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عهــا الكثيــر مــن الــدول مــن أجــل تحقيــق العدالــة االجتماعيــة فــي تعــد سياســة الحــد األدنــى لألجــور مــن السياســات التــي تتب
بـــالرغم مــن شـــبه اإلجمــاع علـــى أهميتهــا مـــن النـــواحي . تــأمين حـــد أدنــى مـــن الــدخل يضـــمن الحاجــات األساســـية للنــاس

هــذه السياســة مطبقــة  فــإنرغــم الجــدل . االجتماعيــة المعيشــية، ال يــزال هنــاك جــدل نظــري وبحثــي حــول أثرهــا االقتصــادي
، إال أن تطبيقهـا الفعلـي يتفـاوت بشـكل )Benassi, 2011, p2(من دول العـالم % 90عزيز العدالة االجتماعية لدى لت

انخفـاض : يرجع الباحثون أسباب هذا االنخفاض إلى عدة عوامـل أهمهـا. كبير بين هذه الدول خاصة لدى الدول النامية
لقانونيـة التـي تحـد مـن دور المؤسسـات العماليـة فـي تعزيـز درجـة قدرة الحكومات على إنفاذ القانون بشـكل فعـال، القيـود ا

  .  االمتثال، ارتفاع تكاليف تطبيق الحد األدنى لألجور بالنسبة لصاحب العمل مقارنة بعوائد عدم التطبيق

ظـام متدنيـة بعد أربع سنوات على إقرار قرار الحد األدنى لألجور في األراضي الفلسطينية ال تزال نسبة االمتثـال لهـذا الن
ن عــدد العــاملين الــذين حصــلوا علــى أجــر أقــل مــن الحــد األدنــى لألجــور فــي القطــاع الخــاص فــي األراضــي إ، بــل جــداً 

ألــف فــي نهايــة عــام  124.5الفلســطينية قــد زاد بعــد إقــرار القــرار، حيــث ارتفــع عــدد الــذين يتقاضــون تحــت هــذا الحــد مــن 
تــأتي هــذه الزيــادة عكــس ). آخــر فتــرة تتــوفر لهــا بيانــات منشــورة( 2016 الثــاني مــنألــف فــي الربــع  126.4إلــى  2012

  . المرجو من إقرار مثل هذا النظام

وخاصـة فـي ظـل الوضـع  1تبحـث هـذه الورقـة الخلفيـة فـي األسـباب الكامنـة لضـعف االلتـزام  بالقـانون فـي الضـفة الغربيـة
لبطالة ما تزال تتسـم بمسـتويات مرتفعـة دون أي االقتصادي المتردي الذي يعيشه الفلسطينيون اليوم، حيث نسب الفقر وا

تتطرق الورقة في البداية، بشكل موجز، إلى االخـتالف النظـري حـول سياسـات الحـد األدنـى لألجـور فـي . تراجع ملموس
لموضوع الحد األدنى بين التشريع والتطبيق في السـياق العـالمي واآلليـات  بشكل موجز أيضاً ثم تتطرق  ،السياق العالمي

تتنــاول فيمــا بعــد الحــد األدنـــى لألجــور فــي فلســطين، وتحــاول الوقــوف عنــد أســباب تـــدني . ي تتبعهــا الــدول للتطبيــقالتــ
وٕاحــدى وزارة العمــل مــن خـالل مقــابالت مــع كـل مــن األطــراف ذات العالقـة وتحديــدًا  بحسـب رؤيــة االمتثـال لهــذا النظــام 

فـالح، (حـول الموضـوع  فـي دراسـة  الشـامل الـذي أعـده مـاس التقيـيمفـي مـا ورد الجهات الممثلـة للعمـال، باإلضـافة إلـى 
2014.( 

  نتائج متضاربة: الحد األدنى لألجور بين النظرية والتطبيق .1

تضــاربت آراء االقتصــاديين حــول أثــر تطبيــق سياســات الحــد األدنــى لألجــور، وانقســمت بــين مؤيــد ومعــارض مــن حيــث 
تـرى الدراسـات التـي تتبنـى . والتضـخم، والتخفيـف مـن مسـتوى الفقـراألسـعار و تأثير هذه السياسية علـى كـل مـن العمالـة، 

نموذج العرض والطلب والذي يفترض وجود منافسة تامة أن زيادة الحد األدنى لألجور فوق مستوى التوازن السـوقي مـن 
ل لــى تقلــيص عــدد العمــال مــن اجــإســوق، إذ أن هــذا يــدفع صــاحب العمــل ص عــدد الوظــائف المتــوفرة فــي اليشــأنه تقلــ

هنـاك مـن يحـاجج أن هـذه الزيـادة . التـي تـنجم عـن ارتفـاع التكـاليف التـي يسـببها ارتفـاع األجـور" الخسارة"التعويض عن 
بالمقابـل فـإن المدرسـة الكينزيـة . في التكاليف يمكن تعويضها من خالل زيادة إنتاجية العمل أو مـن خـالل تقليـل األربـاح

األكثر فقرًا سوف تؤدي إلى تحسين قدرتهم االستهالكية، وبالتالي رفع مستوى ترى أن زيادة الحد األدنى لألجور للعمال 
 . الطلب الكلي وهو ما سينعكس على شكل زيادة في مستوى التوظيف

) 2014فـالح، (هذا التضارب في االتجاهات النظريـة يقابلـه أيضـًا تضـارب فـي نتـائج البحـوث االمبريقيـة، تشـير دراسـة 
قية حول آثار الحد األدنى لألجور قد تباينت في الـدول نظـرًا الخـتالف طبيعـة وكفـاءة مؤسسـات أن نتائج البحوث التطبي

                                                            
  . فقط نظرًا لصعوبة البحث في قطاع غزةاقتصر البحث في أسباب تدني االمتثال لنظام الحد األدنى على الضفة الغربية  1



 

 1

إلــى انخفــاض التشــغيل بنحــو % 15فمــثًال أدت زيــادة الحــد األدنــى لألجــور فــي كولومبيــا بـــ. الدولــة وطبيعــة ســوق العمــل
تشــير دراســة . وكنــدا وبريطانيــا وتشــير دراســات أخــرى إلــى وجــود تــأثير عكســي علــى مســتوى التشــغيل فــي فرنســا%. 5
)(Fang & Lin, n.d.  أن تحديـد حـد أدنـى لألجـور فـي الصـين أدى إلــى نتـائج عكسـية علـى التشـغيل وخاصـة بــين

أجراهـــا مكتـــب الموازنـــة فـــي  وبـــالرغم مـــن الدراســـة التـــي. صـــفوف النســـاء، والشـــباب والعمـــال ذوي المهـــارات المنخفضـــة
 دنـى لألجـور علـى العمالــة ودخـل األسـر والتـي تقـول أن زيـادة الحـد األدنـى لألجــورالكـونغرس حـول تـأثير زيـادة الحـد األ

ذوي األجور المتدنية، مليون عامل من  16.5تحقيق مكاسب كبيرة في أجور نحو  دوالر للساعة من شأنه 10.10إلى 
تمــادًا علــى دراســة اع )2014فــالح، (وظيفــة فــي ســوق العمــل، فــإن دراســة  500,000نحــو  انؤدي إلــى فقــديبالمقابــل ســ

)Lemos, 2009 ( تشير أن غالبية األبحاث في الواليات المتحدة األمريكيـة التـي خلصـت إلـى وجـود تـأثير سـلبي علـى
  . مستوى التشغيل بينت أن مقدار هذا التأثير ضعيف

أي تأثير سلبي علـى في المقابل أشارت نتائج دراسات أخرى أن زيادة الحد األدنى لألجور في بلد مثل البرازيل لم توثق 
حتـــى أن نتـــائج دراســـة أخـــرى تـــدلل علـــى وجـــود عالقـــة عكســـية بـــين الحـــد األدنـــى لألجـــور والبطالـــة فـــي واليـــة . التشـــغيل

بنحـو  2012-2003ساوباولو البرازيلية، يوضح الشكل التالي أن الزيـادة فـي مسـتوى الحـد األدنـى لألجـور خـالل الفتـرة 
  .كبير جداً  الضعف أدت إلى انخفاض البطالة بشكل

أن بعـض األبحـاث تبـين أن تطبيـق سياسـة الحـد ) 2014فـالح، (أما حول التأثير على األسعار والتضخم، تشير دراسة 
إال أن هــذا التــأثير مــرتبط بعــدة عوامــل، . األدنــى لألجــور قــد يــؤدي إلــى زيــادة األســعار نتيجــة الزيــادة فــي تكــاليف العمــل

. العمال المتوقع زيادة أجـورهم، والزيـادة فـي معـدل األجـور المرافقـة لتطبيـق القـانونأهمها مستوى االمتثال للقانون، نسبة 
يـؤدي % 10أن زيـادة الحـد األدنـى لألجـور فـي الواليـات المتحـدة بنحـو  (Lemos, 2004)تشير دراسة تطبيقيـة أخـرى 

  .، وهذا تأثير بسيط%0.4، وٕاجمالي األسعار بنسبة ال تتجاوز %4إلى زيادة أسعار الغذاء بنسبة ال تتجاوز 
2012-2003العالقة بين مستوى الحد األدنى لألجور والبطالة في البرازيل خالل الفترة : 1شكل   

  
يمثل المحور األيسر والخط األسود إلى الحد األدنى لألجور، فيما يمثل المحور األيمن والخط الرمـادي معـدالت البطالـة فـي 

  . والية ساولوباولو

and-wage-http://nakedkeynesianism.blogspot.com/2013/02/minimum-: المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر
brazilian.html-unemployment  
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ا يعتمـد علـى مسـتوى هـذا الحـد وأن مـن حول تأثير الحد األدنى علـى التخفيـف مـن مسـتوى الفقـر تشـير الدراسـات أن هـذ
مستوى الفقر الكلي في البلد يعتمد على تأثير من القرار، إال أن التأثير على شأنه تخفيف الفقر لدى الفئة التي ستستفيد 

 Numark(تشير نتائج دراسة .  2تطبيق هذه السياسة على التشغيل، والتي يرتبط بدوره على مرونة الطلب على العمل
& Wascher, 1997  ( مسح السكان الحالي "أنه وباالعتماد على)CPS "(ن الزيادة في الحد األدنـى لألجـور تزيـد فإ

من احتمالية خروج األسر الفقيرة من دائرة الفقر وكذلك تزيد من احتمالية دخـول أسـر أخـرى غيـر فقيـرة إلـى دائـرة الفقـر، 
عـدد تلـك التـي تخـرج منهـا، إال أنـه ال يوجـد داللـة إحصـائية لهـذا  وأن الزيادة في عدد األسر التي تدخل الدائرة أكثر مـن

  . الفرق

مـن دول العـالم تفـرض حـدًا أدنـى لألجـور % 90حـول الحـد األدنـى لألجـور أن نحـو ) Benassi, 2011(تشير دراسة 
أو الفاعليــة وتظهــر نفــس الدراســة أن تنفيــذ هــذه السياســة يختلــف إلــى حــد كبيــر، ســواء مــن حيــث الــنهج . بموجــب القــانون

حـول نفـس المسـألة ) 2014عابـدين، (يشـير تقريـر . واالمتثال، وكذلك تشير إلى تدني نسبة االمتثال لـدى الـدول الناميـة
نقًال عن تقرير لمنظمة العمل الدولية أن عدد العمال الفقراء في البلدان ال يـزال شـديد االرتفـاع، إذ يتقاضـى نحـو نصـف 

دوالر  2دولــة ناميــة أقــل مــن  22مليــون عامــل فــي  209 2013حســب إحصــائيات عــام العــاملين بــأجر والبــالغ عــددهم 
وال تقتصر هذه المسألة على العاملين في الدول الناميـة فقـط، إذ تصـل نسـبة ). أي دون مستوى الفقر العالمي(في اليوم 

  .عمال في أوروبامن ال% 8من مجموع العمال في دولة مثل الواليات المتحدة، و% 7 إلى الفقراء الكادحين

  ): Benassi, 2011(تعتمد الدول مجموعة من التدابير واآلليات لضمان تطبيق فعال للقانون، منها بحسب دراسة 

 ـــاء دعـــم شـــعبي لتطبيـــق الحـــد األدنـــى لألجـــور وتشـــجيع أصـــحاب العمـــل  ،اإلقنـــاع وتســـتخدم هـــذه الطريقـــة لبن
 . لالمتثال طوعاً 

 يــة وحلقــات دراســية تدريبيــة بحيــث يــتم تعريــف أصــحاب العمــل والعمــال بنــاء القــدرات ويشــمل ذلــك دورات إعالم
 .بالحد األدنى لألجور

  نظـــام رقابـــة فعـــال بحيـــث يســـمح بالكشـــف عـــن غيـــر الممتثلـــين للقـــانون ويشـــمل ذلـــك تعزيـــز عمليـــات التفتـــيش
وى وخاصــة فــي القطاعـــات التــي تـــنخفض فيهــا نســبة االمتثـــال، كــذلك يســـتطيع مــن خاللــه العمـــال رفــع الشـــكا

 . بسهولة وأكثر أمنًا لهم ولممثليهم

  تمكـــين العمـــال مـــن تقـــديم شـــكاويهم بشـــكل جمـــاعي لتجنيـــبهم اإلجـــراءات االنتقاميـــة التـــي قـــد يتخـــذها أصـــحاب
 .العمل

 فعليـًا لعـدم االمتثـال، وهـذا يعنـي أن تكـون تكـاليف عـدم االمتثـال  اً العقوبات، عليهـا أن تبنـى بشـكل يكـون رادعـ
  .  أعلى من عوائده

  2012األداء منذ  –الحد األدنى لألجور في فلسطين  .2

لم تخل الساحة الفلسطينية من الجدل حـول إمكانيـة تطبيـق حـد أدنـى لألجـور، وتضـاربت اآلراء حـول األثـر االقتصـادي 
رأى البعض أن االقتصاد الفلسطيني ال يزال هش وقاصر عن تحمـل هـذه . وحتى االجتماعي لتطبيق مثل هذه السياسية

ســـية وال يـــزال غيـــر مهيـــأ، ســـواء مـــن الناحيـــة اإلداريـــة أو اإلنتاجيـــة، لتحمـــل تكـــاليف وتبعـــات فـــرض الحـــد األدنـــى السيا
                                                            

  . كلما انخفضت المرونة ينخفض عدد العمال الذين يخسرون وظائفهم 2
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لألجور، وأن فرض هذه السياسة سينعكس بشكل سلبي على االقتصاد ولن يؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية على مسـتوى 
في المقابـل رأى آخـرون أن الحـد ). 45القتصادي، عدد المراقب ا(التخفيف من الفقر وتقليص فجوة األجور بين العمال 

األدنى ضرورة اجتماعية قبل أن تكون اقتصادية ال يمكن تأجيلها في ظل األوضاع الصعبة التـي يعانيهـا الفلسـطينيون، 
الفقراء منهم على وجه الخصوص، خاصة إذا ما تحدثنا عن مسألة تعزيز صمود النـاس وتثبيـتهم علـى أرضـهم، وأنـه ال 

  ). http://www.wattan.tv/news/128363.html(يمكن ترك أجور الفقراء والكادحين لتحددها قوى السوق وحدها 

بحسـم هـذا الجـدل، حيـث صـادق علـى قـرار الحـد األدنـى لألجـور،  2012تشـرين أول  في قام مجلس الوزراء الفلسطيني
ذلــك بعــد عــام مــن المفاوضــات بــين أعضــاء اللجنــة الوطنيــة لألجــور والتــي تشــكلت مــن ممثلــين عــن الحكومــة،  وقــد جــاء

 1,450وقد نص القرار على اعتماد حد أدنى لألجـر الشـهري بمقـدار . ممثلين عن أصحاب العمل وممثلين عن العمال
بق في جميع األرض الفلسـطينية، وعلـى على أن يط. شيكل 8.5شيكل، وحد أدنى للساعة  65شيكل، وحد أدنى يومي 

إلى جانب مجموعة من المسائل التـي تـم التوافـق عليهـا، والتـي يتوجـب مراعاتهـا واعتبارهـا . جميع القطاعات االقتصادية
أن يــتم البحــث فــي الســبل الكفيلــة بــدعم بعــض القطاعــات مــن قبــل الحكومــة بمــا يمكنهــا مــن : جــزء مــن القــرار، أهمهــا

وأن يــتم اعتمــاد غــالء المعيشــة كمــا يصــدر عــن الجهــاز . مــل فــي ظــل تطبيــق الحــد األدنــى لألجــوراالســتمرار فــي الع
وأن يتم . كعالوة مدفوعة لجميع العاملين في مناطق السلطة الفلسطينية في بداية كل سنةالفلسطيني المركزي لإلحصاء 

مــن تطبيــق مــواد القــرار والحــد األدنــى لألجــور تفعيــل اللجــان الثالثيــة المركزيــة والفرعيــة علــى مســتوى المحافظــات للتأكــد 
بشكل كامل على أن يتم وضع اآلليات الرقابية المناسبة إلنجاز هذا األمر مع ضرورة التقيد بالنصوص القانونية الواردة 

فـي . وأن يـتم تقيـيم أثـر الحـد األدنـى لألجـور بشـكل سـنوي مـن خـالل لجنـة األجـور. في قـانون العمـل فـي حـال المخالفـة
عملية تحديد قيمة الحد األدنى لم تعتمـد علـى معـايير اقتصـادية واضـحة، ولـم تسـتند إلـى دراسـات تقييميـة  فإنمحصلة ال

لآلثــار المتوقعــة، بــل جــاءت باألســاس كتســوية سياســية، كمــا جــاءت أيضــًا لمراعــاة االعتبــارات الوطنيــة، خصوصــًا فيمــا 
مــاس، المراقــب االقتصــادي رقــم (ء الــوطن ولكافــة القطاعــات يتعلــق بفــرض مســتوى موّحــد لألجــر األدنــى فــي كاّفــة أرجــا

  ).2016، الربع األول 45

وصــل عــدد العــاملين فــي القطــاع الخــاص والــذين يتقاضــون أقــل مــن الحــد األدنــى لألجــور فــي الربــع الثــاني مــن العــام  
مــن إجمــالي % 19 ويمثــل هــذا الــرقم مــا نســبته. ألــف 126فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة إلــى مــا يزيــد علــى  2016

يليها  ،تتركز غالبية هؤالء العاملين في قطاعات التجارة والمطاعم والفنادق. 3العاملين في القطاع الخاص في ذلك الربع
تشير وزارة العمل إلى قطـاعي ريـاض األطفـال . ومن ثم قطاع التعدين والمحاجر والصناعات التحويلية ،قطاع الخدمات

يبـين الشـكل . تبارهما القطاعين اللذين تعلو فيهما نسبة العاملين بأجور تحت الحد األدنـىوصناعة المالبس والنسيج باع
حد األدنى في الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة حسـب النشـاط االقتصـادي خـالل العدد العاملين الذين يتقاضون أجرًا دون  2

  . 2016و 2013، 2012الربع الثاني من األعوام 

ترتيــب القطاعــات التــي يتركــز فيهــا عــدد الــذين يتقاضــون حــد أدنــى إذا مــا قارنــا بــين الربــع تشــير البيانــات إلــى تغيــر فــي 
، كمـا أشـرنا سـابقًا، فـي قطاعـات 2016حيث يتركز غالبية هؤالء في الربـع الثـاني . 2016والربع الثاني  2012الثاني 

                                                            
تقييم كفاءة سوق العمل "تعتمد المعلومات الواردة هنا على أرقام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، إال أن دراسة أخرى بعنوان  3

. في الضفة الغربية% 29وصلت إلى  2015تقاضون أجرًا أقل من الحد األدنى لألجور خالل العام تشير إلى أن نسبة الذين ي" الفلسطيني
ل ربما يمكن تفسير الفارق في األرقام إلى آلية احتساب الجهاز المركزي لمجموع العاملين في القطاع الخاص ومجموع الذين يتقاضون أجور أق

  .من الحد األدنى
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بالمقابــل . اجر والصــناعات التحويليــةالتجــارة والمطــاعم والفنــادق يليــه قطــاع الخــدمات ومــن ثــم قطاعــات التعــدين والمحــ
فـــي قطاعـــات التجـــارة والمطـــاعم والفنـــادق، يليـــه قطاعـــات التعـــدين والصـــناعة  2012تركـــز هـــؤالء خـــالل الربـــع الثـــاني 

 . ومن ثم قطاع الخدمات ،التحويلية

غربيـة، إذ وصـل كذلك تشير البيانات أن عدد الذين يتقاضون دون الحد األدنى فـي قطـاع غـزة أعلـى مـنهم فـي الضـفة ال
يبـين . ألـف عامـل فـي الضـفة الغربيـة 42.5ألف عامـل مقابـل  84إلى نحو  2016عددهم في القطاع في الربع الثاني 

  . عدد الذين يتقاضون أجرًا تحت الحد األدنى في القطاع الخاص في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة 3الشكل 
) الحد األدنى لألجر(شيكل  1,450الذين يتقاضون أجرًا شهريًا أقل من عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص : 2شكل 

  2016، 2013، 2012في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط االقتصادي خالل الربع الثاني من األعوام 
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 1,000ن الحـد األدنـى فـي الضـفة الغربيـة يبلغ وسيط األجر الشهري للعاملين بـأجر دو ) 2014فالح، (وبحسب دراسة 
وتتفــاوت هــذه األجــور بحســب الجــنس، إذ يبلــغ وســيط األجــر الشــهري . شــيكل 50شــيكل، ويبلــغ وســيط األجــر اليــومي 

شـيكل  40شـيكل للـذكور مقابـل  50وأمـا وسـيط األجـر اليـومي فيبلـغ . شيكل لإلنـاث 800شيكل مقابل  1,050للذكور 
شــيكل فـي قطــاع التعلــيم الخــاص  700الوســائط بحســب النشــاط االقتصـادي، إذ تــنخفض إلــى هــذا وتتبــاين هـذه . لإلنـاث

هنــاك أيضــًا . شــيكل فــي قطــاع المطــاعم والفنــادق 1,200بالمقابــل ترتفــع إلـى . شـيكل فــي قطــاع الماليــة والتــأمين 800و
وبـاس، فيمـا يرتفـع شـيكل فـي ط 700شـيكل فـي جنـين و 800تباين علـى مسـتوى المحافظـات، إذ يـنخفض الوسـيط إلـى 

  . 4شيكل في أريحا 1,200إلى 

مــن مــوظفي القطــاع العــام كانــت ال تــزال تتقاضــى أجــرًا تحــت مســتوى الحــد % 4أن نســبة ) 2014فــالح، (تشــير دراســة 
إال أن . وال تتـوفر لـدينا أيـة بيانـات حـول هـذه النسـبة حاليـاً  2014األدنى، وتعود هذه األرقام إلى الربع الثاني مـن العـام 

بحسـب نفـس الدراسـة، تعلـو نسـبة . للقانون وٕان كانت النسبة متدنيـة صريحًا وجود هذه النسبة بعد إقرار القرار يعد خرقًا 
مــن إجمــالي العــامالت فــي % 51الــذين يتقاضــون أجــرًا أقــل مــن الحــد األدنــى بــين اإلنــاث، إذ وصــلت هــذه النســبة إلــى 

تشير الدراسة أيضًا أن هذه النسبة ترتفع بين العاملين ذوي . ذكورمن ال% 28القطاع الخاص في الضفة الغربية مقابل 
إال . لإلنـاث% 46مقابـل % 74التعليم األقل، وترتفع النسـبة للـذين حصـلوا علـى تعلـيم أقـل مـن ثـانوي لـدى الـذكور إلـى 

ت بـأجر دون الحـد أن الالفت لالنتباه أن نسـبة النسـاء اللـواتي حصـلن علـى تعلـيم بكـالوريوس فـأكثر مـن مجمـوع العـامال
  . للذكور% 4مقابل % 26األدنى يشكلون 

  لماذا المماطلة في تطبيق الحد األدنى لألجور؟

يســـتعرض الجـــزء التـــالي مجموعـــة األســـباب التـــي تفســـر تـــدني امتثـــال أصـــحاب العمـــل لقـــرار الحـــد األدنـــى لألجـــور كمـــا 
لتعــرف عليهــا بشــكل ليــث تتــاح الفرصــة بفصــل وجهــات نظــر كــل طــرف بحذلــك تها األطــراف الرئيســية المعنيــة، و وضــح
  .أوضح

  األسباب وراء تدني االمتثال لقرار الحد األدنى لألجور من وجهة نظر وزارة العمل   ) أ

تعتمــد علــى آليــة التفتــيش والرقابــة لضــمان تطبيــق الحــد األدنــى لألجــور وذلــك مــن خــالل اإلدارة  أنهــاوزارة العمــل تؤكــد 
وتقــوم هــذه اإلدارة إمــا بضــبط مخالفــات تتعلــق بــاألجور أثنــاء التفتــيش . مايــة العــاملين التابعــة للــوزارةالعامــة للتفتــيش وح

الروتيني والذي يتم من خالل زيارات للمنشآت تتم بشكل مفاجئ تهدف إلى مراقبة تنفيذ قـانون العمـل واألنظمـة الصـادرة 
لشــكوى مــن أحــد العــاملين بخصــوص عــدم التــزام صــاحب أو اســتجابة . بمقتضــاه بمــا فيهــا تطبيــق الحــد األدنــى لألجــور

الحـد بكـذلك تقـوم الـوزارة بتنفيـذ حمـالت لفتـرات محـدودة للتفتـيش علـى مخالفـات تتعلـق . العمل بدفع الحد األدنى لألجـور
رًا األدنى لألجور فقط، وتستهدف هذه الحمالت بالغالب القطاعات االقتصادية التي ترتفع فيها نسـبة الـذين يتقاضـون أجـ

  . دون الحد األدنى

تتمثــل أهــم األســباب التــي تحــول دون تطبيــق الحــد األدنــى لألجــور بحســب المبحــوثين مــن وزارة العمــل فــي عــدم مقــدرة 
بعض القطاعات االقتصادية الموصوفة بالفقيرة على تطبيق الحد األدنى لألجـور، إذ أن تطبيـق هـذا الحـد سـيدفع العديـد 

يقـول المبحوثـون فـي الـوزارة . لـى اإلغـالق، مثـل قطـاع ريـاض األطفـال وقطـاع النسـيجمن المنشآت في هـذه القطاعـات إ
أن الخلــل يتمثــل فــي وضــع مســتوى واحــد للحــد األدنــى لجميــع القطاعــات وعــدم مراعــاة أن بعــض القطاعــات ال تــتمكن 
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بـأن تبحـث الحكومـة  من جانب آخر قـام مجلـس الـوزراء بالمصـادقة علـى قـرار يقضـي. بالفعل من االلتزام بهذا المستوى
بالسبل الكفيلة بدعم بعض القطاعات بما يمكنها من االستمرار فـي العمـل فـي ظـل تطبيـق الحـد األدنـى لألجـور، إال أن 

أن الحكومة قد باشرت فعًال بعـد إقـرار ) 2014(وكانت قد أكدت دراسة فالح . الحكومة لم تلتزم بمساندة هذه القطاعات
حيث اقترحت تقديم دعم لرياض . لين عن قطاع رياض األطفال وصناعة المالبس والنسيجهذا القرار بالتفاوض مع ممث

األطفـــال بمقـــدار مليـــون دوالر، لكـــن هـــذه المفاوضـــات بـــاءت بالفشـــل نتيجـــة الخـــالف علـــى مـــن يســـتحق هـــذا الـــدعم، إذ 
، إال أن ممثلي هـذا القطـاع اشترطت الحكومة أن يصل الدعم لرياض األطفال األكثر تضررًا بعد تسوية أمورها القانونية

كذلك اقترحت الحكومـة علـى ممثلـي صـناعة المالبـس والنسـيج مجموعـة . أصروا على أن يتم توزيع هذا الدعم بالتساوي
من اإلجراءات لتخفيف حدة الزيادة في فاتورة األجور، مثل خفـض الضـرائب أو خفـض أسـعار الكهربـاء بنسـبة قـد تصـل 

  . ات باءت بالفشل أيضاً ، إال أن هذه المفاوض%40إلى 

يضاف إلى ذلك أن  ضعف العمل النقابي في فلسطين وعدم قيام النقابات بدورها التوعوي من جانب، وتعدد االتحادات 
النقابية والجهات التي تمثل العمال تعد من أهم األسباب التي تفسر تدني االمتثـال لقـرار الحـد األدنـى لألجـور، إذ تفشـل 

أيضـًا يشـجع . ية بأن تتحول إلى قوة ضاغطة من شـأنها التـأثير علـى أصـحاب العمـل لالمتثـال للقـرارهذه األجسام النقاب
قيــام أعضــاء هــذه النقابــات نفســها بانتهــاك القــانون وعــدم االلتــزام بــدفع الحــد األدنــى خاصــة المحــاميين واألطبــاء بتشــجيع 

  . اآلخرين على عدم االلتزام

ل الــذين ال يلتزمــون بــدفع الحــد األدنــى بالتحايــل علــى القــرار، مــثًال مــن خــالل مــن األســباب األخــرى قيــام أصــحاب العمــ
فـارق، تحويل رواتب تساوي أو تزيد على الحد األدنى لألجور إلى الحسابات البنكية ومن ثم الطلب من العامـل إرجـاع ال

مــن اتخــاذ أصــحاب العمــل  علــى إخفــاء أجــورهم الحقيقيــة أثنــاء عمليــات التفتــيش، خوفــاً  أو مــن خــالل إجبــار المــوظفين
ترتفع احتمالية اللجوء إلى هذه الحيـل بسـبب غيـاب نـص فـي قـانون العمـل يجيـز لـوزارة العمـل . إجراءات انتقامية ضدهم

  . إجبار صاحب العمل على إعادة العمال في حال ثبوت قيامه بطرد العامل من العمل على خلفية تقديم شكوى

ســيارات الخاصــة بعمليــات التفتــيش وبالتــالي عــدم قــدرة هــؤالء المفتشــين علــى تغطيــة الــنقص بعــدد المفتشــين وال فــإنكــذلك 
جميع القطاعات والمنشآت يسهم في عدم مقدرة وزارة العمل عن الكشف عن المخالفات في تطبيق الحـد األدنـى لألجـور 

مفـتش  54ي الـوزارة يصـل إلـى أن العـدد الحـالي لمفتشـإلـى تجـدر اإلشـارة . وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة عدم االمتثـال
وفي هذا الصدد علمنا مـن وزارة العمـل أن مجلـس الـوزراء صـادق مـؤخرًا علـى تخصـيص . لجميع مناطق الضفة الغربية

فــي ســياق آخــر يواجــه . مفــتش جديــد فــي كــل عــام وخمســة ســيارات 15مليــون شــيكل علــى ثالثــة ســنوات لتعيــين  6مبلــغ 
 علــىعــدم المقــدرة و عمليــات التفتــيش مــن ضــمنها التعــرض للضــرب والتهديــد، المفتشــون مجموعــة مــن الصــعوبات أثنــاء 

وهنــا يشــار إلــى أن قــدرة الــوزارة التفتيشــية . أو تلــك المحاذيــة للجــدار" ج"الوصــول إلــى المنــاطق داخــل األراضــي المســماة 
  . ألف منشأة خاضعة لقرار الحد األدنى لألجور 60آالف منشأة سنويًا من أصل  4تصل إلى 

 100-50األســباب أيضــًا، أن عقوبــة مخــالفي الحــد األدنــى لألجــور غيــر رادعــة، وتتمثــل بــدفع غرامــة تتــراوح بــين مــن 
دينــار وأن يقــوم صــاحب العمــل بــدفع الفــرق فــي األجــر بــأثر رجعــي علــى أن تتعــدد الغرامــة بتعــدد العمــال الــذين وقعــت 

ًا مـن المنشـآت لـم تلتـزم بتطبيـق القـرار رغـم أن الـوزارة وفي هذا السياق أشـار المبحوثـون أن هنـاك عـدد. بشأنهم المخالفة
تزداد محدودية تأثير هذه العقوبة غير الرادعة باألصل مع تدني قـدرة الـوزارة علـى الكشـف فعـًال . فرضت عقوبات عليهم

وزارة علــى يــرتبط هــذا بتكــاليف تطبيــق القــرار مقارنــة بعوائــد عــدم التطبيــق والتــي تــرتبط أيضــًا بقــدرة الــ. عــن المخالفــات
  . اكتشاف المخالفة
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فــي ضــوء التجربــة المكتســبة، تبــدو هنــاك حاجــة جديــة إلعــادة النظــر فــي القــرار، وفــي هــذا الصــدد أشــار المبحوثــون أن 
لقــرار ربمــا االــوزارة تقــوم برصــد الفجــوات الموجــودة فــي القــرار أثنــاء التطبيــق العملــي ممــا يمهــد لصــياغة تعــديالت علــى 

  . أصبحت الزمة

  من وجهة نظر نقابية  -وراء تدني االمتثال لقرار الحد األدنى لألجور األسباب  ) ب

ال لقـرار الحـد أن السـبب األساسـي وراء تـدني مسـتوى االمتثـ )اتحاد النقابات المسـتقلة(يرى أحد األطراف النقابية الفاعلة 
القــرار فــي ســياق سياســة حمايــة دنــى لألجــور يتمثــل فــي غيــاب اإلرادة السياســية لــدى الســلطة الفلســطينية لتطبيــق هــذا األ

. اجتماعية أوسع، وتظهر تجليات ذلك فـي غيـاب محـاكم عماليـة متخصصـة تمكـن العـاملين مـن ممارسـة حـق التقاضـي
، وهو ما ينعكس على شكل تـدني القرارعدم تخصيص الموارد المادية والبشرية الالزمة لجهة االختصاص لتطبيق وٕالى 

يترافـــق غيـــاب قـــانون لحمايـــة الحقـــوق والحريـــات النقابيـــة مـــع معـــدل بطالـــة مرتفـــع  .فـــي عـــدد المفتشـــين وعـــدد الســـيارات
واســتعداد الكثيــر مــن المتعطلــين عــن العمــل بأخــذ رواتــب دون الحــد األدنــى لألجــور، ممــا يضــعف قــدرة العــاملين الــذين 

  . يتقاضون حد أدنى لألجور على االحتجاج وتقديم الشكاوى ضد أصحاب العمل

البنية القيادية للمنظمات النقابية التي في معظمها تتم على أساس المحاصصة والتعيين الحزبي من  إنفمن جهة ثانية، 
كذلك فإن بنية االتحـاد الرئيسـي، التـي تتشـكل مـن اتحـاد لنقابـات مختلفـة . شأنه حرمان العمال من حرية اختيار ممثليهم

لهــا، يــنعكس علــى جديــة هــذه النقابــات فــي النضــال مــن وقطاعــات كبــرى ال يشــكل الحــد األدنــى لألجــور أولويــة بالنســبة 
مــن جانــب أخــر هنــاك رؤى مختلفــة داخــل االتحــادات نفســها فيمــا يخــص بعــض القضــايا العماليــة بمــا فيهــا الحــد . أجلــه

أن تعـدد الجهـات التـي تمثـل العمـال ال تـنعكس ال سـلبًا   وفـي هـذا السـياق يـرى اتحـاد النقابـات المسـتقلة. األدنى لألجور
 إيجابًا على مسألة تطبيق القرار، وهذا مرتبط بالنقطة نظرًا البتعـاد قيـادة هـذه الجهـات عـن فئـات العـاملين والعـامالت وال

  . والذين تقل أجورهم عن الحد األدنى لألجور

علـى يعاني اتحاد النقابات المسـتقلة، حالـه حـال الحالـة النقابيـة العامـة، مـن التـردي والضـعف، وهـذا يـنعكس علـى قدرتـه 
ى تعزيـز دور العمـل النقـابي وهـو اتخاذ خطوات عملية ذات تأثير واضح، إال أن االتحـاد يعمـل فـي أكثـر مـن صـعيد علـ

شأنه أن ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر علـى تحويـل المنظمـات النقابيـة إلـى مصـدر قـوة تتحـول إلـى أداة ضـغط  نم
مــن . ار مــن ضــمنها تقــديم مقتــرح لقــانون لتنظــيم العمــل النقــابيتطبيــق القــر لعلــى أصــحاب العمــل وبالتــالي زيــادة امتثــالهم 

جانب آخر قام االتحاد بالدعوة إلى اجتماعات للجنة الوطنية لألجـور إال أن هـذه الـدعوات بحسـب المبحـوث لـم تلـق أي 
ن االتحـــاد بعـــض اإلجـــراءات لمســـاندة العـــاملين الـــذين يتعرضـــو هـــذا  كمـــا يتخـــذ. صـــدى مـــن قبـــل الجهـــات ذات العالقـــة

إلجراءات انتقامية نتيجة رفعهم شكوى على أصحاب العمل، وعقد لقاءات مع أصـحاب الشـأن بهـدف تعزيـز ثقـة العمـال 
  . بذاتهم وقدرتهم على التغيير من خالل النضال الجماعي

بيــق هـذا ال ينفــي وجــود بعـض المنشــآت الصــغيرة فـي بعــض القطاعــات االقتصـادية ال يتــوافر لــديها اإلمكانيـة الفعليــة لتط
هــذا القــرار، ممــا يــدل علــى أهميــة بنــود القــرار التــي تضــع أمــام الحكومــة مســؤولية إســناد هــذه المنشــآت لكــي تــتمكن مــن 

  .تطبيق الحدود الدنيا الواردة في قانون العمل بما فيها الحد األدنى لألجور

ي مسؤولية تقع علـى جميـع من الواضح أن مسؤولية تطبيق الحد األدنى لألجور ال تقتصر على جهة دون أخرى، بل ه
ومن وجهة النظـر النقابيـة، هنـاك مجموعـة مـن الخطـوات التـي . مكونات المجتمع ولها عالقة بشكل المجتمع الذي نريده

تكفــل الحكومــة بــدفع الفــارق بــين الرواتــب :  يمكــن أن تــؤدي إلــى زيــادة االمتثــال فــي تطبيــق الحــد األدنــى لألجــور، مــثالً 
د األدنى لألجور وبـين الحـد األدنـى، األمـر الـذي مـن شـأنه دفـع الحكومـة لجهـة إعمـال القـرار؛ الفعلية لمن يتقاضون الح
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ٕاقـرار قـانون لحمايـة الحقـوق والحريـات و وٕانشاء محـاكم عمـل متخصصـة؛ المفتشين من عدد المطلوب الاإلسراع بتوظيف 
  . النقابية

  أسباب تدني االمتثال بحسب وجهة نظر أصحاب العمل   ) ت

نظرة أصحاب العمـل للموضـوع تركـز علـى تـأثير فـائض العمالـة، حيـث يـؤثر ارتفـاع  فإن) 2014فالح، (بحسب دراسة 
مستوى العمالة سلبًا على مستوى األجور مما يدفع بعض العمال للعمل في مهن ذات أجور منخفضة بسـبب عـدم تـوفر 

إن ارتفــاع معــدل . ســنًا أو األقـل تعليمــاً فـرص بديلــة، ويتعــاظم هــذا التـأثير عنــد شــريحة العــاملين مـن اإلنــاث أو األصــغر 
بغـض النظـر عـن % 0.6البطالة بنقطة مئوية واحدة يزيد من احتمال أن يتقاضى العامل أجرًا دون الحـد األدنـى بنسـبة 

  .  جنسه وعمره وسنوات التعليم

جنـــة األجـــور غيـــاب ممثلـــين مباشـــرين عـــن أصـــحاب العمـــل مـــن القطاعـــات االقتصـــادية المختلفـــة فـــي ل فـــإنباإلضـــافة، 
كمـا يعتبـر تعـدد النقابـات العماليـة مـن األسـباب . الوطنية لم يعزز االمتثال الطوعي ألصحاب العمل في هذه القطاعـات

حيــث تـم تمثيـل العمــال مـن قبـل ثـالث نقابــات تتنـازع علـى مــدى تمثيـل كـل منهــا . التـي سـاهمت فـي تــدني تطبيـق القـرار
لـى ظهـور خالفـات بـين هـذه األجسـام خـالل عمليـة التفـاوض األمـر الـذي وقد أدى غيـاب جسـم موحـد للعمـال ع. للعمال

  ). أصحاب عملو عمال، و حكومة، (أضعف موقفها التفاوضي ودور هذا الطرف في ما يعرف بالحوار ثالثي األطراف 

توى كما يرى أصحاب العمل أّن تحديد مستوى األجر األدنى على ضوء المتطلبات الضـرورية للحيـاة يتعـارض مـع المسـ
الحـد األدنـى المعتمـد  فـإنكـذلك . الذي يتساوق مع بنية وهيكلية اإلنتاج بظل التشوهات البنيوية في االقتصاد الفلسطيني

هذه االختالفـات . لم يراع البنى االقتصادية المختلفة ومستويات الدخل واألجور واألسعار المتفاوتة في المناطق المختلفة
قــد مــل مــع جنــاحي الــوطن بمقــاييس مختلفــة، إذ أّن فــرض مســتوى واحــد لألجــور الــدنيا الجوهريــة تؤّكــد علــى ضــرورة التعا

أّن فـرض مسـتوى موّحـد لألجـر األدنـى يشـي ضـمنيًا و . يكون له آثـار عكسـية علـى ظـروف العمـل ومسـتوى حيـاة العمـال
 فـيوردت . حـد األدنـى لألجـوربأّن القرار ال يعتبر أّن البنيـة االقتصـادية ومسـتويات الحيـاة لهـا دور فـي تقريـر مسـتوى ال

 مختصــرة الئحــة وفــي التقيــد، ضــرورةتوصــية حــول  2016 االقتصــادي مــاس مــؤتمر عــن نتجــت التــي التــدخالت الئحــة
  .الصدد هذا في مسؤولياته أمام الخاص القطاع وضع الوطني العمل فريق عليها وافق

  خالصة

ة امتثـال أصـحاب العمـل لقـرار الحـد األدنـى لألجـور، مما سبق يتضح أن هناك جملة من األسباب التي تفسر تدني نسـب
. وهناك إجمـاع علـى مجموعـة مـن هـذه األسـباب بـين األطـراف المختلفـة، فـي حـين يضـيف كـل طـرف تأويالتـه الخاصـة

ضـعف فعاليـة الرقابـة والتفتـيش لـدى وزارة العمـل؛ ضـعف العمـل النقـابي فـي فلسـطين وتشـتته؛ : تتمثل هـذه األسـباب فـي
الت البطالـة؛ عـدم قـدرة بعـض القطاعـات االقتصـادية، علـى رأسـها ريـاض األطفـال وقطـاع صـناعة المالبـس ارتفاع معـد

غيـاب االمتثـال الطـوعي و  ؛ام الحكومـة بمسـاندة هـذه القطاعـاتوالنسيج، على تحمل هذا المسـتوى مـن األجـور وعـدم التـز 
  . لدى القطاع الخاص للقرار

ألدنــى لألجــور ســيكون لــه تبعــات اجتماعيــة واقتصــادية مكلفــة، وعلــى الحكومــة فــي تنفيــذ الحــد االمزيــد مــن التــأخير إن 
من خالل تبني جملة من اإلجراءات التي تعالج أسباب تدني االمتثال المذكورة سابقًا، نـذكر منهـا فـي  هاإلسراع في تنفيذ
  :هذه الورقة التالي

 .  هو حق للعمالتعزيز ثقافة العمل الالئق، وتعزيز فكرة أن الحد األدنى لألجور  -
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 . زيادة تكاليف عدم االمتثال للقرار عن العوائد، وزيادة قدرة الحكومة على اكتشاف المخالفين -

 .فتح حوار اجتماعي معمق بين أطراف اإلنتاج الثالثة، ونقاش التبعات االجتماعية واالقتصادية لعدم التطبيق -

 . العمل، أهمها رفع عقوبة المخالفين للقانون اتخاذ جملة من اإلصالحات على مستوى التشريعات في قانون -

 . إقرار قانون يوفر الحماية للحريات النقابية، ويعطي للعاملين حق االحتجاج وتشكيل نقابات داخل منشآتهم -

 .منح النقابات واتحادات العمال الحق في الوصول إلى المعلومات الخاصة بالعمال والتي تتعلق بالدخل -

 .ال تستطيع تحمل مستوى الحد األدنى لألجور مساندة القطاعات التي -

 .متابعة جميع التفصيالت المتعلقة بالقرار بما فيها ربطه بغالء المعيشة، وتفعيل دور لجنة األجور الوطنية -

 

 أسئلة للنقاش

هـل هنـاك هل هناك ثغرات جوهرية في قرار الحد األدنى لألجور تفسـر تـدني نسـبة االمتثـال للقـرار؟ وبالتـالي،  -
 ؟القرارجة إلعادة النظر في حا

هل ال يـزال االقتصـاد الفلسـطيني غيـر مهيـأ، سـواء مـن ناحيـة البنيـة اإلنتاجيـة أو اإلداريـة، لتحمـل أعبـاء قـرار  -
 الحد األدنى لألجور؟

  ما هي أنجع الطرق لزيادة نسبة االمتثال للنظام ودور شركاء اإلنتاج في ذلك؟ -

 واالقتصادية لعدم تطبيق الحد األدنى لألجور؟  ما هي التداعيات االجتماعية والسياسية -
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