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 النتائج والتوصيات الرئيسة

 مراجعة تقنية للحد األدنى لألجور في األرض الفلسطينية المحتلة

 2019تموز 

  2013الحد األدنى لألجور في عام 

، 2018نون أول عام . ويف شهر كا، ومل يشهد منذ ذلك احلني أية تعديالت2013بدأ تنفيذ احلد األدىن لألجور ألول مرة يف األول من كانون ثاين 
مراجعة احلد األدىن لألجور وتعزيز شروط العمل الالئق يف القطاعات اإلقتصادية  ملناقشةبعد انقطاع طويل اجتماعها عقدت اللجنة الوطنية لألجور 

 الرئيسية. 

)يستثىن من  ( عامل88,000أنه استمر حوايل )ال ( شيكل اسرائيلي يومياً إ65مت يف  الضفة الغربية تثبيت احلد األدىن لألجور على ) 2013ويف عام 
احلد األدىن.  من  % من العمال مدفوعي األجر، احلصول على أجر أقل31، أو سرائيل واملستوطنات اإلسرائيلية(ذلك العمال الفلسطينيني العاملني يف ا

مليون شيكل اسرائيلي يومياً، أي  1.6الكلية يف الضفة الغربية مبعدل  وكان اإلمتثال الكامل لدفع احلد األدىن لألجور يف تلك الفرتة سيزيد فاتورة الرواتب
 % لفاتورة الرواتب الكلية. 5.8زيادة مبعدل 

واحملاجر على عكس  عدينمعينة كاخلدمات واإلنشاء والتيبدو أن اإلمتثال هلذا املستوى من احلد األدىن لألجور أكثر إمكانية للتحقيق يف قطاعات 
 والزراعة. صناعات التحويليةتجارة والفنادق واملطاعم والكال  القطاعات األخرى

( عامل أي حوايل نصف عدد العمال 97,000جور عن )لألمل حيصلوا على احلد األدىن  ، إذ يربو عدد العمال الذينيبدو الوضع يف غزة أكثر تعقيداً 
مليون شيكل اسرائيلي، أي ما  2.7ألجور اليومية يف قطاع غزة مبعدل (. ولو حصل إمتثال كلي للحد األدىن لألجور لزادت فاتورة ا%48.9الكلي )
 % لفاتورة األجور الكلية. 19نسبته 

 :2018-2012األجور خالل الفترة  اتهإتجا

األدىن لألجور  ، لكنه ظل ثابًتا إىل حد ما يف أول عامني بعد تطبيق احلد 2018-2012األجور ببطء خالل الفرتة يف الضفة الغربية ، ارتفع متوسط 
 .تأثري سليب على العمالة( أوور مل يتسبب يف صدمة لألجور )، مما يشري إىل أن احلد األدىن لألج 2013يف عام 

 ، والذيإىل زيادة يف معدل عدم االمتثال األجر يتناقص يف غزة ، مما أدى إىل اخنفاض يف األجر العام. وهذا بدوره أدىخالل نفس الفرتة ، كان متوسط 
  .كان بالفعل مرتفًعا للغاية

)من  2018-2013هتمام أن النسبة املئوية للعاملني الذين يتقاضون أجرا أقل من احلد األدىن لألجور اخنفضت بشكل حاد خالل الفرتة ومن املثري لإل
  املطاعم. /نادق الف/بشكل ملحوظ يف التصنيع والتجارة الزراعة، ولكن أقل  قطاع ٪( ، مع اخنفاض كبري يف 17٪ إىل  31

 .ومع ذلك فمن األرجح أن هذه الزيادة كانت نتيجة لزيادة األجور العامة اليت شهدهتا الفرتة وليست نتيجة لتطبيق احلد األدىن لألجور
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 إتجاهات أجور النساء

يف األجور بني اجلنسني ألن النساء يرتكزن عموماً ، من حيث املبدأ، تأثري إجيايب على تقليص الفجوة يف هلاإن زيادة احلد األدىن لألجور جيب أن يكون 
 األجور املنخفضة، إال أن الوضع مل يكن كذلك يف األرض الفلسطينية احملتلة.  فئة

، 2017يف قطاع غزة، أصبحت الفجوة يف الضفة الغربية تتوسع يف السنوات اليت تلت تطبيق احلد األدىن لألجور. وبعد عام وإن مل حيدث أي تغيري 
وشهدت هذه الفجوة يف قطاعات الزراعة والتجارة والفنادق واملطاعم . 2013الفجوة تضيق لكن دون العودة للمستوى الذي كانت عليه عام أت هذه بد

 ازدياداً درامتيكياً يف الوقت الذي شهدت فيه اخنفاضاً يف قطاعات املواصالت واخلدمات متدنية األجور. 

ناك اخنفاض يف عدد النساء ذوات األجور املتدنية للغاية، حيث اقرتبن من احلد األدىن لألجور، لكن دون حتقيقه ، كان ه 2018-2013وخالل الفرتة 
تقسيم لذلك ، يوجد  ( قد ازداد.170و  120متاماً.  واخلرب السار أن عدد النساء اللوايت حيصلن على رواتب أفضل نسبياً )بني أجر يومي يرتاوح بني 

 واللوايت يتقاضني أجور عالية نسبياً. وجتدر اإلشارة إىل أن هذه احلالة كانت حاضرة أجور منخفضة نيضاللوايت يتقا سوق العمل  النساء يف بني واضح
 .2013بالفعل يف عام 

 2018هيكل األجور في عام 

ويوجد عدد من القطاعات اليت  شيكل اسرائيلي. 120و، 100، 70، كان يالحظ تركيز العمال حول ثالث مستويات من األجور: 2018يف عام 
شيكل، وأمهها الزراعة والتعدين والتصنيع واإلنشاء. مل تكن احلالة ذاهتا يف قطاعات التجارة واملواصالت إذ  100كان يتقاضى فيها العمال أجور مبعدل 

رواتبهم يف  تذات األجور العالية كان اع اخلدماتمما ال يثري الدهشة، أن معظم العاملني يف قطو شيكل اسرائيلي.  70كان يتقاضى العمال أجر مبعدل 
 شيكل.  150حول بشكل كبري مركز شيكل، مع الت 110معظمها حوايل 

 إحتياجات العمال وعائالتهم

أفراد  5.5من يُظهر حتليل أويل بأن املستوى احلايل للحد األدىن لألجور ال يغطي اإلحتياجات اليت حيددها خط الفقر املدقع وخط الفقر لعائلة مكونة 
أما وبناًء عليه، مت تقدير مستويني للحد األدىن لألجور بإستخدام عتبتني خمتلفتني إلحتياجات العمال وعائالهتم.  .1.45 نسبة اعالة يف االسرة مع 

 5.5ط الفقر لعائلة مكونة من ( شيكل اسرائيلي يومياً كحد أدىن لألجور، إذ يُقدر بأنه يغطي اإلحتياجات اليت حيددها خ80.7املستوى األول فهو )
شيكل يومياً كحد أدىن لألجور ويقدر بأنه يغطي اإلحتياجات األساسية كما  93وأما املستوى الثاين فيتلخص بـ  .1.45نسبة اعالة يف االسرة أفراد مع 

 % من األسر األشد فقراً للعائالت املتوسطة. 10افاد 

 تلفة للحد األدنى لألجورسيناريوهات األثر اإلقتصادي للتعديالت المخ

عدالت اليومية بناًء على حتليل إحتياجات العمال وعائالهتم، مت استكشاف األثر اإلقتصادي لثالث سيناريوهات لتعديل احلد األدىن لألجور. ومن بني امل
خطوة  الثالثاحتياجات العمال وأسرهم ، وميثل  ددة يف تقديرتقريبية حمستويات معلى   منهايعتمد إثنان ، النظر فيها يف هذه السيناريوهات اليت يتم

 شيكل يومياً.  90و 80و 70. وتتمثل هذه املستويات بـ متوسطة بني املستوى احلايل واحلد األدىن لألجور الذي يغطي خط الفقر

تقريًبا على النسبة املئوية للزيادة يف فاتورة  شيكاًل نفس التأثري 80، سيكون لزيادة احلد األدىن لألجور اليومية إىل  2018ويوضح التقرير أنه يف عام 
 ٪(. 5.8)زيادة يف فاتورة األجور بنسبة  2013شيكل يف عام  (65)حلد األدىن لألجوريف اكامل   ما حتقق امتثالاألجور مقارنًة باحلالة عند
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خمتلفة على القطاعات املختلفة، إذ أن بعضها سيتأثر أكثر بفعل إىل أن تعديل )زيادة يف هذه احلالة( احلد األدىن لألجور سينتج عنه أثار وجتدر اإلشارة 
ن ويبقى هناك قطاعات عدد العمال الذين يتقاضون فيها أجوراً أقل من احلد األدىن لألجور أكرب من عمال القطاعات األخرى، وميكن القول بأ الزيادة.

اصة هلذه القطاعات خجراءات إ ويف حالة تعديل احلد األدىن لألجور، ميكن إعتبار املطاعم والتصنيع./الفنادق /القطاعات هي: الزراعة والتجارة  هذه
 للحد األدىن لألجور بشكل أفضل. للتأكد من إمتثاهلا 

كالزراعة   اعات العاديةوسيكون أثر تعديل احلد األدىن لألجور على فجوة األجور بني اجلنسني أعلى حيث يوجد متييز أكثر. لذا، جند األثر األكرب يف القط
كما أنه يوجد عالقة   املطاعم. ومع ذلك ، فإن كفاءة احلد األدىن لألجور يف هذا الصدد تعتمد إىل حد كبري على درجة االمتثال./الفنادق /والتجارة 

راتب ال يقل عن احلد األدىن. ى التعليم لدى العمال بشكل عام، وكنتيجة هلذا األمر توفر درجة الدبلوم محاية أفضل لتقاضي و بني األجور ومستاجيابية 
 ورغم ذلك ولسوء احلظ، يبدو بأن التعليم ال يؤثر بشكل فاعل على مستوى أجور الشباب يف الضفة الغربية. 

 توصيات رئيسة

واملمارسات الدولية  131االتفاقية استناًدا إىل مراجعة وتقييم مدى كفاية نظام احلد األدىن لألجور يف األراضي الفلسطينية احملتلة، ال سيما يف ضوء 
ملراعاة الظروف االجتماعية  2013منذ عام  أو تعديله تتم مراجعته، مل تغطية قانونية واسعةبالفضلى ، يالحظ أنه بينما حظي احلد األدىن لألجور 

 واالقتصادية املتغرية.

  سبيل املثال. سنوياً على لذا يوصى يف مراجعة احلد األدىن لألجور مستقبالً بشكل منتظم، كأن يتم 

لذا يوصى بأن تكون تلك التعديالت إن غياب نص قانوين يوضح معايري تعديل احلد األدىن لألجور جعل عمل جلنة األجور الوطنية أكثر صعوبة. 
  عوامل اإلقتصادية. احتياجات العمال واحتياجات عائالهتم، إضافًة إىل ال مستقبالً مستندة إىل جمموعة معايري متفق عليها وتأخذ بعني اإلعتبار

بوضع  ويوجد عدة أسئلة حول ما إذا كانت قد اختذت تدابري مناسبة لضمان التطبيق الفعال للحد األدىن لألجور قدر اإلمكان، ويوصى يف املستقبل
 . .اسرتاتيجية حلمالت إعالمية أكثر نشاطًا وعمليات تفتيش مستهدفة للعمل
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 مقدمة  .1

 خلفية الدراسة 

يف اآلونة األخرية، و . ومنذ ذلك احلني، مل يتم إجراء أي تعديالت عليه. 2013يناير  1الفلسطينية اعتبارًا من  يف األرض د األدىن لألجورمت تطبيق احل
لألجور ، مت إعطاء دفعة جديدة إىل اللجنة الوطنية لألجور، اليت اجتمعت ألول مرة منذ مخس سنوات ، ملناقشة مراجعة احلد األدىن  2018يف ديسمرب 

( اىل حد 2019ويدعو اعالن مئوية منظمة العمل الدولية  من أجل مستقبل العمل ). وتعزيز ظروف العمل الالئق عرب القطاعات االقتصادية الرئيسية
 أدىن كاف لألجور لضمان احلماية جلميع العمال. 

لتقدمي الدعم يف إجراء دراسة تقنية ملراجعة احلد  2019الفلسطيين يف فرباير ، تلقت منظمة العمل الدولية طلًبا رمسًيا من وزير العمل وبناًء على ما تقدم
 األدىن لألجور.

احلايل وبالتايل هتدف هذه الدراسة إىل دراسة األبعاد املختلفة للحد األدىن لألجور يف األراضي الفلسطينية احملتلة هبدف صياغة توصيات لتحسني النظام و 
إىل جانب مستوى  اإلشارة هنا إىل أمهية ضمان ترتيبات مؤسساتية إلصالح احلد األدىن لألجور والتحقق من هذه الرتتيبات وجتدر .زيادة فوائده الصافية

 جه اإلجتماعية واإلقتصادية هلا بطريقة متوازنة. و وجيب أثناء حتليل أثر تلك الرتتيبات اإلنتباه إىل األاحلد األدىن لألجور. 

من هذا التقرير وحيدد نظام حتديد احلد  الثالث  ، يصف القسمالثاينقتصادي يف األراضي الفلسطينية احملتلة يف القسم قصري للوضع اال استعراضبعد 
 األدىن لألجور احلايل.

وخط  ةيوضع األجور يف اإلقتصاد الفلسطيين يف الوقت الذي مت فيه تنفيذ احلد األدىن لألجور ألول مرة للحصول على مرجععرض القسم الرابع ستوي
. ويتم 2018- 2013حتلياًل لتطور وضع األجور واجتاهاته خالل الفرتة الواقعة بني القسم اخلامس  يشمل(. و 2018أساس لتقييم الوضع احلايل )

أثر هذه اخلطوة،  ، أي سنتني بعد إدخال احلد األدىن لألجور إىل حيز التنفيذ، وبالتايل الوقت املناسب لتقييم2015تركيز خالل تلك الفرتة على العام 
 كي حيدد ويقدر السيناريوهات املختلفة لتعديالت األجور.  2018وضوع األجور عام وأما القسم السادس، فيشمل وصفاً وحتليالً ملإن كان هلا أي أثر. 

 وأخرياً، يقدم القسم السابع من هذا التقرير بعض اإلستنتاجات والتوصيات. 

 المنهجية

 األدىن لألجور الذي من شأنه أن: للحدالدول األعضاء على انشاء نظام  131الدولية تشجع إتفاقية منظمة العمل 

  الدنيانطاقاً واسعاً للتطبيق وحيث تبقى اإلستثناءات اليت متت يف حدودها يقدم . 
 آلية إلصالح وتعديل احلد األدىن لألجور بني احلني واآلخر. ؤدي إىل إجياد ي 
  مع الشركاء اإلجتماعيني. يستند إىل مبدأ التشاور الكامل 
 .ُيشرك الشركاء اإلجتماعيني بشكل متساٍو واخلرباء املستقلني يف تصميم وتشغيل النظام 
  .حيدد مستويات احلد األدىن لألجور حبيث تأخذ باإلعتبار إحتياجات العمال وعائالهتم والعوامل اإلقتصادية 
 جور. يشمل إجراءات سليمة لضمان تطبيق فاعل للحد الدىن لأل 
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( املعلومات اليت مت مجعها من أصحاب املصلحة خالل مهمة امتدت ألسبوع واحد يف الربع األخري من مايو 1وتستند الدراسة إىل ثالثة مصادر رئيسية: 

ل اجلهاز املركزي لإلحصاء ( االستخدام املكثف للبيانات املنشورة من قب3الوثائق والتقارير واملقاالت والكتب املنشورة حول هذه املسألة و  (2 ،2019
 .املنطقةمت تقييم هذه البيانات من قبل دائرة اإلحصاء التابعة ملنظمة العمل الدولية باعتبارها ذات جودة ممتازة وواحدة من أفضل البيانات يف و  .الفلسطيين

بيانات عن األجور اليومية ، وبالتايل فهي املؤشر    تشملاليت يوفرهااجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيينجتدر اإلشارة أيًضا إىل أن إحصائيات األجور و 
 .املستخدم يف هذه الدراسة

العاملني  ر. وهذا يعين أنأمهية البيانات اليت استخدمناها حيث تركز على العمال املشمولني رمسيًا باحلد األدىن لألجو  كما ال بد من الرتكيز هنا على 
 اجلدول أدناه عدد العمال املشمولني مقابل اإلمجايل يوضحو من التحليل. ن يو مستثن  حلساهبم

 م الدراسةهعدد العمال الذين تشمل

 قطاع غزة الضفة الغربية  

العدد اإلمجايل  العمال الذين تشملهم الدراسة 
)يستثىن غري 

 املوظفني(

العمال الذين تشملهم 
 الدراسة

العاطلني عن العدد اإلمجايل 
  العمل

2013 284 000  198 000  

2018 326 000 574 000 207 000 354 000 

 
 :+( حسب احلالة15باملقارنة ، يشار أدناه إىل إعادة تقسيم مجيع األفراد )

 

15 +

 فأكثر
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 جورقضية الحد األدنى لأل

 غالًبا ما يكون هناك سوء فهم فيما يتعلق بتعريف احلد األدىن لألجور ووظيفته.

األجر . وبالتايل ، فإن احلد األدىن لألجور ليس متوسط على حنو غري مالئم من األجور املتدنية لعمالالغرض من احلد األدىن لألجور هو محاية اإن 
 . ، والعوامل االقتصادية من ناحية أخرىوازن بني احتياجات العمال وأسرهم، من ناحيةالت إىلويستند يف املقام األول 

يف جور املتدنية جداً نصيب عدد كبري من العمال. ن األما مل تك تأثريها على االقتصاد يبقى ضئيالً ، فإن علق بالعمال ذوي األجور املتدنيةوحقيقة أهنا تت
، قد ال يغطي احلد األدىن لألجور كل هذه االحتياجات ألهنا تظل أجرًا وليس إعانة. ويف حني أن احلد األدىن لألجور هو بالتأكيد عنصر الوقت نفسه

القضاء  ة من أجلليت هتدف إىل التغلب على الفقر، جيب أن تستكمل هذه اخلطوة  بتحويالت اجتماعية حتددها الدولأساسي يف السياسة االجتماعية ا
 .بفعالية على الفقر

يد ، واليت ميكن استخدامها لتحدبلدان عن طريق املفاوضة اجلماعيةيف العديد من الكما ويهدف احلد األدىن لألجور إىل حتديد احلد األدىن واستكماله  
 . احلايل من خالل املؤسساتاألجور فوق احلد األدىن

  



10 
 

 1السياق اإلقتصادي وسوق العمل .2

، إذ تعطلت األنشطة اإلنتاجية يف غزة بسبب الصراعات واإلغالقات املستمرة الوضع االقتصادي الصعب والقيود اليت يفرضها االحتاللب يتسم هذا السياق
 جلوي والبحري املستمر منذ أكثر من عشرة سنوات. منذ سنوات واحلصار اإلسرائيلي الربي وا

 .ستحيلوشهدت غزة خالل تلك الفرتة  ثالثة حروب مع إسرائيل، وتآكلت فيها القاعدة اإلنتاجية، وأصبحت التجارة مع العامل اخلارجي أقرب إىل امل

ود تعيق بشدة القطاع اإلقتصادي ا كان عليه احلال يف غزة ، إال أن القيعلى الرغم من أن أداء االقتصاد وسوق العمل يف الضفة الغربية كانا أفضل بكثري ممو 
. تصادي وسبل العيش، إذ يعاين اقتصاد الضفة الغربية من زيادة يف األنشطة االستيطانية وهدم املباين الفلسطينية والقيود الدائمة اليت تعيق النشاط االقهناك

 إىل جانب جدار الفصل. الرتابية واخلنادق  احلواجزوالبوابات املعدنية  وتشمل هذه القيود حواجز الطرق ونقاط التفتيش

، ية واألمنية اإلسرائيلية الكاملةخاضعة للسيطرة اإلدار أراضي الضفة الغربية  2/3وال تزال املنطقة )ج( اليت ُتشكل مصدر حيوي للموارد الطبيعية ومتثل 
 .التنمية الفلسطينية الوصول إليها  ميكنوما يقرب من ثالثة أرباع األراضي الواقعة فيها ال

 فروق حادة بين إقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة. 1.2

غزة وتباطؤ يف الضفة الغربية، وما ساهم يف عدم حدوث اهنيار كامل يف االقتصاد يف كان هناك تدهور حاد يف   2018، يف عام اليةبالنظر إىل الفرتة احل
لكن اخنفض هذان املصدران وانفاق السلطة الفلسطينية على القطاع. تحويالت الكبرية مبا يف ذلك مساعدات املاحنني ال غزة يف السنوات األخرية هي

 %2ويف الضفة الغربية، اخنفض النمو احلقيقي إىل حوايل  .2018% يف عام 8بشكل كبري مؤخرًا مما أدى إىل تقلص النشاط االقتصادي يف غزة بنسبة 
، حيث أثر اخنفاض تدفقات املساعدات واالشتباكات املتكررة مع القوات اإلسرائيلية على ل من متوسطه يف السنوات السابقةق، أي أ 2018يف عام 

 .2النشاط االقتصادي

% يف الضفة الغربية. كما شهدت قطاعات اخلدمات 12% ومنت التجارة )مبا يف ذلك املطاعم والفنادق( بنسبة  9وتوسع قطاع البناء بأكثر من 
 .ا، وإن كان حمدودً قطاع التجارة والضيافة بعض النمووالتصنيع منًوا متواضًعا. أما يف غزة، فقد شهد القطاع الزراعي و 

 . 3من إمجايل العمالة%30من االقتصاد الفلسطيين و  % 25سوى حوايل ن هذه القطاعات ال متثل أإىل وجتدر اإلشارة 

 مقارنًة مع، 2018م من الناتج احمللي اإلمجايل يف عا %37.1ارتفع العجز التجاري إىل ، سواء الصادرات والواردات على حد يف حني ارتفعتو 
 .يف العام السابق 35.2%

، ولكن يف غزة اخنفض نصيب الفرد من الناتج احمللي يف الناتج احمللي اإلمجايل للفرديف املائة  0.8متكنت الضفة الغربية من حتقيق منو طفيف قدره و 
وهذا من شأنه أن يوجه ضربة كبرية لسبل العيش ومستويات املعيشة حيث  تؤكد أرقام الفقر على املدى الطويل الوضع املأساوي  %.9.5بنسبة اإلمجايل 

 ، اخنفضت نسبة السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر من2017و 2009واالحنراف املتزايد مقارنة مع الضفة الغربية. يف الفرتة الواقعة بني عامي 
 4يف املائة 53يف املائة إىل  38.3يف املائة يف الضفة الغربية، بينما ارتفعت يف غزة من  13.9يف املائة إىل  19.4

                                                           
 ، قصة سوقي عمل: عدم 2، وحدة 2019األراضي العربية احملتلة،  عمال  : وضع 2019عام  108يستند هذا القسم إىل تقرير املدير العام يف مؤمتر العمل الدويل يف اجللسة  . 1

 يف قطاع غزة. يف الضفة الغربية، واهنيار يقني 
 .2019 حمدث عام  البنك الدويل: النشاط اإلقتصادي الفلسطيين،.  2
 ة ومسوحات القوة العاملة الفصلية للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني . المصدر: حسابات منظمة العمل الدولية مبنية على أساس الحسابات الوطني 3
 .8، ص2019وضع عمال األراضي العربية احملتلة، .  4
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،  2018ومن التطورات األخرى اليت قد تكون هلا عواقب وخيمة على األجور والدخل أن الوضع املايل للسلطة الفلسطينية أصبح أكثر خطورة يف عام 
 ورافق ة وهامة ال هتدد فقط االستدامة املالية للسلطة الفلسطينية ولكن أيًضا استقرار  القطاع املصريف واالقتصاد الفلسطيين ككل.وظهرت خماطر جديد

 كل التمويل  توقفاخنفاض كبري يف املساعدات املقدمة للسلطة الفلسطينية ، حيث   2018حدة يف عام اعتماد قوانني مكافحة اإلرهاب يف الواليات املت
، أصدر الكنيست اإلسرائيلي قانونًا حياكي قانون تايلور األمريكي،  2018ويف يوليو  .(2017مليون دوالر أمريكي يف عام  359األمريكي لألونروا )

من دفوعة للمستفيدين والذي يتطلب ختفيض مدفوعات التحويل من إسرائيل إىل السلطة الفلسطينية مبا يعادل املبالغ )املقدرة من احلكومة اإلسرائيلية( امل
أهنا ستحجب  2019، فقد أعلنت احلكومة اإلسرائيلية يف فرباير  2018على الرغم من أن التحويالت مل تتأثر يف عام  .الشهداء الفلسطينيني  عائالت

يف املائة من املبلغ احملول  6.6 شهرًا ، أي ما يعادل 12مليون دوالر أمريكي من عمليات التخليص اجلمركي وضريبة القيمة املضافة على مدار  138
 .2018إىل السلطة الفلسطينية يف عام 

أهنا لن تقبل أي مدفوعات مجركية وختليص لضريبة القيمة املضافة من إسرائيل حىت تتم  2019رداً على ذلك ، أعلنت السلطة الفلسطينية يف أوائل عام و 
، أعلنت السلطة وحتسبا لنقص كبري يف التمويلوهذا من شأنه أن يقلل من عائداهتا مبقدار الثلثني.   .استعادة األموال احملتجزة وتسديد املدفوعات بالكامل

ن هذا اإلجراء احلاد كافياً لتغطية النقص ومع ذلك، لن يك 5. يف الضفة الغربية وقطاع غزة ملوظفيهاالرواتب   األجور الفلسطينية عن ختفيضات كبرية يف
التوصل إىل حل قريب، فمن احملتمل أن تكون العواقب مدمرة ، مما يزيد من احتمال االهنيار احلقيقي يف قدرة السلطة الفلسطينية  يف امليزانية. وإذا مل يتم

 .وهذا بدوره سوف يرتتب عليه آثار حادة تنتشر يف مجيع أحناء القطاع املصريف الفلسطيين واالقتصاد واجملتمع ككل .على احلكم بشكل فعال

 سوق العمل . تطورات2.2

 ، كان هناك ركود نسيب يف التوظيف يف الضفة الغربية وقطاع غزة. 2018-2012خالل الفرتة 

يف غزة ، اخنفضت ، وأما .٪ بني النساء17٪ مقارنة بـ 73، ظل معدل مشاركة الرجال يف القوى العاملة ثابًتا عند حوايل خالل السنوات الثالث املاضية
٪ على التوايل 22٪ و 70)أقل من  2018٪ على التوايل يف عام 17٪ و 61لعاملة لكل من الرجال والنساء حيث بلغت معدالت املشاركة يف القوى ا

 .2016يف عام 

 2018-2012العمالة والبطالة 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 (000) البطالة 
 574 547 574 573 558 517 519 الضفة الغربية

 254 279 289 277 249 267 256 غزة
 (%) البطالة  

الضفة 
 الغربية

 14.6 15.4 15.5 15.0 15.5 16.8 17.3 ذكر
 29.3 31,2 29.8 26.7 27.4 26.0 25.4 أنثى

 37.9 32.8 34.4 35.9 40.2 27.7 26.8 ذكر غزة
 62.4 61.3 65.3 59.6 56.9 53.0 49.9 أنثى

 

                                                           
دوالر مقابل سعر الصرف  550لي شهرياً )حوايل ( شيكل اسرائي2000%( من أي راتب أكثر من )50سيتم مبقتضى  اإلقتطاعات الضريبية املعلن عنها ختفيض  رواتب موظفي السلطة الفلسطينية  مبعدل النصف ).  5

3.63.) 
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، اخنفضت العمالة يف غزة . يف املقابل2018يف عام  27400ر مبقدا معدل العمالة، زاد الضفة الغربية خرية من هذه الفرتة، يفبالنظر إىل السنة األو 
 .من مجيع الوظائف % 9، مما ميثل خسارة حوايل  25000مبقدار 

 العمالة يف الضفة الغربية. الزيادة اليت حققتهاوظيفة، مما القى بظالله على  32000ويتضح أنه على مدار العامني املاضيني، فقدت غزة أكثر من 

مشاركتهم يف القوى العاملة ونسب ، إذ أن ، الذين يشكلون مًعا ثلثي السكان يف سن العمللفئات حرمانًا هي النساء والشبابأنه أكثر ا أيضاً  ويتضح
سوق العمل مقيًدا  بسياسة ، ويبقى  لضفة الغربيةأخرى يف غزة أكثر من االعمالة إىل السكان أقل بكثري من املعدالت املناظرة للرجال البالغني ومرة 

 .اإلغالق اإلسرائيلية

 2018-2017مؤشرات رئيسة لسوق العمل في الضفة الغربية 

 

 

 2017 2018 2017-2018 

 النسبة املئوية للتغري   

 2.7 848 1 799 1 عاماً )باآلالف( 15السكان الذين تزيد أعمارهم عن 

 3.5 849 820 القوى العاملة )باآلالف(

 4.8 702 670 العمالة )باآلالف(

 5.0 574 547 الضفة الغربية

 3.7 127 123 اسرائيل واملستوطنات 

 2.4– 147 151 البطالة )باآلالف(

 النسبة املئوية للتغري               

 0.3 45.9 45.6 معدل املشاركة يف القوى العاملة )٪(

 0.5 73.5 73.0 ذكور

 0.2 17.4 17.2 إناث

 0.4– 32.8 33.2 شباب

 0.8 38.0 37.2 نسبة العمالة إىل السكان )٪(

 1.0 62.8 61.8 ذكور

 0.4 12.3 11.9 إناث

 0.1 23.1 23.0 شباب

 1.1– 17.3 18.4 معدل البطالة )٪(

 0.8– 14.6 15.4 ذكور
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 1.9– 29.3 31.2 إناث

 1.3– 29.5 30.8 شباب

 مجاليات بسبب التقريبمالحظة: قد ال يتم حساب اإل
 .2018و 2017املصدر: حسابات منظمة العمل الدولية على أساس اإلحصاء املركزي الفلسطيين، مسح القوى العاملة الفصلية، 

 

 2018-2017مؤشرات سوق العمل الرئيسية في غزة، 

 2017 2018 2017–18 

 النسبة املئوية للتغري   

 3.0 135 1 102 1 عاماً )باآلالف( 15السكان الذين تزيد أعمارهم عن 

 1.9– 447 456 القوى العاملة )باآلالف(

 8.9– 254 279 العمالة )باآلالف(

 9.1 193 177 البطالة )باآلالف(

 النسبة املئوية للتغري                 

 2.0– 39.4 41.4 معدل املشاركة يف القوى العاملة )٪(

 3.7– 61.3 65.0 ذكور

 0.2– 17.3 17.5 إناث

 1.7– 27.1 28.8 شباب

 2.9– 22.4 25.3 نسبة العمالة إىل السكان )٪(

 5.6– 38.1 43.7 ذكور

 0.3– 6.5 6.8 إناث

 1.8– 9.5 11.3 شباب

 4.4 43.2 38.8 معدل البطالة )٪(

 5.1 37.9 32.8 ذكور

 1.1 62.4 61.3 إناث

 4.3 65.1 60.8 شباب

 اليات بسبب التقريبمالحظة: قد ال يتم حساب اإلمج
 2018و 2017املصدر: حسابات منظمة العمل الدولية على أساس اإلحصاء املركزي الفلسطيين، مسح القوى العاملة الفصلية، 

 .حيث أن عدد العاطلني عن العمل واحملبطني من البحث عن فرصة عمل يفوق عدد العاملني ينهار االقتصاد وسوق العمل يف غزة أن يف الواقعيتضح 
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املاضية والقيود  12الواقع أن العامل األكثر أمهية الذي يؤثر على اقتصاد غزة وسوق العمل فيها هو احلصار الذي تفرضه إسرائيل على مدى السنوات الـ 
لن يكون كافياً يف ظل  ويف حني أن إهناء احلصار املفروض على غزة شرط الزم لتعايف اقتصاده، فإن هذا  املرتبطة بذلك على حركة األشخاص والبضائع.

 غياب استثمارات واسعة النطاق إلصالح البنية التحتية املتدهورة هناك.
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 . السمات األساسية للحد األدنى لألجور في األرض الفلسطينية المحتلة3

 خطوات رئيسة نحو وضع حد أدنى لألجور في األرض الفلسطينية المحتلة. 1.3

قانون العمل رقم جلنة االجور الثالثية  من خالل    مت تشكيلوقد . 2000يف األراضي الفلسطينية احملتلة رمسياً يف عام احلد األدىن لألجور  نظام  أًنشئ
 :" اليت تتمثل وظائفها فيما يلي 89و  88و  87و  86يف املواد  2000( لعام 7)

 ة باإلضافة إىل تقدمي توصيات يف هذا الصدد إىل جملس الوزراء.. دراسة السياسات العامة املتعلقة باألجور ومدى توافقها مع مستويات املعيش1

 (.87. حتديد احلد األدىن لألجور الذي جيب إصداره بقرار من جملس الوزراء. ")2

 لألجور تغطية . وبالتايل ، يضمن نظام احلد األدىن6على أنه ال ينبغي دفع أي عامل أقل من هذا احلد األدىن لألجور املعتمد قانونًا 89وتنص املادة 
 .131واسعة كما هو منصوص عليه يف اتفاقية منظمة العمل الدولية 

 حيث قدم القرار مزيًدا من التفاصيل حول تكوين جلان األجور وانشاء جلان فرعية.20047ورغم النص القانوين، مل يتخذ قرار لتنفيذ هذه املواد حىت عام 
فرباير  5صدر يف 8بقرار جديد 2012/2013التالية. ولكن مل يتم حتديد احلد األدىن لألجور حىت   وسنتحدث مبزيد من  التفصيل عن ذلك يف الفقرة

 ور". مع بعض التغيريات اليت أدخلت على تشكيل "جلنة األج 2004، بناًء على قرار  2012

 8,50شيكل يف اليوم و 65شيكل يف الشهر و  1,450، مبعدل  2012أكتوبر  9أخريًا ، اعتمدت السلطة الفلسطينية احلد األدىن لألجور الوطنية يف 
( سنوات من النمو املرتفع لكن غري املستقر حيث شهد اإلقتصاد الفلسطيين تباطؤ 3بعد ) .مت اختاذ القرار يف سياق اقتصادي حمبط .شيكل يف الساعة

يف عام  %23إىل  2011يف عام   %21البطالة ، من  وأدى الركود يف النشاط االقتصادي الفلسطيين إىل زيادة يف معدل. 2012كبري يف سنة 
اختذ  ة يف البلدان العربية األخرى، إذ ، بتشجيع من االنتفاضات العربي10وط العامة على السلطة الفلسطينيةباإلضافة إىل ذلك، زادت الضغ .20129

 .على ارتفاع أسعار الوقود والسلعتجاجاً ن مظاهرة كبرية للفلسطينيني احقرار حتديد احلد األدىن لألجور بعد أسابيع قليلة م

  الحد األدنى لألجور: شريعالمحتوى المؤسساتي لت. 2.3

 جور، واكتفى بوضع ثالثة مبادئ رئيسية:مل يقدم تفاصيل حول عملية وضع احلد الدىن لأل 2000تشريع احلد األدىن لألجور لعام إن 

 ور هي هيئة استشارية ثالثية )تسمى جلنة األجور فيما بعد اللجنة الوطنية لألجور(، ويتخذ اهليئة املسؤولة عن اقرتاح  معدل احلد األدىن لألج
 القرار النهائي جملس الوزراء.

 ال يوجد معدالت مبنية على أساس جغرايف أو قطاعي(.  وحدوطين م لجور معددىن لأليعترب معدل احلد األ( 
  على اساس منتظم.  سنوياً  واحدة على األقل تنعقد اللجنة الوطنية لالجور مرة 

                                                           
 (.1إنظر ملحق ).  6
 (. 2إنظر ملحق ) . 7
 (.3إنظر ملحق ).  8
 .2013، تقرير املدير العام، جنيف 2013منظمة العمل الدولية،وضع عمال األراضي العربية احملتلة عام .  9

 ETF)ماس( ملؤسسة التدريب األوروبية الفلسطيينهد احباث السياسات اإلقتصادية عسياسات سوق العمل والعمالة يف فلسطني، اعداد مم.  10
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وعلى أية حال، قدم  مل ُيشار إىل العملية أو املعايري الواجب أخذها بعني اإلعتبار لوضع احلد األدىن لألجور، إذ أسندت هذه املسؤولية إىل جلنة األجور. 
  وإجياد مؤسسة جديدة.  اللجنة  كلهيبشأن  تفاصيل إضافية 2004قرار جملس الوزراء لعام 

(: مخسة من احلكومة )وزراء العمل واملالية واالقتصاد الوطين والتخطيط  ، مت حتديد تكوين جلنة األجور من خالل اإلشارة إىل عدد املمثلني )مخسة عشرأوالً 
 ت(. عن العمال )ختتارهم النقاباأصحاب العمل( ومخسة ممثلني نقاباتلعمل )يتم اختيارهم من قبل ( ؛ مخسة ممثلني عن أرباب االعدل

وتكون هذه  .املؤسسة اجلديدة عبارة عن شبكة من اللجان الفرعية لألجور يف كل منطقة )حيث يوجد مكتب عمل( يتم تعيينها بواسطة جلنة األجور
أصحاب بة نقااللجان الفرعية لألجور ثالثية األطراف ، وتتألف من ممثل حكومي )مدير مكتب العمل يف احملافظة( ، وممثل ألصحاب العمل )ختتارهم 

 (. العمل( وممثلون عن العمال )ختتارهم النقابات العمالية

 :تلعب شبكة اللجان الفرعية لألجور دور هيئة فنية تساعد جلنة األجور على مجع املعلومات واختاذ القرارات

سواء على مستوى النشاط أو القطاع أو على مستوى ، ع املعلومات املطلوبة حول األجور( مجع مجي1وىل اللجنة الفرعية يف كل منطقة املهام التالية: "تت
  ."ورالوطنية بشأن احلد األدىن لألج ( تقدمي توصية إىل اللجنة3( تزويد اللجنة الوطنية باملعلومات الالزمة ؛ 2؛  احملافظة

أن جتتمع مرة واحدة يف السنة ، لكن يضيف على أن اللجنة الوطنية لألجور جيب  2004يؤكد قرار عام و جيب أن جتتمع هذه اللجان الفرعية كل شهر. و 
 .أنه ميكن عقدها أيًضا بناًء على طلب أحد أعضائها

 بشكل أكثر دقة تكوين ممثلي أصحاب العمل والعمال على النحو التايل: 2012أخريًا ، حيدد القرار األخري الصادر يف فرباير و 

 فلسطينية، ، رئيس احتاد الصناعات الد غرف التجارة والصناعة والزراعةيس احتا، رئم: رئيس جملس تنسيق القطاع اخلاصممثلو أرباب العمل ه
 .، رئيس مجعية البنوكرئيس احتاد املقاولني

  نقابات للاألمني العام  فلسطني، عمالللالحتاد العام ممثلو نقابات العمال هم: األمني العام لالحتاد العام لنقابات عمال فلسطني ، األمني العام
 .يف اجلامعات الفلسطينية العاملني و  املعلمني ، رئيس احتادابات عمال فلسطني يف غزةلنق لالحتاد العام ، األمني العاماملستقلة ةيالعمال

يف مال مبا ونلخص ما سبق بالقول أن نظام احلد األدىن لألجور يف األراضي الفلسطينية احملتلة يتميز بأنه يضع معدل وطين واحد ينطبق على مجيع الع
 ل حمافظة.مت اقرتاح احلد األدىن لألجور من قبل جلنة األجور الثالثية الوطنية املدعومة تقنًيا من قبل اللجان اإلقليمية الفرعية املنشأة يف ك .ذلك القطاع العام

مرة واحدة على األقل  من املفرتض أن جتتمع  اليتيتم اختاذ القرار النهائي من قبل جملس الوزراء على أساس االقرتاح املقدم من اللجنة الوطنية لألجور و 
 .كل عام

ولكن ميكن معاجلة هذا املوضوع بالطريقة اليت اقرتحها وزير العمل  .ال يوجد حكم قانوين يف القانون أو القرارات املتعلقة بعملية اإلنفاذ وتدابري االمتثال
نُظمت حول عملية وضع احلد األدىن لألجور. ويرى بأن اإلمتثال يتطلب حسب ما هو مدون يف ملخص نقاش الطاولة املستديرة اليت  2012عام 

وهبذا يكون مفتشي العمل هم بطبيعة  .11مشرتكة من وزارة العمل والنقابات، إضافًة إىل التزام القطاع اخلاص والدور اإلشرايف للمفتشني امليدانينيجهوداً 
 احلال أداة إنفاذ احلد األدىن لألجور.

                                                           
 .3. ص2012 ( رام اهلل9. احلد األدىن لالجور بني التشريع والتطبيق، نقاش الطاولة املستديرة )) ماس(معهد احباث السياسات اإلقتصادية الفلسطيين.  11
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: "يعاقب ]صاحب العمل[ بغرامة ال تقل قيمتها عن 132عدم االلتزام باحلد األدىن لألجور منصوص عليها يف املادة حال صوص عليها يف العقوبات املن
  و .يورو( ، باإلضافة إىل إلزامه بدفع الفرق يف األجر للعامل 125( ( دينار أردين )100يورو( وال تزيد عن ) 63( دينار أردين )50)

 ." ف الغرامة وفًقا لعدد العمال الذين ارتكبت املخالفة ضدهمجيب أن تتضاع

 دنى لألجورعملية وضع الحد األ. 3.3

 : 12لتحديد احلد األدىن لألجور على النحو التايل 2012يف عام  عملياً، مت اختاذ القرار 

 االجتماعات الرمسية للجنة وكذلك احلوارات غري الرمسية داخل استندت العملية إىلو دأبت اللجنة الوطنية لألجور أن جتتمع على مدار عام كامل تقريًبا. 
 .كما مت استخدام البيانات املقدمة من اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين وكذلك مراجع املعايري الدولية   النقابات وممثلي القطاع اخلاص.النقابات وبني

وكحل  شيقل. 1,250شيقل بينما قدم أصحاب العمل  1,750 األدىن لألجور الشهريأن يكون احلد ويف هناية هذه املرحلة، اقرتح ممثلو العمال 
يعّرف قانون العمل لعام شيقل يف الساعة.  8,5شيقل يومياً، و 65شيقل شهرياً، و 1,450وسط، اقرتح وزير العمل أن يكون احلد األدىن لألجور 

دىن لألجور على النحو التايل: "األجر الكامل ، الذي يشمل األجر األساسي ، يضاف مكون األجر الذي يتعني النظر فيه للمقارنة مع احلد األ 2000
 ."إليه العالوات والبدالت السارية

، وافق ثالثة عشر عضواً )من أصل مخسة عشر( من يف النهاية. و حدد الوزير موعًدا هنائًيا ألعضاء اللجنة للنظر يف العرض والرد عليه يف اجللسة اخلتاميةو 
 ، شريطة أن2012أكتوبر  9زراء الفلسطيين يف نة الوطنية لألجور على األرقام اليت قدمها الوزير ومت التصديق عليها بعد ذلك من قبل جملس الو اللج

  .اعداد ذاهتا، حبيث ميكن للشركات 2013تدخل حيز التنفيذ يف يناير 

واللجان الفرعية إال اجتماعات قليلة للغاية، ولسوء احلظ توقف العمل باحلد األدىن لألجور ، مل تعقد اللجنة الوطنية لألجور دىن لألجوروبعد اقرار احلد األ
  بعد ذلك بفرتة بسيطة. 

 
  

                                                           
 .op. cit) ماس(، احلد األدىن لألجور بني التشريع والتطبيق، معهد احباث السياسات اإلقتصادية الفلسطيين.  12



18 
 

 : 2013هيكل الحد األدنى لألجور عند تنفيذه عام حول خلفية . 4

وضع اإلقتصادي جتعله من الصعب توحيد النتائج كي يف سوق العمل واليقدم التحليل نتائج للضفة الغربية وقطاع غزة بشكل منفصل، إذ أن الفروقات 
 قتصادي. التحليل اإلال يفقد التحليل قيمته من وجهة نظر 

 هيكل الحد األدنى لألجور عند تنفيذه أول مرةحول . خلفية 1.4

ي أية تعديالت مستقبلية على احلد األدىن كي نعلم كيف جنر   2013عام  مثة أمهية لتحليل ما كان عليه وضع األجور عندما مت إدراج احلد األدىن لألجور
، إذ سندرج حتلياًل مؤسساتياً أعمق يف القسم الذي يلي ففي هذا القسم نركز على األوجه اإلقتصادية واملالية بشكل رئيسي لألجور وإدارة آلية وضعه. 

 جات والتوصيات. . كما سنناقش إحتياجات العمال وعائالهتم، إضافًة إىل اإلستنتا2018مستخدمني بيانات 

 . العمال الذين يتقاضون أجراً أقل من الحد األدنى لألجور2.4

 الضفة الغربية

وحسب ما  2013عام  13يف الضفة الغربية )بإستثناء العاملني يف اسرائيل واملستوطنات( للعمال -متوسط األجور  – جوردىن لألكانت  نسبة احلد األ
 دىن لألجور. % من معدل الرواتب اليت كانت تقل عن احلد األ31عامل أو  88.000وايل ، وهذا مُيثل ح0.7214يعرف مبؤشر كايتز 

 (. قة الرماديةيوضح الرسم البياين أدناه توزيع األجور يف الضفة الغربية اليت تصور حصة العمال الذين يتلقون أجوراً دون احلد األدىن لألجور )املنط

 

                                                           
 ما لم ُيشار خالف ذلك،، يستثنى من العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية األشخاص الذين يعملون في اسرائيل والمستوطنات اإلسرائيلية..  13
 .األدىن األجر هو املتوسط األجر كان  كلما  ، كايتز  مؤشر ارتفع كلما(.  أعاله ٪ 50 و املتوسط األجر من أقل يدفعون العمال من ٪ 50)يقيس مؤشر كايتز كيف يتم إغالق احلد األدىن لألجور من األجر املتوسط  14
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لقدرة ل نظراً  فيه املزيد من التفاؤل، يبدو شيقل يومياً( ورغم أنه مربر مبستوى احلد األدىن للمعيشة 65املستوى )على هذا  إن إصالح احلد األدىن لألجور
% من العمال 30وهذه حقيقة أن أكثر من  أن ذلك ال يعين أنه صعب التطبيق وخاصًة يف بعض القطاعات. وسياسة أجور الشركات، إال اإلقتصادية 
ن احلد الدىن لألجور الذي يعلو ما ميكن مشاهدته يف أماكن أخرى، لكن يوجد تنوع واضح يف النسب املئوية على املستوى أقل م   جراً أيتقاضون 

 القطاعي كما سنالحظ الحقاً. 

يسمح لنا باحلساب على  منوذجقمنا بتطوير هناك جانب آخر بالكاد يتم النظر فيه: تأثري االمتثال التام للحد األدىن لألجور على إمجايل فاتورة األجور. 
، ٪( على إمجايل فاتورة األجور يف االقتصاد100 ألجور )عندما يكون معدل االمتثالأساس توزيع األجور من خالل ختفيف األثر الكامل للحد األدىن ل

 . تويات احلد األدىن لألجورحلساب تأثري السيناريوهات املختلفة للزيادات املستقبلية احملتملة يف مس 6لقسم ا يف ستخدم هذا النموذجنوس
كان سيزيد من إمجايل فاتورة األجور يف الضفة الغربية مبقدار 15  2013وعند تطبيق هذا النموذج، يبدو أن االلتزام الكامل باحلد األدىن لألجور يف عام 

 %.  5.8مليون شيكل يومًيا، بزيادة قدرها  1.6

 غزة

عامل، أي  97.000، وهذا ميثل أن 0.90  بلغ  2013عام يف كايتز سم البياين التايل أن مؤشر  يبدو الوضع يف غزة أكثر صعوبة، إذ يوضح الر 
 %،  كانوا يتقاضون أقل من احلد األدىن لألجور. 48.9

0 

 

                                                           
 يف اليومكل شي 65لألجور سريتفع أجرهم إىل ذا اعتربنا أن مجيع العمال الذين يتقاضون رواتب أقل من احلد األدىن . إ 15
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 وجهة نظر سياسية. رمبا أن احلد األدىن لألجور الذي يرتك نصف القوة العاملة دون مستواه ال ينسجم والوضع اإلقتصادي للبلد رغم إمكانية فهمه من
  وإذا قمنا بتطبيق منوذج أثر اإلمتثال الكامل ستكون األرقام أكثر إزعاجًا من تلك اليت الحظناها يف الضفة الغربية. 

يوميًا   مليون شيكل 2.7أن يزيد إمجايل فاتورة األجور يف غزة مبقدار  2013يف عام  16يف الواقع، كان من شأن االمتثال الكامل للحد األدىن لألجور
 .% من إمجايل فاتورة األجور يف غزة 19أي بزيادة قدرها 

 حسب القطاع . العمال الذين يتقاضون أقل من الحد األدنى لألجور3.4

 :من أجل فهم ودراسة اجتاهات األجور الرئيسية وهياكلها ، فإننا ندرس القطاعات وليس قائمة الصناعات املفصلة. لذلك لدينا ستة قطاعات

 ة والصيد وصيد األمساكالزراع 
 التعدين واحملاجر 
 التصنيع 
 النقل والتخزين 
 التجارة والفنادق واملطاعم 
 17دمات منقسمة إىلخلا: 

 خدمات منخفضة األجور
 خدمات مرتفعة األجور

 لضفة الغربية ا

، كان قريًبا من متوسط 2013الغربية، يف عام  األجر اليومي حسب القطاعات؛ يبدو أن احلد األدىن لألجور يف الضفةبالنظر اآلن إىل أرقام متوسط 
 .األجر يف الزراعة والتصنيع والتجارة / الفنادق / املطاعم

                                                           
 .شيقل يف اليوم 65مجيع العمال الذين يتقاضون رواتب أقل من احلد األدىن لألجور سريتفع أجرهم إىل  إذا اعتربنا أن 16
 :2013بالنظر إىل عدم جتانس اخلدمات ، قمنا بتقسيمها إىل فئتني على أساس األجر اليومي الذي لوحظ يف عام .  17
 

ملنظمات خارج احلدود علومات واالتصاالت ، األنشطة املالية والتأمني ، اخلدمات اإلدارية والدعم ، التعليم صحة اإلنسان وأنشطة العمل االجتماعي ، أنشطة ااألجور : الكهرباء والغاز والبخار واجلو ، امل مرتفعة خدمات
 .اإلقليمية

 
علمية والتقنية ، اإلدارة العامة والدفاع ؛ الفنون والرتفيه واالستجمام ، أنشطة اخلدمات األخرى ، أنشطة األسر خدمات منخفضة األجور: إمدادات املياه ؛ الصرف الصحي ، إدارة النفايات ، األنشطة العقارية ، املهنية وال

 .كموظفني
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كان قريًبا جًدا من   شيكل  65 ، مما يعين أن احلد األدىن لألجور1.00يقرتب من  هشاشة القطاعات الثالثة يف ذلك الوقت إذ  كايتز يؤكد مؤشر

 .يف الزراعةأعلى من األجر املتوسط وحىت األجر املتوسط 

 2013مؤشر كايتز حسب القطاع، الضفة الغربية، 

 مؤشر كايتز األجر )يومياً(متوسط  

  1.13            57.7                            الزراعة والصيد وصيد األمساك
  0.65            100.0                          التعدين واحملاجر

  0.93            70.0                             الصناعات التحويلية 
  0.81            80.0                             البناء 

  0.97            66.7                            التجارة والفنادق واملطاعم
  0.81            80.0                            النقل والتخزين

  0.68            96.2                            خدمات األجور العالية
  0.73            88.5                            خدمات األجور املنخفضة 

 
 :مل أمراً صعباً. و ميكن تقدير ذلك بطريقتنيجيعل عملية تنفيذ احلد األدىن لألجور احملدد يف هذا املستوى يف تلك القطاعات بشكل كاما وهذا 

يوضح الرسم البياين أدناه أن حوايل نصف العاملني  يف التجارة حيث  اضون أقل من احلد األدىن لألجوربالنظر إىل النسبة املئوية للعاملني الذين يتق
، إذ بلغت نسبة العاملني الذين لوضع يف قطاع الزراعة أكثر تعقيداً ويبدو ااملطاعم والتصنيع كانوا يتقاضون أقل من احلد األدىن لألجور. /الفنادق /

 %، وأما يف القطاعات األخرى، يبقى األمر غري خمتلف. 73دىن لألجور يف هذا القطاع يتقاضون دون احلد األ
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 طاع من القطاعات. استدامة معدل احلد األدىن لألجور ميكن إعطاء قيمة لألثر املايل على فاتورة الرواتب لكل قولتقييم 

 

 

% 11الث األكثر ضعفاً ما بني يالحظ أنه يف حال تطبيق احلد األدىن لألجور بشكل كامل سيكون معدل األثر  على فاتورة األجور يف القطاعات الث
 أما يف قطاعات اخلدمات واإلنشاء، فإن هذا احلد األدىن لألجور ميسور التكلفة.  %.18و

 غزة

من األجور املعتادة بإستثناء قطاع اخلدمات. أما يف القطاعات األخرى يبقى احلد األدىن لألجور أعلى من متوسط  دىن لألجور أعلىألويف غزة يبقى احلد ا
 جور بشكل سليم عندما مت إقراره. دىن لأل، ما مل يرتك امل بتطبيق احلد األاألجور
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 .يف معظم القطاعات 1.00نسبة تزيد على هشاشة األجور يف اقتصاد غزة، حيث يظهر   يؤكد مؤشر كايتزو 

 2013مؤشر كايتز حسب القطاع، غزة، 
 مؤشر كايتز متوسط األجر 
   

  3.25   20.0  الزراعة والصيد وصيد األمساك
  1.88   34.6  الصناعات التحويلية

  1.63   40.0  البناء
  2.17   30.0  التجارة والفنادق واملطاعم

  1.69   38.5  النقل والتخزين
  0.68   95.0  خدمات عالية األجر )مبا يف ذلك االتصاالت(

  0.84   76.9  خدمات متدنية األجر 

               

 .من الواضح أن نسبة العمال الذين كانوا يتقاضون أقل من احلد األدىن لألجور كانت مرتفعة للغاية، حىت يف قطاع اخلدمات
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.  

 .االمتثال التام للحد األدىن لألجور أن يزيد فاتورة األجور إىل مستوى بالكاد يكون مستداًما يف معظم القطاعاتأخريًا ، كان من شأن و 

 

 . الفجوة بين األجور والحد األدنى لألجور حسب المنطقة4.4

شيكل يومياً(، وأما يف بقية  90األعلى )ميكن تقسيم الضفة الغربية حسب املناطق إىل القدس ورام اهلل وسلفيت وبيت حلم حيث كان متوسط األجور 
 شيكل(.  70شيكل( بإستثناء أرحيا حيث كان  77املناطق، كان )

 شيكل.  57.7جور يف غزة كانت أقل بكثري يف كل احملافظات، وعلى وجه اخلصوص يف مدينة غزة حيث مل يتجاوز األجر اليومي وأما األ

 توضح اخلريطة التالية إعادة التقسيم:
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 2018-2013واتجاهات هيكل األجور خالل الفترة الواقعة بين  2015أثر الحد األدنى لألجور عام  .5

إدخال أو  ومن حيث املبدأ والنظرية ينضوي. دىن لألجور على إجتاهات وهيكل األجوريهدف هذا القسم إىل حتديد األثر احملتمل، إن وجد، للحد األ
 ثار رئيسة:تعديل احلد األدىن لألجور على ثالثة أ

 . زيادة يف األجور املتدنية.1

 فجوة األجور بني اجلنسني، إذ تتقاضى النساء العامالت بشكل عام أجوراً أقل مقارنة مع الرجال.. اخنفاض 2

د األدىن لألجور إخنفاض يف فجوة األجور على مستوى عاملي، لكن وبعد وقت تعود فجوة األجور جزئياً بسبب إنتشار األثر، أي إنتشار زيادة احل. 3
 ملستوى قريب من احلد األدىن أو حىت هيكل األجور. 

 . إتجاهات األجور العامة1.5

 جور بالركود وحىت التدين. جور يف الضفة الغربية خالل تلك الفرتة يالثبات النسيب واإلزدياد ببطء، واما يف غزة متيز متوسط األمتيزت زيادة األ

 

لألجور خالل تلك الفرتة يف اخنفاط النسبة املئوية للعمال الذين يتقاضون أجور أقل من احلد األدىن يف الضفة الغربية  أنعكست حالة ركود احلد األدىن
 وزيادة باملقابل يف قطاع غزة حيث نسبة عدم اإلمتثال كانت مرتفعة أصاًل. 

 2018-2015-2013العمال الذين يتقاضون أجور دون الحد األدنى خالل 

2013 2015 2018  
 الضفة الغربية 17% 25% 31%
 قطاع غزة 51% 50% 49%
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، أن اجتاه األجور يف الضفة  2013ميكننا أيًضا أن نالحظ يف الرسم البياين أعاله ، حيث ميثل احملور العمودي إدخال احلد األدىن لألجور يف يناير 

 وهذا يدل على ان احلد الدىن لألجور مل حيدث صدمة يف األجور.احلد األدىن لألجور. الغربية )املنحىن األزرق( ال يزال ثابًتا إىل حد ما حىت بعد انفاذ 

الذي يوضح التغيريات يف النسبة املئوية وليس مستويات األجور كما كان من قبل ، تقدير الدور الذي ميكن أن تؤديه  حناول من خالل الرسم البياين أدناه
 .ألجور يف الضفة الغربيةاملتغريات املعتادة الرئيسية يف اجتاه ا

اإلنتاجية، ورمبا نالحظ إجتاه معاكس بني تباين األجور والتغريات احلاصلة على مستوى العمالة حىت عام  تباينيبدو أنه ال يوجد أثر لتكلفة املعيشة و 
 ا بعد تنفيذ احلد األدىن لألجور. يف سنيت موجيب اإلشارة هنا إىل أن معدالت العمالة ازدادت . 2018ومن مث إجتاه متوازن يف عام  2017

 

 ، NWGمنو القيمة اإلمسية لألجور  

 .يف غزة ، ال ميكن مالحظة أي ارتباط مع االجتاهات اليت غالبا ما تكون غري منتظمة أو متناقصة
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 جور العامة )الضفة الغربية(: هيكلية وإتجاهات األ .2.5

 .2018وكذلك  2015، ويف عام (2013طبيق احلد األدىن لألجور )تيوضح الرسم البياين أدناه توزيع األجور يف عام 
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. فنرى كيف املنحىن األصفر 2013يف عدد العمال الذين يتقاضون دون احلد األدىن لألجور مقارنة يف عام  2015ميكننا مالحظة تغري واضح عام 
ر احلد األدىن لألجور )أي حتت احلد األدىن لألجور( ويعلو قلياًل إىل ( إىل جهة اليسار من حمو 2013) ( ينحدر أكثر من املنحىن األخضر2015)

على من احلد األدىن )فوق أ ل الذين يتقاضون أجراً . واإلجتاه اآلخر الذي يسهل مالحظته يعكس زيادة يف عدد العمااليمني )فوق احلد األدىن لألجور(
مع وجود زيادة ملحوظة يف عدد العمال الذين يتقاضون مبلغ  2018بشكل كبري يف عام وتعزز هذا اإلجتاه شيكل( يومياً.  180شيكل وأقل من  100
 شيكل.  120و 100و 70( مستويات لألجور : 3نه يوجد )أشيكل يومياً. وميكن القول  100-180

دىن وتنخفض بسالسة على حمور اليمني. حول حمور احلد األ 2015، ال نالحظ تغري على املنحنيات اليت كان ينبغي أن تزداد بشدة عام لوعلى أية حا
والذي يقارن  2014ويف ضوء تلك املعطيات، نتفق ونتائج البحث السابق حول أثر احلد األدىن لألجور يف األرض الفلسطينية احملتلة الذي أجري عام 

 لنخلص إىل ما يلي: بني إجتاه األجور قبل تطبيق احلد األدىن ونسبة اإلمتثال

يف حتقيق هذه احلالة مقابل مدى مسامهة أصحاب العمل من ة الضوء على طبيعة التدين يف مستوى عدم اإلمتثال وحتاول التأكد سلط هذه الدراست"
 بصدمات تضرب سوق العمل. ما تكون مرتبطة   الباغ اليتالتغريات احلاصلة يف اجتاه األجور 

-2011ستوى نصيب العمال الذين كانوا يتقاضون دون احلد األدىن يف السنوات التغريات احلاصلة على م، تتابع الدراسة وكي نستكشف هذا اجلانب
حالة عدم اإلمتثال خالل تلك الفرتة )نقطتان مئويتان( كانت قريبة للوضع اخنفاض . وتبني النتائج أن بدء تنفيذ احلد األدىن لألجور، أي ما قبل 2012

رتح هذا الوضع بالتايل أن اإلخنفاض الكلي يف النسبة املئوية للعمال الذين يتقاضون دون احلد الذي ساد خالل فرتة التنفيذ )ثالث نقاط مئوية(. ويق
 . 18 األدىن ميكن أن نعزيها إىل التغريات اليت يشهدها إجتاه األجور

 . هيكل واتجاهات األجور حسب القطاع: 3.5

 ينعكس هذا على املستوى القطاعي؟. كيف 120و  100و  70لوحظ تركيز العمال حول ثالثة مستويات لألجور ، 

عمال الذين تقل نوضح يف األقسام الالحقة توزيعات األجور حسب القطاع. عند حتليل املنحنيات جنًبا إىل جنب مع مستوى واجتاهات النسبة املئوية لل
 كننا أن خنلص إىل بعض املالحظات:عن احلد األدىن لألجور حسب القطاع ، مي أجورهم

( هي قطاعات مل يكن واملواصالت اتيت تظهر إخنفاضًا حاداً يف عدد العمال الذين يتقاضون أجرًا دون احلد األدىن لألجور )اإلنشاءإن القطاعات ال
 وجود سوق منافسة هلما )اسرائيل(وميكن ربط ذلك حبقيقة وإمنا كانت ضمن املتوسط.  ، لألجورا يتقاضون دون احلد األدىن فيها عدد العمال الذين كانو 

اع ط. أما يف ق2013وبالتايل حتتاج إىل جذب العمال إليها. وأما معدل اإلخنفاض يف قطاعات اخلدمات كان األقل عاكسًا ما كان عليه الوضع عام 
 الزراعة فيمكن مشاهدة التغري بسهولة. 

 19حسب القطاع في الضفة الغربية 2018-2015-2013العمال الذين يتقاضون دون الحد األدنى لألجور 
 الفرق 2018 2013 القطاع  

 %49- %24 %73 الزراعة والصيد وصيد األمساك

                                                           
. انظر أيًضا: تقييم كفاءة سوق العمل الفلسطيين 2014ام اهلل ، ، القدس ور  )MAS (تقييم امتثال أرباب العمل للوائح التنظيمية للحد األدىن لألجور يف الضفة الغربية ، معهد أحباث السياسات االقتصادية الفلسطيين.  18

 2016 بالل فالح )ماس( ، القدس ورام اهلل ،
 2015 2013قطاع غزة  :األدىن لألجور ة العمال الذين تقل عن احلديتم تأكيد تدهور وضع األجور يف قطاع غزة جلميع القطاعات اليت تكون فيها "أفضل احلاالت" هي احلاالت اليت ال يوجد فيها تغيري يف نسب.  19

٪ خدمات األجور املرتفعة 98٪ 93٪ 93٪ النقل والتخزين 98٪ 96٪ 96٪ التجارة والفنادق واملطاعم  89٪  86٪  85٪ البناء 97٪ 93٪ 94٪ التصنيع 99٪ 99٪ 99الزراعة والصيد وصيد األمساك  2018
25 ٪30 ٪26٪ 
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 %15- %9 %24 التعدين واحملاجر
 %19- %27 %46 الصناعات التحويلية

 %19- %4 %23 البناء 
 %20- %26 %47 التجارة والفنادق واملطاعم

 %27- %8 %35 النقل والتخزين
 %5- %13 %19 (اخلدمات عالية األجر )تشمل االتصاالت

 %5- %13 %18 اخلدمات متدنية األجر 

 األدىن لألجورتبقى قطاعات الزراعة والتصنيع والتجارة والفنادق واملطاعم القطاعات اليت ترتكز فيها النسبة األعلى للعمال الذين يتقاضون دون احلد 
 ( إىل اليسار2015( والربتقايل )2013يبني اهنيار املنحنيني األخضر ) وينعكس هذا الوضع يف توزيع األجور، ففي قطاع الزراعة .2018خالل العام 

وباملقابل، ميكن مالحظة اخنفاض ضئيل يف  من حمور احلد األدىن أن اجلهد الذي يبذله القطاع يدفع حنو زيادة مستوى أجور العمال ليفوق احلد األدىن. 
 ىن يف قطاعات التصنيع والتجارة / الفنادق/ املطاعم. النسبة املئوية للعمال الذين يتقاضون أقل من احلد األد

يوجد عدة  شيكل. 120، 100، 70فيما يتعلق مبستويات األجور الرئيسة الثالث احملددة أعاله: وميكننا أن حندد على الرسوم البيانية موقع القطاعات 
 نشاء. على أية حال ال تنسحب هذه احلالة على التجارة واملواصالتشيكل: الزراعة، التعدين، التصنيع، واإل 100قطاعات ترتكز فيها األجور على 

شيكل مع تركيز كبري  110شيكل. وما ال يثري الدهشة أن العمال الذين يتقاضون أجوراً مرتفعة يف قطاع اخلدمات يتقاضون  70حيث يتقاضى العمال 
  . 2015-2013إىل الثبات مقارنة مع السنوات ومييل هرم األجور يف قطاع خدمات األجور املنخفضة شيكل.  150يف فئة 

 جيب أن تؤخذ هذه املعلومات باإلعتبار عند البدء يف عملية تعديل احلد األدىن لألجور. 
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 . إتجاهات وهيكل األجور بين الجنسين4.5

بدأ تأثري إجيايب على احلد من الفجوة بني اجلنسني حيث أن النساء لقد أشرنا بالفعل إىل أن زيادة احلد األدىن لألجور ينبغي أن يكون هلا من حيث امل
 .يرتكزن عموًما يف الوظائف ذات األجور املنخفضة. لكن ليس هذا هو احلال يف األرض الفلسطينية احملتلة

 

 

 

 
 (2018-2012التقرير السنوي لمسح القوى العاملة الفلسطينية )

 .نساء جلميع السنوات يف قطاع غزةمالحظة: ال تتوفر بيانات حول أجور ال
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ل احلد األدىن إذا كانت املنحنيات تبني أنه مل حيصل أي تغيري يف قطاع غزة، بقيت فجوة األجور تتوسع يف الضفة الغربية خالل السنوات اليت عقبت إدخا
 أخذت تضيق شيئاً فشيئاً.  2017لألجور ولكن بعد سنة 

 احلد األدىن على الفجوة بني اجلنسني عند مقارنة توزيع األجور بني الرجال والنساء. عدم تأثري  وعلى أية حال ميكن حتليل 
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وهذا يعين أنه خالل تلك الفرتة اخنفضت نسبة العمال يالحظ إخنفاض حاد يف املنحنيات على اجلانب األيسر حملور احلد األدىن لألجور بالنسبة للرجال. 
لنساء العامالت اللوايت ، إذ انه يوجد إخنفاض يف عدد اوأما بالنسبة للنساء، فوضع اإلجتاه خمتلفبشكل واضح.  جورالذين يتقاضون دون احلد األدىن لأل

 ياألخبار اليت تبعث على السرور ه واماجور دون الوصول إليه بالكامل بعد. دىن لألحنو اإلقرتاب من احلد األ جهتقاضني أجور منخفضة للغاية مع تو ي
يف سوق العمل بني اللوايت يتقاضني  حاد فارقويتضح هنا وجود . شيكل يومياً( 170-120اليت تتقاضى أجور جيدة نسبيًا ازداد )أن عدد النساء 

 .2013بياً كما كان احلال يف سنة أجور منخفضة واللوايت يتقاضني أجور مرتفعة نس

ة الرجال يف الفئات العشرية نسب، هناك اخنفاض يف ففي الضفة الغربيةنسني. فجوة األجور بني اجل يةياين أدناه رؤية أفضل لتطور هيكليقدم الرسم الب
يزيد نصيب الرجال عند العشرية اخلامسة )وهو األجر املتوسط( ويتناقص بني العشريني و النساء.  نسبةوبالتايل زيادة  أدىن األجور() D4 املنخفضة حىت

 .األجور املرتفعة نسبيا املشار إليها أعاله السادس والثامن. وهذا يعكس الزيادة يف النساء ذوات

 (2018-2013، النسبة المئوية )الرجال حسب الفئات العشرية، الضفة الغربية وقطاع غزة ن نسبةتباي

 

 . 2018و 2013مالحظة: ميثل كل شريط تغري النسبة املئوية للعمال الرجال بني السنوات 

الحظ انه يوجد إجتاه عاملي حنو التدهور، ويف األرض الفلسطينية احملتلة على وجه التحديد، أخذت هذه جور بني اجلنسني، نعندما نتحدث عن فجوة األ
ملواصالت وخدمات الفجوة يف التدهور مع نتائج دراماتيكية يف عدد من القطاعات، وخاصًة الزراعة واإلنشاء والتجارة / الفنادق/ املطاعم. وأما يف قطاع ا

 تقلصت هذه الفجوة. األجور املنخفضة، فقد 
  ، الضفة الغربية2018-2013الفرق في األجور بين الجنسين 

  أجر النساء / أجر الرجال
2013 2018 

 0,68 0,92 الزراعة والصيد وصيد األمساك
 0,59 0,62 الصناعات التحويلية

 0,68 0,86 البناء
 0,65 0,72 التجارة والفنادق واملطاعم
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 0,85 0,74 النقل والتخزين
 0,77 0,79 اخلدمات عالية األجر )مبا يف ذلك االتصاالت(

 0,88 0,81 اخلدمات متدنية األجر
 0,87 0,91 اجملموع
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   2018جور عام الحد األدنى لألجور وهيكلية األ. 6

. وميكن استخدام هذا النهج كإطار اإلحصاءات املتوفرة( بشكل شامل ومنظم)أخر سنة من  2018يهدف هذا القسم إىل حتليل وضع األجور يف سنة 
 ويركز هذا القسم بشكل أساس على الضفة الغربية مع وجود بيانات رئيسة حول قطاع غزة. لصياغة تقرير سنوي للجنة الوطنية لألجور. 

 . المبادئ الرئيسة لوضع وتعديل الحد األدنى لألجور1.6

ويعترب هذا النهج ضروري . من ناحية اخرى   العوامل اإلقتصاديةو  من ناحية،  وعائالهتمإحتياجات العمال أخذ باإلعتبار هو الذي ي إن النهج املتوازن
لعام لألجور ويتم التأكيد على النهج املتوازن يف إتفاقية إصالح احلد األدىن احلد الدىن لألجور أداة إلعادة التوزيع وهلا منافع ووينضوي عليها تكلفة.  ألن

جيب أن تراعي قدر مستوى احلد األدىن لألجور العناصر الواجب إعتبارها يف حتديد بأن  ( من هذه اإلتفاقية3(. وتنص املادة )131)رقم  1970
 املستطاع املمارسات والظروف الوطنية مبا فيها: 

واملنافع اإلجتماعية واألمنية، ومستويات ، وتكلفة املعيشة، يف البلدلألجور املستوى العام  عتبارإلمع األخذ بعني ا إحتياجات العمال وعائالهتم .أ
  املعيشة النسبية للمجموعات اإلجتماعية األخرى. 

 والرغبة يف احلصول واحلفاظ على مستوى عال للعمالة. اإلنتاجية ، ومستويات وتشمل متطلبات التنمية اإلقتصاديةالعوامل اإلقتصادية  .ب

، إذ جيب ان يكون قائم على ألجور يأيت نتيجة لعملية سياسية مبا يف ذلك ومن حيث املبدأ التشاور مع الشركاء اإلجتماعينيإصالح احلد األدىن لإن 
ات للدراسوغريها من البيانات املعلومات اإلحصائية أمهية مجع  وهنا تربز دليل واضح. ويف هذا السياق، فإنه من املفيد حتديد املعايري املوضوعية للعملية.  

 (. 160)رقم  1985ويف اتفاقية إحصاءات العمل لعام  135التحليلية كما هو مؤكد يف التوصية رقم 

، تستثين األرقام . وكما اسلفناأهداف وضع احلد األدىن لألجوربغية تقدير وحتديد  2018لعام هيكلية األجور وهلذا السبب نركز يف هذا القسم على 
 لفلسطينيني العاملني يف اسرائيل واملستوطنات. العمال ااخلاصة بالضفة الغربية 

 وضع الحد األدنى لألجوررئيسية ل. مؤشرات 2.6

 جور يف الضفة الغربية ويبني العمال الذين يتقاضون دون احلد األدىن لألجور )املنطقة الرمادية(. يبني الرسم البياين أدناه توزيع األ
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% من جمموع العمال الكلي 17عامل أو  57,000مع وجود حوايل  0.59جور متوسط األ /لألجور  ، ومعدل احلد األدىن2018إعتباراً من عام 
الذي دىن لألجور . بعد ست سنوات من اقرار احلد األ2013)حوايل النصف(مقارنة بأرقام عام  اخنفاض حادويُعد ذلك يتقاضون دون احلد األدىن. 

 املعيار العاملي.نطاق ضمن  بقيت )نسبة اإلمتثال(بة العمال الذين يتقاضون دون احلد األدىن لألجور أن نسبقىي على نفس املستوى، جتدر اإلشارة إىل 
دوالر يف  378دوالر يف لبنان و 450دوالر مقارنة مع  402جور يف األرض الفلسطينية احملتلة ضمن معدل البلدان اجملاورة: دىن لألويبقى احلد األ

  األردن. 

 0.9% أو 2.4متثال الكامل يف احلد األدىن لألجور على املستوى احلايل، سيبقى األثر على فاتورة األجور الكلية إليف حال حتقيق اه واملثري لإلهتمام أن
 مليون شيكل يومياً. 

عدد العمال الذين  وبلغ 0.93، إذ بقي مؤشر كايتز 2013وميكن القول أنه أسوأ مما كان عليه عام  2018عام  واما يف غزة يبقى الوضع أكثر صعوبة
 (.  2013يف عام  %48.9% من الرواتب تقع ضمن هذا املعدل )50.4، أي 100,000يتقاضون دون احلد األدىن لألجور 
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  مليون شيكل يومياً.  2.5% أو 25.3يف احلد األدىن احلايل لألجور سيكلف فاتورة الرواتب  إن اإلمتثال الكامل

لألجور هناك حيتاج ومن وجهة نظر سياسة احلد األدىن لألجور تُعترب غزة حالة منفصلة متاماً عن الضفة الغربية، مما يُظهر بأن تقدير وحتديد احلد األدىن 
 إىل مؤشرات سياسية.  بشكل أساسي  ألن يستند

 . إحتياجات العمال وعائالتهم في الضفة الغربية3.6

، ىن لألجور الذي يراعيلتحديد احلد األد هنج متوازن وقائم على األدلةلتثبيت احلد األدىن لألجور إىل اتباع  131ل الدولية رقم تدعو اتفاقية منظمة العم
د بني تلك اإلعتبارين لضمان مواءمة احلوجود توازن وندرك من هنا أمهية  ، احتياجات العمال وأسرهم ، ومن ناحية أخرى العوامل اإلقتصادية. من ناحية

 األدىن لألجور مع السياق الوطين وحتقيق احلماية للعمال وتنمية املشاريع املستدامة. 

، فيه كثري من الصعوبة، ذلك أن تعريف اإلحتياجات يبقى مفهوم نسيب إحتياجات العمال وعائالهتماملعدالت املوجودة كافية لتلبية إن تقييم ما إذا كانت 
أن خيتلف بني وداخل البلدان. وميكن لتعريف هذه األنواع املختلفة لإلحتياجات اعلى وهكذا. وإحتياجات  إذ ميكن احلديث عن إحتياجات أساسية

على حجمها الذي خيتلف من عامل إىل آخر. كما يعتمد  إحتياجات العائلة، بناءً كاف لتغطية احلد األدىن لألجور  مر الثاين يتلخص يف ما إذا كان واأل
  ، والتكلفة احمللية للمعيشة. ذين حيصلون على احلد األدىن لألجورعلى عدد اعضاء العائلة ال

 هل يغطي الحد األدنى لألجور الحقيقي خط الفقر؟

والفكرة وراء ذلك هي تقدير احلد األدىن لألجور الذي يسمح ، جيب النظر إىل خط الفقر الوطين. كنقطة إنطالق لتقدير احتياجات العمال وعائالهتم
، علماً ان حتياجات األساسية للعائلةإلذي يسمح بشراء السلع اليت تغطي امبقياس الدخل الم العيش فوق عتبة خط الفقر الذي يُعرف للعمال وعائالهت

الذي يعكس املوازنة من اجل الغذاء   املدقعوهلذا السبب، عملت فلسطني على تطوير خطني للفقر: خط الفقر هذه السلع ختتلف من عائلة ألخرى. 
 مستلزمات التدبري ، والعناية الشخصية، و مبا فيها الرعاية الصحية والتعليم واملواصالت والسكن، وخط الفقر الذي يضفي الضروريات األخرى واللباس
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 7419شيكل و 2470( افراد )بالغني وثالثة اطفال( 5لألسرة املرجعية املكونة من ) املدقع  ، كان خط الفقر وخط الفقر 2017يف عام . 20 املنزيل
 شيكل على التوايل. 

، فإن ضبط خطوط الفقر ألسرة مكونة  لذا .21 معيل لألسرة 1.45أفراد ويوجد يف املتوسط  5.5حجم األسرة يف حالة الضفة الغربية ، يبلغ متوسط 
ل معيل عند احلد األدىن وإذا مت دفع ك(. 1)اجلدول  شيكل 2,717شيكل وخط الفقر  2,117يبلغ مدقع    فقر أفراد سيؤدي إىل خط  5.5من 

فكما هو احلال اآلن ، فإن احلد األدىن لألجور  .22شيكل 103,2جزء الدخل القادم من األجور سيكون  شيكل ، فإن 450,1احلايل لألجور البالغ 
الضفة الغربية ، فإن إمجايل الدخل ، يف يف املتوسط  .لن يغطي خط الفقر املدقع أو خط الفقر ما مل يتم ختصيص دخل إضايف للتحويل إىل هذه العائلة

شيكل  212يساوي شيكل إسرائيلي ، وهذا املستوى أعلى بكثري يف غزة مبتوسط  74الشهري املستلم من املساعدات احلكومية وغري احلكومية يساوي 
 .إسرائيلي

، إن انتشار الفقر يف غزة أعلى بكثري منه يف الضفة الغربية، ف23 2030-2020يف الواقع ، ووفًقا للمراجعة الوطنية الفلسطينية الطوعية لتنفيذ أجندة 
٪ من الفلسطينيني يعيشون 29.2وجد التقرير أن و ولذلك ليس من املفاجئ أن املساعدات احلكومية وغري احلكومية أكرب بكثري يف غزة من الضفة الغربية. 

٪ 5.8٪ من الفلسطينيني يف فقر مدقع ، 16.8٪ يف غزة ، بينما يعيش 53 ٪ يف الضفة الغربية و13.9،  2017حتت خط الفقر الوطين اعتبارًا من 
 .٪ يف غزة33.8يف الضفة الغربية و 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2017حالة الفقر يف فلسطني،  جهاز اإلحصاء املركزي الفلسطيين،.  20
 حسابات منظمة العمل الدولية على اساس مسوحات النفقة والدخل. 21
 (45%*1450+1450مت احتساهبا على اساس ).  22
  :stainabledevelopment.un.org/content/documents/20024VNR2018PalestineNEWYORK.pdfhttps://su. رابط:  23

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20024VNR2018PalestineNEWYORK.pdf
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 2017: حجم األسرة، عدد العاملين بأجر وخط الفقر، الضفة الغربية 1الجدول 

 

مت 
وسط 
حجم 
األس

 رة

متوسط 
عدد 

العاملين 
 بأجر

 معدل

الحد 
األدنى 
لألجور 
 الشهري

الي إجم
الدخل 

الشهري في 
حال كان 
العاملون بأجر 
يتقاضون الحد 
 األدنى لألجور

خط الفقر 
العميق الشهري 
ألسرة مكونة من 

 أفراد 5.5

خط الفقر 
الشهري ألسرة 

 5.5مكونة من 
 أفراد

متوسط 
التحويل 
الشهري 

الالزم 
للوصول 

إلى خط 
الفقر 
 العميق

متوسط 
التحويل 
الشهري 

الالزم 
للوصول 

إلى خط 
 لفقرا

متوسط 
المساعدا

ت 
الحكومية 

وغير 
الحكومية 

 الشهرية

الضفة 
رالغربية

 بية

5.5 1.45 1450 2103 

(=1450*1.
45) 

2171 

(=(1970/5)*
5.5) 

2717 

(=(2450/5*)
5.5) 

68 614 74 

 

 2016/2017إنفاق واستهالك األسرة،  اتحو املصدر: مس

اب األجور تشمل فقط العائالت اليت تسكن الضفة الغربية، مع وجود على األقل أحد مالحظة: إن العينة املستخدمة لتقدير حجم العائلة وعدد أصح
 أعضائها ممن يتقاضون أجراً وتستثين األسر اليت يعمل أعضاؤها يف اسرائيل. 

 ما مستوى الحد األدنى لألجور المطلوب لتغطية خط الفقر؟ 

العائلة املتوسطة الوصول لعتبة خط الفقر. ويف هذا القسم، سنعمل على تقدير مستوى خط كما اسلفنا، فإن مستوى احلد األدىن احلايل لألجور ال ميكن 
. ونفرتض أن مستويات احلياة الالئقة تشمل الرعاية الصحية، والتعليم، ميزات لعائلة املتوسطة يف الضفة الغربيةالفقر املطلوب لتحقيق ذلك بإستخدام 

اكثر منه  على خط الفقرويركز هذا القسم املأكل واملسكن وامللبس. ، وليس فقط موضوع مات املنزلية الرئيسيةواملستلز  واملواصالت، والعناية الشخصية،
 1.45أفراد مع  5.5لعائلة تتكون من  ويوضح اجلدول الثاين أنه دون حتويالت إضافيةكمعيار لوضع احلد األدىن لألجور.    "املدقع"خط الفقر على 

حقيقة  للوصول لعتبة خط الفقر. فإذا ما أخذنا باإلعتبار شيكل 1,873 على احلد الدىن لألجور، ستحتاج شهرياً إىل من أصحاب األجور احلاصلني
 1,799شيكل يومياً، سيكون الدخل الشهري البالغ  74يصل لـ أن الدخل الشهري الذي حتصل عليه العائلة من مساعدات حكومية وغري حكومية 

 ىل عتبة خط الفقر. شيكل شهرياً كافياً للوصول إ

 . 2017الحد األدنى لألجور الالزم لتغطية خط الفقر. الضفة الغربية : 2جدول 
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متوسط حجم  
 األسرة

متوسط عدد 
 العاملين بأجر

خط الفقر الشهري 
ألسرة مكونة من 

 أفراد 5.5

الحد األدنى لألجور 
الشهرية الالزمة 
للوصول إلى خط 

 الفقر

متوسط 
المساعدات 

غير الحكومية و 
 الحكومية الشهرية

الحد األدنى لألجور 
الشهري الالزم للوصول إلى 
خط الفقر مع مراعاة 
المساعدات الحكومية 

 وغير الحكومية

الضفة 
 الغربية

5.5 1.45 2717 

(=(2450/5*)5
.5) 

1873 

(=2717/1.45) 

74 1799 

(=1873-74) 

 

 2016/2017إنفاق واستهالك األسرة،  اتحو املصدر: مس

إن العينة املستخدمة لتقدير حجم العائلة وعدد أصحاب األجور تشمل فقط العائالت اليت تسكن الضفة الغربية، مع وجود على األقل أحد  مالحظة:
 ؤها يف اسرائيل. اليت يعمل أعضا أعضائها ممن يتقاضون أجراً وتستثين األسر

        هل يُعتبر خط الفقر تقدير كافي إلحتياجات العمال وعائالتهم؟

أن تعريف اإلحصاء الوطين خلط الفقر رمبا ال يتوافق وتعريف إحتياجات العمال وعائالهتم، وبالتايل عدم صحة استخدامه كمعيار  جتدر اإلشارة إىل
تتجاوز خط  يةمعيش جيب أن تركز على السماح للعمال وعائالهتم الوصول إىل ظروف أن مناقشة احلد األدىن لألجور ، إذإلصالح احلد األدىن لألجور

ويف حال التباين، ميكن استكمال خطوط الفقر عيشة يف حدودها املتدنية للغاية. ماإلحصاء الوطين يشري إىل ظروف ، علماً أن التعريف الوارد يف الفقر
التنمية املستدامة   تؤدي ة، وجيب أن، إذ ان خطوط الفقر وغريها من املؤشرات املستخدمة يف قياس إحتياجات العمال ال تعترب معايري ثابتبعناصر إضافية

   يف سلة اإلحتياجات األساسية لذوي الدخل املنخفض من العمال.  مفاهيم إضافية إلدراجألي بلد 

تياجات إىل التقدير الذايت لتكلفة اإلحإجياد مقياس بديل إلحتياجات العمال وعائالهتم.ويعود هذا املقياس نحاول يف هذا القسم وبناًء على ما تقدم، س
: "من وجهة نظرك، كم ، يوجه الباحث السؤال التايل لكل أسرة . ويف هذه الدراسة2017\2016الواردة يف دراسة إنفاق واستهالك األسرة األساسية 

مرتبطة بشكل كبري مبستوى بدت اإلجابات   األساسية كالطعام واللباس والسكن والتعليم والصحة؟"املبلغ اإلمجايل الذي حتتاجه األسرة إلشباع إحتياجاهتا 
  على من تلك لدى العائالت األفقر.أ، إذ عربت األسر امليسورة عن إحتياجات أساسية دخل كل مستجيب

عدد العاملني بأجر يف األسرة التكلفة املبلغ عنها ذاتياً لالحتياجات األساسية لكل عشري إىل جانب حجم األسرة ومتوسط متوسط  3يوضح اجلدول و 
( من األسر %10، أفادت األسر األشد فقراً )شيكل 4,059 إىلألساسية املبلغ عنها ذاتيًا تصل يف حني أن تكلفة اإلحتياجات ا .الدخل ومستوى
أن متوسط حجم  (3ونالحظ يف جدول )كل. شي 645 مبقدارشيكل، أي أعلى من خط الفقر  3,115ىل إيف الضفة الغربية أهنا حتتاج  املستجيبة

األرقام على نطاق واسع عرب توزيع الدخل حيث يكون ، ما يوضح وجود اختالف يف هذه 1.45تصل إىل  نسبة اعالة يف االسرة راد معأف 5.5ة سر األ
حجم األسرة يف على سبيل املثال، متوسط  .عدد أصحاب األجور أقل لدى هذه األسرحجم العائلة أعلى يف األسر األكثر فقرًا ومتوسط متوسط 

 .()نسبة االعالة يف االسرةمن البالغني هم من يتقاضون أجوراً ضمن هذه الفئة 1.06فقط ويف املتوسط  6.7ية األوىل يساوي العشر 
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 2017: سمات األسرة وتوزيع الدخل وتكاليف االحتياجات األساسية المبلغ عنها ذاتيا، حسب العشرية ، الضفة الغربية 3جدول 

الُعشر من 
جمالي الدخل إ

 الشهري للفرد

متوسط حجم 
 األسرة

متوسط عدد 
العاملين بأجر 

 المنتظمين في األسرة

إجمالي دخل 
األسرة 
 الشهري

الدخل الشهري 
من األجور 
 والرواتب

الدخل 
الشهري من 
 مصادر أخرى

قدار المبلغ اإلجمالي م
المطلوب لتلبية 

 االحتياجات األساسية

 
1 6.73 1.06 1928 1655 273 3115 
2 6.14 1.23 2937 2598 339 3252 
3 6.19 1.39 3664 3285 379 3616 
4 5.62 1.39 3976 3381 595 3665 
5 5.81 1.43 4873 3972 901 3994 
6 5.69 1.53 5623 4486 1137 4440 
7 5.29 1.57 6191 4659 1532 4435 
8 5.07 1.64 7115 5071 2044 4357 
9 4.85 1.65 8479 5971 2508 4827 

10 3.82 1.64 11416 7594 3822 4906 
 4059 1351 4263 5614 1.45 5.52 المجموع

 2016/2017إنفاق واستهالك األسرة،  اتحو املصدر: مس

، مع وجود على األقل تشمل فقط العائالت اليت تسكن الضفة الغربيةاحلاصلني على الدخل  مالحظة: إن العينة املستخدمة لتقدير حجم العائلة وعدد 
 أحد أعضائها ممن يتقاضون أجراً وتستثين األسر اليت يعمل أعضاؤها يف اسرائيل. 

يف املائة كمعيار لتقدير احلد األدىن لألجور إىل نتائج  10يؤدي استخدام تكلفة االحتياجات األساسية اليت أبلغت عنها األسر األكثر فقرًا واليت تبلغ 
الذين حيصلون على  االعالة يف االسرةمن نسبة  1.45أفراد مع  5.5أنه بدون حتويالت إضافية، ستحتاج عائلة مكونة من  4ويوضح جدول  .ةخمتلف

  .شيكل لتلبية احتياجاهتم األساسية املبلغ عنها ذاتياً  2,148احلد األدىن لألجور إىل حد أدىن شهري لألجور قدره 
شيكل ، فإن احلد األدىن لألجر  74الدخل الشهري املستلم من املساعدات احلكومية وغري احلكومية يساوي وإذا أخذنا يف االعتبار حقيقة أن متوسط 

 .شيكل سوف يكون كافياً لتلبية احتياجاهتم املبلغ عنها ذاتياً  2,074الشهري البالغ 

 . 2017 ولى. الضفة الغربيةياً في العشرية األالمطلوب لتغطية تكلفة اإلحتياجات األساسية المبلغ عنها ذات: الحد األدنى لألجور 4جدول 
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متوسط حجم 

 األسرة
متوسط عدد 
 العاملين بأجر

التكلفة الشهرية 
لالحتياجات 
األساسية التي 
أبلغت عنها 
 العشرية األولى

الحد األدنى لألجور 
الشهرية الالزمة 

للوصول إلى خط 
 الفقر

متوسط 
المساعدات 

الحكومية وغير 
 ةالحكومية الشهري

الحد األدنى لألجور 
الشهري الالزم للوصول 
إلى خط الفقر مع مراعاة 
المساعدات الحكومية 

 وغير الحكومية
الضفة 
 الغربية

5.5 1.45 3115 
 

2148 
(=3115/1.45) 

74 2074 
(=2148-74) 

 2016/2017، واستهالك األسرة إنفاق اتحو املصدر: مس

األقل أحد مع وجود على  ،عائلة وعدد أصحاب األجور تشمل فقط العائالت اليت تسكن الضفة الغربيةمالحظة: إن العينة املستخدمة لتقدير حجم ال
 وتستثين األسر اليت يعمل أعضاؤها يف اسرائيل.  أعضائها ممن يتقاضون أجراً 

 استنتاج

أن مستوى احلد عمال وعائالهتم، إذ أظهرت النتائج نقيم يف هذا القسم ما إذا كانت معدالت احلد األدىن لألجور احلالية كافية لتغطية إحتياجات ال
أفراد ونسبة متقاضي األجور فيها  5.5ال يكفي لتلبية اإلحتياجات اليت حددها خط الفقر لعائلة مكونة من  شيكل 1,450األدىن لألجور احلايل 

1.45 . 

خمتلفني. أما يف السيناريو األول، فقمنا بتقدير مستوى احلد األدىن  نيهناريو ، قمنا بتقدير مستويني من احلد األدىن لألجور مستخدمني سيوبناًء عليه
، . ويف السيناريو الثاينمن متقاضي األجور بتغطية إحتياجاهتا احملددة يف خط الفقر الوطين 1.45( افراد وفيها 5.5لألجور الذي يسمح لعائلة متوسطة )

ويلخص جدول % من األسر. 10اء يف إفادة أفقر طية تكلفة اإلحتياجات األساسية وفق ما جقمنا بتقدير مستوى احلد األدىن لألجور الذي يسمح بتغ
حىت يتم تغطية اإلحتياجات احملددة حسب خط الفقر، جيب ان ال يقل احلد ( أهم النتائج اليت توصلنا إليها، إذ الحظنا أنه وحسب السيناريو األول 5)

 . 24 شيكل يومياً  93% من األسر 10سب السيناريو الثاين لتغطية اإلحتياجات املبلغ عنها ذاتياً ألفقر شيكل، وح 80.7األدىن لألجور اليومية عن 

 . 2017بإستخدام تقديرات مختلفة إلحتياجات العمال وعائالتهم. الضفة الغربية سيناريوهات مستويات الحد األدنى لألجور : 5جدول 
حجم األسرة  السيناريو

 المرجعي
الرقم المرجعي  

 ين بأجرللعمل
الحد األدنى 
 لألجور الشهري

الحد األدنى لألجور 
 اليومي

. الحد األدنى لألجور الذي يغطي خط 1
 الفقر

5.5  1.45 1,799 80.7 
(=1799/22.3) 

. الحد األدنى لألجور الذي يغطي 2
االحتياجات المبلغ عنها ذاتياً لألسر األكثر 

 فقراً 

5.5  1.45 2,074 93.0 
(=2074/22.3) 

 

  . سيناريوهات األثر اإلقتصادي للتعديالت المختلفة للحد األدنى لألجور.4.6

                                                           
 .تأخذ هذه التقديرات بعني اإلعتبار متوسط املساعدات احلكومية وغري احلكومية.  24



49 
 

 
  .دىن لألجوربناًء على حتليل احتياجات العمال وأسرهم املوضحة أعاله، تستكشف األقسام التالية األثر االقتصادي لثالثة سيناريوهات لتعديل احلد األ

 ،احملددة يف تقدير احتياجات العمال وأسرهم على املستويات املدورة هذه السيناريوهات، اثنان يعتمدان ومن بني املعدالت اليومية اليت يتم النظر فيها يف
شيكل يومياً، ومتثل  90، 80، 70 هيهذه املستويات و . وميثل واحد خطوة وسيطة بني املستوى احلايل واحلد األدىن لألجور الذي يغطي خط الفقر

يومياً يتوافق مع احلد األدىن لألجور الذي يسمح  شيكل  80 ىيف حني أن مستو . 25شيكل شهرياً على التوايل 007,2و 784,1، 560,1حلد ما 
يوميًا يتوافق تقريًبا مع املستوى احملدد على أنه يغطي االحتياجات املبلغ عنها ذاتيا  شيكل  90 لعائلة متوسطة بالوصول إىل خط الفقر، فإن مستوى

 80واملستوى املستند إىل خط الفقر  شيكل 65شيكل يومياً مع املستوى املتوسط بني املستوى احلايل  70.  ويتوافق مستوى األسر% من  10ألفقر 
 . 26شيكل

ات لرسم البياين أدناه إىل تأثري يشري ا، إذ ، نبدأ بتقدير تأثري التعديالت املختلفة على إمجايل فاتورة األجور الزيادة يف احلد األدىن لألجورولتقدير وتقييم تأثري
الكامل ملعدل  على سبيل املثال، نالحظ أن اإلمتثالف .احلد األدىن لألجور اليومية على فاتورة األجور اليومية يف الضفة الغربية ةالسيناريوهات املختلفة لزياد

 .يكل يومًيامليون ش 1.3 ٪ ، أي 3.2ة فاتورة األجور بنسبة شيكل سيؤدي إىل زياد 70ال يقل عن 

 

 

                                                           
25  ..22.3x ) 90, 80( 70 

 22.3=1450/65 
 الحظ أن هذه املعدالت اليومية يرتكز فيها عدد كبري من العمال. 26
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شيكل سيكون هلا نفس التأثري على نسبة فاتورة األجور مثل اإلمتثال الكامل للحد األدىن  80جتدر اإلشارة إىل أن زيادة احلد األدىن لألجور اليومية إىل 

ن أكثر صعوبة، إذ أنه يف حال ارتفاع وأما يف غزة، يبدو أن الوضع سيكو ٪ على فاتورة األجور(.  5.8)زيادة بنسبة  2013شيكل يف عام  65لألجور 
 مليون شيكل يومياً.  5.2%، أي 37.6( شيكل يومياً، ستتأثر فاتورة األجور بنسبة 80احلد األدىن لألجور لـ )

 

 

 

 . مستويات األجور وتوزيعها حسب القطاع5.6

، وعدد العمال الذين يتقاضون أجرا أقل حجم العمالة، ومستوى األجور ر احلد األدىن لألجور يف القطاع، أمهها: هناك عدة عوامل ميكن أن تؤثر على أث
ن القطاعات اليت يوجد فيها اعلى مستويات إالقطاعات، ف موفيما يتعلق حبج.لألجور، وتوزيع األجور يف القطاع، وبالطبع مستوى التعديل من احلد األدىن

 ة بشقيها. العمالة هي اخلدمات ذات األجور املتدنية واألجور املرتفع
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 تتعترب هذه القطاعات ذات مستويات األجور األعلى كقطاع اإلنشاء، مما حيد من أثر تعديل احلد األدىن لألجور. 

 

 وإضافًة لذلك يوجد يف هذه القطاعات عدد صغري نسبياً من العمال الذين يتقاضون أجوراً دون احلد األدىن. 
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 . 2018د األدنى لألجور حسب القطاع. الضفة الغربية نسب مئوية للعمال الذين يتقاضون دون الح

 

: الصناعات التحويلية ن يوجد فيهما أكرب حجم عمالة أكرب عدد من العمال الذين يتقاضون دون احلد األدىن لألجورايف املقابل، ميثل القطاعان اللذو 
  ن األكثر تأثراً يف تعديل احلد األدىن لألجور. والتجارة / الفنادق / املطاعم. وبالتايل، ميكن أن خنلص إىل أهنما سيكونا

 ، تبقى نسبة العمال الذين يتقاضون دون احلد األدىن لألجور كبرية للغاية بإستثناء العاملني يف قطاعات اخلدمات. كما اسلفنا  ويف قطاع غزة

 2018نسبة العاملين بأجر دون الحد األدنى لألجور حسب القطاع في غزة، 

 القطاع
ة >األجر العمال

 الشهري
% أقل من 

 األجر الشهري
 %99 8586 الزراعة والصيد وصيد األمساك

 %100 161 احملاجر والتعدين
 %97 10270 الصناعات التحويلية

 %89 5926 البناء
 %98 29388 التجارة والفنادق واملطاعم

 %98 11752 النقل والتخزين
 %26 14514 خدمات عالية األجر )مبا يف ذلك االتصاالت(

 %32 24060 خدمات متدنية األجر

 

 - 2015-2013وبناًء على حتليل توزيع األجور خالل الفرتة شدة األثر. درجة و وميكن ملستوى التعديل وتوزيع األجور يف قطاع ما أن يؤثر على 
عند مستويات معينة من األجور،  2018يف عام  لذي عرضناه يف القسم السابق ، يالحظ أنه وحسب القطاع، توجد تركيزات حمددة من العمالا 2018

شيكل ، فإن تأثري التعديل، على سبيل املثال  100شيكل. فعندما يكون هناك تركيز للعمال عند  120و  100و  70وكانت املستويات الرئيسية هي 
 .شيكل 70الرتكيز عند القطاع الذي يكون فيه  علىأقل مما سيكون  على هذا القطاع  سيكون  أثره شيكل،  80 ملبلغ ،

 



53 
 

 

 

 

 

، خاصًة تلك اليت يرتكز فيها أعداد كبرية تدل هذه الرسومات البيانية بوضوح ان بعض القطاعات ستتأثر بقوة يف حال زيادة معدالت احلد األدىن لألجور
 عات التحويلية. من العمال الذين يتقاضون دون احلد األدىن لألجور: الزراعة والتجارة / الفنادق/ املطاعم والصنا

دا قطاعات وفيما خيص قطاع غزة، يؤكد الرسم البياين التايل بأن أثر احلد األدىن لألجور بغض النظر عن شكله سيكون كبري على مجيع القطاعات، ما ع
 اخلدمات. 



54 
 

 

ت اليت ترتكز فيها أعلى معدالت العمالة: اخلدمات ونتيجة هلذا الوضع، فإن الزيادة اليت ستشهدها فاتورة األجور اليومية ستكون األعلى يف تلك القطاعا
 يف حالة الضفة الغربية. 

، إال أنه يالحظ إخنفاض فيها يف قطاعات 2018-2013خالل الفرتة  فيها إجتاه زيادة عام، سنالحظ وإذا ما درسنا موضوع اإلنتاجية حسب القطاع
الفنادق/ املطاعم. وعلى العكس من ذلك يف قطاع اإلنشاء حيث تشهد اإلنتاجية حالة  األجور املنخفضة: الزراعة، الصناعات التحويلية، والتجارة /

 استقرار وزيادة يف القطاعات األخرى بإستثناء التعدين واحملاجر. 

 2018-2013الناتج المحلي اإلجمالي/العمالة، الضفة الغربية، 

 االختالف 2018 2013 
 %11-  997 35  484 40 الزراعة والصيد وصيد األسماك

 %28-  250 15  295 21 المحاجر والتعدين
 %7-  398 24  172 26 الصناعات التحويلية

 %2-  571 14  902 14 البناء
 %15-  687 2  172 3 التجارة، المطاعم، الفنادق

 %49  216 46  996 30 النقل والتخزين
 %2  199 23  768 22 خدمات عالية األجر )بما في ذلك االتصاالت(

 %18  880 53  820 45 خدمات منخفضة األجر 
 %6  125 31  245 29 المجموع

 % خالل ذات الفرتة. 21ويف قطاع غزة، شهدت اإلنتاجية حالة إخنفاض عامة بنسبة 

باإلعتبار البيئة اإلقتصادية  يتطلب هنج تدرجيي )خطوة تلو األخرى( كي نأخذوخنلص إىل أن وضع حد أدىن جديد لألجور يف األرض الفلسطينية احملتلة 
بصورة فيمكن زيادة احلد األدىن لألجور وهذا ال يعين أننا نقرتح نظام حد أدىن لألجور على مستوى كل قطاع ليستبدل النظام الوطين احلايل. لكل قطاع. 

 على مدار سنتني إىل ثالث سنوات.  الزيادة التدرجييدراسة بعض التدابري احملددة للقطاعات األكثر ضعفاً عرب تبين هنج مباشرة يف بعض القطاعات مع 
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 وميكن تقدمي بعض الدعم لقطاعات مستهدفة مع متابعة عن كثب تقوم فيها اللجنة الوطنية لألجور وإدارات التفتيش يف وزارة العمل. 

 . مستويات وتوزيع أجور النساء6.6

 .األجور العامة وتوزيعها1.6.6

وإذا ما نظرنا لإلقتصاد % من اجملموع الكلي للقوة العاملة. 22شاركة النساء يف القوة العاملة الفلسطينية متدنية، إذ بلغت لوحظ يف القسم الثاين بأن م
  شيكل للرجال.  114شيكل مقارنة مع  99الكلي، جند أن أجور النساء العامالت بلغت 

ت اللوايت يتقاضني دون احلد األدىن لألجور مرتفع وأما عدد اللوايت يرتكزن يف فئة ويوضح الرسم البياين التايل لتوزيع األجور  بأن عدد النساء العامال
 يوجد جور العليا منخفض. وما بني الفئتني نرى كيف املنحنيات اخلاصة بالنساء تسري حلد ما يف نفس مسار الرجال. وميكن القول بالتحديد أنه الاأل

 ور. تركيز للنساء العامالت عند احلد األدىن لألج

 

 

، إذ يوجد تركيز للرجال الذين يتقاضون دون احلد األدىن لألجور بشكل أكرب من النساء وأما وضع غزة فهو خمتلف حيث يبدو املنحىن منطي لدرجة كبرية
 ل يومياً أعلى من الرجال. شيك 150-100العامالت، ومقارنة يف الضفة الغربية، تبدو نسبة النساء العامالت اللوايت يتقاضني أجور ما بني 
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 مستوى األجور وتوزيعها حسب القطاع. 2.6.6

جور العالية ، والقطاعات ذات األ27يف قطاعي األجور املنخفضة كالصناعات التحويلية والتجارة / الفنادق/ املطاعميف الضفة الغربية، ترتكز النساء 
    ويوضح الرسم البياين أدناه توزيع النساء يف القطاعات.  تفعة حيث يفوق عددهن عدد الرجال.ويرتكزن حتديداً يف اخلدمات ذات األجور املر  كاخلدمات.

                                                           

لوائح احلد األدىن لألجور يكسنب أقل من احلد األدىن لألجور يعملن يف صناعات النسيج والتجارة والرعاية النهارية "، بالل الفالح ، تقييم امتثال أرباب العمل ل اللوايت ٪ من مجيع العامالت 63من الواضح أن حوايل .  27

 2014( ، القدس ورام اهلل ، MASد البحوث )يف الضفة الغربية ، السياسة االقتصادية الفلسطينية معه
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إن توزيع األجور ر. ويف القطاعني اللذين يتقاضى فيهما العمال أجور متدنية )الصناعات التحويلية والتجارة(، حتتل النساء الفئة األقل أجراً يف هرم األجو 
فئة اليت تتقاضى الحقيقة متركز عدد كبري من النساء العامالت يف الفئة اليت تتقاضى أجوراً دون احلد األدىن بينما يرتكز الرجال يف  يف تلك القطاعني يعكس

 شيكل يف قطاع التجارة / فنادق/ مطاعم.  100شيكل يف قطاع الصناعات التحويلية و 80و 100ما بني 
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وفيما يتعلق يف التجارة / الفنادق/ املطاعم.  35.1يف الصناعات التحويلية و + 40.8جلنسني جوهرية :+ ، فإن الفجوة بني اوكنتيجة هلذا الوضع
من الرجال بقطاعي اخلدمات حيث نسبة عمالة النساء مرتفعة، ميكن مالحظة أن نسبة النساء العامالت اللوايت يتقاضني دون احلد األدىن لألجور أعلى 

 ري من نسبة النساء العامالت يف الصناعات التحويلية أو التجارة / الفنادق/ املطاعم. يف القطاعني، لكنها أقل بكث
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كن مرة أخرى ميكننا أن نالحظ منطًا مشاهبًا لكل التسلسل اهلرمي الذي يتجاوز احلد األدىن لألجور ، حيث يتقاضى الرجال أجراً أعلى من النساء ، ول

٪ للخدمات ذات 12.1٪ للخدمات ذات األجور املرتفعة و 22.5ونتيجة لذلك، تقل الفجوة يف األجور بنسبة  .إىل حد أقل من القطاعات السابقة
 .األجور املنخفضة

أن فجوة األجور بني اجلنسني تتناقص، إال أن نسبة العمال الذين يتقاضون دون احلد األدىن تبقى بني النساء أعلى  بصورة  أعم، وما ال استغراب فيهو 
 ع الرجال. مقارنة م
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 . 2018فجوة األجور بين النساء والرجال والنسبة المئوية للرجال والنساء ذوي األجور دون الحد األدنى. الضفة الغربية 

 

 100أجر املرأة( / أجر الرجل *  -بني اجلنسني على أهنا اهلامش الذي يقل فيه أجر املرأة عن الرجل: )أجر الرجل حتتسب فجوة األجور 

دون احلد األدىن لألجور جيب أن توىل أولوية عند تعديل والنساء العامالت اللوايت يتقاضني  بدو بناًء على ما تقدم أن مشكلة فجوة األجور بني اجلنسنيي
  ااحلد األدىن لألجور. 

 ويوضح اجلدول أدناه أثر مستوى احلد األدىن لألجور املختلف على فجوة األجور بني اجلنسني. 

 جور بين الجنسين في ظل سيناريوهات مختلفة للحد األدنى لألجور في الضفة الغربية فجوة األ
 90 80 70 65 سيناريو معدالت الحد األدنى لألجور

 %8 %13 %19 %22 الزراعة والصيد وصيد األسماك
 %16 %21 %27 %29 الصناعات التحويلية

 %23 %26 %28 %29 البناء
 %12 %16 %20 %23 التجارة والفنادق والمطاعم

 %15 %13 %12 %13 النقل والتخزين
 %16 %17 %19 %19 خدمات عالية األجر )بما في ذلك االتصاالت(

 %6 %8 %9 %9 خدمات متدنية األجر

يز أعلى. لذلك جند التأثري ميكننا تقدير تأثري احلد األدىن لألجور على تقليل فجوة األجور بني اجلنسني. بالطبع ، سيكون التأثري أقوى حيث يكون التمي
يف غزة ، حيث ترتكز النساء بدرجة كبرية يف قطاعات اخلدمات وبدرجة و  األكرب يف القطاعات املعتادة: الزراعة والتصنيع والتجارة / الفنادق / املطاعم.

 .ات ذات األجور املنخفضة، باستثناء اخلدملفجوة يف األجور بني اجلنسني أقلأقل يف التجارة / الفنادق / املطاعم ، فإن ا

 2018فجوة األجور بين الرجال والنساء ونسبة الرجال والنساء دون الحد األدنى لألجور ، غزة ، 
 فجوة األجر الرجال دون ح.أ.أ النساء دون ح.أ.أ القطاع

 %17 %98 %100 التجارة والفنادق واملطاعم
 %14 %30 %30 خدمات عالية األجر

 %22 %37 %54 خدمات متدنية األجر
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 . مستويات وتوزيع أجور الشباب7.6

ستثنينا البناء، فهم يف الضفة الغربية، يرتكز الشباب إىل حد كبري يف ثالثة قطاعات: الصناعة التحويلية والبناء والتجارة / الفنادق / املطاعم. ففي حال ا
 .يرتكزون يف القطاعات ذات األجور املنخفضة

 

العمال يف مجيع القطاعات. يعد قطاع التعدين استثناًء، لكن ر اليومية، يبدو أن الشباب حيصلون على أجر أقل من متوسط األجو من حيث متوسط 
 الفرق ليس كبريًا وعمالة الشباب عموًما منخفضة يف هذا القطاع.



62 
 

 

 

 

 ن احلد األدىن لألجور املعدل املتوسط. تفوق نسبة الشباب الذين يتقاضون دو  وبإستثناء قطاع التعدين ميكن القول منطقيا، أنه

 2018نسبة الشباب الذين يتلقون أجراً دون الحد األدنى لألجور حسب القطاعات، الضفة الغربية، 
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  المجموع   الشباب  القطاع
 %24 %22 الزراعة والصيد وصيد األمساك

 %9 %9 التعدين واحملاجر
 %27 %35 الصناعات التحويلية

 %4 %6 البناء
 %26 %30 التجارة، الفنادق، املطاعم

 %8 %10 النقل والتخزين
 %13 %28 اخلدمات عالية األجر )مبا يف ذلك االتصاالت(

 %13 %25 اخلدمات متدنية األجر 

ستثىن من هذه النسبة يف غزة، وجد أّن نسبة العمال الذين يتقاضون أجرًا أقل من احلد األدىن لألجور مرتفعة لدرجة أنه ال يوجد هناك فرق حاد. ي
 قطاعات اخلدمات واليت تقل فيها هذه النسبة عن القطاعات األخرى، حيث ترتفع نسبة الشباب يف هذا القطاع بشكل كبري.

 2018نسبة الشباب الذين يتلقون أجراً دون الحد األدنى لألجور حسب القطاعات، غزة، 
  المجموع   الشباب  القطاع

 %99 %99 مساكالزراعة والصيد وصيد األ
 %100 %100 التعدين واحملاجر

 %97 %99 الصناعات التحويلية
 %89 %97 البناء

 %98 %98 التجارة، الفنادق، املطاعم
 %98 %99 النقل والتخزين

 %26 %71 اخلدمات عالية األجر )مبا يف ذلك االتصاالت(
 %32 %68 اخلدمات متدنية األجر 

 التعليم مستوى األجور حسب مستوى. 8.6

، وعلى النقيض جند أن رغم أن عدد خرجيي اجلامعات مرتفع (ثانوية عامةشهادة تعليمية )أقل من نسبة كبرية من الرجال العاملني مل حيصلوا على درجة 
 أغلبية النساء العامالت قد حصلن على درجة جامعية. 
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لعمال بني الضفة الغربية وقطاع غزة متشاهبة للغاية. لكن يف غزة نسبة العمال احلاصلني على من املثري لالهتمام أن نالحظ أن البنية التعليمية جلميع ا

 .شهادات جامعية أعلى نسبًيا من الضفة الغربية
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مع احنراف طفيف للعاملني غري بني املستوى التعليمي واألجور لكل من الرجال والنساء  طردية   عالقةفيما يتعلق مبستويات األجور ، يبدو أن هناك 
  .املتعلمني الذين يكون أجرهم قريًبا من أجر حاملي درجات عليا

 

بني األجور واملستوى التعليمي مشجعة، وكنتيجة لذلك حتمي الشهادة العلمية )دبلوم( الفرد من الوقوع يف دائرة ما دون احلد األدىن    الطرديةإن العالقة 
 هذا األمر على قطاع غزة. لألجور. وينسحب 

 الضفة الغربية /سبة العاملين بأجر الذين يتقاضون أجراً دون الحد األدنى لألجور حسب المستوى التعليمين
 نسبة العمال الذين يتقاضون أجراً أقل من الحد األدنى لألجور فئة التعليم

 %24 بدون تعليم مدرسي
 %21 أقل من ثانوي

 %16 تعليم ثانوي
 %14 ثانوي ومهني

 %11 جامعي فأعلى

 غزة/  دنى لألجور حسب المستوى التعليمينسبة العاملين بأجر الذين يتقاضون أجراً دون الحد األ 
 نسبة العمال الذين يتقاضون أجراً أقل من الحد األدنى لألجور فئة التعليم

 %78 بدون تعليم مدرسي
 %78 أقل من ثانوي

 %57 تعليم ثانوي
 %47 ثانوي ومهني

 %23 جامعي فأعلى
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  يف الضفة الغربية ال يوجد تأثري للتعليم على األجور بشكل واضح وهذه قضية جيب أن تسرتعي اهتمام اللجنة الوطنية للحد األدىن لألجور.

 

 وما ال يثري اإلستغراب أن حاملي الدبلوم العايل يرتكزون يف قطاعات اخلدمات. 
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 جور حسب حجم الشركة: . مستويات األ9.6

 4-1عامل. ويالحظ يف نفس الوقت أن الشركات الصغرية ) 20أن العمالة ترتكز يف الشركات الكبرية اليت توظف أكثر من يوضح الرسم البياين التايل 
أن اإلمتثال  2016دراسة أجريت عام  . وتعترب هذه النقطة هامة عندما نتحدث عن درجة اإلمتثال بالنظام، إذ أظهرتالدرجة الثانية يف موظفني( تأيت

 . 28يرتكز بصورة غري متناسبة يف الشركات الكبرية واملتوسطة

 

 ويالحظ يف قطاع غزة نفس هيكلية توزيع العمالة حسب حجم الشركة. 

                                                           
 . 2016تقييم فعالية سوق العمل الفلسطيين، بالل فالح، ماس. .  28
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 خلدمات. وترتكز عمالة النساء بشكل رئيسي يف أكرب الشركات اليت رمبا تعكس حقيقة متركز النساء العامالت يف قطاعات ا

 

تزداد األجور حسب حجم الشركة وتنخفض نسبة العمال الذين يتقاضون دون احلد األدىن لألجور وفق حجم الشركة، وينسحب  ،وأخرياً وكما هو متوقع
 هذا األمر على قطاع غزة. 
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 يةنسبة العمال الذين يتقاضون رواتب أقل من احلد األدىن لألجور حسب حجم الشركة يف الضفة الغرب
 ٪ العمال الذين يتلقون أجراً دون الحد األدنى لألجور حجم المؤسسة 

1-4 25% 
5-9 21% 

10-19 18% 
20+ 9% 

 ة يف غزةحلد األدىن لألجور حسب حجم الشركنسبة العمال الذين يتقاضون رواتب أقل من ا
 ٪ العمال الذين يتلقون أجراً دون الحد األدنى لألجور حجم المؤسسة 

1-4 95% 
5-9 90% 

10-19 76% 
20+ 24% 

 . مستويات األجور حسب العمل الرسمي وغير الرسمي10.6

، بينما تالحظ العكس يف قطاع غزة، إذ أن القطاع اخلاص الغري منظمعدد العاملني يف اإلقتصاد  املنظمقتصاد يف االيف الضفة الغربية، يفوق عدد العاملني 
قتصاد غري الرمسي. وأما القطاع امل إجياد فرصة عمل يف قطاع غزة أكثر مما هو عليه الوضع يف الضفة الغربية حىت يف االيعاين اإلهنيار، ويصعب على الع

 عمل. العام، فيلعب دوراً غري متناسب يف توفري فرص 
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 منظم / غير منظم 

 غير منظم  منظم 
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يات األجور أقل كما هو متوقع، مما عليه الوضع يف ، ومستو الغري منظميف اإلقتصاد إن نسبة العمال الذين يتقاضون دون احلد األدىن لألجور أعلى 
  يف الضفة الغربية وغزة، مع تدين أكرب يف األخرية. نظماإلقتصاد امل

 2018نسبة العاملني بأجر دون احلد األدىن لألجور يف االقتصاد غري الرمسي ، الضفة الغربية ، 
 نسبة العاملين الرسمية

 %25 غري رمسي
 %8 رمسي 

 2018، ، قطاع غزةغري منظمالتصاد يف االقاملني بأجر دون احلد األدىن لألجور نسبة الع
 نسبة العاملين الرسمية

 %96 غري رمسي
 %16 رمسي 
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 . بعض البيانات حول القطاع العام11.6

القطاع  العمالة يف حجمكننا أن نالحظ أواًل بأن رغم أن القطاع العام ال يشكل جزءاً من هذه الدراسة، ال بد من إعتبار بعض البيانات اهلامة حيث مي
 الضفة الغربية بكثري.  أعلى من  العام يف قطاع غزة
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عليه الوضع يف قطاع واملالحظة الثانية أن نسبة العمال الذين يتقاضون دون احلد األدىن لألجور يف القطاع العام يف الضفة الغربية أقل بفارق كبري مما هو 
 غزة.

 .2018المئوية للعمال الذين يتقاضون أجراً أقل من الحد الدنى لألجور في القطاعين العام والخاص في الضفة الغربية عام النسبة 
 القطاع/ المؤسسة % العمال

 الوطين- العام 6%
 اخلاص 21%
 غري ذلك –العام  11%

 .2018ر في القطاعين العام والخاص في غزة عام دنى لألجو لنسبة المئوية للعمال الذين يتقاضون أجراً أقل من الحد األا
 القطاع/ المؤسسة % العمال

 الوطين-العام  21%
 اخلاص 91%
 غري ذلك –العام  16%

 إطار تحليل سياسة األجور. 12.6

 للجنة الوطنية للحد األدىن لألجوراليل بيانات األجور من أجل توفري معلومات دقيقة ومفيدة تسرتشد فيها حتذا القسم مثااًل حول طريقة مجع و يقدم ه
ار عدد من أصحاب أثفعلى سبيل املثال . 29زيد من التفاصيلملراجعة القطاعات مب إضافة املعلومات إذا لزم األمر وميكن ملراجعة سياسة األجور سنوياً. 

بسبب إخنفاض قيمة الرسوم اليت تدفعها  دىن لألجورد األه اإللتزام باحلطفال الذي يبدو أنه من الصعب عليمتثال يف قطاع رياض األإلاملصاحل موضوع ا
. وتشكل هذه الرسوم على اية حال املصدر الوحيد للموازنة اليت تغطي العائالت وعدم إمكانية زيادهتا لضيق حال العائالت وليس لوجود قانون حيددها

 اجور املوظفني اللذين هم يف األغلب من النساء. 

استغلت  ، وحتديداً يف السوق املاليةويضاف إىل ما سبق أن بعض الشركاتجنة الوطنية للحد األدىن لألجور إجياد حلول بديلة. تتطلب هذه القضية من الل
، لكن  ميكن اللجنة الوطنية متابعة 30وعملت على ختفيض أجور موظفيها. ال يوجد بيانات تدعم هذا التقدير 2013مسألة احلد األدىن لألجور يف سنة 

يف حتديد قضايا أخرى ميكن للجنة الوطنية متابعتها : الفجوة بني اجلنسني، حمفزات التعليم لدى الشباب، إمتثال الشركات ن هذا التحليل يساعد األمر. إ
 الصغرية، وخالف ذلك. 

  

                                                           
 . وبالطبع ينبغي مراعاة االختالفات اجلغرافية2018، مل يتم حتليل مستوى األجور حسب القطاع لعام ألسباب فنية 29
، أي بعد سنتني من اقرار احلد األدىن لألجور، لكنها اخنفضت يف قطاع غزة ضمن إجتاه تدين األجور 2015شيكل عام  130اىل  2013شيكل عام  116مني من حقيقًة،  أزدادت رواتب أنشطة السوق املالية والتا 30

 بشكل عام.
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 . استنتاجات وتوصيات7

يضمن تغطية واملمارسات الدولية الفضلى، أنه   C 131  االتفاقية يف ضوءيتبني من مراجعة كفاية نظام احلد األدىن لالجور يف األرض الفلسطينية احملتلة 
ويف ضوء هذا جتماعية واإلقتصادية اليت حصلت. إلومل يأخذ باإلعتبار التغريات ا 2013فشل يف يف املراجعة والتعديل منذ عام قانونية واسعة، ولكنه 

ورغم أن آلية تعديل احلد األدىن لألجور ثالثية األطراف كان حيدث مثالً كل سنة. ،  دىن لألجور بشكل منتظمالوضع نوصي بالعمل على مراجعة احلد األ
، دىن لألجور. كما أن القانون مل يقدم أية معايري لتعديل احلد األ2013وتضمن التشاور مع الشركاء اإلجتماعيني، فشلت يف العمل على األرض منذ عام 

جمموعة وبالتايل، يوصى بأن تكون التعديالت املستقبلية للحد األدىن لالجور مستندة إىل ور أكثر صعوبًة. مما جعل عمل اللجنة الوطنية للحد األدىن لألج
حول ما إذا أختذت جمموعة تدابري ىل العوامل اإلقتصادية. كما يوجد جمموعة أسئلة إًة إحتياجات العمال وعائالهتم، إضافوتراعي  متفق عليهامعايري 

إضافًة إىل ما سبق، يوصى بتطوير اسرتاتيجية لتنظيم محالت معلوماتية نشطة وعمليات تفتيش على للحد األدىن لألجور.  سليمة لضمان تطبيق فعال
 العمل. 

هتمام الكايف يف إلور. الدرس األول يتمثل يف غياب ااستخالصهما من عملية حتليل البيانات اليت متت عند تنفيذ احلد األدىن لألج درسان ميكن ويوجد 
والدرس اآلخر يتمثل  جور اخلاص بإقتصاد الضفة الغربية، وحتديداً عدم جتانس القطاعات اليت وضع حد أدىن وطين موحد لألجور لتغطيتها.  كل األهي

الؤسسة املسؤولة الذي يتطلب حتليالً معمقاً وتصميماً إلجراءات ترافق عملية تطبيق احلد األدىن لألجور. وبكلمات أخرى، جيب أن ال تُقيد  يف اإلمتثال
)إصالح القيمة النقدية للحد األدىن لألجور(. بل جيب أن تدرس البعد النوعي بإعتبار األثر املتعدد  عن تعديل احلد األدىن لألجور دورها يف وظيفة كمية

 للحد األدىن لألجور على هيكلية األجور. 

 دور اللجنة الوطنية لألجور والوظائف الجديدة لها تفعيل. 1.7

. ويبدو انه مل تتم اإلحاطة بشكل كامل بوضع األجور آنذاك. كما أن حمدودة 2012عام  املعلومات املتوفرة من عملية إصالح احلد األدىن لألجور إن
ألكثر من ذلك مل تنشط منذ وضع احلد األدىن لألجور ومل جتتمع سوى مرتني إىل ثالث مرات منذ ذلك احلني. وااللجنة الوطنية واللجان الفرعية لألجور 

 فعيلإجياد حل وت إىلان يبادر أحد من أصحاب املصاحل دون  ان اللجنة الوطنية واجهت صعوبة يف إجياد طريقة ملعاجلة مسألة التطبيق إىل درجة الشلل
 اللجنة. 

اللجان الفرعية يف خطوة مباركة وهامة. فعيل أن وزارة العمل قامت بتوجتدر اإلشارة هنا إىل 31رلألجو  واللجان الفرعية اللجنة الوطنيةويوصى يف تفعيل 
حقائق حتدد املطالب  الذي يقدم هذا التقريرعترب ويُ يف تقدمي تقرير شهري للجنة الوطنية حول أوضاع العمل اليت حتتاج ملعاجلة. ويتلخص دور هذه اللجان 

 وثيقة ضرورية لعمل اللجنة الوطنية.  العمالالقوية اليت يعرب عنها 

وأما يف املقام الثاين، فيجب كما هو وارد يف القانون.   إىل اإللتزام يف إجتماعات منتظمة مرة يف السنة على أقل تقديراج تفعيل اللجنة يف املقام األول وحيت
لرتفع توصياهتا إىل احلكومة سياسة األجور توسيع وظائف اللجنة الوطنية كي ال تقتصر على تعديل احلد األدىن لألجور. بل جيب ان تتعامل مع كافة ابعاد 

 الوطنية لألجور تقوم باملهام التالية: وكل هذه املسائل مقرتحة يف القانون الذي ينص على أن اللجنة بشأن قضايا األجور املختلفة. 

ذا اجملال إىل جملس الوزراء ومدى انسجامها مع مستويات املعيشة، إضافًة إىل تقدمي توصيات يف ه "التحقق من السياسات العامة المتعلقة باألجور
 (. حسب طلب املؤلف. 3.1)انظر 

                                                           
 .  2014لغربية، . تقييم إمتثال أصحاب العمل بقانون احلد األدىن لألجور يف الضفة ا2014خرج هبذه التوصية أيضاً مركز "ماس" عام  31
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وميكن ومن هذا الباب، يوصى بإعداد قائمة بوظائفها ضمن إطار تفويضها. ومل يفصل القانون والقرارات ذات العالقة وظائف اللجنة الوطنية بالتفصيل. 
 يف هذا الصدد: سرد أدناه بعض اإلقرتاحات إدراج هذا البند على أجندة أول إجتماع للجنة الوطنية املتجددة. ون

  .)حتديد قضايا سياسة األجور اليت حتتاج ملعاجلة كالتمييز )النوع اإلجتماعي، الشباب 
 جغرافية، حجم الشركة(. غري املتوقعة حتديد فجوات األجور( 
  .حتديد قضايا أخرى تتعلق مبستوى األجور وهرميتها 

اليت . وجيب أن حُتدد البنود لتقرير يبلوره اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين بالتعاون مع معهد اقتصاديمنتظم  فحصميكن أن يعتمد هذا األمر على و 
 يتفحصها التقرير من قبل أعضاء اللجنة الوطنية لألجور. 

وبالتايل جيب أن ال يُنظر الفرعية.  حيث مصدر هذه التوصيات سيكون اللجان ويوجد عدة قضايا ميكن هلذه اللجنة معاجلتها وتقدمي توصيات بشأهنا
 لقائمة الوظائف األولية كقائمة هنائية. 

 الوطنية، ميكن إضافة بعض التوصيات، أمهها:  الذي سيبقى الوظيفة الرئيسية للجنة وفيما يتعلق بوضع احلد األدىن لألجور

  واستخدم معظم هذه املعايري يف الوحدة . 32 احلد األدىن لألجور تعديل خذ باإلعتبارأمعايري لتإجتماعاً لبلورة قائمة اللجنة  خُتصصجيب أن
 . اخلامسة من هذا التقرير

  لوضع احلد األدىن لألجور ال تعين أنه جيب زيادة احلد األدىن لألجور بشكل منتظم. ولكن ميكن حتديد بعض القضايا كمشكلة مراجعة سنوية
 وبعد هذه اخلطوة، تضع اللجنة توصيتها. اإلمتثال يف بعض القطاعات أو بعض انواع الشركات. 

 وتقدمي توصية لوزارة العمل وميكن ختطيط تعديل احلد األدىن لألجور كل سنتني أو ثالثة سنوات لبعض القطاعات أو بعض أنواع الشركات ،
 ودائرة التفتيش فيها لدعم هذه القضايا.

 طراف، والدور الذي ميكن أن تلعبه األلتحديد إحتياجات العمال وعائالهتمراسة مفصلة د، جيب تنفيذ مبعايري تعديل احلد األدىن لألجورفيما يتعلق و 
 املختلفة لتلبية هذه اإلحتياجات. 

 . كيف تعالج قضية اإلمتثال؟2.7

سنوات  6/7مدار على ألجور معدل احلد األدىن لأكثر بركود  مرتبط احلد األدىن لألجورالذين يتقاضون دون عدد العمال أن تقليل  السابقالتحليل أظهر 
 يعزى إلجتاه زيادة األجور خالل الفرتة. اإلمتثال اجليد نسبياً وبكلمات أخرى، إن سجل  أكثر منه بآلية اإلمتثال الفعال. 

 : 33إن األدوات أو اإلجراءات اليت تساعد يف تعزيز اإلمتثال معروفة جيداً 

 .محالت توعوية ومعلوماتية 
 ثلي أصحاب العمل والعمال.أنشطة بناء القدرات للم 
 .متكني العمال للمطالبة حبقوقهم من خالل الشكاوى الفردية والعمل اجلماعي 
  منظماً إقتصاداً  الغري منظماإلقتصاد  جعلإجراءات . 

                                                           
 www.ilo.org/minimumwage: مرجع: الوحدة اخلامسة من دليل العمل الدولية للحد األدىن لألجور.  32
 www.ilo.org/minimumwage ,(INWORK) . إنظر دليل سياسة احلد األدىن لألجور، منظمة العمل الدولية، فرع  سوق العمل، عالقات العمل وظروف العمل 33
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 .إجراءات تفتيش العمل 
 .عقوبات رادعة يف حال عدم اإلمتثال 
  سالسل التوريد العاملية. ممارسات شراء مسؤولة ومتابعة ضمن  

، وأن األمر ال يرتبط بعامل واحد سبب تدين معدل اإلمتثالفهم ، إذ ال بد من على اإلمتثالنوصي ببيان دور اللجنة الوطنية لألجور فيما يتعلق بالرقابة و 
، حجم الشركة، فئة ختصيص وقت لفحص معدل اإلمتثال بأبعاده املختلفة: القطاعاتكما جيب خالل اإلجتماع السنوي ؛ إهنا لقضية معقدة جداً.  فقط

بالتعاون مع معهد لألحباث، ويتم اجلهاز املركزي لإلحصاء يُعد هذه املعلومات العمال )اجلنس، الشباب، مستوى املهارة( كما هو احلال يف هذا التقرير. 
كيز اجلهود على بعد واحد أو عدة أبعاد وتطلب تر توصياهتا لألجور وتصدر اللجنة الوطنية  دمج املعلومات القادمة من اللجان الفرعية حول القضية.

كما جيب أن تكون   من خالل دائرة تفتيش العمل والشركاء اإلجتماعيني.  خاص قيقفتح حت وجيب على وزارة العمل حيث حُتدد مشكالت إمتثال كبرية. 
 .34الرقابة واملتابعة قائمة على أساس منتظم وتقييم واضح لإلجراءات

ومتت اإلفادة بأن عدم اإلمتثال ميثل مشكلة لكل قضايا  .35مرتبطة حلد كبري ببعض نقاط ضعف النطام القضائياإلمتثال  على أن مشكلةومت التأكيد 
، ال يوجد إيصال دفع وال ما يلزم فعلى سبيل املثالدىن لألجور. وجه القانونية غري الصديقة ملوضوع اإلمتثال لنظام احلد األالعمل، إذ يوجد بعض األ

. والقضية 36جور نقداً ال تساعد يف محاية العمالويف حال النزاع حول الراتب، تربز احلاجة لوجود شاهد. كما أن عادة دفع األعمل مكتوب. بوجود عقد 
نية وبناًء عليه، نوصي بأن تقوم اللجنة الوطتتلخص مبستوى العقوبات يف حال عدم احرتام احلد األدىن لألجور واليت تكون منخفضة للغاية. األخرى 

إن اقتضت بفحص القضايا واملمارسات القانونية املصنفة بأهنا ال تنسجم ونظام حد أدىن فاعل لألجور. وتقوم اللجنة برفع توصيات لتغيري التشريع، 
 احلاجة. 

 اإلجراءات القضائية  تستغرقهابسبب املدة اليت عترب احملكمة حاليًا جهة فعالة يف معاجلة الشكاوىاحملكمة، إذ ال ت إجراءاتبوالقضية األخرية ترتبط 
للرتكيز على املظامل املتعلقة باألجور قضية تدرسها اليوم وزارة العمل، وبالتايل إن فكرة إجياد أحد اشكال احملاكم اإلدارية . )سنوات( والتكاليف الباهظة

 37 يف أقاليم حمددة ر منوذج األردن يف إنشاء "سلطة األجور"وميكن إعتبا إشراك اللجنة الوطنية لألجور يف هذه املسألة سيكون له إنعكاسات إجيابية.
. النظر يف قضايا التمييز يف 1وتتكون مهامهم من شقني: وتتكون هذه السلطات من خبري / خمتص أو أكثر يف جمال القضايا العمالية. . مثااًل حسناً 

لعمل والعمال يف النزاعات اليت تنشب بينهم حول قضايا األجور. وتقوم الوساطة بني أصحاب ا. 2األجور املقدمة هلم وقضايا عدم تقاضي األجر، و
 . األراضي الفلسطينية احملتلةوزارة العمل مدعومة باللجنة الوطنية لألجور بدراسة فعالية  هذا النموذج "سلطة األجور" لتقييم إمكانية تطبيقه يف 

ز اإلمتثال يف دليل منظمة العمل الدولية حول سياسة احلد األدىن وكما أسلفنا، ميكن إجياد مزيد من املعلومات حول اإلجراءات اليت تساعد يف تعزي
 لألجور. 

  

                                                           
 .2014حلد األدىن لألجور يف الضفة الغربية، ماس، القدس، رام اهلل، انظر أيضاً، تقييم إمتثال أصحاب العمل بقانون ا 34
 2018نظر "أيب العبودي، هنج جديد لتقدير أثر احلد األدىن لألجور على العمالة: فلسطني كمثال، رسالة ماجستري، جامعة بري زيت، ا . 35
جور يف الدول العربية: ضمان نظام عادل للعمال احملليني واملهاجرين، جلنة منظمة العمل الدولية لإلستشارة حول السياسات بشأن جور ومحاية األحول هذه القضية، انظر منظمة العمل الدولية: احلد األدىن لأل للمزيد.  36

 اهلجرة يف الشرق األوسط، مالحظة لرامسي السياسات.
 ( من الفصل الثامن عشر من قانون العمل األردين.54مادة ).  37
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 مالحق

 (1ملحق )

 2000( لعام 7قانون العمل رقم )

 (86املادة )

ب العمل وعن اًء على توصية من الوزير يشكل جملس الوزراء جلنة تسمى "جلنة األجور" من عدد متساو من ممثلني عن احلكومة وعن أصحابن .1
 العمال.

 تتوىل املنظمات النقابية ألصحاب العمل والعمال مسؤولية تسمية ممثليها يف اللجنة. .2
 يعني جملس الوزراء رئيساً للجنة من بني أعضائها. .3
 .للجنة احلق يف االستعانة مبن تراه مناسباً إلجناز مهماهتا .4

 (87ملادة )ا

 ة:تقوم جلنة األجور باملهام التالي

 صيات بشأهنا إىل جملس الوزراء.دراسة السياسات العامة لألجور ومدى مالءمتها ملستوى املعيشة وتقدمي التو  .1
 .حتديد احلد األدىن لألجور على أن يصدر به قرار من جملس الوزراء .2

 (88ملادة )ا

 .على طلب من رئيسها أو من ممثلي أي من أطرافها الثالثةجتتمع جلنة األجور دورياً كل سنة مرة على األقل، وجتتمع عند الضرورة بناًء 

 (89املادة )

 .ال جيوز أن يقل أجر العامل عن احلد األدىن املقر قانوناً 
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 (2ملحق )

 األجور  لجنة بالئحة إنشاء 2004( لعام 46قرار مجلس الوزراء رقم )

منه، و على ما عرضه وزير العمل، و بناء على ما أقره جملس  86، وال سيما املادة 2000لسنة  7جملس الوزراء، بعد اإلطالع على قانون العمل رقم 
 :م. قرر ما يلي2004 /22/3الوزراء يف جلسته املنعقدة بتاريخ :

 (1ادة )امل

وعددهم مخسة أعضاء، هم:  . ممثلو احلكومة،1تشكل جلنة وطنية لألجور من مخسة عشر عضوا ميثلون أطراف اإلنتاج الثالثة، وذلك على النحو التايل: 
. مخسة من ممثلي 2أ. وزير العمل، رئيسا للجنة. ب. وزير املالية، نائبا للرئيس. ج. وزير االقتصاد. د. وزير التخطيط، عضوا. هـ. وزير العدل عضوا. 

 .ات العمال. مخسة من ممثلي العمال، يتم اختيارهم من نقاب3أصحاب العمل، يتم اختيارهم من نقابات أصحاب العمل. 

 (2ادة )امل

 توىل اللجنة الوطنية تشكيل جلنة فرعية لألجور يف كل حمافظة يوجد هبا مكتب عمل.ت .1
 تشكل اللجنة الفرعية لألجور من ثالثة أعضاء على النحو التايل: .2

 ممثل احلكومة، مدير مكتب العمل يف احملافظة رئيسا.  .أ
 اب العمل اختياره عضوا ت. ممثل أصحاب العمل، تتوىل نقابات أصح .ب
 .عضوال نقابات العمال تسميت مال، تتوىلممثل الع .ت

 (3) ادةملا

. 3. حتديد احلد األدىن لألجور، ورفعه إىل جملس الوزراء ليصدر قرارا به. 2. دراسة السياسات العامة لألجور. 1ختتص اللجنة الوطنية لألجور مبا يلي: 
 .اإلشراف على عمل اللجان الفرعية

 (4)ادة امل

. مجع كل املعلومات املطلوبة عن األجور سواء على مستوى النشاط أو القطاع أو على مستوى احملافظة. 1ختتص اللجنة الفرعية يف كل حمافظة مبا يلي: 
 .املطلوب. رفع توصية للجنة الوطنية باحلد األدىن لألجور على املستوى 3. تزويد اللجنة الوطنية بكل املعلومات املطلوبة. 2

 (5)ادة امل

 .جتتمع اللجنة الوطنية دوريا مرة واحدة على األقل كل سنة، وجتتمع بطلب من رئيسها أو بطلب من ثلث أعضائها

 (6)ادة امل

أعضاء على أن  يعقد اجتماع اللجنة الوطنية حبضور كامل أعضائها، فإذا مل يكتمل النصاب يؤجل االجتماع إىل األسبوع الذي يليه ويعقد حبضور تسعة
 .يكون من بينهم ممثلني عن أصحاب العمل والعمال، فإذا مل يكتمل النصاب يؤجل إىل أسبوع آخر ويعقد مبن حضر من األعضاء
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 (7)ادة امل

ي أصوات أعضاء تصدر قرارات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات احلاضرين، وإذا كان القرار يتضمن حتديد حد أدىن لألجور فيجب أن يصدر بأغلبية ثلث
 .اللجنة

 (8)ادة امل

 .جتتمع اللجنة الفرعية دوريا مرة واحدة كل شهر، وتعقد اجتماعاهتا حبضور كامل أعضائها، وتصدر توصياهتا بأغلبية أصوات احلاضرين

 (9)ادة امل

 .يصدر وزير العمل قرارا بتشكيل أمانة سر اللجنة الوطنية حيدد فيه نظام عملها واختصاصاهتا

 (10ادة )ملا

 .على مجيع اجلهات املختصة، كل فيما خيصه، تنفيذ أحكام هذه الالئحة، ويعمل هبا من تاريخ نشرها يف اجلريدة الرمسية

 .هـ أمحد قريع )أبو عالء( رئيس جملس الوزراء 1425صفر  1م. املوافق :  22/3/2004صدر مبدينة رام اهلل بتاريخ :
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 (3ملحق )

 2012ر (، فبراي5قرار رقم )

، وحتديداً املادة 2000( لعام 7بالئحة تشكيل جلنة األجور وبعد اإلطالع على قانون العمل رقم ) 2004( لعام 46على قرار جملس الوزراء رقم ) بناءً 
 ( ممثلني من كل طرف على النحو التايل: 5(، تقرر إعادة تشكيل جلنة األجور من أطراف اإلنتاج الثالثة بإختيار )86)

 احلكومة ممثلو .1
 .معايل وزير العمل رئيساً للجنة 
 .معايل وزير املالية نائباً للرئيس 
 .معايل وزير اإلقتصاد 
 .معايل وزير التخطيط 
  .معايل وزير العدل 

 ممثلو أصحاب العمل .2
 .رئيس اجمللس التنسيقي للقطاع اخلاص 
 .رئيس اجمللس التنسيقي للقطاع اخلاص 
 لزراعة.رئيس احتاد غرف التجارة والصناعة وا 
 .رئيس إحتاد الصناعات الفلسطينية 
 .رئيس إحتاد املقاولني 
  .رئيس نقابة البنوك 

 ممثلو إتحاد النقابات العمالية .3
 .أمني عام إحتاد العمال الفلسطيين 
 .أمني عام اإلحتاد العام لعمال الفلسطينيني 
 .املني العام إلحتاد نقابات العمال املستقلة 
 العمال الفلسطينية يف قطاع غزة. األمني العام إلحتاد نقابات 
  .رئيس إحتادات املعلمني والعاملني يف اجلامعات الفلسطينية 

للمؤسسة. متثل مجيع األطراف على أساس شخصي كما هو مذكور أعاله أو بناًء على تفويض كامل ودائم للعضو احملدد يف اللجنة بواسطة املمثل الرمسي 
 .األول يف املستقبل القريب لبدء عملها وفًقا لقرار جملس الوزراء تدعى اللجنة لالجتماع يف اجتماعها

 تفضلوا فائق اإلحرتام والتقدير
 ءنسخة لرئيس الوزرا

 . 2004( لعام 46مرفق نسخة عن قرار جملس الوزراء رقم )
  . د. امحد جمدالينوزير العمل 
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 (4ملحق )

 يل والمستوطناتاألجر اليومي حسب القطاع للعمال الفلسطينيين داخل اسرائ

 طينيين داخل اسرائيل والمستوطناتالعمال الفلس

. وتبني املعلومات أهنا أعلى من نستعرض أجور العمال الفلسطينيني العاملني داخل اسرائيل واملستوطنات لغرض املعلومات وليس احلد األدىن لألجور
% من العمال الفلسطينيني يف اسرائيل واملستوطنات يعملون يف هذا 66اإلنشاء ) أجور العمال الذين يعملون يف الضفة الغربية، وحتديداً يف قطاع

  االقطاع(.

  

 %40 /30حيث حافظ على زيادة مبعدل  2018مل خيتلف هيكل األجور حسب القطاع  عام 

 

 

 منظم / غير منظم

 غير منظم  منظم 
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