيارات التفتيــش مثــال(.
تفعيل اإلجراءات القضائية بحق املتخلفني عن تطبيق الحد األدىن لألجور.. 	
تفعيل دور النقابات، واستخدام الوسائل النقابية الفاعلة للضغط عى املشغلني والحكومة باتجاه إنجاز الحقوق العالية.. 	


