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 مقدمة: احلد األدنى لألجور

 أجندةقد تم تحديد الحد من عدم المساواة وتعزيز العمل الالئق لجميع النساء والرجال كأهداف رئيسية في ل

 .2112في األمم المتحدة في عام  ها، التي اعتمدت2131التنمية المستدامة لعام 

: أال وهي سعى أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر إلى تحقيق التوازن بين األبعاد الثالثة للتنمية المستدامةوت

 .االقتصادية واالجتماعية والبيئية

الكاملة  التشغيل، وتوفير مستدامالمطرد والشامل للجميع وال قتصاد االنمو ال تعزيز"إلى  8يدعو الهدف 

 ةمتساويال ذ  القيمة ، ويبرز أهمية تحقيق األجر المتساو  عن العمل"الالئق للجميعوتوفير العمل  ،والمنتجة

 .وحماية حقوق العمل

بين ، مع التشديد على نمو الدخل "المساواة داخل البلدان وفيما بينها انعدامالحد من "إلى  11ويسعى الهدف 

ييز، فضال عن اعتماد سياسات، وال سيما من السكان، والقضاء على التمالدنيا في المائة شريحة األربعين 

 .تدريجيا تحقيق قدر أكبر من المساواةواألجور والحماية االجتماعية، سياسات سياسات المالية وال

ساعد يويمكنه أن . ال في تحقيق هذه األهدافتصميما جيدا وفعا ألجور المصمملهم الحد األدنى ويمكن أن يس

الحد األدنى لألجور المعيشية لجميع "و  (1)"للجميع المحرز ار التقدمحصة عادلة ومنصفة من ثم"على ضمان 

 .(2)"العاملين والمحتاجين إلى هذه الحماية

يمكن أن يعرض رفاه العمال للخطر، ويقوض التنفيذ الفعال، ألجور لالحد األدنى  سوء تصميم، وبالمقابل

 .المنظمتشجيع القطاع غير  وينطو  على خطر

لمنظمة العمل الدولية، وأحدث استعراض عالمي  القائمةاسات الحالي إلى معايير العمل ويستند دليل السي

، فضال عن سنوات الخبرة المتراكمة (3)منظمة العمل الدولية التي اضطلعت بهاللقوانين والممارسات الوطنية 

 .اء العالماالجتماعيين في جميع أنح والشركاءفي سياق تعاون منظمة العمل الدولية مع الحكومات 

يات الوطنية ويعكس الدليل تنوع الممارسات الدولية واالختيارات المختلفة التي يمكن اتخاذها، تبعا لألفضل

دئ الرئيسية ؤكد المبايبيد أنه  ،ج واحد في جميع البلدانسعى إلى الترويج لنموذيال  ووه. والظروف القطرية

 .المتعلقة بالسياسات يات الخيارات المختلفةقدم أمثلة عن إيجابيات وسلبيللممارسات الجيدة، و

عندما يتعلق األمر بتحديد . الشراكةوهو  –ف التنمية المستدامة يشدد الدليل على مبدأ آخر من أهدا ،وأخيرا

 فيالقادران على المساعدة ا موحده مااالجتماعي والمفاوضة الجماعية ه الحد األدنى لألجور، فإن الحوار

  .والمنشآتاالحتياجات المشروعة لكل من العمال تحقيق التوازن بين 

                                                           
 

)1(
   (حماية العمال)انظر القرار المتعلق بالمناقشة المتكررة بشأن الحماية االجتماعية  
(2)

 انظر إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة  
 

)3)
 0791، الدراسة االستقصائية العامة للتقارير المتعلقة باتفاقية تحديد الحد األدنى لألجور، "نظم الحد األدنى لألجور"، 4102منظمة العمل الدولية،  
.عن نتائج المناقشة الثالثية لهذا التقريرفضال . (031رقم ) 0791وتوصية تحديد الحد األدنى لألجور، ، (030رقم )

 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_380781.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_380781.pdf
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/WCMS_099766/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_235287.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_235287.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_235287.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_246781.pdf
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 ملخصال

 للعاملين العمل أن يدفعها صاحبر بأنه الحد األدنى للمكافأة التي يتعين على الحد األدنى لألج تم تعريفقد ل
 .تخفيضه بموجب اتفاق جماعي أو عقد فرد  يجوزال الذ  ، ومعينة ةفتر خالل يؤدونه الذ  العمل عن أجرب

في المائة من الدول األعضاء في منظمة  71، يوجد الحد األدنى لألجور في أكثر من هذا التعريف وفي ضوء

 .العمل الدولية

 قسطعلى ضمان  وهو يساعد. شديدة االنخفاضوالغرض من الحد األدنى لألجور هو حماية العمال من األجور 
 المستخدمينلجميع معيشة أدنى من مستوى ال ّاتوفير أجر يضمن حدمن ثمار التقدم للجميع، و عادل ومنصف

 تسعى ويمكن أيضا أن يكون الحد األدنى لألجور عنصرا من عناصر سياسة. هذه الحمايةمثل إلى  محتاجينوال
 .بين الرجل والمرأة التفاوت ذلك في بمالتغلب على الفقر والحد من عدم المساواة، ل

سياسات االجتماعية و وتعزز السياساتقة تكمل وينبغي تحديد أنظمة الحد األدنى لألجور وتصميمها بطري
 .وظروف العمل االستخدام ستخدم لتحديد شروطاألخرى، بما في ذلك المفاوضة الجماعية، التي ُت التشغيل

بصورة  تستخدم التي للسياسات أداة من تطور قد لألجور األدنى الحد من الغرض فإنومن الناحية التاريخية، 
وتعكس . تغطية أوسع نطاقا بكثيرذات ات ذات األجور المنخفضة إلى أداة انتقائية في عدد قليل من القطاع

 :اتفاقيات منظمة العمل الدولية هذا التطور

  البلدان على تنفيذ الحد األدنى  (27رقم ) 1728ور، لألج الدنيا المستوياتتحديد  طرائقاتفاقية شجعت

اتفاق جماعي أو  عن طريق تنظيما فعاالال توجد ترتيبات لتنظيم األجور " حيثفي الحاالت لألجور 
 ".بصورة غير عاديةاألجور منخفضة تكون و ،غير ذلك

  جميع "إلى تغطية  (131رقم ) 1761 ،تحديد الحد األدنى لألجور اتفاقيةوفي وقت الحق، دعت

ويكمن مبدأ التشاور الكامل مع الشركاء ". التغطية  استخدامهم هذهشروط  تقتضيالذين  العاملين بأجر
 .االجتماعيين في صميم هذه االتفاقية

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312171
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312276:NO
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التي يمكن احتسابها في الحد  األجر عند تحديد عناصر توخي الدقةجور، من المهم ألل األدنىتحديد الحد  عند 

 األدنى الحد بها يحسب التي والكيفية، دفع العينيالوالمدى والشروط التي يمكن بموجبها السماح ب األدنى،

 .شهر  أجرأو / ساعة و أجر بال ، وإذا كان الحد األدنى هوبالقطعة مقابل أجر يعملونالذين  للعمال

 

 التعريف والغرض 1-1

 للعاملين العمل أن يدفعها صاحبالحد األدنى للمكافأة التي يتعين على "ر بأنه والحد األدنى لألج تم تعريفقد ل

تخفيضه بموجب اتفاق جماعي أو عقد  يجوزال الذ  خالل فترة معينة، و الذ  يؤدونهعن العمل  مقابل أجر

".فرد 
(4)

. 

ويمكن تحديد . جور، بغ  النظر عن طريقة تحديدهويشير هذا التعريف إلى الطبيعة الملزمة للحد األدنى لأل

محاكم قبل اللألجور أو مجلس لألجور أو من  هيئةبموجب قانون أو قرار من سلطة مختصة أو  األجور الدنيا

لحد األدنى لألجور بإعطاء قوة القانون ألحكام ويمكن أيضا تحديد ا. عماليةالصناعية أو أو الهيئات القضائية ال

 .االتفاقات الجماعية

ساعد على ضمان ي ووه. شديدة االنخفاضمن األجور والغرض من الحد األدنى لألجور هو حماية العمال 

أدنى لألجور المعيشية لجميع العاملين الذين في حد توفير حصة عادلة ومنصفة من ثمار التقدم للجميع، و

 تسعى إلى الحد األدنى لألجور عنصرا من عناصر سياسة يشكلويمكن أيضا أن . هذه الحمايةل يحتاجون

 الحق تعزيز طريق عن ،والنساء لاالرج بين التفاوت ذلك في بماالتغلب على الفقر والحد من عدم المساواة، 

 .المتساوية القيمة ذ  العمل عن األجر في المساواة في

، بل ينبغي تصميمها بطريقة غيرها عن بمعزلالحد األدنى لألجور أو استخدامها  إلى نظم النظر عدم وينبغي

ويمكن استخدام عدة أنواع من التدابير . التشغيلسياسات السياسات االجتماعية وغيرها من تكمل وتعزز 

ت في سوق العمل، بما في ذلك السياسات المؤيدة للعمالة، والتحويالولمعالجة عدم المساواة في الدخل 

 .للمشاريع المستدامةمواتية االجتماعية، وتهيئة بيئة 

ة، التي المفاوضة الجماعيو، أرضية يحددالغرض من الحد األدنى لألجور، الذ   بين تمييزالوينبغي أيضا 

وجود لألجور مع  ّاافتراضي ّاتوزيع 1ويبين الشكل . الحد األدنى القائم تتجاوزأجور يمكن استخدامها لتحديد 

التي يمكن استخدامها لوضع معايير دنيا وتحديد " منطقة المفاوضة الجماعية"و " الحد األدنى لألجور منطقة"

 .ةالقائم األرضية التي تتجاوزاألجور 

مدى توفير الحماية  من ضمنهاأن فعالية الحد األدنى لألجور تتوقف على عوامل كثيرة،  2ويوضح الشكل 

والشباب والعمال المهاجرين، بصرف النظر عن  ما في ذلك النساءقة االستخدام، بلجميع العمال في عال

 وضعت قد كانت إذا ماسواء  ،(التغطية)ترتيباتهم التعاقدية، وكذلك جميع الصناعات والمهن في االقتصاد 

ما إذا كان ؛ و(المستوى)، مع مراعاة العوامل االقتصادية أسرهمويغطي احتياجات العمال  مستوى على وعدلت

 (.االمتثال)لألجور  الحد األدنىألنظمة العمل يمتثلون  أصحاب

 

  

                                                           
(
 

4)
وتوصية تحديد الحد األدنى لألجور،  ،(030رقم ) 0791الدراسة االستقصائية العامة بشأن اتفاقية تحديد الحد األدنى لألجور، : منظمة العمل الدولية 

 .4102قيات والتوصيات، لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفا، (031رقم ) 0791

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_235287.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312473:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312473:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312473:NO
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_246781.pdf
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 روجألتوزيع ا( 1)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 
 

 األدنى بالحد األخذ قبل بأجرعامال  27 يبلغ لعددلألجور  افتراضيا توزيعا 1يبين الشكل : كيفية قراءة هذا الشكل

 النطاق الكاملونرى . ر على المحور الرأسيوعدد العاملين بأج مستوى األجور على المحور األفقييوضع و. لألجر
السوق، بما في ذلك نسبة صغيرة نسبيا من العمال ذو  األجور المنخفضة للغاية على الطرف األيسر من  في جورلأل

 3 الموظفينن من اأثن ويتقاضى يبلغ دوالر واحد،أجر  على واحد موظفيحصل على سبيل المثال، ف. توزيع األجور
منطقة الحد "الدائرة الحمراء التي تسمى  وتبين .اتدوالر 8تبلغ على أجور  موظفين 2 يحصلن ، في حياتدوالر

القضاء على  بغية األدنى أجرا العاملينمن حيث المبدأ  يستهدفأن الحد األدنى لألجور يجب أن يظل " األدنى لألجور
المتعلق بإمكانية مبدأ الوتوضح " وضة الجماعيةمنطقة المفا"هي فالدائرة الزرقاء أما ؛ "بشكل مفرطاألجور المنخفضة "

 .قائمةالرضية األ تتجاوزأجور لتحديد المفاوضة الجماعية  استخدام
 

  (5)األبعاد الرئيسية للحد األدنى الفعال لألجور 2الشكل 

 

 

 

 

 
 لألجور؟ البلدان التي لديها حد أدنى كم عدد 1-2

أو أكثر واحد من الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية لديها أجر أدنى في المائة  71أدناه أن أكثر من  3يبين الشكل 

 .يحدده التشريع أو االتفاقات الجماعية الملزمة

غير أنه . بانتظام بية العمال أو أنه يجر  تعديلهوهذا ال يعني أن الحد األدنى لألجور في جميع هذه البلدان يغطي أغل
من هذه البلدان، ال تركز المناقشات  العديدوفي . ه أغلبية كبيرة من بلدان العالميبين أن الحد األدنى لألجور تستخدم

 .تفعيله بكفاءةركز على كيفية ت، وإنما من عدمه الحد األدنى لألجور حول ضرورة وجودالمتعلقة بالسياسة العامة كثيرا 

  
                                                           

 .أوجه التقدم والتحديات في مجال حماية العمال، موجز للسياسات، إدارة ظروف العمل والمساواة: منظمة العمل الدولية  5))

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/104/reports/reports-to-the-conference/WCMS_358295/lang--en/index.htm
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 حد أدنى لألجور  ليس لديهانسبة الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية التي لديها أو  - 3الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 .تقديرات منظمة العمل الدولية: المصدر
 

البلدان التي  وقد تم احتساب فقط. دولة عضوا 187، كان لدى منظمة العمل الدولية 2112سبتمبر / أيلول اعتبارا من : ظةوملح

ويشمل ذلك الحد األدنى . د أدنى لألجورح هالدي عتبار أنأو جزء منه بأالخاص القطاع حد أدنى لألجور مطبق على كل  لديها
 .منح قوة القانونلألجور الذ  يتم تحديده من خالل االتفاقات الجماعية التي ُت

 

 مكن تقسيم اإلحصاءات حسب المنطقةي
 

 جزء يغطيالجماعية أجر أدنى تحدده المفاوضة أو  لألجر أدنى قانوني حدالبلدان األوروبية إما  لدى جميع
ال توجد سوى استثناءات قليلة جدا، مثل  بحر الكاريبيومنطقة  ألمريكتيناوفي . من القطاع الخاص على األقل
وهناك استثناءات قليلة أخرى في آسيا، بما في ذلك سنغافورة وبرونا ، وكذلك في أفريقيا مثل إثيوبيا . سورينام

ور في قطر أو البحرين أو اإلمارات ال يوجد حد أدنى لألج ،لدول العربيةل وبالنسبة. وإريتريا والصومال
 .العربية المتحدة

 

 سنة متاحةأو أحدث  2114نسبة البلدان التي لديها حد أدنى لألجور، حسب المنطقة،  - 4لشكل ا

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تقديرات منظمة العمل الدولية: المصدر

أدنى حد  التي لديهانسبة البلدان . للبلد الناتج المحلي اإلجمالي يمكن تقسيم اإلحصاءات حسب مستوى نصيب الفرد من

 .المنخفضة الدخل المجموعاتالمرتفعة والمتوسطة الدخل عنها في  مجموعة البلدانلألجور أعلى قليال في 
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 أحدث سنةأو  2114نسبة البلدان التي لديها حد أدنى لألجور، حسب فئة الدخل،  - 5الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدولية تقديرات منظمة العمل: المصدر

 

 وجيزةلمحة تاريخية  1-3
 

  6التدخل االنتقائي في البداية

 بصفة ضعيفة تعتبر التي الفئاتإلى حماية  وكان يهدففي البداية، كان الحد األدنى لألجور يغطي فئات قليلة نسبيا من العمال 

، 1877ية فيكتوريا األسترالية في عام ، تليها وال1871الحد األدنى لألجور في عام  يطبقوكانت نيوزيلندا أول بلد . خاصة

تأسيس وكثيرا ما كان يعتبر الحد األدنى لألجور تدبيرا مؤقتا، يتم إلغاؤه تدريجيا بمجرد . 1717والمملكة المتحدة في عام 

ان لحد األدنى لألجور في بع  األحيمن اوقد استهدفت األشكال المبكرة . نجتماعيياالشركاء الالتفاوض على األجور بين 
 (.أدناه 1انظر اإلطار )العاملين في المنازل أو النساء  حماية

 

 1اإلطار 
 أصول الحد األدنى لألجور في الواليات المتحدة

 

في الواليات المتحدة، "  المصانع في المستغلين العمال " بشأنفي أوائل القرن العشرين، كان هناك قلق واسع النطاق 
من الرابطة  كل من تحظى بدعم لألجور األدنى الحد ةفكر وكانت. فالظروف عمل النساء واألط بشأنوخاصة 

مجلس إدارتها فكرة  وقد أيداألمريكية لتشريعات العمل والجمعية الوطنية للمستهلكين، وهي مجموعة تقودها النساء، 

مستوى  على ةمر ألول لألجور األدنى بالحد تم األخذ وقد. 1717الحد األدنى القانوني لألجور للمرأة في عام 

على الحد األدنى لألجور  وقد تم الطعن على. نطبق إال على النساء واألطفالي لم، وفي معظم الحاالت الواليات

أعلنت المحكمة العليا األمريكية أن الحد األدنى لألجور غير  1723المحاكم، وفي عام  أمامبانتظام مستوى الواليات 

رة من الرئيس روزفلت، اعتمد الكونغرس األمريكي قانون معايير في أعقاب مبادو، 1738في عام و. دستور 

تم الطعن على دستورية القانون على  وقد. على المتسوى االتحاد  أدنى لألجور ّاالعمل العادلة، الذ  وضع حد

 .1711، ولكن المحكمة العليا صدقت عليه في نهاية المطاف في عام الفور

  Neumark D.; Wascher, W. 2008. Minimum Wages. (Cambridge, MIT Press) :المصدر

 

                                                           
 (

 6
)
 Starr, G. 1981. Minimum Wage Fixing An international review of practices and problems: يستند أساسا إلى 

 Marinakis, A. 2008. , and umark and Washer (2008, ch. 2)Ne (Geneva)  ؛ دور منظمة العمل الدولية في تطوير الحد األدنى
 (جنيف، منظمة العمل الدولية)لألجور، مشروع القرن لمنظمة العمل الدولية 

https://mitpress.mit.edu/books/minimum-wages
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1981/81B09_266_engl_1993.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1981/81B09_266_engl_1993.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1981/81B09_266_engl_1993.pdf
http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/definition/WCMS_180793/lang--en/index.htm
https://mitpress.mit.edu/books/minimum-wages
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 الثمانينات من القرن العشرينفي  وتوقفتوسيع التغطية بعد الحرب العالمية الثانية، 

وكانت البلدان المستقلة حديثا مثل الهند . جورالحد األدنى لأل التي لديهاعدد البلدان  اتسعبعد الحرب العالمية الثانية، 
واعتمدت البلدان األفريقية الناطقة . التي اعتمدت الحد األدنى لألجور تلكمن بين ( 1771)وباكستان ( 1718)

األدنى  الحد)لزراعة بالنسبة لمعدل المع انخفاض ( SMIG)بالفرنسية النموذج الفرنسي للحد األدنى العام لألجور 

ليزية تقليد مجالس جالبلدان األفريقية الناطقة باإلن، في حين اعتمدت (SMAG  لألجور في قطاع الزراعة المضمون

 .األجور القطاعية

جميع العمال، على سبيل  تمتعبوجوب لوجود شعور متزايد  ،ية القانونية للحد األدنى لألجورالتغط نطاق تدريجيا واتسع
في هولندا  على المستوى الوطنيظهرت األجور الدنيا المطبقة لقد و. نخفاضشديدة االالحق، على الحماية من األجور 

في المائة من  21من حوالي  التغطية نطاق اتسعوفي الواليات المتحدة، (. 1781)وإسبانيا  ،(1761)، وفرنسا (1777)

أيضا في  نطاق التغطية اتسعكما  .17617في المائة في عام  81العاملة في السنوات األولى إلى ما يقرب من  ىالقو

عدد القطاعات تدريجي لفي الهند بتوسيع  الوالياتفعلى سبيل المثال، قامت . البلدان ذات المعدالت الدنيا القطاعية
 .األدنى لألجورالمشمولة بالتغطية بالحد " درجة فى جدولالم"والمهن 

إلى توقف هذا التوسع في بع   ن القرن العشرينم قد أدت السياقات االقتصادية والفكرية في السبعينات والثمانيناتو
 .من القرن العشرين في الثمانيناتباألجور  الخاصة مجالسهاوقامت المملكة المتحدة بتفكيك . البلدان

 وما بعدها من القرن العشرين التسعينات –عودة الحد األدنى لألجور 
 

للفقر في أوساط العمال من البلدان للتصد   العديد في جورلأل األدنى الحد نظم تعزيز أو إنشاء تمفي السنوات األخيرة، 
. 1777تغطية وطنية في عام  معر لألج ّاجديد ّاأدنى قانوني ّاوقد أدخلت المملكة المتحدة حد. وعدم المساواة في العمل

 الميدان يف والتنمية التعاون منظمة، اعتمد ثمانية أعضاء آخرين في من القرن العشرين ومنذ أوائل التسعينات
ر، بما في ذلك الجمهورية التشيكية والجمهورية السلوفاكية وبولندا وإستونيا الحد األدنى القانوني لألج االقتصاد 
التي ال  االقتصاد  الميدان في والتنمية التعاون منظمةومعظم بلدان . (8)وإسرائيل وأحدثها ألمانيا وإيرلنداوسلوفينيا 

جماعية مثل الدانمرك التفاقات االمن خالل  يتم تحديدهاقانونية أرضيات لألجور لديها  ّاأدنى قانوني ّاحد لديهايوجد 
 .أدنى لألجور في جميع البلدان األوروبيةونتيجة لذلك، يوجد حد . يج وسويسراوفنلندا والنرو

 

في  حدا أدنىمدت الصين اعتو. أت أو عززت الحد األدنى لألجورمن االقتصادات النامية والناشئة قد أنش العديدكما أن 
ضعت جنوب أفريقيا نظاما للحد األدنى لألجور بعد انتهاء الفصل العنصر  و؛ و2111في عام  وعززته 1771عام 

استكمل االتحاد الروسي و؛ 2112األدنى لألجور في عام  بالحد المتعلقة سياستها؛ أعادت البرازيل تفعيل 1776في عام 

اعتمدت ماليزيا الحد األدنى الوطني و؛ 2116اإلقليمية في عام خالل األرضيات من الحد األدنى الوطني لألجور 

في عام ( الصين)، وماكاو 2112، تلتها ميانمار وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية في عام 2113لألجور في عام 

 .2111عام  الحد األدنى الوطني لألجور هو الرأس األخضر في يستحدثوفي أفريقيا، كان آخر بلد . 2117

 االتفاقيات الرئيسية لمنظمة العمل الدولية 1-4

 .1717في منظمة العمل الدولية منذ إنشائها في عام  موضع اهتمامكان الحد األدنى لألجور 

  العدالة على قائما كان إذا إال يتحقق أن يمكن ال والدائم الشامل السالم بأن"استنادا إلى الرأ  القائل 

في ديباجته إلى التحسين العاجل لظروف العمل،  1717دستور منظمة العمل الدولية لعام دعا و، "االجتماعية

 ".توفير أجور معيشة مالئمة "بما في ذلك 
  الحد األدنى لألجور المعيشية لجميع "منظمة العمل الدولية إلى أهمية لفيالدلفيا ، أشار إعالن 1711في عام

إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل أكد وقد ". العاملين والمحتاجين إلى هذه الحماية
 .على هذا األمر مجددًا 2118لعام  عولمة عادلة

 (26رقم ) 1228تحديد الحد األدنى لألجور، طرائق تفاقية ا

 (.27رقم ) 1728لألجور،  المستويات الدنياتحديد  طرائقاتفاقية ، اعتمدت منظمة العمل الدولية 1728في عام 

وتماشيا مع الفلسفة السائدة في ذلك الوقت، شجعت هذه االتفاقية الدول األعضاء على تطبيق الحد األدنى لألجور 
                                                           

(
 

7(
   Neumark D.; Wascher, W. 2008. Minimum Wages. (Cambridge, MIT Press) 

8)
 

)
 OECD. May 2015. “Focus on minimum wages after the crisis: Making them pay”.   

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312171:NO
https://mitpress.mit.edu/books/minimum-wages
https://mitpress.mit.edu/books/minimum-wages
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فعال اللتنظيم لالتي ال توجد فيها ترتيبات ( وال سيما في المهن المنزلية) المهن أو أجزاء من المهنللعاملين في بع  "
 .الزراعة وقد تم استبعاد قطاع".  المتدنية للغايةألجور بموجب اتفاق جماعي أو خالف ذلك واألجور ل

التي من أكثر اتفاقيات منظمة العمل الدولية حتى يومنا هذا  27االتفاقية رقم بلد، تظل  111إذ صدقها ما يزيد عن و

التي تدعو إلى مشاركة المرأة في هيئات تحديد األجور وإلى  31التوصية رقم تكملها و. من التصديقات قدربأكبر  تتمتع

 .العادلةتزمين بالقانون من المنافسة غير تدابير إنفاذ قوية لحماية أصحاب العمل المل اتخاذ
 

 العمال الزراعيين والبحارة
 

 ليشمل لألجر األدنى الحدفي النصف الثاني من القرن العشرين، شاركت منظمة العمل الدولية في توسيع نطاق حماية 
 .السابق في ةمستبعد كانت التي العمال فئات

 

لعام  بشأن طرائق تحديد المستويات الدنيا لألجور في الزراعة اتفاقية ، اعتمدت منظمة العمل الدولية1721وفي عام 

 .87التوصية رقم  وتكملها ،تصديق 21على  77التفاقية رقم ا قد حظيت، 2112وبحلول نهاية عام . (77رقم ) 1721
 

وهو  -نظمة العمل الدولية بالنسبة للبحارة في م األولىجور للمرة لأل األدنى، تم التفاوض بشأن الحد 1717وفي عام 

على أن أجور البحارة ينبغي أال تقل عن المبلغ الذ   2117اتفاقية العمل البحر  لعام وتنص . مستمرا زال ماتقليد 

 .التي تجتمع في منظمة العمل الدوليةوتحدده اللجنة البحرية المشتركة بصورة دورية، 
 (131رقم ) 1271ألجور، ل الحد األدنىبشأن تحديد االتفاقية 

 
أنها ، التي تعتبر (131رقم ) 1761تحديد الحد األدنى لألجور،  اتفاقية، اعتمدت منظمة العمل الدولية 1761في عام 

 .279اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم حماية أوسع من تلك المنصوص عليها في توفر 
 

 :ما يلي يحقق  10للحد األدنى لألجور نظامء على إنشا عليها الدول األعضاء التي تصدق 131االتفاقية رقم وتشجع 
 أدنى حد ممكن؛ عند االستثناءاتمع إبقاء  للتطبيققدم نطاقا واسعا ي •
 آلية إلصالح وتعديل الحد األدنى لألجور من وقت آلخر؛ ُينشئ •
 يقوم على مبدأ التشاور الكامل مع الشركاء االجتماعيين؛ •
 النظام؛ وتشغيل تصميمفي  المستقلينة، فضال عن الخبراء قدم المساوا ىعل ،الشركاء االجتماعيينشرك ي •
 ، فضال عن العوامل االقتصادية؛وأسرهمالتي تراعي احتياجات العمال  الحد األدنى لألجرحديد مستويات ي •
 .شمل التدابير المناسبة لضمان التطبيق الفعال للحد األدنى لألجوري •

يعكس الرأ  القائل بأنه ينبغي ل عن حد معين أن تق لألجور بموجبه يسمح ال والذ  عموما المطبق األدنى الحد من والهدف

ال  131االتفاقية رقم غير أن ". بشكل مفرط متدنيةأجور "أن يحصلوا على الحماية من  - حقمن منطلق ال –لجميع العمال 

، التي ترافق االتفاقية، أنه (132رقم ) 1761، توصية تحديد الحد األدنى لألجوروتوضح . تنص على حد أدنى وطني لألجور

فئات معينة من ل األجور الدنيامن  سلسلةتحديد ب أوالتطبيق عام أدنى واحد  مستوىإما بتحديد " واسعةتحقيق تغطية  يمكن
االتفاقية  تفسحومن خالل عدم السعي إلى فرض نموذج واحد على جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية، ". عمالال

  11.ظروف وطنية مختلفة ومستويات مختلفة من التنمية االقتصادية واالجتماعيةوجود مراعاة أمام المجال  131رقم 

 .2111منذ عام  بلد 11، بما في ذلك 131االتفاقية رقم على  عضو دولة 22صدقت ، 2112وبحلول نهاية عام 
 

 ؟رالحد األدنى لألج هما الذي يتضمن 1-5

 بصورةالذين يعملون  الموظفينبما في ذلك  - لموظفيهعموما بأنه المبلغ الذ  يدفعه صاحب العمل " األجر"فهم مصطلح ُي
 الفضفاض لمصطلحوهذا التعريف . والمتدربين لمتدرجينلأو عارضة أو قصيرة األجل أو متقطعة أو موسمية، وكذلك  منتظمة

 (:72رقم ) 1717، حماية األجوربشأن من اتفاقية منظمة العمل الدولية  1ه في المادة منصوص علي" لألجور"

                                                           
  (

 
9(
 214بشأن نظم الحد األدنى لألجور، الفقرة  4102الدراسة االستقصائية العامة لمنظمة العمل الدولية لعام  

10)
 

)
 .4101، جنيف 012، مؤتمر العمل الدولي، الدورة (حماية العمل)الجتماعية استنتاجات لجنة المناقشة المتكررة التابعة لمنظمة العمل الدولية بشأن الحماية ا 

(11
 

)
 . 4101الجزء األول، جنيف،  03، السجل المؤقت 013تقرير اللجنة المعنية بتطبيق المعايير، مؤتمر العمل الدولي، الدورة : انظر منظمة العمل الدولية 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312171:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312171:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312171:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312368:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312244:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312244:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312244:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312427:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:91:0::NO:91:P91_INSTRUMENT_ID:312331:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312276:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312171:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312276:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312276:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312473:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312276:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312276:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312276:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312276:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312276:NO
http://www.ilo.org/global/standards/WCMS_235303/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/103/reports/WCMS_246781/lang--en/index.htm
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أ  مكافأة أو كسب يمكن أن تقدر قيمته نقدا، أيا كانت تسميته أو طريقة حسابه، وتحدد قيمته  "األجور" تعبيريعني "... 
دمه مقابل عمل أداه أو يؤديه أو خدمات بالتراضي أو بالقوانين أو اللوائح الوطنية، يدفعه صاحب عمل لشخص يستخ

 ."قدمها أو يقدمها، بمقتضى عقد استخدام مكتوب أو غير مكتوب

شمل يال  وهو". المكافأة"أو " الكسب"غالبا ما يكون مرادفا لمصطلحات مثل " األجور" تعبيروبهذا المعنى العام، فإن 
 .للحساب الخاصالدخل من العمل 

 مكونات األجر

 :مكونات مختلفة، مثل المكاسبلحاالت، يشمل مجموع األجور أو في كثير من ا

 األجر األساسي •
 المكافآت السنوية •
 اإلكراميات •
 عينيةال المزايا •
 األداء  وأاإلنتاجية األجر مقابل  •
 .األعمال الخطرةأو  االعتياديةلساعات العمل غير  والعالواتالبدالت  •

 أن تحسبينبغي التي العناصر ب تساؤل يتعلق ، ينشأمن مكونات مختلفة تكونت اإلجمالية المكاسبأو األجور  وإذ تتألف
أم ينبغي أن  -العمال  ما يكسبههل ينطبق الحد األدنى لألجور على إجمالي ف. ل االمتثال للحد األدنى لألجورمن أج

 ينطبق فقط على بع  مكوناته؟

بيد أن هناك حاجة إلى  ،12ربغي إدراجها في الحد األدنى لألجصراحة إلى العناصر التي ين 131االتفاقية رقم ال تشير 

 .الوضوح من أجل تفعيل سياسة الحد األدنى لألجور

خرى، تدرج وفي بلدان أ. الحد األدنى لألجورتحديد ان لغرض في بع  البلدان، تؤخذ األجور األساسية فقط في الحسبف
، تنشأ مشكلة في الحاالت التي يشكل فيها األجر ممكنوفي حين أن كال الخيارين . ر األخرىأيضا معظم مكونات األج

على  فقطر الذ  ينطبق يكون الحد األدنى لألج اله الحالة وفي هذ) المكاسباألساسي جزءا صغيرا جدا من مجموع 
 هافيالتي ال يوجد وفي بع  البلدان . ر غير محددةألجلأو عندما تكون عناصر الحد األدنى ( ُمْجٍداألجر األساسي 

 .المحاكم أمامتنتهي  غالبا مافإن هذه المسألة الحد األدنى لألجور،  إدراجه فيتعريف قانوني واضح لما ينبغي 

 

 إجمالي األجور وصافي األجور

 
أو  المكاسبعموما إلى إجمالي  -" الحد األدنى لألجور"وينطبق الشيء نفسه على  -" لألجور"واسع التعريف اليشير 

قبل إجراء أ  استقطاعات من جانب  للمستخدمينيعني مجموع األجور النقدية والعينية المدفوعة هذا و. المكافآت
أقساط  وأنظم المعاشات التقاعدية أو تماعي في الضمان االج العاملين اشتراكات وأالعمل فيما يتعلق بالضرائب  صاحب

 الذ  األجر عنولذلك، تختلف األجور . للعاملينأو االلتزامات األخرى  النقابية المساهمات وأالتأمين على الحياة 
الضمان االجتماعي أو غيرها من  ومساهماتالمعاشات التقاعدية وبعد الضرائب  والذ  يتبقى، العاملون يتقاضاه

 .اتاالستقطاع
 .أسرهمووينبغي أن يؤخذ ذلك في االعتبار عند تقييم قدرة الحد األدنى لألجور على تغطية احتياجات العمال 

 

  

                                                           
((12
 .07. بشأن نظم الحد األدنى لألجور، ص 4102الدراسة االستقصائية العامة لمنظمة العمل الدولية لعام   

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312276:NO
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 الدفع العيني 1-6

الشراب  وأالطعام : ويمكن أن يشمل ذلك. عن العمل المنجز المستخدم يتقاضاهالدفع العيني هو األجر غير النقد  الذ  
السكن أو النقل المجاني أو المدعوم أو الكهرباء أو مواقف السيارات أو دور  وأ ألحذيةا وأالمالبس  وأالوقود  وأ

 .أو الرهون العقارية المدعومة بدون فوائدأو القروض ذات الفائدة المنخفضة أو  مراكز رعاية األطفالالحضانة أو 
 

 25اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
 

بدفع جزء من األجور عينا في الصناعات أو " (72رقم ) 1717 ،حماية األجوربشأن منظمة العمل الدولية  اتفاقيةتسمح 

 غير(. 1-1المادة ) "ة أو المهنة المعنيةالمهن التي يكون فيها الدفع بهذا الشكل معتادا أو مفضال بحكم طبيعة الصناع

 :يلي ما لضمان تدابير اتخاذ إلى الحاالت هذه في تدعو أنها
 

 ؛ "الشخصي ولصالح العامل وأسرته أن يكون هذا الجزء مناسبا لالستخدام( "أ)

 ".عادلة ومعقولةأن تكون قيمته المقدرة "( ب)

نظام الحسابات  ويعبر. ميل إلى الحد من الدخل المالي للعماليجب أن يوضع في االعتبار أن المدفوعات العينية ت
 (:1773 نظام الحسابات القومية) االتجاههذا  عنالقومية 

أحرار في اختيار  لن يكونوا المستخدمينالدخل النقد  ألن ب مقارنة أقل من الرضا ّاقدرقد يحقق الدخل العيني 
عادة  التي الجودةأو  النوعمن  للمستخدمينات المقدمة تكون بع  السلع أو الخدمال وقد . كيفية إنفاقه

 13.هاونيشتر

 لحاجة إلى التنظيما

منذ وقت لدفع لطريقة هذه الفيها  تشيعومن ثم، حتى في تلك الصناعات أو المهن التي . هناك أيضا خطر إساءة المعاملة
 .ريعيةالعمال المعنيين، هناك حاجة إلى ضمانات وحماية تشوتحظى باستحسان  طويل

 :ويمكن القيام بذلك بطرق مختلفة
 

في إسبانيا، يسمح التشريع بإدراج أجور عينية  .رجألل األدنىجزء من الحد بصفتها حظر المدفوعات العينية  •

اعتبار الدفع  يجوزوفي كمبوديا، ال . في المائة، ولكنه يحظرها كجزء من الحد األدنى لألجور 31تصل إلى 

 .دنى لألجورالعيني جزءا من الحد األ
في حين ال توجد اتفاقيات أو توصيات تحدد عتبة محددة للمدفوعات : السماح بنسبة مئوية قصوى من األجر •

العينية، فقد أعربت لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية عن شكها فيما يتعلق بالدفع العيني الذ  يتجاوز 
، حيث ال يسمح الكثيرون بدفع مبالغ عينية تتجاوز عتبات أدنى ومعظم البلدان لديها .14في المائة من األجر 21

 .في المائة من األجر 31
وفي قطاع العمل المنزلي في سويسرا، . العينية للمزايابع  البلدان القيمة المحددة  تحدد: وضع حد أقصى •

 .فرنسانظام مماثل أيضا في  طببقوي. فرنك سويسر  كحد أقصى في اليوم 33الغذاء والسكن  يمثل
 أصحابمن أجل منع : أو أقل منها التي يتحملها أصحاب العمل حسب التكلفةالمدفوعات العينية قيمة تقدير  •

العمل أكثر من  أصحاب أال يتقاضىبع  البلدان صراحة على  تنص، الدفع العينيمن  التربحالعمل من 
مقابل المنتج أو الخدمة أو السكن  فعه العاملوتستخدم بلدان أخرى السعر الذ  يد. التكلفة الفعلية للسلع المقدمة

 .بشرائهافي حالة أن يقوم 
عمل في تشاد والسنغال، تعادل قيمة وجبة واحدة ساعة : حد األدنى لألجربمضاعف لل العينية المزاياقيمة  تقييد •

 .رالحد األدنى لألجنظير واحدة 

  

                                                           
(
 

13(
 33 -9الفقرة  ،0773نظام الحسابات القومية لعام  

 

(
 

14(
 .(31رقم )والتوصية ( 71رقم )التقرير الثالث للجنة الخبراء، الدراسة االستقصائية العامة بشأن التقارير المتعلقة باتفاقية حماية األجور  

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312240:NO
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/1993sna.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09661/09661(2003-91-1B)346.pdf
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 اشتراكات الضمان االجتماعي

، ولهذا السبب ينبغي اعتبارها من حيث المبدأ جزءا من بالغ المكتبسبةالمنات مجموع المدفوعات العينية هي أحد مكو
دوالر في  111فعلى سبيل المثال، إذا كان الحد األدنى لألجور . الضمان االجتماعي مساهماتالقيمة التي تستند إليها 

قائمة ( والمستخدمالعمل  صاحب)اعي الضمان االجتم مساهمات ينبغي أن تظلفي المائة عينا،  31يدفع منها والشهر 

 (.دوالرا 61 ال على أساس)دوالر  111على أساس 

 قطعةبال األجر 1-7
 

عدد القمصان أو الطوب  على سبيل المثال)الوحدة المنجزة أجورهم حسب العمال  ما يتقاضىعند األجر بالقطعةيتحقق 
 15.العمليقضية العامل فى دفعها على أساس الوقت الذ   مقابل( المنتج

يمتلك ، وحيث طابع تكرار  ذافيها العمل  يكون التيفي بع  الصناعات أو المهن  األجر بالقطعةستخدم يوغالبا ما 
تقليم أشجار الفاكهة،  وأالشا ،  قطفومن األمثلة على ذلك مهام مثل . مستوى عال من السيطرة على النتائج نوالعامل

 منكما أن العمال الذين يعملون . اتكيلومترالمسافة المقطوعة بالبس، أو إنتاج المال وأفرز الكتب المستعملة،  وأ
 أجورهم تدفعكثيرا ما ( الذين يعملون في أماكن أخرى غير أماكن العمل)المنازل وغيرهم من العمال الخارجيين 

 .بالقطعة

يحة ضعيفة من العمال، ويعمل شر بالقطعةجور األوفي البلدان النامية، غالبا ما يشكل العمال الذين يعتمدون على 
في  أيضا ةالقطعبجور األ ويكثر استعمال. النساء هم منأعداد كبيرة منكما أن  المنظم كثيرون منهم في االقتصاد غير

 .وفي سالسل التوريد العالمية لنسيج والمالبس واألحذية والجلودصناعات ا
 

 األجور بالقطعةتنظيم 

يتم  أن تحقيق ذلك يقتضي غير أن. مفيدة لكل من أصحاب العمل والعاملين القطعةاألجور ب، قد تكون الحاالتفي بع  
فإذا كان المرتب منخفضا : لكال الطرفين ةمنصفبطريقة تكون  مهمة تم إنجازهاأو  تم إنتاجهاحساب األجر لكل قطعة 

بأن النظام قد اية المطاف في نه ونوقد يشعر طويلة وسيعمل العمال المعنيون ساعات اإلحباطحالة من ستسود جدا، 
وتنشأ قضايا الصحة والسالمة المهنية أيضا عندما يحتاج سائقو سيارات األجرة، على سبيل . أجهدهم وأرهقهم للغاية

 .المنشأةغير عادل لصاحب العمل، قد تفشل  األجرإذا كان ف. المثال، إلى العمل لساعات مفرطة لتحقيق العيش الكريم

عملهم وفقا لصعوبة  العاملينعادلة وفعالة، ينبغي أن تكون شفافة، وأن تكافئ  ةالقطعب راألج أنظمةولكي تكون 
مجموعة  ىتتقاضوإذا لم . أكثر بكثير من الحد األدنى لألجور للعمل العمال المتحمسينيكسب ، وأن تضمن أن تهوجود

أن جهود العمال تقدر بأقل من و، منخفض جدا ةالقطعب جراألر، فهذا يعني عادة أن معدل جلأل األدنىأكبر الحد 
 .قيمتها

 :ةالقطعب والعمل ةالقطعب األجرتنظم بلدان كثيرة 
 

أقل من الحد األدنى  العاملين بالقطعةأجور العمال  بعدم جواز أن تكونالبلدان، ينص التشريع  عدد منفي  •
ر الحد األدنى لألج ور بالقطعةاألجالعاملون في إطار نظام  يتقاضىأن  ينبغي وفي هذه البلدان. رالمطبق لألج

ن ما يتقاضونه والحد على صاحب العمل دفع الفرق بي، وفي حالة عدم حصولهم على ذلك. على اقل تقدير
 .راألدنى لألج

 
للعاملين معدالت محددة للحد األدنى لألجور بالنسبة  وضعأخرى، ينص التشريع على إمكانية في بلدان  •

ففي والية مادهيا براديش في الهند، على سبيل المثال، يشير إخطار  ".اسيالناتج القي"على أساس  بالقطعة
إلى الحد األدنى لألجر ( يدويا الملفوفةالسجائر ) "البيد "في لف سجائر  للعاملينالحد األدنى لألجور 

هذا ويحق للعمال الحصول على . بيديس في األسبوعجارة يس 2711 لفوايالمضمون أسبوعيا، شريطة أن 

ومع ذلك، فإن الحد األدنى . من السجائر العددهذا  للفغير كافية  المتاحةإذا كانت المواد الخام  جراأل
 .لعاملُيعزى إلى ابيديس سيجارة  2711 لف في فشلال إذا كان المضمون لألجر لن يكون مستحقا

                                                           
((15
 G. Billikopf, Piece-Rate Pay Design, ILO, Forthcoming (2015), and on K. Sankaran, Piece: إلى حد كبير إلىيستند هذا القسم   

Rated Minimum Wages, ILO, Forthcoming.   
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المملكة في قطعة بال ألجرااستخدام  يجوزال  ".أجرا عادال" بالقطعةدفع للعاملين في بعض البلدان، يجب أن ُي •
كما هو )العامل  يعملهاالمتحدة إال في حاالت محدودة عندما ال يعرف صاحب العمل عدد ساعات العمل التي 

إذا كان صاحب العمل يحدد ساعات العمل ويضطر العمال إلى (. بع  العمال المنزليينل بالنسبةالحال 
 .(أدناه 2انظر اإلطار ) باإلنتاج الساعة وليسيعتبر عمل ب، فإن ذلك "تسجيل الحضور واالنصراف"

 

 2اإلطار 
 في المملكة المتحدة للعاملين بالقطعةأجور عادلة 

 
 :الطريقة التالية تطبيقالعمل  أصحابيتعين على 

 

  على سبيل المثال قد ينتج . الواحدة ساعةمنها في الاالنتهاء التي يتم قطع العدد المهام أو معرفة متوسط

 .في الساعة قميصا 12ي المتوسط العمال ف

  ؛ ال يمتلكون بعد نفس سرعة العمال األخرين الذين قدالعمال الجدد  يتضررحتى ال  1,2على تقسيم هذا الرقم

  .قمصان 11 إنتاج وهو ما يعادل 1,2 على ميصق 12 مينقوم بتقسفي مثالنا نحن 

  إذا كان. عمل منجزةقطعة  لكلالعادل  األجر حديدلتالرقم  هذا علىلألجور بالساعة  األدنىالحد  تقسيميتم 

لكل قميص  بنس 76دفع للعمال ما ال يقل عن جنيها إسترلينيا، يجب أن ُي 7,61ر معدل الحد األدنى لألج

 16.(11جنيها إسترلينيا مقسوما على  7,61)يصنعونه 
 

 

 ؟أجور بالساعة أم بالشهر 1-8
 

 .أو أ  فترة زمنية أخرى -ساعة عمل أو أسبوع عمل أو شهر عمل لى لألجور من حيث المبدأ، تحديد الحد األدن ،يمكن
على حد  وبالشهربالساعة  لألجر أدنى حدا، وفرنسا، ولكسمبرغ، وماليزيا، ورومانيا، وأوكرانيا وإستونيابلجيكا، لدى 
 سوىمالطة وليس لدى الساعة، ب رات المتحدة سوى الحد األدنى لألجالمملكة المتحدة والوالي ال توفر، وبالمقابل. سواء

 .رحد أدنى أسبوعي لألج

 .وهناك مزايا وعيوب لمختلف وحدات الحد األدنى لألجور

العمال مقابل ساعات العمل العادية للعامل بدوام  أن يتقاضىشهر  أو أسبوعي أو يومي، يجب  معدل تحديد حالة وفي
الحد األدنى  حساباتوينبغي استبعاد مدفوعات العمل اإلضافي من . كامل، على النحو المحدد في قوانين العمل في البالد

وبالنسبة . للحصول على الحد األدنى القانوني شكل من أشكال عدم االمتثال إضافيا وقتاإلى العمل  عد الحاجةوت. لألجور
 .العملساعات مع رمقدار الحد األدنى لألجتناسب أن ي للعاملين بدوام جزئي، ينبغي

، وذلك بتوفير معلومات بدوام جزئيساعة على تساو  المعاملة بين العاملين بدوام كامل أو بال ور الدنيااألج ساعدوت
وتتسم األجور الدنيا بالساعة بأهمية خاصة بالنسبة لفئات معينة من العمال الذين . العمل وأصحابإضافية للعمال 

 ساعاتبأحكام  غير مشمولين همولكن راألدنى لألج بالحد قالمتعل بالتشريع ينمشمول فهم - تشملهم تغطية قانونية جزئية
 .العمل

في المائة منهم من القيود المفروضة  27,7 يتم استبعاد حيث للعاملين في الخدمة المنزليةذلك بالنسبة  ينطبقوكثيرا ما 

عمل المفرطة أو أ  حق وهذا يعني أنهم ال يتمتعون بالحماية من ساعات ال. 17العمل في جميع أنحاء العالم ساعاتعلى 
 .لعمال الذين يشملهم التشريعلالتي تتجاوز أسبوع العمل العاد  ساعات العمل  أجر مقابلفي 

ففي جنوب أفريقيا، على سبيل . ساعات قصيرةلساعة أعلى للعمال الذين يعملون ل دنيا ّاأجوروقد وضعت بع  البلدان 
 .ساعة في األسبوع 26عاملين الذين يعملون أقل من المثال، تكون المعدالت بالساعة أعلى بالنسبة لل

  

                                                           
(

 
16(
 done-work-of-piece-or-task-per-work/paid-types-different-wage-ps://www.gov.uk/minimumhtt  

(
 

17(
 .(جنيف، منظمة العمل الدولية)ية واإلقليمية ومدى الحماية القانونية اإلحصاءات العالم: العمالة المنزلية في جميع أنحاء العالم(. 4103)منظمة العمل الدولية  

 

https://www.gov.uk/minimum-wage-different-types-work/paid-per-task-or-piece-of-work-done
http://www.ilo.org/travail/Whatsnew/WCMS_173363/lang--en/index.htm
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 ملخصال

 

تبعا الحتياجات وخيارات كل بلد على  عديدة ُنُهجكن اتباع ويم في جميع أنحاء العالمر الحد األدنى لألجو أنظمة تتنوع
 .حدة

بينما يوجد لدى البع   ،في البلد العاملينوال يوجد في بع  البلدان سوى حد أدنى واحد لألجور ينطبق على جميع 
 .حسب قطاع النشاط أو المهنة أو المنطقة الجغرافيةالدنيا اآلخر معدالت متعددة لألجور 

الظروف الخاصة قيد مجال مراعاة ، ولكنها توإنفاذها بشأنها أسهل في التشغيل والتواصلتكون طة النظم البسي •
 .مختلفة داخل البلدالقطاعات المناطق أو لل

، ولكنها تتطلب على نحو أفضل ظروف مختلف القطاعات أو المناطق لمراعاةيمكن تصميم نظم أكثر تعقيدا  •
في بع  الحاالت المفاوضة  تعرقلفعاليتها، وقد  تفقد شديدة التعقيدنظمة فاأل. من القدرات المؤسسية قدر أكبر

 .العمل وأصحابالجماعية بين العمال 

 

وينبغي ضمان االمتثال لمبدأ المساواة في األجر عن العمل ذي القيمة المتساوية، ال سيما عندما يحدد الحد األدنى 
اك تمييز، على سبيل المثال، عندما يكون الحد األدنى لألجور أقل وقد يكون هن. لألجور حسب القطاع أو الفئة المهنية

وبالمثل، من المهم تجنب التمييز في األجور ضد العمال المهاجرين . يها اإلناثف يشيعفي القطاعات التي  بشكل منهجي
 .والعمال ذو  اإلعاقة

لألجور المطبق  المنخف الحد األدنى  دووجو ةالمتساوي ذ  القيمة أيضا صلة بين األجر المتساو  عن العمل وتوجد
 .هدف تيسير دخولهم سوق العملوذلك ب، في بع  البلدان على العمال الشباب الذين تقل أعمارهم عن سن معينة

حسب  بالتعقيد"الحد األدنى لألجور  بأن يتسم، يوصى العامة سياساتهاوأهداف  لكل بلد وفي إطار الظروف المحددة
ستند إلى أسباب يال  الذ تفاد  التمييز في األجور بين مختلف فئات العمال ي، و"اإلمكان قدر طةبالبسا ولكنالضرورة 
الحد األدنى لألجور مجاال  أنظمةوينبغي أيضا أن تترك . مهاراتالأو  العملية الخبرةأو  تعليميةال كاألهداف موضوعية

 .لتحديد األجور من خالل المفاوضة الجماعية
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  الحد األدنى لألجور أنظمةمختلف ن وراء المنطق الكام 2-1
 

ينطبق على البلد بأكمله، إلى نظم معقدة للغاية  موحد جور بين نظم بسيطة جدا تحدد معدلتتراوح نظم الحد األدنى لأل
. خرى، من بين بدائل أالمنشأةأو حجم / المنطقة الجغرافية و  وأالمهنة  وأتحدد معدالت مختلفة كثيرة تبعا لقطاع النشاط 

 .واضعي السياسات عند تصميم السياسة القلق الذ  يشغل، مما يعكس به خاصولكل نهج منطق 

 

 المعدالت الوطنية واإلقليمية
 

 لكل أن فكرة إلى -على جميع العاملين في بلد ما  واحد معدلب ىسو يطبق ال الذي -يستند الحد األدنى الوطني لألجور 
ر أيضا بفكرة تلبية احتياجات لألج الوحيد ويرتبط الحد األدنى. رلألج الحماية بنفس التمتع في متساوية حقوق عامل
 .، التي ستكون هي نفسها بغ  النظر عن قطاع النشاط أو حجم المؤسسة التي يعملون فيهاوأسرهمالعمال 
كون لبع  البلدان وقد ي. تختلف اختالفا كبيرا بين المناطق داخل نفس البلد أن يمكن والخدمات السلع ةتكلف أن غير

د، ومناطق وانخفاض البطالة في بع  أنحاء البال تتسم بالحيويةأيضا اختالفات إقليمية في سوق العمل، مع اقتصادات 
 .أخرى أنحاءارتفاع معدالت البطالة في وأقل ديناميكية 

وطني لألجور مع حد أدنى ين ما باد الروسي أو الواليات المتحدة وتجمع بع  البلدان الكبيرة مثل البرازيل أو االتح
 .إمكانية تحديد معدالت إقليمية أعلى

 

 االختالفات القطاعية والمهنية
 

من االتفاقات الجماعية والحد األدنى  مزيجلحد األدنى لألجور بهدف حماية العمال من خالل ل أخرى أنظمة تم هيكلةوت
وينتج عن ذلك  .ي ال تجري فيها مفاوضات جماعيةالقانوني لألجور في القطاعات أو األنشطة المنخفضة األجر الت
العوامل  تراعي، عديدةمحددة  بمعدالت، ةالمهنحسب عادة نظام للحد األدنى لألجور حسب قطاع النشاط وأحيانا 

وهذا هو الحال في الهند مثال، حيث يوجد عدد كبير من المعدالت المختلفة للمهن . االقتصادية الخاصة بكل قطاع
وفي بع  البلدان، تستكمل هذه النظم بمعدل عام ينطبق على أنشطة غير . وكذلك في جنوب أفريقيا ،"المصنفة"

 .محددة، كما هو الحال في كوستاريكا
 

 القسمانظر ) ةالمتساوي ذ  القيمة العمل عنويتمثل أحد التحديات التي تواجه النظم المعقدة في احترام مبدأ األجر المتساو  
أو المهنية أقل من الحد األدنى الوطني / لمثال، في الحاالت التي تكون فيها األجور الدنيا القطاعية و فعلى سبيل ا(. 2-1

 .(111رقم ) 1728 ،(في االستخدام والمهنة)قية التمييز اتفايشكل ذلك انتهاكا للمبادئ التي تقوم عليها  قدلألجور، 
 

 االختالفات األخرى

 .األجور الدنيافيما يتعلق ب المنشآتأو تبعا لحجم  مجموعات مختلفة من السكانبين تميز بع  النظم أيضا 
 

 المنشأةمعدالت الحد األدنى لألجور حسب حجم  لمعرفة المزيد عن: 
 

. ه ينطو  أيضا على صعوبات عمليةجذابا، ولكن المنشأةقد يبدو التمييز بين الحد األدنى لألجور حسب حجم 
 األدنى الحدإلى فئة  ستنتقل تبعا ذلك عامل إضافيبتوظيف  المنشأة قامت، إذا العاملينستند إلى عدد يعندما 
ومن ثم يجوز لصاحب . تكلفة ذلك العامل اإلضافي يتجاوز بما العملتكاليف من ذلك قد يزيد و، األعلى لألجر

العمل أن يقرر تجنب توظيف العامل الجديد إما عن طريق زيادة العمل اإلضافي أو اختيار شكل تعاقد  غير 
 .المنشأةجم مستقر ال يتطلب إعالنا رسميا عن تغيير في ح

 
األجور الدنيا أصغر من أجل االستفادة من  تابعة منشآتإنشاء  األكبر حجما على المنشآت أيضايحفز ذلك  وقد

 قد لى الدفع والتخفيف من األثر الذ القدرة المنخفضة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ع مراعاةوبغية . األدنى
 أقلحد أدنى بهذا النهج  ويأخذ. البلدان نهجا تدريجيا، وضعت بع  لألجور المنفصل األدنى الحد عن أينش

 الوطنيالعام أو  جرلأل لألجور في البداية، ولكنه يزداد تدريجيا بمرور الوقت حتى يساو  الحد األدنى
 .به المعمول

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312256
http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/rates/WCMS_460928/lang--en/index.htm
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1اإلطار   
م الحد األدنى لألجورنظ ي يستند إليه كل نوع مناألساس الذ  

 
نفس االحتياجات، بغ  النظر عن قطاع  وأسرهمر وللعمال لحد األدنى لألجمل الحق في نفس الكل عا - الوطني

  .العمل
 

ووضع سوق العمل داخل نفس  إقليمية كبيرة في تكاليف المعيشة والتنمية االقتصاديةاختالفات  توجد - اإلقليمي
 .البلد

 
اعات األخرى، من القط أكثر" قدرة على الدفع"و متوسط إنتاجية أعلى بع  قطاعات النشاط لديها  - القطاعي

 .األجور الدنيا األعلىويمكنها أن تتحمل 
 

قد تكون بع  المهن أكثر مهارة من غيرها، كما أن العاملين في هذه المهن يتمتعون بمستوى أعلى من  - المهني
 .اإلنتاجية

 
 .رة على الدفعالقدمتوسط  ينخف أقل ومن ثم األصغر حجما إنتاجية  للمنشآتقد يكون  - المنشأةحجم 

 
مثل العمال الشباب  الفئاتعائقا أمام توظيف أعضاء بع   لألجورالعام  األدنىالحد ارتفاع قد يشكل   - السكان

 .اإلعاقةأو المتدربين أو العمال ذو  

 

 تبسيط األمور 2-2

م البسيطة في البلدان ظوتسود الن. أو إقليمية للحد األدنى لألجور/ و  وطنية حوالي نصف البلدان نظم بسيطة تطبق
 .وأوروبا الوسطى وأمريكا الجنوبية المتقدمة

 

  البسيطة النظمالمزيد عن لمعرفة. 

أن  إمكانية وتتمثل إحدى المزايا في. لألجور الةأرضية فعاألدنى لألجور إلى تحديد  البسيطة للحدنظم التهدف 
إلى معلومات مجمعة بسيطة نسبيا  تتولى هيئة لتحديد األجوريمكن أن وتحديد المعدل األولي والتعديالت التالية 

، بدعم للحد األدنى لألجور، مثل لجنة ثالثية وطنية ن معالجة هذه المعلومات وتحليلهاويمك. وبيانات اقتصادية كلية
 .توفر التقارير واإلحصاءات األساسية فنيةمن أمانة 

وعندما . ونشرها المعدالت المطبقة/المعدلبعرف سهولة التهي  لحد األدنى لألجورالبسيطة لنظم للوالميزة الثانية 
النشر  يصبحكما . يكون لدى البلد حد أدنى وطني لألجور يكون من األسهل على كل عامل أن يعرف المعدل السائد

من في الوقت نفسه  كإجرائها، بشكل منتظمهل عندما تقوم البلدان ذات األجور الوطنية الدنيا بإجراء التعديالت أس
 .كل عام

النظر في األجور المدفوعة  سوىال يحتاج مفتشو العمل ف. لحد األدنى لألجورالبسيطة لظم نالوثالثا، يسهل رصد 
 موحدكما أن وجود حد أدنى . ه القيمة بالمعدل األدنى لألجوربالوقت المستغرق في العمل، ومقارنة هذ مقارنة

على جميع  الموحدالمعدل  ينطبقلألجور يبسط تقدير عدم االمتثال من خالل استقصاءات األسر المعيشية، حيث 
 .العاملين

 

الضرور   ومن. جدول األجورفي واضحة ألدنى مستوى  مرجعيةيد أن الحد األدنى لألجور الوطنية ال يوفر إال ب
مبدئيا وضع آليات تكميلية لألجور، وال سيما المفاوضة الجماعية، لتحديد هيكل أجور العمال الذين يتجاوزون أدنى 

لنقابات االنتساب لأ  انخفاض معدالت ) الضعففيها بسوق العمل مؤسسات التى تتسم البلدان و. مستوى لألجور
 للوصولبسيطة للحد األدنى لألجور على أنها غير كافية النظم الأحيانا  تعتبر، (محدودة للمفاوضة الجماعيةالتغطية الو

 .إلى توزيع عادل لألجور

http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/rates/WCMS_460922/lang--en/index.htm
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 18.أو المهنة/وأو الصناعة  /والمنطقة  حسبأكثر تعقيدا ذات معدالت متعددة  ّاوينفذ النصف اآلخر من البلدان نظم
 .البحر الكاريبي أفريقيا وآسيا وأمريكا الوسطى ومنطقة فيتعقيدا  أكثر ّانظم وتسود

 

 األنظمة المعقدة عنالمزيد  لمعرفة. 
 
 ألجورأرضية مطلقة ل ال تحددفإنها بذلك، و. ألجورألرضيات ا مستويات عدة تعقيدا األكثر الدنيا األجور نظم تحدد
وفي غياب المفاوضة الجماعية، يمكن أن توفر . بين المعدالت المختلفة ، وإنما أيضا هيكل األجور النسبيفحسب

بقدرة أكبر "في القطاعات أو الصناعات التي تتمتع  ألرضيات األجورالنظم المعقدة فرصة لتحديد مستويات أعلى 
 ."على الدفع

 
ومستوياتها  تحديد مستويات الحد األدنى لألجورال يقتصر س األجور، لجان األجور أو مجالي حالة ومع ذلك، ف

، وإنما أيضا على معلومات أكثر تحديدا تتعلق بقطاعات قطمعلومات على المستوى الوطني فعلى  على الحصول
ل نظم الحد األدنى لألجور المعقدة تحديا في مجا تطبيقويشكل . فرعية أخرى فئاتأو معينة أو مهن أو مناطق 

العمل وحتى مفتشو العمل المعدل المناسب الذ   وأصحابقد ال يعرف العمال  ،ونتيجة لذلك. واالتصال المعلومات
 .والنزاعينبغي تطبيقه، مما يترك مجاال للشك 

 
شبكة معقدة  األدنى لألجوروحيثما يحدد الحد . وتتفاعل النظم المعقدة أيضا مع المفاوضة الجماعية بطرق مختلفة

بين تحديد الحد  هيجين بمثابة يكونثالثية، فإنه قد المفاوضات ال خالللمختلف الصناعات من  األجور التمعدمن 
الجماعية المستقلة خطوة وسيطة نحو المفاوضة  يكون والمفاوضة الجماعية، وربما تقليد على نحو  األدنى لألجور
الحد األدنى  يكون أو/وضة الجماعية ضعيفة، فيها المفاو تضعفوفي الحاالت التي . جتماعيينالابين الشركاء 

. بأهداف أكثر طموحا" مثقال "الحد األدنى لألجور  يصبحلألجور هو السبيل الوحيد للتفاوض بشأن األجور، 
وتأخير " اأو مزاحمته ااستبعاده" يساهم فيو –، بديال للمفاوضة الجماعية في حدوده القصوىويصبح هذا النظام، 

 .تطورها
 

فعلى سبيل المثال، يجب على النظم التي لديها مهن . اجة أيضا إلى مراجعة النظم المعقدة وتعديلها أحياناح وتوجد
 التنقيحوفي بع  الحاالت، تكون عملية . المهن الناشئة تدرجوأن عفى عليها الزمن التي  المهنتستبعد أن  تفصيلية

 .مهجورةى لألجور للحد األدن القائمةالنظم  ومن ثم تصبح للغايةهذه بطيئة 
 

القدرات المؤسسية للبلد،  في ضوءبقاء مستوى التعقيد قابال لدإدارة إلاالهتمام  إيالءوأيا كان النظام القائم، ينبغي 
 .اإلنفاذعلى  إدارة العملإحصاءات األجور، وقدرة  وجودة

 االجتماعية للحمايةوصفه أداة فعالة البلد، يضعف الحد األدنى لألجور ب اتتجاوز مستوى التعقيد المنشود قدروعندما ي
 .األجور سياسةلو

تصميم نظام  األفضلمن "في البلدان النامية على سبيل المثال إلى أنه  األدنى لألجورللحد  أجر ويخلص استعراض 
 19."غير المتجانسة للقوى العاملة بشكل كامل االحتياجاتمن محاولة تلبية  بدالبسيط يفهمه الجميع، 

  

                                                           
(
 

18(
 40، الصفحة 4104تقرير قوانين ظروف العمل التابع لمنظمة العمل الدولية،  

((19
   Cunningham, W. 2007. Minimum wages and social policy: Lessons from developing countries (Washington, DC, World Bank)   

http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/rates/WCMS_460924/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_235155/lang--en/index.htm
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 :ات بين األنظمة المعقدة والبسيطةاالختالف

 النظم المعقدة   النظم البسيطة
 :عداد وضبط المستوىاإل
 
  يتعين ( ةقليلمستويات أو )مستوى واحد فقط

عدم التجانس في مختلف  مع تجاهل، وضعها
 .القطاعات والمناطق، وما إلى ذلك

 أن  الممثلة على المستوى الوطنيللبيانات  يمكن
 .تماعي على المستوى المعنيالحوار االج تثر 

 :عداد وضبط المستوىاإل
 
  مصممة خصيصا مستويات متعددةينبغي وضع ،

 .وما إلى ذلك مهنة أو لكل قطاع الخاصةللظروف 
  لتقدم كافحجم عينة ذات يتطلب بيانات من 

 .أو المهن/ مستوى القطاعات و  على المعلومات

 ؟الذي يحددهمن 
 

حد في البيانات الوطنية يمكن أن ينظر مجلس ثالثي وا
 .عن الحد األدنى الوطني لألجور

 

 الذي يحدده؟من 
 

بحاجة  ءههناك مجلس ثالثي واحد، فإن أعضاإذا كان 
إلى فهم خصائص جميع القطاعات والمهن والمناطق 

 وجود األمر سيتطلب ،ومقابل ذلك. وما إلى ذلك
هذه المعرفة إلى جانب هيكل  تملكمجالس متعددة 

 .طنيو يتنسيق
 من يحصل عليه؟

 
يوفر الحد األدنى لألجر العام أو الوطني من حيث 

 .العاملينلجميع  المبدأ أرضية

 من يحصل عليه؟
 

على الرغم من المعدالت المتعددة، فإن بع  العاملين 
في القطاعات أو المهن غير المدرجة في القائمة قد ال 

 .رون لهم الحق في الحد األدنى لألجيك
 ومراقبتها؟ نفاذهاإكيف يتم 
 بالنسبة ألصحاب من السهل معرفة المستوى 

  والعاملينالعمل 
 المستوىب للتعريف أسهل. 
 استقصاءاتباستخدام بيانات  أسهل في الرقابة 

 .األسر المعيشية
 مستوىالمعرفة العمل  لمفتشي من السهل. 

 ومراقبتها؟ إنفاذهاكيف يتم 
 
  الجمهورفي التوعية بها بين أكثر صعوبة 
  أنالعمل  ىومفتش والعاملينيحتاج أصحاب العمل 

جميع معدالت الحد األدنى لألجور وفهم  يعرفوا
 .متى وكيف تنطبق

 كيف تتفاعل مع المفاوضة الجماعية؟
 
لمن لألجور  أرضيةلحد األدنى لألجور يوفر ا

لمن حدد المفاوضة الجماعية األجور ت، ويحصلون على
 .دنىالحد األ يتقاضون أجورا أعلى من

 كيف تتفاعل مع المفاوضة الجماعية؟
يمكن للمعدالت القطاعية أن تكمل أو تحفز المفاوضة 

تصاد االق قطاعاتالجماعية عندما يتم تحديدها في 
ومع ذلك، . ن ضعفاءوحيث يكون الشركاء االجتماعي

المفاوضة  يعرقلإذا كان النظام معقدا للغاية فإنه قد 
 .الجماعية

 

 لحد األدنى لألجورإصالح نظم ا 2-3
 

يعتمد تقييمها على مدى فعاليتها في و. يست جيدة أو سيئة في حد ذاتهاالبسيطة لأو المعقدة  لألجور األدنى الحد نظم
عادة  -بع  البلدان في بشكل جيد  تعمل النظم المعقدةقد . غرضها األصلي ومدى قدرتها على خدمةالممارسة العملية 

 .في بلدان أخرى وال تعمل بنفس القدر من الجودة – قوية ومؤسسات عامة أقوياءماعيون تلك التي لديها شركاء اجت

أصبحت بع  نظم الحد األدنى لألجور أكثر قد و. وغالبا ما تتطور نظم الحد األدنى لألجور وتتغير بمرور الوقت
 األحيان بع  في البلدانعتبارات وقد دفعت هذه اال. أساسية للحماية كأرضيةتعقيدا وصعوبة في اإلدارة وأقل فعالية 

 .الخاصة بها األجور الدنيا نظمإلى تبسيط 

ومهما كانت . المحتملةفي العواقب  بعناية ينظروا أنولكن قبل الشروع في هذا الطريق، يجب على واضعي السياسات 
سبة كبيرة من فى حال ن وراألجالقائم قد يلعب دورا هاما في تحديد قد يؤد  الحد  األدنى لألجورنظام الحد حدوده، 

إلى فراغ غير مرغوب فيه،  -ليحل محله نظام أكثر بساطة  -وقد يؤد  التفكيك المفاجئ لنظام معقد . القوى العاملة
 .خاصة عندما تكون المفاوضة الجماعية ضعيفة
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ة اإلصالح التشاور مع العناصر الرئيسية في عملي ومن أهم. ذلك، قد يكون النهج التدريجي للتغيير أقل إثارة للقلقل
رئيسية في تنفيذ أيضا العناصر الفاعلة ال ولكنهماألكثر دراية بهذه القضايا،  فهم ليسوا فقط –االجتماعيين  الشركاء
ساعد أيضا على زيادة فعالية تللنتيجة فحسب، بل  معملية التغيير إلى زيادة ملكيته في مؤد  مشاركتهتوال . التغييرات

 .لألجورنظام الحد األدنى 

 .في اتجاه أو آخر جوروتوضح األمثلة التالية تطور بع  نظم الحد األدنى لأل

 :أمثلة

  واإلقليميةإلى مجموعة من المعدالت الوطنية  طنيةمن اإلقليمية إلى الو -البرازيل 

وقد . حسب المنطقة مستوى مختلف 11، كان هناك 1711عندما أدخلت البرازيل الحد األدنى لألجور في عام 

االختالفات الكبيرة في تكلفة المعيشة بين المناطق، فضال  االعتبار في تأخذ أنحاولت هذه المعدالت المختلفة 

، ارتفع عدد األجور الدنيا 1773وبحلول عام . العمل عن االختالفات في مستويات التنمية االقتصادية وسوق

 .37اإلقليمية إلى 

هذا  سيادةومع . أنه ينبغي أن يتمتع كل عامل في البرازيل بنفس الحماية الدنيا لألجور يئُترا بعد ذلك،

عام وبحلول . تدريجي نحو عدد أقل من المعدالتال إلى اتجاه معاكس صوب التوطيد العملية تحولتالمنظور، 

في  أنه كان منخف  تبينغير أن هذا المستوى . أدنى وطني واحد لألجور ّالم يكن للبرازيل سوى حد 1781

األجور في المناطق بمتوسط  مقارنةد، في حين أنه كان مرتفعا الجنوب الشرقي األكثر تقدما في البالمنطقة 
 .الشمالية الشرقية

بأن تحدد بشكل مستقل الحد األدنى لألجور الخاص بها فوق  2111م منذ عالكل والية الدولة ولهذا السبب، سمح 

ويهدف قانون المسؤولية المالية، الذ  بدأ العمل به . المستوى الوطني، مع االلتزام باالمتثال لقانون المسؤولية المالية
 .ية حذرةإلى تطبيق سياسات مال( االتحادية واإلقليمية والبلدية)، إلى توجيه السلطات 2111في عام 

 الواليات، فإن جميع (2112خمسة فقط في عام )هذا البديل  الوالياتوعلى الرغم من تبني عدد قليل جدا من 

. األعلى المرتباتودينامية  األكثرتقدما، حيث توجد الصناعات  األكثرفي الجنوب قامت بذلك كانت التي 

الحد األدنى  زيادة عنفي المائة  12لألجور من ويتراوح الفرق بين أدنى معدل إقليمي والحد األدنى الوطني 

 .في المائة في بارانا 32الوطني لألجور في ساو باولو إلى 

فعلى سبيل المثال، توجد في بارانا أربعة معدالت . كما تحدد األجور الدنيا اإلقليمية معدالت مختلفة حسب الفئة
واإلنتاج الصناعي والعمال الفنيين شبه  ،التجارةوالخدمات و ،مختلفة لألنشطة الزراعية والثروة الحيوانية

 .راند  أربعة؛ وفي ساو باولو ثالثةجفي ريو وتسعة مستويات؛  توجدفي ريو د  جانيرو والمهرة؛ 
 

 معدل 23إلى  221من  -ا كوستاريك 

على مستوى طبقته و، في اليومر أدنى لألج ّاحد حيث حددت، 1733الحد األدنى لألجور في عام بكوستاريكا  أخذت

وقد تم تنظيم هذا النظام حسب قطاع النشاط والمهنة، ولكنه شمل أيضا . على مستوى المقاطعات ثمالكانتونات 
وعلى الرغم من بع  . ومستوى المهارة( حدد حسب حجم المبيعاتيالذ  ) المنشأةاالختالفات حسب المنطقة وحجم 

نظام الحد األدنى لألجور إلى تغطية أكبر عدد ممكن من المهن  اتجه، من القرن العشرين التبسيط األولي في الستينيات
 .أدنى محدد لألجور ّاحد 221 1786وشمل مرسوم األجور لعام . محددة دنيابأجور 

ولذلك، بدأ المجلس الوطني لألجور عملية . متزايد بشكل اإلدارة صعب لألجور دنىاأل الحد نظام وأصبح
واستمرت . حد أدنى لألجور 62إلى  هتخفيضتم  1772المهن المماثلة، وبحلول عام  حيث تم إدماج هتبسيط

هارات مستوى الم إلىبشكل أساسي ، ألغي البعد القطاعي واستند النظام 1776عملية التبسيط، وبحلول عام 

 .23وانخف  عدد المعدالت إلى (. مثل العمل المنزلي)وبع  المهن المحددة 

، ينرة وشبه المهرة والمهرة والمتخصصالمقررة للعمال غير المه األجور الدنياويتألف جوهر النظام اآلن من 
ينطبق على  ويعرف الحد األدنى لألجور الذ . معدالت إضافية حسب المستوى التعليمي ةباإلضافة إلى خمس

 حسب أرضية لألجور ال يجوز تحديد أى أجر دونهالعمال غير المهرة غير المشمولين بأ  معدل محدد آخر 
 .رلألج قلأمهني منفصل و أدنىله حد باستثناء العمل المنزلي الذ  

http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/rates/WCMS_459960/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/rates/WCMS_459961/lang--en/index.htm
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 مؤسساتال ضعف على الضوء تسلطفأما الدرجة المتبقية من التفاصيل التي يوفرها نظام الحد األدنى لألجور 
محدودة التغطية الفي القطاع الخاص و لنقاباتاالنتساب لتدني مستوى  في ضوء جزئيا وتعوضها العمالية
 .للمفاوضة الجماعية للغاية

 Rojas and Murillo (1776) “Minimum wage fixing in :، انظرةجع التاريخيالالطالع على المر: كوستاريكا

Costa Rica”, labour law and labour relations briefing note nº 10, ILO, Geneva.  الع على النظام لالط
 Trejos (2111) “Costa Rica: un esfuerzo para mejorar la aplicación de los salaries :الحالي، انظر

mínimos”, in Marinakis (2111) Incumplimiento con el salario mínimo en América Latina, ILO, 
Santiago 

 

 الجمع بين المعدالت القطاعية والوطنية - إيرلندا 

(. JLCs) ةن خالل إنشاء لجان العمل المشتركالحد األدنى لألجور في بداية القرن العشرين م إيرلندا أدخلت

 التياألجر  المتدنيةفي الوظائف  وشروط االستخدامالهيئات القانونية التي تحدد الحد األدنى لألجور "وهذه هي 
ر وشروط الحد األدنى لألج تحدد تأسيسأوامر  اللجان وتصدر". المفاوضة الجماعية ضعيفة فيها تكون

 .االستخدام

معينة  ّاأو مهن تنظيم إما قطاعًا فرعيًا ةلمشتركلجان العمل ارف النظر عن القطاع الزراعي، فإن جميع ويص

 إجمالي٪ من 22و٪ 7 بينما  تراواح تغطيتهاوت...( الشعر  مصففو، يينكتبة القانونال، عقود التنظيف)

وعدد أقل من ( على قدم المساواة)العمال وصحاب العمل ألممثلة  منظمة 12و 7تضم ما بين و. التشغيل

بحلول عام  لجان 11 عند، واستقر مدار الوقتعلى اوت عدد اللجان المشتركة وقد تف. األعضاء المستقلين

2113. 

يشمل ل الحد األدنى لألجرحماية وسع نطاق ألجور، الذ  الحد األدنى الوطني لب تم األخذ، 2111وفي عام 

ر أيضا شكوكا ، ولكنه أثا(المشتركة ولجان العملالمفاوضة الجماعية ب المشمولين فقط مقابل) العاملينجميع 
إجراء استعراض في عام بلفت لجنة عالقات العمل ولتقييم أهميتها، ُك. لجان العمل المشتركةأهمية  حول

 ها أنضمن وألسباب من. تخضع الستعراض وترشيد محتمل شريطة أن، اللجان، وأوصت باإلبقاء على 2112

، اإلضافيالعمل ) حقاقات وحمايات أخرىاست فقد يفقد العمال، لألجور األدنىمن الحد  اللجان تنظم أكثر
 .المشتركة لجان العمل إلغاءإذا تم ( المرضبدل ، والمعاشات التقاعدية، واالنتقالبدالت و

لمقدمة من الشركاء عملية تشاورية، بما في ذلك التقارير اإلى  القائمةقد خضع تبسيط لجان العمل المشتركة ف
وأسفرت عملية االستعراض عن . ية في تقرير قدم إلى محكمة العملقد نشرت النتائج النهائو: االجتماعيين

الصادرة عن اللجان المشتركة  التأسيسوإدخال تعديالت على أوامر  إثنين من لجان العمل المشتركةإلغاء 
 وظروفتنظم شروط  لجانووالنتيجة النهائية هي نظام يوفر شبكة أمان أساسية لجميع العمال . الثمانية المتبقية

 .الفردية لقطاعات الفرعيةلمحددة ال االستخدام

 O’Sullivan, M. and Wallace, J. (2111) ‘Minimum labour standards in a social partnership system: the :إيرلندا
persistence of the Irish variant of Wages Councils’ in Industrial Relations Journal, Vol. 12, No. 1, pp. 18-35. 

إن التفاوت الواسع في هذه األرقام يعكس الحالة غير المرضية التي ال تتوافر فيها : "ناويقول المؤلف. السابقالمرجع 
عن توفير  المسؤولية أحد يتحمل وال، لجان العمل المشتركةنظام الحالي للعاملين الذين يشملهم  بيانات دقيقة عن العدد

 ".التغطيةالخاصة ببيانات ال

كمن  11 المادة. بتكليف من محكمة العمل. استعراض لجان العمل المشتركة 2112نون العالقات الصناعية لعام قا ---

 .2113ابريل  /، نيسان الذ  أجرته جانيت هيوز ،2111نون العالقات الصناعية لعام قا

  ةالمتساوي ذي القيمة عن العملاألجر المتساوي  2-4

لبع  فئات العمال، مثل العمال الشباب أو األشخاص ذو   بالنسبة الدنيانى لألجور بع  البلدان معدالت أد تحدد
 الحد انخفاض إلى ،ةمباشر غير ةبصور تؤد ، أن يمكن المهنة أو القطاع بحسب المختلفة الدنيا األجور أن كما. اإلعاقة
أدنى في المهن أو  األجوردما تكون ، على سبيل المثال عنالمختلفة الخصائص ذو  للعاملين بالنسبة لألجور األدنى

 .نيد فيها النساء أو العمال المهاجرالقطاعات التي تسو

http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/rates/WCMS_459965/lang--en/index.htm
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 .عند وضع حد أدنى مختلف لألجور، ينبغي احترام مبدأ األجر المتساو  عن العمل ذ  القيمة المتساوية
 

على مبدأ المساواة في األجر بين العمال والعامالت عن العمل  (111رقم ) 1721، اتفاقية المساواة في األجوروتنص 

إلى تطبيق هذا  (71رقم ) 1721 ،المساواة في األجور شأنب توصيةالمن ( أ) 2وتدعو الفقرة . ذ  القيمة المتساوية

فيها هذه األجور في الصناعات والخدمات التي تحدد  من معدالت ووضع حد أدنى أو غيرهالمبدأ بأسرع ما يمكن عمليا 
  . ةالعام ةالمعدالت في إطار السلط

 

والمهنة، سواء على أساس  االستخدامفي أوسع نطاقا وتهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز  111االتفاقية رقم 

معيار آخر تحدده  ني أو األصل االجتماعي أو أ الوط األصلالجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو الرأ  السياسي أو 
  .التفاقيةفي االدول األطراف 

  ةالمتساويذي القيمة األجر المتساوي عن العمل 

 ال، على النحو المبين في ديباجة دستور منظمة العمل الدولية، ةالمتساوي ذي القيمة مبدأ األجر المتساوي عن العمل
فاألجر المتساو  لقاء العمل المتساو  يحد من تطبيق مبدأ المساواة في . لمتساوياألجر المتساوي عن العمل ا يعادل

 .المنشأةاألجر على العمل الذ  يقوم به شخصان في نفس مجال النشاط وفي نفس 
 

 مفهوم األجر المتساو  عن العمل ذ  القيمة المتساوية أوسع نطاقا ويشمل الحاالت التي يقوم فيها الرجال والنساء بعمل
انظر )ولتحديد ما إذا كانت أنواع العمل المختلفة لها نفس القيمة، فيمكن تقييمها من خالل طريقة تقييم الوظائف . مختلف

  .(وصف تفصيليل على لحصول تعريفيدليل  -لمنظمة العمل الدولية  المساواة في األجور

: فعلى سبيل المثال، تشمل بع  الوظائف التي تمت مقارنتها في سياق تقييم األجر المتساو  عن العمل المتساو  القيمة
؛ (معظمهم من الرجال)والسائقين وعمال البستنة ( ومعظمهم من النساء)وعمال النظافة  مقدمو خدمة إعداد الطعام

 معظمهم من)المضيفين و؛ (معظمهم من الرجال)مهندسين المع ( معظمهم من النساء)الشئون االجتماعية  مديروو
  .(معظمهم من الرجال) يينمع الطيارين والميكانيك( النساء

. لاالرج يتقاضهاما تكون األجور الدنيا في القطاعات أو المهن التي تسود فيها النساء أقل من األجور التي  وغالبا
المعايير االجتماعية والميل  بسبب أيضا بل، المفاوضةإلى التمثيل في عمليات  نبسبب افتقارهكن تفسير ذلك جزئيا ويم

  20.إلى التقليل من شأن عمل المرأة
 

 والمتدرجين للشباب األدنى الحد تحت األجور  2-5

  الشباب

 عن سن معينة، أو أعمارهم قلتعلى العمال الشباب الذين  المطبقلألجور  المنخف  اعتمد عدد من البلدان الحد األدنى
 عموما يتم تحديدهاالمعدالت المنخفضة  وهذه. للشباب من مختلف األعمار األدنى الحد تحت لألجور المتعددة المعدالت

  .سوق العملإلى بهدف تيسير دخولهم 
 

 تنخف ال  الذين الشباب ضد المحتمل التمييز إزاء الرئيسي قلقهم عن األدنى الحد تحت األجور منتقدو وأعرب
  .بشكل منتظم تهمإنتاجي

 
 مستويات أدنى تحددالتي  حكاماأل نطاق تقييدهاأو  مؤخرا ألغتعدد كبير من البلدان قد بإلغاء وقد يفسر ذلك السبب 

هذا اإلصالح بموجب التشريع المتعلق  تم اعتمادففي سلوفينيا، على سبيل المثال، . لعمال الشبابا ألجور األدنى لحدل
 . 21اة في المعاملة والحماية من التمييزبالمساو

  

                                                           
(
 

20(
 (4102)نى لألجور الدراسة االستقصائية العامة لمنظمة العمل الدولية بشأن نظم الحد األد 

((21
 (4102)الدراسة االستقصائية العامة لمنظمة العمل الدولية بشأن نظم الحد األدنى لألجور   

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312245
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312235:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312256:NO
http://www.ilo.org/global/publications/WCMS_216695/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/WCMS_235303/lang--en/index.htm
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 أو المتدربين والمتدرجينالفترات التجريبية 

تحديد بدال من  عمل ذلكويمكن . العمال توظيفلألجور لفترة االختبار بعد مخف  أدنى  ّاحدبلدان مختلفة  وضعت لقد
على ذلك، وبناء . العمال الجدد في العملحتمال انخفاض إنتاجية المراعاة  معدالت أجور دنيا متمايزة للعمال الشباب

 .النظر عن السن بغ  على جميع العمال لفترة محدودة من الزمن المنخف  الحد األدنى لألجور ينطبق
 

 - إنتاجيتهمومن ثم انخفاض  -إلى الخبرة  افتقارهمبرر هنا إلى مويرجع ال. للمتدرجين دنيابلدان أخرى أجور  وحددت
األشخاص الذين  لن يتقاضى، البرامجوفي مثل هذه . التدريب في مقابل األجر األدنى لىسيتم الحصول عوحقيقة 

 .عندما يتلقون تدريبا فعليا خالل ساعات العملت متباينة التدريب إال معدالعقود تشملهم عقود التلمذة الصناعية أو 
 

، البلداني بع  فف. لمتدربين من بلد إلى آخرأو ا للمتدرجين المتباينةالعملية، يختلف استخدام المعدالت  ومن الناحية
ر الحد األدنى لألج تقاضي للمتدرجينأخرى، يحق  بلدانوفي . رلألج الكامل الحصول على الحد األدنى للمتدرجينيحق 

أو تعويضات  مكافآتالمتدرجون بيد أن التشريعات الوطنية تنص في كثير من البلدان على أن يتقاضى . بعد فترة معينة

في المائة في  71، على سبيل المثال، مئوية من الحد األدنى لألجر المطبق على هيئةوكثيرا ما يعبر عن ذلك . دةمحد

  22.المائة في الفلبين في 62ووا  غفي المائة في بارا 71وبلغاريا 

 
 

 المهاجرين للعمال األدنى الحد تحتاألجور  2-6

 المخف وفي بع  الحاالت، يبرر هذا المعدل . لعمال المهاجرينلدى بع  البلدان معدالت منفصلة لألجور الدنيا ل
 مل المنزليبالعانظر الفصل المتعلق )ال سيما في قطاع العمل المنزلي  -على أساس المدفوعات العينية  الدنيا لألجور

 (.والمدفوعات العينية

قد ن يالمهاجر إال أن، المهاجرين بشكل منفصل للعمال لألجر أدنى حد تحديد على الرغم من عدمأخرى،  حاالتوفي 
وفي كلتا الحالتين، هناك مخاوف من احتمال انتهاك مبدأ . كبير فى قطاعات بعينهاتمثيال  نون ممثلوالمهاجر يكون

 .ةالمتساوي ذ  القيمة المساواة في األجر عن العمل
 

، التي اعتمدتها الجمعية ماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهماالتفاقية الدولية لحمن  1-22وتعترف المادة 

عن المعاملة التي تنطبق على  مواتاةالعامة لألمم المتحدة، بحق جميع العمال المهاجرين في التمتع بمعاملة ال تقل 
 .دولة العمل فيما يتعلق باألجر مواطني

 

أن جميع معايير العمل الدولية  2117اإلطار المتعدد األطراف لمنظمة العمل الدولية بشأن هجرة اليد العاملة لعام ويؤكد 

وعالوة على ذلك،  .131االتفاقية رقم شير صراحة إلى يجرين، ما لم ينص على خالف ذلك، وتنطبق على العمال المها

 312ـ، يتعين على البلدان ال(76رقم ) 1717عام ل (مراجعة) العمال المهاجرينبشأن تفاقية االمن  7وبموجب المادة 

المعاملة التي تتيحها أراضيها ال تقل مواتاة عن  علىللمهاجرين شرعية التي تصدق على االتفاقية أن تطبق معاملة 
د من المعلومات، انظر لمزي) 23.سائلهذه الم التنظيمية اللوائح أو القانونألجر، بقدر ما ينظم ل فى شأنوذلك  لمواطنيها،

  (. 1-2، القسم 1، الفصل (2111)لألجور األدنىستقصائية العامة بشأن نظم الحد الالدراسة ا
 

 اإلعاقة ذوي للعمال األدنى الحد تحتاألجور  2-7

 

. في سن العمل في المائة منهم 81ونحو . في المائة من سكان العالم 12 ونسمة، أ خاص ذو  اإلعاقة ملياراألشيشكل 

المادية  والعوائقاإلعاقة، وال سيما النساء ذوات اإلعاقة، حواجز هائلة تتعلق بالمواقف   ويواجه األشخاص ذو
 معدالت ارتفاع منألشخاص غير المعوقين، فإنهم يعانون ابوبالمقارنة . أمام تكافؤ الفرص في عالم العمل والمعلوماتية

 .بدرجة أكبر لخطر عدم كفاية الحماية االجتماعية معرضون وهم االقتصاد ، والخمول البطالة

  
                                                           

( (22
 .3-1، الصفحات 2، الفصل (4102)لالطالع على مزيد من المعلومات، انظر الدراسة االستقصائية العامة بشأن نظم الحد األدنى لألجور   
(
 

23( 
 74-71الصفحات  ،(4102)الدراسة االستقصائية العامة بشأن نظم الحد األدنى لألجور ية، منظمة العمل الدول 

http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/domestic-workers/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/definition/WCMS_439068/lang--en/index.htm
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http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
http://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_146243/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312276:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312242:NO
http://www.ilo.org/global/standards/WCMS_235303/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_235287.pdf
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  ةمتساويالقيمة الذي عمل الالمساواة في األجر عن 

التأهيل اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن يرد مبدأ تكافؤ الفرص والمعاملة لألشخاص ذو  اإلعاقة وغيرهم من العمال في 
وتنص  .(178رقم ) 1783 ،(نوالمعوق) التشغيلالتأهيل المهني ووتوصية ، (127رقم ) 1783، (نوالمعوق) التشغيلالمهني و

 العملمع معايير  بما يتفق للمعوقين،على أنه ينبغي اتخاذ تدابير لتعزيز فرص العمل  178من التوصية رقم  11الفقرة 

 .المطبقة على العمال عموما والرواتب

على أن تكفل  26في المادة  2117اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذو  اإلعاقة لعام وة على ذلك، تنص وعال

األشخاص ذو   وققوتتخذ تدابير لحماية ح. الدول األطراف وتعزز إعمال حق األشخاص ذو  اإلعاقة في العمل
تقاضي أجر متساو ، بما في ذلك تكافؤ الفرص وعلى قدم المساواة مع اآلخرين في ظروف عمل عادلة ومالئمةاإلعاقة 
 24.القيمة المتساو  العمل عنلقاء 

 

 ودعم األجور االستخدامالحد األدنى لألجور وحصص 

. حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل بغية حماية تعتمد البلدان في جميع أنحاء العالم تشريعات لمكافحة التمييز
 .ذاته على الدوامالحد األدنى لألجور هو  يظل غير أن أحكام مكافحة التمييز هذه ال تضمن بالضرورة أن

ويتم ذلك بوجه عام بهدف تشجيع توظيف . في بع  البلدان، يمكن تحديد معدالت أقل لبع  العمال ذو  اإلعاقة
 .اجية المنخفضةالعمال ذو  اإلنت

  في نيوزيلندا، على سبيل المثال، يمكن ألصحاب العمل التقدم بطلب إلى مفتش العمل للحصول على تصريح
. أجر أقل من الحد األدنى لألجروجيها لضرورة دفع  وجود سببًاإعفاء إذا اتفق العامل وصاحب العمل على 

 وأنرأوا أنه من المعقول والمناسب القيام بذلك،  ر فقط إذاالعمل إعفاء من الحد األدنى لألجيصدر مفتشو و
 .رالعمال من كسب الحد األدنى لألج بالفعل تمنعاإلعاقة 

  من قسم األجور والساعات، دفع  العمل، بعد الحصول على شهادة ألصحابفي الواليات المتحدة، يجيز القانون
. ى العمال ذو  اإلعاقة عن العمل المنجزر االتحادية إلواألدنى لألج عن العمل المنجز تقل عن الحدر وأج

تخفي  إنتاجيته  تؤد اإلعاقة إلىلم  إنالحد األدنى لألجور أجر أقل من دفع وإعاقة العمل ليست مبررا كافيًا ل
 .لعملفي ا

 

شكل من أشكال التمييز، ويحق للعمال ذوي اإلعاقة الحصول  المنخفض لألجوروفي بلدان أخرى، يعتبر الحد األدنى 
 .ى نفس الحد األدنى لألجورعل

 اإلعاقة بالحق في الحد األدنى الوطني لألجور  لى سبيل المثال، يتمتع العمال ذوفي المملكة المتحدة، ع. 
  من أشكال التمييز، شكال  باعتباره المماثلة الوظيفةاألجور لنفس الوظيفة أو  تخفي في فرنسا، يعاقب على

، يمكن للعمال ذو  اإلعاقة أنه غير. الحد األدنى الوطني لألجور ويحق للعمال ذو  اإلعاقة الحصول على
الحصول على إعانة األجور من  طلب العمل الحق في صاحبتسجيل مدى انخفاض إنتاجيتهم، مما يمنح 

في المائة  7عامال في فرنسا أن يكون لديها ما ال يقل عن  21التي لديها أكثر من  المنشآتويتعين على . الدولة

 .عمال ذو  اإلعاقة بين موظفيهامن ال

 

 في منظمة العمل الدولية" اإلعاقة والعمل"معرفة المزيد عن ل 
  قوة العملفي  ألشخاص ذو  اإلعاقةا بوضع المتعلقة بياناتال  

  

                                                           
(
 

24( 
 73-79لمنظمة العمل الدولية، الصفحات  (4102)الدراسة االستقصائية العامة بشأن نظم الحد األدنى لألجور قسم مقتبس من  
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http://www.ilo.org/microdata/index.php/catalog/DISABILITIES/about
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 ملخصال
 

  25.يمكن تحديد الحد األدنى لألجور بطرق مختلفة، بما في ذلك إعطاء قوة القانون ألحكام االتفاقات الجماعية

، ال يوجد سوى عدد قليل من البلدان غير أنه. المفاوضة الجماعية وسيلة لتحديد الحد األدنى لألجور ويمكن أن تكون
وهذه البلدان هي البلدان التي تغطي فيها االتفاقات . األجور الدنياالتي تعتمد حصرا على المفاوضة الجماعية لتحديد 

تغطية المفاوضة الجماعية لتوفير  ال تكفي م البلدان،وفي معظ. العاملينفي المائة من  71 ىعل يزيد ماالجماعية 

الحد على في العديد من البلدان  اعتمدت الحكومات ،ولذلك.  ألغلبية عريضة من العمال الحماية من لمعايير الدنياا
 .األدنى القانوني لألجور باإلضافة إلى األجور المحددة بموجب اتفاقات جماعية

ني لألجور، ينبغي للحكومات أن تبذل قصارى جهدها لضمان التشاور الكامل، وبقدر لحد األدنى القانول وبالنسبة
 .الحد األدنى لألجور ةنظمأوتشغيل  وضعالمساواة، للشركاء االجتماعيين في  قدماإلمكان، المشاركة المباشرة، على 

 
قد قبل اتخاذ السلطات العامة تعفي سياق حوار اجتماعي مفتوح و أن تجرىولكي تكون هذه المشاورات فعالة، ينبغي 

 .قراراتال
 

، فإن الحاالتفي بع   هاوجهات نظر تتباينوفي حين أن الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال قد 
كما أنه يوفر . المنشآت والعمال وأسرهم سالمة ورفاهمصلحة مشتركة في  بوجوداعتراف  يعدالحوار االجتماعي 

وبالتالي ( التملك) التأييدات هامة من أجل وضع سياسات فعالة، ويحسن فرص الحصول على لصانعي السياسات معلوم
التنفيذ الفعال، ويؤد  إلى إحالل السالم واالستقرار في المجالين االجتماعي والصناعي عن طريق التقليل إلى أدنى حد 

 .من سوء التفاهم والتوتراتممكن 
 

 .أيضا رئيسي بدورد، والمكاتب اإلحصائية الوطنية لون المصلحة العامة للبالالخبراء المستقلون، الذين يمث ويضطلع
 وغيرها من البيانات ذات الصلة، حيث يتعين على باألجور المتعلقة اإلحصاءاتوينبغي تخصيص موارد كافية لجمع 

 .صياغة آرائهمل لتكون أساساالعمل ومنظمات العمال الحصول مسبقا على المعلومات ذات الصلة  أصحاب منظمات
 

  

                                                           
(
 

25( 
 (031رقم ) 0791التوصية بشأن تحديد الحد األدنى لألجور،  
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 لشركاء االجتماعيينلالتشاور والمشاركة المباشرة   3-1

 الشركاء االجتماعيين التشاور الكامل مع 

 االجتماعيللحوار  الالزمة الظروف ةلتهيئأن تبذل قصارى جهدها  اتحكوماليجب على  26،المستخدمة اآلليةكانت أيا 
 والمساهمة األطرافحتياجات مختلف الر جألل األدنىالحد  تلبية ، وهي عملية تزيد من فرصيهاوالحفاظ عل الحقيقي

  27.في التنمية الوطنية
 

اتفاقية منظمة وتعديلها هو في صميم  وتسييرهاومبدأ التشاور الكامل مع الشركاء االجتماعيين في إنشاء هذه اآللية 

   .(1-1المادة )، (131رقم ) 1761العمل الدولية بشأن تحديد األجور الدنيا، 
 

فى  ويؤد  الحوار االجتماعي دورا رئيسيا في االستقرار االجتماعي والسياسي واالقتصاد  واإلنصاف والديمقراطية
يحتمل أن تكون التي  المنازعاتحل  خاللهاالسلمية والمنظمة التي يمكن من  اتاإلجراءإطارا من  ُفينشئ. للبلد

عملية صنع القرار، أو أنهم غير ممثلين تمثيال  استبعدوا منالعمل بأنهم قد  أصحابعندما يشعر العمال أو و 28.ضارة
 .تجاجات أو إضراباتاحقد تحدث و – أو ملكيتها الحد األدنى لألجور" تأييد " يقلس، عمليةهذه الجيدا في 

 
  ؟"التشاور"ما هو 

شركاء مع الالكامالن، على أساس المساواة،  المبدأ القائل بأنه ينبغي أن يكون التشاور والمشاركةيمثل 
وتوصية  131أحد دعائم االتفاقية رقم هو األدنى لألجور  آلية الحدوتعديل  وتسييرعيين في إنشاء االجتما

 (.132 رقم) 1761 ،تحديد الحد األدنى لألجور

في الدراسة  الدولية العمل ةلمنظم التابعة والتوصيات االتفاقيات بتطبيق المعنية الخبراء ةلجن حددت وقد

على أكثر من مجرد تقاسم المشاورات  اشتمالبشأن المشاورات الثالثية،  2111االستقصائية العامة لعام 

 ضمنا يعني الذ ، "التفاوض"يختلف عن و. ى عملية مشتركة لصنع القرارالمعلومات دون أن ينطو  ذلك عل
في إطار  المنصوص عليهاوالغرض من المشاورات . أن هدف األطراف المختلفة هو التوصل إلى اتفاق

 .إلى اتفاقوليس الوصول  –ة هو مساعدة السلطة المختصة على اتخاذ قرار االتفاقي

منظمات مع الكامل يجب التشاور  131االتفاقية رقم شروط استيفاء  حتى يتموترى منظمة العمل الدولية أنه 

ينبغي اتخاذ . شاور ال يكفي لتلبية هذا الشرطووجود إجراء رسمي للت. أصحاب العمل ومنظمات العمال
ويعني ذلك أن التشاور . شواغل والحجج المقدمة من الشركاء االجتماعيينللالحقيقية مراعاة الطوات لضمان خ

يجب أن يتم قبل اتخاذ القرارات، وأن يتم تزويد ممثلي منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال بمعلومات 
 .كاملة وذات صلة بالموضوع

 

 المشاركة المباشرة
 

 .إلى المشاركة المباشرة للشركاء االجتماعيين متى تناسب ذلك مع طبيعة اآللية – 131االتفاقية رقم تدعو 
 

 لإلنفاذد المعدل وتعديله إلى نتائج متوازنة قابلة تحدي فياالجتماعيين  للشركاءوينبغي أن تؤد  المشاركة المباشرة 
إشراك الشركاء االجتماعيين بمراعاة شواغل  يسمح، عام وبشكل. على حد سواء على التماسك االجتماعي وتحافظ

ومن المرجح أن يؤد  ذلك بدوره إلى . سياسة الحد األدنى لألجور بمزيد من الفعاليةبوأولويات األشخاص األكثر تأثرا 
ويمكن . أمين قدر أكبر من السلطة والدعم للحد األدنى لألجور الذ  يتم تحديده، ويؤد  أيضا إلى تيسير تنفيذه بفعاليةت

العالقات الصناعية أو المجاالت األخرى ذات  المسؤولين عنن وعموميال الموظفونالمصلحة العامة للبلد  أن يمثل
 .من أ  تضارب في المصالح ينرالمتحر -ن مثل األكاديميي - الخبراء المستقلينالصلة، أو 

                                                           
( (26
 تشير اآللية إلى الجهاز الذ  يتم من خالله تحديد األجور الدنيا وتعديلها  
(
 

27( 
 007. ص ،(4102)الدراسة االستقصائية العامة لمنظمة العمل الدولية بشأن نظم الحد األدنى لألجور  

(28(
 tional development”, International Labour Review, Fashoyin, T. (2004). “Tripartite cooperation, social dialogue and na

72.-Vol. 143.4, pp. 341 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312276:NO%23A4
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312276:NO%23A4
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312276:NO%23A4
http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/setting-machinery/WCMS_460929/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312276:NO%23A4
http://www.ilo.org/global/standards/WCMS_235303/lang--en/index.htm
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1564-913X.2004.tb00553.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1564-913X.2004.tb00553.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1564-913X.2004.tb00553.x/abstract
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 الحد األدنى لألجور من خالل المفاوضة الجماعية 3-2
 

 المفاوضة الجماعية

 تماما مشروعا شكال لمثت التيالمفاوضة الجماعية،  من خالل المشاركة فيتتم لشركاء االجتماعيين لالمشاركة المباشرة 
 .131التفاقية رقم الحد األدنى لألجور بموجب ا تحديد أشكال من

 جماعيا عليه المتفق لألجور األدنى والحد 131عن االتفاقية رقم  لمعرفة المزيد 

تحديد الحد األدنى  واقع األمريمكن في . القانوني لألجورى الحد األدنى فقط إل 131ال تشير االتفاقية رقم 

وال يتطلب ذلك توسيع نطاق االتفاقات الجماعية بحيث . لألجور بإعطاء قوة القانون ألحكام االتفاقات الجماعية
الشرط . ى جميع فروع النشاط في بلد ماتنطبق على جميع العمال وأصحاب العمل في قطاع معين أو عل

 .لألطراف قانونا ملزما عليه المتفاوض لألجور األدنى الحد يكونن الوحيد هو أ

 أن ينبغي التي -لألجور األدنى الحد نظم تطبيق بنطاق المتعلقة األحكام االعتبار في تؤخذ أن ينبغي أنه غير
 " العاملين بأجر الذين تقتضي شروط استخدامهم هذه التغطيةجميع " لالتفاقية وفقا ، تشمل

في  71في النمسا أو بلجيكا، حيث يتجاوز معدل تغطية االتفاقات الجماعية  الوضع يختلفلمثال، على سبيل ا

ويمكن . البلدان األخرى التي يكون معدل التغطية فيها أقل بكثير الوضع فيكثيرا عن المائة من العاملين بأجر، 
العاملين بأجر غير المحميين  ئاتوفأن يؤد  توسيع نطاق االتفاقات الجماعية دورا مفيدا في الحد من عدد 

 .بالحد األدنى لألجور

 2111الدراسة االستقصائية العامة لمنظمة العمل الدولية لعام : المصدر

وفي عدد محدود . لألجور الحد األدنى القانونيمع  التي تم التفاوض بشأنهااألجور الدنيا  تجتمعوفي العديد من البلدان، 
أدناه بين البلدان التي  1ويميز الشكل . الجماعية الوسيلة الوحيدة لتحديد الحد األدنى لألجور من البلدان، تعتبر المفاوضة

يحدد فيها الحد األدنى لألجور حصرا من خالل اتفاقات جماعية ملزمة، والبلدان التي تعتمد على الحد األدنى القانوني 
 (.تم التفاوض بشأنهاأخرى دنيا  أجورمع أو بدون )لألجور 

 

 مختلفة لتحديد الحد األدنى لألجور آلياتنسبة البلدان التي لديها  - 1شكل ال

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 تقديرات منظمة العمل الدولية: المصدر

 

http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/setting-machinery/WCMS_460933/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/setting-machinery/WCMS_460933/lang--en/index.htm
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ومن الناحية . في المائة فقط من البلدان التي لديها حد أدنى لألجور تعتمد حصرا على المفاوضة الجماعية 11نالحظ أن 

وباإلضافة إلى ذلك، تحدد بلجيكا أيضا الحد األدنى . الشمال األوروبيالبلدان هي بلدان  العملية، فإن العديد من هذه
 .عتمده مجلس العمل الوطنيياتفاق جماعي مشترك بين القطاعات الوطني لألجور من خالل 

 المزيد عن الحد األدنى لألجور في بلدان الشمال األوروبي تعرف على 

 .لألجور حد أدنى قانونيمن بلدان الشمال األوروبي بلد في أ  ال يوجد 

فنلندا وتستخدم الدانمرك والسويد االتفاقات الجماعية بوصفها آليتها الوحيدة لتحديد الحد األدنى لألجور، في حين بدأت 
 .على مستوى الصناعةجميع العمال لتشمل لتغطية ا لتوسيع نطاقوأيسلندا والنرويج أيضا في استخدام آليات 

خضع ارتفاع ألجور لمزيد يو. لعمر أو المهارة أو األقدميةاتفاقات الحد األدنى لألجور بحسب ا تتباينوغالبا ما 
سويد، تكون االتفاقات الجماعية ملزمة فقط لألطراف وفي الدانمرك وال. من المفاوضات على مستوى المنشأة

وفي . ٪ في الدنمارك81في السويد، وحوالي  العاملين٪ من 87يغطي هذا النظام حوالي و. عليها الموقعة

إلى تكملة هذه الممارسات بتمديد معدالت األجور المتفق  2111النرويج، أدى توسيع االتحاد األوروبي في عام 

ومع . الصناعات التي استوعبت العديد من العمال المهاجرين من الدول األعضاء الجديدة عليها جماعيا في

تغطية االتفاقات تتميز يرا، في كل من فنلندا وأيسلندا، وأخ. ٪ فقط76ذلك، فإن نسبة التغطية تبلغ حوالي 

جميع االتفاقات  د نطاقبتمدي فنلندا توسعوت. ٪ من العمال71حوالي  حيث تشمل، واسعة النطاقبأنها الجماعية 

التفاوض  تطبيق األجور التي تم يتم أيسلندافي . في المائة 21ة يالصناع تهاجماعية الوطنية التي تتجاوز تغطيال

 .الذين يؤدون عمال من نوع مماثل العاملينعلى جميع  هابشأن

 :المصادر
 Eldring L. and K. Alsos (2012). European Minimum Wage: A Nordic Outlook (Fafo, Norway).  مقتبس

: الجماعيةالمفاوضة تغطية  في االتجاهات( 2112)منظمة العمل الدولية  . 68و 63و 61 الصفحاتمن 

 .عالقات العمل والمفاوضة الجماعية - 1رقم  تقرير موجزالتراجع؟  أمالتآكل  أم االستقرار

 

غير أن تغطية المفاوضة الجماعية غير كافية في معظم . نياويمكن للمفاوضة الجماعية أن توفر الحماية للمعايير الد

العديد من  تعتمدولذلك (. 1موجز رقم ر تقريانظر )البلدان لتوفير الحماية للمعايير الدنيا ألغلبية عريضة من العمال 

 .من خالل المفاوضة الجماعية ةالمحدد األجور الدنياالبلدان الحد األدنى القانوني لألجور باإلضافة 

اعتمد الحد األدنى الوطني  كما، في المائة من العمال 71 نحوجماعية التفاقات االوهذا هو الحال في ألمانيا حيث تغطي 

والتي حوالي ثلثي العاملين بأجر، عقد عمل جماعي  ألف 11أكثر من غطي يوفي البرازيل، . 2112جور في عام لأل

وتسود حاالت مماثلة في بلدان . الوالياتأجور دنيا قانونية على المستوى الوطني وعدة أجور على المستوى ب ُتستكمل
 .أخرى

. جور شريطة أال تكون أدنى من المستويات القانونيةوبصفة عامة، يمكن لالتفاقات الجماعية أن تحدد الحد األدنى لأل
بع  االتفاقات الجماعية، ينطبق الحد األدنى  أرضيةمستوى  ليتجاوزقانوني ال دنىاألحد الوهذا يعني أنه عند زيادة 

 .القانوني لألجور

يو من كل عام، فإنه غالبا في يول( SMIC)لألجر تم تعديل الحد األدنى يي فرنسا، على سبيل المثال، لوحظ أنه عندما ف

وفي كرواتيا أيضا، لوحظ أن الحد األدنى . غير صالح مما يجعله - المحدد من خالل المفاوضةالحد األدنى  كان يفوق
ق تفاعال مباشرا بين مما يخل -األجور المتفق عليها جماعيا  أرضيةالقانوني لألجور يتجاوز في كثير من األحيان 

 29.النظامين

بحيث يمكن اعتباره غير ذ  صلة  عند مستوى متدني جداالمعدل األدنى القانوني  يتم تحديدخرى، وفي حاالت أ
 .األجور المتفق عليها جماعيا بأرضية

 

 العمل الدولية بشأن المفاوضة الجماعية وعالقات العملالمزيد عن عمل منظمة  تعرف على 

                                                           
 

29(
 Grimshaw, Bosch and Rubery (2014). “Minimum wages and collective bargaining: What types of pay 

ning can foster positive pay equity outcomes?” British Journal of Industrial Relations, Vol. 52, Issue. 3, bargai
498.-pp. 470 
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 الحد األدنى القانوني لألجور 3-3

كما هو الحال عموما في األدبيات االقتصادية، يستخدم مصطلح الحد األدنى القانوني لألجور هنا لتحديد جميع آليات 
ذ  يحدد بقرار من السلطة حد األدنى لألجور الوقد يشمل ذلك ال. تحديد الحد األدنى لألجور بخالف االتفاقات الجماعية

وهذا يختلف عن . عماليةالصناعية أو أو الهيئات القضائية المحاكم الأو  ،األجورأو هيئات قرارات مجالس  ، أوالمختصة
 .عملية تشريعيةأ   الذ  يشير إلى " قانوني"التعريف القانوني األضيق لمصطلح 

لضمان التشاور ومشاركة الشركاء االجتماعيين والخبراء المستقلين هي  شيوعا األكثر ةالطريقوفي النظم القانونية، فإن 
مجالس األجور، أو الهيئات األخرى ذات االختصاص العام  وأمن خالل مؤسسات مثل لجان األجور الثالثية أو الثنائية، 

 .في الشؤون االقتصادية واالجتماعية

 المخصصة، بما في ذلك الرسائل المكتوبة أو المشاورات الثنائية الممكنة تالمشاورا من أخرى أشكاال هناكبيد أنه 
كما  البلدان سلطة اتخاذ القرارات لهاوعلى الرغم من أن معظم لجان األجور استشارية، فقد فوضت بع  . المنفصلة

 .هو الحال في جمهورية كوريا

أو وينبغي أن تشمل العضوية في مجالس  ،س المساواةء االجتماعيين على أسا، ينبغي إشراك الشركاوعلى سبيل المبدأ
 .العمل والعمال صحابألاألجور المنظمات الممثلة لجان 

 

 المركزيةمجالس األجور المركزية وال عنالمزيد  لمعرفة 

في بع  الحاالت، تقوم لجنة و. ألجور المتعددة من بلد إلى آخرمعدالت الحد األدنى ل تحديدكيفية تتفاوت 
وفي الحاالت . نظم الحد األدنى لألجور ذات المعدالت المتعددة معدالتبمضاعفة واحدة على المستوى الوطني 

تحديد منوط بها أمام لجنة واحدة رفيعة المستوى  يايشكل ذلك تحد قدالتي يكون فيها النظام معقدا للغاية، 
أو قطاع يحدد / كل مهنة أو منطقة و ب الخاصة تعقيداتالوستحتاج اللجنة، من حيث المبدأ، إلى فهم . األجور

 .فيه حد أدنى لألجور

يادة عبر هيكل الحد أحيانا باستخدام نفس النسبة المئوية من الز يتم زيادة التعديالتبيد أنه من الناحية العملية، 
على جميع األجور الدنيا يبلور  للزيادة موحدةمئوية ة نسبومن الناحية العملية، فإن تطبيق . جورألل األدنى

هيكل الحد األدنى لألجور يعكس  لنونتيجة لذلك، وبعد عدة سنوات، . الهيكل النسبي بين مختلف األجور الدنيا
 .ة أو التنمية االقتصادية لمختلف قطاعات النشاطاتجاهات سوق العمل الفعلي مناسبةبصورة 

على مستوى  وبالتنسيقالمركزية تتسم بقدر أكبر من النهج القائم على عملية  كونيوفي هذه الحاالت، عادة ما 
 أو المهن من خالل المشاركة النشطة/ يحدد الحد األدنى لألجور حسب القطاع و و. نهجا أكثر مالءمة، أعلى

التنسيق العام للجنة الثالثية على الصعيد  في ظلعلى المستوى الالمركز ، ولكن  ماعيينلشركاء االجتل
بالمعرفة  واالسترشاد في ذلكمستويات الحد األدنى لألجور  فيالمحددة تحديد الزيادة ويمكن بعد ذلك . الوطني
 .مهنة معينة/ خصائص قطاع أو منطقة أو بلشركاء االجتماعيين لالمباشرة 

 

بشأن طرائق تحديد توصية ال، و(31رقم ) 1728، لوضع الحدود الدنيا لألجورآلية تثبيت تطبيق توصية  وتشير

صراحة إلى ضرورة دعوة منظمات أصحاب العمل  ،(87رقم ) 1721 المستويات الدنيا لألجور في الزراعة،

ن يكونوا حائزين على ثقة األطراف التي ألهذه الهيئات ضمانا في مثل  األشخاصومنظمات العمال إلى التوصية بتعيين 
 .يمثلون مصالحها

، من الضرور  إشراك منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال على المستوى القطاعيوعندما تكون مجالس األجور 
 .في صفوف الشركاء االجتماعيين النساءوينبغي أيضا إشراك . ذات الصلة

 

 :وفيما يلي أمثلة لكيفية تحديد الحد األدنى لألجور عمليا

 فرنسا 

. من كل عام يناير/ كانون الثاني  مناعتبارا األول في  في فرنسا سنويا( SMIC)لألجر الحد األدنى يتم تعديل 

طويلة األجل بين زيادات الحد األدنى لألجور ات عاقبة إلى القضاء على التشوهويجب أن تهدف التعديالت المت
  .والزيادات في المستوى العام لألجور

http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/setting-machinery/WCMS_460937/lang--en/index.htm
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 ةالجماعي للمفاوضةبمرسوم من مجلس الوزراء، بعد توصية من اللجنة الوطنية لألجر يتم تعديل الحد األدنى و
(CNNC .)من ممثلي أصحاب العمل 18من ممثلي العمال و 18 اللجنةضم تو. 

 الوزراء رئيس يرشح الخبراء من فريقمع  ةالجماعي للمفاوضةتشاور اللجنة الوطنية ت، 2118ومنذ عام 

ويتمثل دور الفريق في مقابلة الشركاء االجتماعيين وجمع آرائهم بشأن . سنوات أربع ةلمد الخمسة هأعضاء
اكتساب فهم و ،جورعن آثار الحد األدنى لأل متاحةالدراسات الوجمع  ،ستوى الحد األدنى لألجور وتصميمهم

 ،التشغيل ه علىوال سيما فيما يتعلق بآثار د األدنى لألجور عموما وفي فرنساعن الح هو معروفأعمق لما 
 .الجوانب األقل شهرة أو فهماواقتراح دراسات جديدة بشأن 

 ةادالزي"بزيادة إضافية،  - توصي أو ال - أيضا أن توصي ةالجماعي للمفاوضةللجنة الوطنية كما يمكن 
 .العوامل االقتصادية المختلفةإلى ، استنادا إلى تحليلها و"البسيطة

 

 بيرو 

ة بمشاركة منظمات تمثيلية للعمال في بيرو، يشير الدستور إلى أن الحد األدنى لألجور يجب أن تنظمه الدول
اقتراح من المجلس بناء على تحدد الحكومة الحد األدنى لألجور و، العملية الناحية ومن. العمل وأصحاب

 .(CNTPE) والتشغيلالوطني الثالثي لتعزيز العمل 

التي حددت مؤشرات و، "المعنية باإلنتاجية والحد األدنى لألجور الفنيةاللجنة "المجلس دعم ي، 2116ومنذ عام 

 .ومعايير إحصائية لتعديل الحد األدنى لألجور

وتشمل التضخم المتوقع  والتشغيلالمجلس الوطني الثالثي لتعزيز العمل وقد تم اعتماد هذه المعايير من قبل 
 .التعديلتنفيذ آلية  لتيسير فنيةوتصدر الوزارة تقارير . نتاجية متعددة العواملاإلوكذلك 

الحد  يتقاضونيع األطراف على المعايير المقترحة بهدف حماية القوة الشرائية للعمال الذين وقد اتفقت جم
 ارتفاع فيإلى عن زيادة الكفاءة الناتجة الناشئة  المنشآتإيرادات  يتترجم الزيادة ف أن األدنى لألجور، وضمان

 .لعاملين الذين شاركوا في عملية اإلنتاجاأجور 

 

 ماليزيا 

. ، ينطبق على جميع العمال باستثناء العمال المنزليين2113اعتمدت ماليزيا نظاما للحد األدنى لألجور في عام 

البوان إقليم باح وساراواك وصليزيا، وآخر لما معدل واحد لشبه جزيرة -يتم تطبيق معدلين مختلفين و
 .الفيدرالي

تتخذ الحكومة القرار النهائي بشأن مستويات الحد األدنى لألجور بناء على توصيات من المجلس االستشار  و
وقد تتفق الحكومة . الوطني لألجور وكذلك بعد التشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين في جميع أنحاء البالد

 معادلةاقترح المجلس مجموعة من المعايير وقد و. المجلس أو توجهه لتقديم توصيات جديدةمع توصيات 
 .تعديل معدالت الحد األدنى لألجور في بها لالسترشاد

، وقد أنشئت بموجب فنيينوالمجلس االستشار  الوطني لألجور هيئة استشارية ثالثية تضم أيضا خبراء 

. عقد أربع جلسات على األقل في السنة ى المجلسويتعين عل. 2111ام ي لألجور لعالقانون االستشار  الوطن

( ب)و  ،المعدل والتغطية إجراء مشاورات مع الجمهور بشأن( أ)وقبل تقديم التوصيات، يجب على المجلس 
ويمكن . وإجراء البحوث المتعلقة باألجور والعوامل االجتماعية واالقتصادية ونشرها البيانات وتحليلهاجمع 

توصيات بشأن تغطية الحد األدنى لألجور، وعدم تطبيقه على قطاعات أو مناطق  يصوغمجلس أيضا أن لل
 .المسائل المتصلة بالتنفيذبخصوص معينة، أو 

، العاملين يمثلونعلى األقل يتألف المجلس من خمسة أعضاء على األقل من الموظفين العموميين، وخمسة و
، باإلضافة إلى رئيس مستقل مل، وخمسة أعضاء آخرين على األقلالع أصحابوخمسة على األقل يمثلون 

 .ونائب رئيس وموظف عام يعمل بوصفة أمين المجلس

  /http://minimumwages.mohr.gov.my:  الحد األدنى لألجورب الخاصة الحكومةبوابة  :مصدرال
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 جنوب أفريقيا 

 ".التحديد القطاعي" هي الحد األدنى لألجور في جنوب أفريقيابها  يتحدد التي الطرق واحدة من

التي تضطلع بدور ، "االستخدام بشروط المعنية ةاللجن "على إنشاء ( BCEA) لالستخداموينص قانون الشروط األساسية 

من خمسة أعضاء،  البداية في تتألف اللجنة وكانت. القطاعيةالتحديدات رئيسي في إعداد وتقديم المشورة للوزير بشأن 
العمل ، وواحد عن طريق األعمال المنظم قطاعترشحهم الحكومة، وواحد من قبل ( بمن فيهم الرئيس)ثالثة منهم 

 يوافق أن ويجب .المنظمالعمل و ةناوب واحد لكل من األعمال المنظموتم توسيع التشكيل فيما بعد ليسمح بت. المنظم

هو الهيئة القانونية األساسية للحوار االجتماعي في جنوب أفريقيا و ،(NEDLAC) للتنمية االقتصاديةالمجلس الوطني 

ال  االستخدامشروط  لجنة ةلعضويغير أن المرشحين . قتصاديةالسياسات العمالية واالأثناء وضع  التي يجب استشارتها
إبالغ وجوب  وأ المهام المكلفين بهاأمامهم من حيث تلقي  وليسوا مسؤولين للشركاء االجتماعيين" كممثلين"ن يعملو

 .وبالتالي فإن اللجنة ليست هيئة ثالثية األطراف بالمعنى الدقيق للمصطلح. هانالجهات التي يمثلو

ن تصدر أ ويشترط. قطاعية بشيء من التفصيل تحديداتإجراءات وضع  ستخداملالقانون الشروط األساسية  ويحدد
يتم مكتوبة وأن  إسهاماتطلب من أعضاء الجمهور تقديم تعلن فيه عن االختصاصات وأن تإدارة العمل إشعارا عاما 

توصيات إلى الوزير فيما يتعلق الة التقرير وتقدم ثم تناقش اللجن. تقريرا لكي تنظر فيه اللجنة وإعدادتحقيقا  إجراء
وفي الممارسة العملية، تنظم اإلدارة جلسات . وينص القانون أيضا على أن تعقد اللجنة جلسات استماع علنية. بالقرار

 .أحيانا هايحضرون الذين اللجنة وأعضاء الدائمين الحكوميين المسؤولينحضور باالستماع 

منظمة ل، ورقة عمل "لحد األدنى لألجور للعمال المنزليين في جنوب أفريقيابا األخذ. "2117 ديبي بودلندر،: المصدر

 .العمل الدولية، جنيف

 

 الخبراء المستقلون والمكاتب اإلحصائية 3-4

 

 مستقلونالخبراء ال

ديد الحد األدنى لألجور إلى المشاركة المباشرة في تح -حيثما كان ذلك مالئما لطبيعة اآللية  - 131تدعو االتفاقية رقم 

معترف بقدرتهم على تمثيل الصالح العام للبلد، ويتم تعيينهم بعد التشاور الكامل مع ممثلي منظمات أصحاب شخاص أل
 .الوطنية اتأو الممارس القوانينمع  المشاورات هذه وتتسق، حيثما توجد هذه المنظمات، العمل ومنظمات العمال المعنية

 المكاتب اإلحصائية

إلضافة إلى الشركاء با والمكاتب اإلحصائية الوطنية دورا رئيسيا أيضا الفنيةؤد  الخبراء المستقلون ذو  الخبرة ي
أن  فال بدولما كان الحد األدنى لألجور ينبغي أن يكون قائما على األدلة، وينبغي رصد اآلثار بعناية، . االجتماعيين

لى البيانات والتحليالت ذات الصلة في الوقت المناسب من المكتب السياسات ع وصانعييحصل الشركاء االجتماعيون 
 .اإلحصائي الوطني للبلد

 132ترى التوصية رقم و. البيانات األخرى ذات الصلة من غيرها أووينبغي تخصيص موارد كافية لجمع اإلحصاءات 

الالزمة  األخرى والبياناتءات لجمع اإلحصا، بقدر ما تسمح به الظروف الوطنية، تكريس موارد كافية ينبغي"أنه 
المتعلقة بمعايير تحديد الحد األدنى  العوامل وخاصةلدراسات التحليلية للعوامل االقتصادية ذات الصلة، إلجراء ا
 ".لألجور
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 ملخصال

، بما في ذلك استخدامالعمال في عالقة  من حيث المبدأ، ينبغي أن يوفر الحد األدنى لألجور الحماية الكافية لجميع
وينبغي اإلبقاء على االستثناءات إلى أدنى . النساء والشباب والعمال المهاجرين، بصرف النظر عن ترتيباتهم التعاقدية

 .حد ممكن، وال سيما فيما يتعلق بالفئات الضعيفة من العمال
 

على سبيل المثال، العمال  -اية الدنيا لألجور لعدة أسباب من الحم العاملينبع   يتم استبعادفي الممارسة العملية، 
 ما وكثيرا. التشغيلمن  معياريةالمنزليون، أو العمال في االقتصاد غير المنظم، أو العمال الذين يعملون في أشكال غير 

 .أو العاملون في الزراعة المنزليون العمال يستبعد
 

: على أن (  187رقم ) 2111 ،بشأن العمال المنزليين اتفاقية منظمة العمل الدوليةوفيما يتعلق بالعمال المنزليين، تنص 

 هذه التغطية كانت مثلحيثما  ر،ن بتغطية الحد األدنى لألجوتمتع العمال المنزليي تضمن أنعضو تدابير دولة تخذ كل ت"
 (. 11المادة ")الجنس  أساس قائم علىدون تمييز من األجر  يحدد، وأن موجودة

 

، ينبغي للبلدان أيضا أن  (211رقم ) 2112، المنظمإلى االقتصاد  المنظملتوصية االنتقال من االقتصاد غير ووفقا 

العمال في االقتصاد غير  لتشملر، في القانون وفي الممارسة العملية، الحد األدنى لألجنطاق حماية  تدريجيا توسع
 .ة عليهالرسمي السمةمن خالل عملية إضفاء  المنظم

 
 

، بما في ذلك للعمالة معيارية أشكال غيرعلى العمال الذين يعملون في وينبغي أن ينطبق الحد األدنى لألجور أيضا 
 االستخدامعن طريق وكاالت  العمل وأالعمال الذين يعملون بعقود محددة المدة وغير ذلك من أشكال العمل المؤقت، 

 .الترتيبات التعاقدية التي تشمل أطرافا متعددة، أو العمل لبع  الوقتغيرها من و المؤقت
 

لمتعلقة بتحديد من نطاق قوانين العمل، بما في ذلك األحكام ا -كليا أو جزئيا  -القطاع العام  موظفييرا ما يستبعد وكث
ر، ألن القوانين أو الترتيبات اإلدارية، أ  حد أدنى لألج من هذا ال يعني أنه ال ينطبق عليهغير أ. رالحد األدنى لألج

بحيث ال تقل عن الحد  المنخفضةوينبغي عادة تعديل جداول األجور . مشمل جداول األجور، يمكن أن تغطيهالتي ت
 .راألدنى لألج
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 ؟المستخدمينعلى جميع  لألجور األدنىهل يجب تطبيق الحد  1 - 4
 
 

 معايير منظمة العمل الدولية
 

جميع  يغطيلألجور  للمستويات الدنياوضع نظام "إلى  (030رقم ) 0791 ،اتفاقية تحديد الحد األدنى لألجورتهدف 
 ".التغطية استخدامهم هذهشروط  تقتضيالذين  العاملين بأجر

 

عدد ومجموعات العاملين بأجر  أن يظلينبغي "على أنه  (031رقم ) 0791، توصية تحديد الحد األدنى لألجور وتنص
 ".عند الحد األدنى 0791لألجور لعام  المستويات الدنيااتفاقية تحديد من  0المادة  تغطيهمالذين ال 

 

، يجوز للسلطة الوطنية 030غير أنه عندما تصدق إحدى الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية على االتفاقية رقم 
طية نظام الحد األدنى لألجور، من حيث المبدأ بالتشاور مع المختصة أن تستثني فئات معينة من العاملين بأجر من تغ

قد ال يشمل  030بموجب االتفاقية رقم  الذ  نشأوبالتالي، فإن نظام الحد األدنى لألجور . الشركاء االجتماعيين
 .المستخدمينبالضرورة جميع 

 

 التغطية القانونية في الممارسة العملية
 

وتشمل . نيلعمال الزراعيين والعمال المنزليافئة من نظم الحد األدنى لألجور هي  استبعاداحتى اآلن، الفئات األكثر 
والمتدربين، والعمال ذو   جينّرَدَتوالُمالصغيرة،  والمنشآتالشركات العائلية، : تستبعد ما غالبا التيالفئات األخرى 

 .حالة العاملين في القطاع العام 3-2القسم ويناقش . اإلعاقة
 

 .االقتصادات النامية ى لألجور على مر الزمن لسلسلة منأدناه التغطية التقديرية لتشريعات الحد األدن 0ويبين الشكل 
 

 بموجب ةقانوني بحماية يتمتعون البلدان هذه ةغالبي في ينالمستخدم منفي المائة  011، من الشكلوكما يتضح 
، فإن تغطية الحد األدنى وفي المقابل. بما في ذلك العمال في االقتصاد غير المنظم لألجور، األدنى الحد تشريعات

ألدنى لألجور وفي إندونيسيا، يغطي الحد ا. لألجور في إندونيسيا وبيرو والهند وجنوب أفريقيا أقل من التغطية الكاملة
وفي جنوب أفريقيا والهند، تحدد األجور الدنيا لمجموعات محددة من العمال . جميع العاملين باستثناء العمال المنزليين

 .أو المنطقة/ حسب القطاع والمهنة و 

. ة الجماعيةإال في الحد األدنى القانوني لألجور وليس الحد األدنى لألجور المحدد من خالل المفاوض 1وال ينظر الشكل 

الحد األدنى حماية ذلك من تغطية سيزيد من خالل المفاوضة الجماعية،  ةالمحدد األجور الدنياوإذا تم أيضا إدراج 
 .لألجور

 

  

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312276:NO%23A4
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312473:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312276:NO%23A4
http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/beneficiaries/WCMS_436481/lang--en/index.htm
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 من االقتصادات النامية 11بتشريع الحد األدنى لألجور في  ينالنسبة المئوية للعاملين بأجر المشمول - 1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rani, U.; Belser, P.; Oelz, M.; and S. Ranjbar. 2013. ‘Minimum wage coverage and compliance in developing countries’ in: المصدر
International Labour Review, Vol. 152, No. 3-4. 

 

 

 ؟المستخدممن هو  2- 4
 

 للمستخدمالتعريف القانوني 
 

، على الرغم من وجود بع  (العاملين بأجر) المستخدمينفقط على  ورألجل األدنىالحد  عادة ينطبقبحكم التعريف، 
 -في النصوص القانونية والتحليالت اإلحصائية على السواء " مستخدم"ويستخدم مصطلح . (2-2انظر القسم ) االستثناءات

 .معيار موحدمختلفة وال يوجد  تعريفاتوتستخدم البلدان . للمستخدمحتى وإن لم يكن هناك تعريف قانوني دولي 
 

غير  تقدم إرشادات (073رقم ) 4114، االستخدامعالقة بشأن  منظمة العمل الدوليةتوصية  تقدمولمنع التجاوزات، 
 .خدم لتحديد وجود عالقة استخدامملزمة بشأن المعايير التي ستست

 
 :ما يلي التوصيةوتقترح 
ال سيما ألطراف المعنية، وا تزويد ترمي إلى تدابير على على األقلأن تنص لسياسة الوطنية لينبغي ( أ) 2 •

وبشأن التمييز بين  ،على نحو فعال استخدامعالقة  طريقة تحديد وجودبشأن باإلرشاد العمل والعمال،  أصحاب
 .والعاملين لحسابهم الخاص العمال المستخدمين

 

 

 :فسر ما يليتو
، ينبغي للدول األعضاء أن تبحث في إمكانية أن تعرف في قوانينها ولوائحها، أو بأ  وسيلة أخرى – 03 •

 :ما يليمن لهذه المؤشرات أن تتضويمكن . المؤشرات الخاصة التي تدل على وجود عالقة استخدام
 

 ىوفقا لتعليمات طرف آخر وتحت إشرافه؛ يستتبع إدماج العامل في تنظيم المنشأة؛ يؤد ىيؤد: كون العمل( أ) 
فقا لساعات عمل محددة و ىفقط أو بصورة أساسية لحساب شخص آخر؛ يجب أن يؤديه العامل شخصيا؛ يؤد

أو في مكان عمل محدد أو مقبول من الطرف الذ  طلب العمل؛ يندرج ضمن مدة معينة ويستدعى شيئا من 
االستمرارية؛ يقتضي من العامل أن يكون تحت التصرف؛ أو ينطو  على توفير األدوات والمواد واآلالت من 

 ؛جانب الطرف الذ  طلب العمل
 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312535:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312535:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312535:NO
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ع أجر العامل؛ كون األجر المذكور يشكل مصدر الدخل الوحيد أو الرئيسي للعامل؛ السمة الدورية لدف( ب) 
والعطالت  أسبوعية لراحة مثال باالستحقاقاتالدفع عينا في شكل غذاء أو إيواء أو نقل أو غير ذلك؛ االعتراف 

طلب العمل؛ أو  أداء العمل، من طرف الشخص الذ  السفر الذ  يقوم به العامل من أجلالسنوية؛ دفع نفقات 
 .للعامل بالنسبةعدم وجود مخاطر مالية 

 
 المستخدمينتقديرات إحصائية لحصة 

 
 قد يمثل، ومقابل ذلك. التشغيلفي المائة من مجموع  71بأجر نحو العاملون في االقتصادات المتقدمة، يقدر 

 30.وأحيانا أقل من ذلك - التشغيلجموع في المائة من م 31في االقتصادات النامية والناشئة ما ال يقل عن  نوالمستخدم
 
 

 

. هامة في قياس األشخاص المشمولين بأحكام الحد األدنى لألجور تداعيات التشغيلفي مجموع  المستخدمينحصة ول
 لن الحماية هذه نإف ،العمال منفقط  قليةأ يمثلون كانوا إذاف، المستخدمينوبما أن الحد األدنى لألجور ال ينطبق إال على 

 .إال عليهم فقط بقتنط
 

ومجموع السكان ككل، وهو ما يتضح من حالة  وقوة العملبأجر  التشغيلأدناه العالقة اإلحصائية بين  4ويبين الشكل 
 مجموعة فرعية واحدة فقط بين العاملين( راوأج يتقاضون من) المستخدمينويشكل . 4117البرازيل في عام 

 .لحسابهم الخاصبل يحصلون على دخل من العمل  -حصلون على أجر فالعمال لحسابهم الخاص ال ي. المستخدمين
 

. من ضمن قوة العمل( على وجه التحديد 47.3)شحص كمخك  91، سيكون نحو شخص 011فى البرازيل كان  نإف
يعملون  42، و(فى المائة 3.3)ومن بين هؤالء السعبين شخصا، سيكون حوالي ستة أشخاص عاطلين عن العمل 

 44، في حين أن الـ (فى المائة 44.2)عاملين بأجر  24من العاملين، سيكون  42ومن بين الـ (. مائةفى ال 70.9)
 .سيكونون من العاملين لحسابهم الخاص( فى المائة 33.4)المتبقين 

 
 

  

                                                           
(
 

30(
 لمنظمة العمل الدولية 4102/4101لعالمي لألجور التقرير ا 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_324678.pdf
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 (2112البرازيل )بأجر وقوة العمل ومجموع السكان  التشغيلالعالقة بين  2الشكل 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

انظر )، والسكان غير النشطين والسكان النشطين التشغيلتعريف  للخبراء إحصاءات العم، غير المؤتمر الدولي 4103في عام : ةملحوظ
 .جميع قطاعات االقتصاد، بما في ذلك القطاع العام، على الصعيد الوطني التشغيلوتشمل (. المصادر للحصول على معلومات أكثر تفصيال

 
 

واالستخدام الناقص للعمل، الذ  اعتمدته الدورة  والتشغيلالقرار المتعلق بإحصاءات العمل ؛ المؤشرات الرئيسية لسوق العمل: المصادر
والبطالة  والتشغيلشطين اقتصاديا صاءات السكان النالقرار المتعلق بإح؛ (4103) للخبراء إحصاءات العملمؤتمر الدولي ل التاسعة عشرة

 .(0734)ل لخبراء إحصاءات العملمؤتمر الدولي لعشر  ةالثالث الدورةه تالناقصة، الذ  اعتمد التشغيلو
 

 

 العمال المنزليون  4-3
 

. عموما العمالغيرهم من لحماية الحد األدنى لألجور بما يعادل الحماية المقدمة ن على يالعمال المنزلي حصولينبغي 
من  -مثل العمال المنزليين  -أجرا  واألقلضعفا  األكثرأدوات مهمة لحماية العمال  لألجور األدنىوتعتبر أحكام الحد 

لهؤالء العمال، وهو وسيلة رئيسية ويعترف الحد األدنى لألجور بالمساهمة األساسية . بشكل مفرطمنخفضة الجور األ
 .لضمان مبدأ األجر المتساو  عن العمل المتساو  القيمة

 

عضو تدابير دولة تخذ كل ت: "صراحة على ما يلي  (037رقم  ) 4100، لعمال المنزليينل العمل الالئقاتفاقية وتنص 
محددة ر واألج تكون، وأن التغطية هذه وجدت حيثمان بتغطية الحد األدنى لألجور، وتمتع العمال المنزليي تضمن أن 

 (.00المادة " )الجنس قائم علىدون تمييز من 
 

ًا البرازيل وسويسرا والواليات المتحدة، تدابيرمع هذا الحكم، اتخذت عدة بلدان، من بينها جنوب أفريقيا و واتساقا
 .لتوسيع نطاق الحد األدنى لألجور كل بلد حسب ظروفه وسياقه

 
ال يحصلون ( اإلجماليفي المائة من  24,1)مليون عامل منزلي  44,3ووفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية، ال يزال 

 31.عليهم أ  حد أدنى لألجور، وال ينطبق شديدة االنخفاضعلى أ  حماية من األجور 
 

                                                           
((31
 94-91، الصفحات اإلحصاءات العالمية واإلقليمية ومدى الحماية القانونية: العمال المنزليون في جميع أنحاء العالم  

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/research-and-databases/kilm/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_230304/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_230304/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/res/ecacpop.pdf
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/res/ecacpop.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:2551460:NO
http://www.ilo.org/travail/Whatsnew/WCMS_173363/lang--en/index.htm
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 :بعض األمثلة

  إدخال الحد األدنى لألجور القطاعية للعمال المنزليين -جنوب أفريقيا 
 

مجموعة كبيرة من اإلصالحات التي  من ضمنور للعمال المنزليين في جنوب أفريقيا، كان الحد األدنى لألج
وهناك ما بين . 0772أجريت في السنوات التي أعقبت االنتقال من الفصل العنصر  إلى الديمقراطية في عام 

 .د، ومعظمهم من النساء األفريقيات والملوناتأكثر من مليون عامل منزلي في البالإلى  ألف 931
 

، أ  بعد خمس سنوات من أول 0777ة تحديد الحد األدنى لألجور على محمل الجد في عام بدأت عمليقد و
في نهاية عام  ودخل الحد األدنى لألجور حيز النفاذ. انتخابات ديمقراطية شهدت نهاية عهد الفصل العنصر 

األدنى لألجور  وكان الحد. على أول انتخابات ديمقراطيةأو أكثر قليال ثماني سنوات  ، أ  بعد مرور4114
أجور وظروف عمل العمال  عن وتحقيقاالنقابات العمالية،  نظمتهاللعمال المنزليين نتيجة لعملية شملت حملة 

 .العامة االستماع جلساتالعمل و ورشالمنزليين، فضال عن سلسلة من 
 

نجاح الن من قصص ويمكن اعتبار إدخال الحد األدنى لألجور وغير ذلك من أشكال الحماية للعمال المنزليي
 -عمال لهم حقوق بصفتهم وكانت خطوة هامة في االعتراف بالعمال المنزليين . 0772جنوب أفريقيا بعد عام ب

" االستعباد القضاء علي"أيضا بأنه جزء من عملية  ذلك وصفقد و". عامل"إلى " خادم"من  تحولهمأ  
مل المنزلي هو أسوأ مظهر من مظاهر استغالل وفي السابق، كان الع. وإعادة تأكيد كرامة العمل المنزلي

 .النساء السود
 

يتقاضون واحدا من ، حيث ال يزال العمال المنزليون "عمال غير المكتمللا" يزال هناك الكثير من ومع ذلك، ال
 .جميع العمال في جنوب أفريقيا، وال يزال االمتثال يشكل تحديامن بين أدنى األجور الدنيا 

 

منظمة العمل ل، ورقة عمل "لحد األدنى لألجور للعمال المنزليين في جنوب أفريقياا إدخال. "4104ودلندر، ديبي ب: المصدر
 .الدولية، جنيف

 

 

  وق العمال المنزليينتعديل دستور  يضمن حق -البرازيل 
 

للمرأة وعنصرا رئيسيا من عناصر التنظيم االجتماعي ألعمال  هامة ةفي البرازيل، ال يزال العمل المنزلي مهن
 مليون 4,2 ما مجموعةفي المائة من المهن، وبلغ  4,9 العمل المنزلي، شكل 4103وفي عام . الرعاية
في  30,4) تسود فيها العامالت المنزليات الكبيرات وهي مهنة. في المائة من النساء 74,4، منهم شخص

 (.في المائة 42) اواتوالسود( المائة في سن الثالثين أو أكثر
 

 وفي السنوات األخيرة، وفي إطار النقاش الدولي، تمت الموافقة على تدابير تشريعية تهدف إلى توسيع نطاق
 .من العمال التى طالما عانت من الضعف الفئة هذه حقوق

 

تعديل دستور   إجراء عاما على إصدار الدستور، تمت الموافقة على 41، وبعد مرور 4103وفي عام 
الفئات األخرى من العمال ذو  الحقوق  ضمنالعمال المنزليين  أخيرايضع ( 94 التعديل الدستور )

، القانون 4102 أبريل / نيسان 3، الصادر في 04.742ل القانون رقم وعالوة على ذلك، عّد .االجتماعية
عن  يتقاعسواالعمل الذين  أصحاب، وفرض غرامات على 0794السابق المتعلق بالعمال المنزليين لعام 

 .على عقد العمل ةالرسمي السمة إضفاء
 

بسلسلة كاملة من  يتمتعون، أصبح العمال المنزليون البرازيليون اآلن 94رقم  التعديل الدستور وبإصدار 
د األدنى لألجور، ولكن أيضا التعوي  في حالة الفصل من الخدمة دون سبب عادل؛ الحقوق، بما في ذلك الح

 ؛(جريمة األجورتعمد حجب  اعتبار)األجور حماية و؛ (%41)مكافآت للعمل الليلي والتأمين ضد البطالة؛ و
 تقل عن أجر العمل اإلضافي بنسبة الوأربع وأربعين ساعة في األسبوع؛ يوم عمل ال يزيد عن ثماني ساعات و

فيه معايير النظافة والصحة والسالمة؛  ىالحق في العمل في مكان تستوفومن المعدل العاد  للساعة؛  % 11
 .التأمين ضد الحوادث المرتبطة بالعملو

  

رازيل، بشأن العمل المنزلي في الب 94 رقم اآلثار األولية للتعديل الدستور ، 4104معهد البحوث االقتصادية التطبيقية، : المصدر
 .منظمة العمل الدولية، جنيفلورقة عمل 

http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/beneficiaries/WCMS_460949/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/beneficiaries/WCMS_460951/lang--en/index.htm
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  عقد عمل وطني موحد للعمال المنزليين -سويسرا 

 -الحد األدنى لألجور للعمال المنزليين  ، يحدد4100في عام  عقد عمل وطني موحد تم إدخالفي سويسرا، 
وعلى الرغم من عدم وجود حد أدنى وطني قانوني . من السكان النشطين اقتصاديا % 2الذين يمثلون حوالي 

ع في الفروعقد عمل وطني موحد فرض ها االتحاد وحكومات الكانتونات يمكنلألجور في سويسرا، فإن 
 .عي، أ  في غياب منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمالجماوالمهن التي ال يشملها اتفاق عمل 

 

معدالت أعلى  من اواحدتوثق فيه  4119وبعد أن أصدرت أمانة الدولة للشؤون االقتصادية تقريرا في عام 
عقد عمل وطني  وضعفي قطاع العمل المنزلي، طلبت اللجنة الثالثية لالتحاد من الحكومة  واالنتهاكاتالجرائم 

 .الحد األدنى لألجور يشمل موحد للقطاع
  

عقب  ،الذ  تم عرضهوعقد عمل وطني موحد خبراء بتصميم من الثالثي ، تم تكليف فريق 4117وفي عام 
 بما في ذلك الكانتونات والجمعيات االقتصادية الشاملة واألحزاب ،على األطراف المعنية ،التفاوض بشأنه

العمال  يقوم بهالتي يؤد  فيها العمال أنشطة مماثلة لتلك التي من القطاعات ا السياسية والشركاء االجتماعيين
 (.الرعاية المنزلية)والصحة  ،، والزراعةتقديم الطعامخدمات ، مثل التنظيف، وقطاع الفنادق والمنزليين

 

غير المهرة مع ما ال وغير المهرة، : وهى حدد ثالثة مستويات من المهارات مستوى األجر األدنى بالساعةوت
يحملون  منوعالوة على ذلك، ينقسم العمال المهرة إلى . والمهرة ،ل عن أربع سنوات من الخبرة المهنيةيق

 يحملون ومن ،أو شهادة دورة تدريبية أولية مدتها سنتان ،شهادة تدريب مهني اتحاد  في االقتصاد المنزلي
 .ها ثالث سنواتشهادة تدريب اتحادية في االقتصاد المنزلي أو شهادة دورة تدريبية مدت

 
 

 .منظمة العمل الدوليةللحد األدنى لألجور للعمال المنزليين في سويسرا، ورقة عمل ا إدخال ،4104 ،رومان جراف: المصدر
 

 

 جميع فئات العمال المنزليينيشمل الحد األدنى لألجور ل توسيع نطاق – الواليات المتحدة 
 

 نزلييالمن العمالفي الواليات المتحدة، كما هو الحال في العديد من األماكن األخرى، كانت الرحلة نحو إدراج 
مستبعدين العمال المنزليون وكان . طويلة ومعقدة ةالعمل اإلضافيساعات في الحد األدنى لألجور وحماية 

وكان هذا االستبعاد . من القرن العشرين الحد األدنى لألجور االتحاد  في الثالثينيات تم تحديدأصال عندما 
 .لمشرعين والحركة النقابية على حد سواءدى ال المتعلقة بنوع الجنسنتيجة للمصالح العرقية واالفتراضات 

 

د األدنى لألجور ليشمل فئات محددة من العمال الح نطاق ، تم توسيعمن القرن الشعرين وفي السبعينات
لكبار السن  المرافقينأ  )، في حين ظلت الفئات األخرى مستبعدة (مثل المربيات بدوام كامل)المنزليين 
 (.المعوقينومرافقي 

 

لعمال احقوق ل ميثاق المبادرة من أجل، مثل 4101بعد عام  اتخذتها الوالياتوساعدت المبادرات التي 
س لمزيد من التغييرات التشريعية والتنظيمية ليفورنيا وهاوا ، على إرساء األسيين في نيويورك وكاالمنزل

 .الفدرالية
 

في  شمل العمال المنزليين المقيمينالعمل لوائحها لت وزارة نقحت، وبتشجيع من الرئيس أوباما، 4103في عام 
الذين يقدمون " المرافقين"، و المنتظمينغير  ألطفالا جلساءالفئات الوحيدة التي ال تزال مستبعدة هي . البيوت
إلى  تم تخفيضهقد " المرافقين"ومع ذلك، فإن نطاق . جتماعية للمسنين واألشخاص ذو  اإلعاقةاال الرفقةخدمة 

 .العمال بفعاليةحد كبير لضمان تغطية 
 

وكان الحد . االتحاديةى لألجور في الحد األدنبشكل كامل ونتيجة لذلك، أصبح العمال المنزليون مدرجين اآلن 
 ويبلغ، 4103المعمول به في عام  االتحاديةاألدنى لألجر األولي للعمال المنزليين مساويا للحد األدنى لألجور 

 .٪ من إجمالي القوى العاملة0.9ويمثل العمال المنزليون حوالي . دوالر للساعة الواحدة 9.41
 

من المتنازع عليه دماج اإلواالستبعاد : للوطنالطويلة العودة رحلة  ،4101، جولدبرج هارموني: المصدر
منظمة لفي الواليات المتحدة األمريكية، ورقة عمل لعمال المنزليين ل ساعات العمل ةوحماي الفدراليةاألجور 

 13رقم  واالستخدامالعمل  ظروفسلسلة العمل الدولية، 

http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/beneficiaries/WCMS_460952/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/beneficiaries/WCMS_460953/lang--en/index.htm
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 القياسيةغير  التشغيلالعمال في أشكال  4-4
 

محددة المدة وغيرها العقود "، أشكال أخرىتشمل، ضمن  وهي. باهتمام متزايد المعياريةغير  التشغيلأشكال تحظى 
الترتيبات التعاقدية التي تنطو  على أطراف متعددة، غيرها من و ووكاالت االستخدام المؤقتمن أشكال العمل المؤقت، 

  32."والعمل بدوام جزئي يرالتابع للغ الذاتيوالعمل ، االستخدام المستترةوعالقات 
 

 مستخدمين منهم باعتبارهم عددهذه األنواع المختلفة من الترتيبات التعاقدية، يصنف  المستخدمين من خاللومن بين العمال 
وعمال وكاالت وينطبق ذلك بصفة خاصة على العمال الذين يعملون بعقود محددة المدة، . وفقا لنظامهم القانوني ذ  الصلة

قد تؤثر على هؤالء العمال في بع   كبيرةوالعاملون بدوام جزئي، حتى ولو كانت هناك استثناءات  المؤقت االستخدام
 .استثناء صريح يسر  عليهمقوانين الحد األدنى لألجور، ما لم  مولهذا السبب، ينبغي أن تشمله. انالبلد

 

 من عاملة غير تمييزية للعاملين في هذه األشكالوقد تنص الصكوك القانونية الدولية واإلقليمية والوطنية أيضا على م
الذين يعملون لدى صاحب العمل " المعيارية التشغيلفي "من حيث األجور، مقارنة بنظرائهم  المعياريةغير  التشغيل

تتخذ "على أن  لمنظمة العمل الدولية، (091 رقم) 0772 جزئي، بدوام العمل اتفاقيةعلى سبيل المثال، تنص . نفسه
 بع بع  الوقت، لمجرد أنهم يعملون  العاملينلقوانين والممارسات الوطنية لضمان عدم حصول ا تتمشى معتدابير 

ألداء أو القطعة، عن األجر األساسي للعاملين طيلة الوقت، على أجر أساسي يقل عند حسابه على أساس الساعة أو ا
 (. 1المادة " )الوقت المماثلين، عند حسابه وفقا لنفس الطريقة

 

مبادئ عدم التمييز على الصعيد اإلقليمي، وفي توجيهات االتحاد األوروبي بشأن العمل بدوام جزئي  وقم تم اعتماد
(79/30  /EC) والعمل المحدد المدة ،(0777/91 / EC) ،المؤقت  والعمل عن طريق وكاالت االستخدام
(4113/012  /EC)وإن كانت في بع  الحاالت تخضع لبع  االستثناءات ،. 

 

 كمستخدمينكما قامت بعض البلدان أيضا بتوسيع نطاق حماية العمال جزئيا لتشمل فئات العمال الذين ال يصنفون 
يختلف حيث ، "العمل للحساب الخاص التابع للغير" بوصفها بها ترفمع الفئة وهذه. بموجب النظام القانوني ذي الصلة

الحد  بقانونتلقائيا  يتم تغطيتهمال  عمل للحساب الخاص تابع للغيرفاألفراد الذين يعملون . تعريفها من بلد إلى آخر
  .األدنى لألجور، غير أن هذه الحماية قد تمتد لهم

 

وغيرهم من " المستخدمين" كل من ، التي تشمل"العمال"فئة  تم إدخالففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، 
وبناء على . جزئيا لتشملهموتم توسيع نطاق حماية العمل ، 33بصفة شخصيةالذين يؤدون عمال أو خدمات  األشخاص
 "خدمينالمست" شروط يستوفون الالحصول على الحد األدنى الوطني لألجور على الرغم من أنهم  "للعمال"ذلك، يحق 

 .بموجب قانون المملكة المتحدة
 

على نحو  تصنيفهم بسببمن الحماية الدنيا لألجور العمل من  المعياريةاألشكال غير  في آخرين عمالاستبعاد  وقد يتم
بأنها  073، التي تعرفها التوصية رقم "االستخدام المستترةعالقات "وينطبق ذلك بصفة خاصة على العمال في . خاطئ
القانوني  همختلفة عن معاملته لشخص مستخدم، إلخفاء وضعبطريقة  شخصا مادما يعامل صاحب العمل عن" تنشأ

الحقيقي كمستخدم؛ وقد تنشأ مثل هذه األوضاع حيثما تفضي الترتيبات التعاقدية إلى حرمان العمال من الحماية التي 
  ". يحق لهم بها

 

 .المعياريةغير  التشغيلبمزيد من العمل في منظمة العمل الدولية بشأن أشكال  ويتم االضطالع
 

  

                                                           
(

 
32( 

، استنتاجات اجتماع الخبراء المعني بأشكال العمالة غير 4101مارس / آذار  49-04، جنيف، 343مكتب العمل الدولي، مجلس اإلدارة، الدورة 

 (4101منظمة العمل الدولية، : جنيف)القياسية 
 

((33
 (.3) 431، المادة 0774قانون حقوق العمل لعام انظر   

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312320
http://www.ilo.org/global/topics/employment-security/non-standard-employment/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB323/pol/WCMS_354090/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB323/pol/WCMS_354090/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB323/pol/WCMS_354090/lang--en/index.htm
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 المنظمالعاملون في االقتصاد غير  4-5

 
 قتصاد غير المنظمواال المنظمةغير  التشغيلالقطاع غير المنظم و: التمييز بين المفاهيم

 

 .المنظمةوغير  المنظمة التشغيلكثيرا ما تتسم البلدان النامية بتعايش 
القطاع غير في منظمة العمل الدولية  المؤتمر الدولي الخامس عشر لخبراء إحصاءات العمل، حدد 0773في عام 

غير مؤسسية تملكها األسر المعيشية، بما في ذلك  منشآتباعتباره مجموعة من وحدات اإلنتاج التي تتألف من  المنظم
(. غير المسجلة عادة المنشآت الصغيرة) النظاميينأصحاب العمل غير  ومنشآت المنظمةالقطاع الخاص غير  منشآت
 .المنظمة غير المنشآت تعريف على التعريف هذا اقتصر وقد

  
عشر لمنظمة العمل الدولية  ل السابعلخبراء إحصاءات العملمؤتمر الدولي لالمبادئ التوجيهية بحثت  ،4113وفي عام 

غير  التشغيلمفهوم  تم تعريفومن خالل ذلك، . فرص العملمنظور  وهومختلف،  من منظور السمة غير المنظمة
غير المسجلة أو المنظمة أو ( مقابل أجروالعمل  للحساب الخاصأ  العمل )جميع األعمال المجزية "بأنه  المنظمة

للدخل،  تدرمنشآت يام به في تم القيالمحمية باألطر القانونية أو التنظيمية القائمة، فضال عن العمل غير المجز  الذ  
 34.لعمالل تمثيلأو  االجتماعية الحمايةالعمال أو  استحقاقاتعقود عمل آمنة أو  المنظمين غير للعاملين يوجدوال 

 

. متكامالن أيضا إال أنهما، منفصالن مفهومان المنظمةغير  التشغيلو المنظموبهذه الطريقة، في حين أن القطاع غير 
تمارسها العمال و يمارسهابأنه جميع األنشطة االقتصادية التي  ويتم تعريفهكال المنظورين  المنظمر االقتصاد غيويشمل 

 .الرسميةالترتيبات  –في القانون أو في الممارسة  – كليا أو على نحو كاف الذين ال تشملهم ،الوحدات االقتصادية
 
 

 توصية جديدة لمنظمة العمل الدولية
 

 4101 ،المنظماالنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد بشأن توصية للنى لألجور، وفقا وفيما يتعلق بالحد األد

 لتشملنى لألجور، في القانون وفي الممارسة العملية، ينبغي للبلدان أن توسع تدريجيا تدابير الحد األد (211رقم )

 .االنتقال إلى السمة المنظمةعملية ي االقتصاد غير المنظم من خالل العمال ف
 

، المنظمغير  العملوفي بع  البلدان، ال تنطبق األحكام القانونية المتعلقة بالحد األدنى لألجور على بع  العمال في 
. التي تستخدم أقل من عشرة من العاملين بأجر من التشريعات ذات الصلة المنشآت م استبعاديتعلى سبيل المثال عندما 

 .التغطية القانونية وليس االمتثالومع ذلك، فإن التحد  الرئيسي في معظم البلدان هو 
 

ن العمال في ففي باكستان، على سبيل المثال، على الرغم من أ. بقدر أكبر من الغموضالوضع  يتسموفي بلدان أخرى، 
صراحة من الحد األدنى لألجور أو  يتم استبعادهمال  منظمةأو الذين يشغلون وظائف غير  المنظمالقطاع غير  منشآت

على أنها الحماية القانونية  وعالميا تقريباتاريخيا أصحاب المصلحة  فسرالتشريعات المتعلقة بالعالقات الصناعية، 
، تفسير التشريع من ناحية البنية القانونيةغير أنه من الممكن، . المنظمالقطاع تنطبق فقط على العاملين في مؤسسات 

 .منظمةأو الذين يشغلون وظائف غير  القطاع غير المنظمالقائم على أنه يشمل العمال في 
 

  المنظمةوغير  المنظمة التشغيلعلى  اآلثارحول  1-9انظر أيضا الفصل 
  (412رقم ) 4101، المنظماالنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد  - 412التوصية رقم انظر 

 

 .المنظمإلى االقتصاد  المنظماالنتقال من االقتصاد غير  حولالعمل حاليا في منظمة العمل الدولية  المزيد من ويجر  

  

                                                           
((34
 معجم منظمة العمل الدولية  

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087484/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3243110:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3243110:NO
http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/monitoring/WCMS_438880/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R204
http://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/informal-economy/lang--en/index.htm
http://ilo.multites.net/default.asp
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 القطاع العام؟ن في والمستخدم 4-6

 
من نطاق قوانين العمل، بما في ذلك  -كليا أو جزئيا  -القطاع العام  ن فيوالمستخدمي العديد من البلدان، يستبعد ف

ألن عليهم أ  حد أدنى لألجور  عدم انطباق هذا ال يعنيومع ذلك، . األحكام المتعلقة بتحديد الحد األدنى لألجور
ويجر  عادة تعديل جداول . تشملهمشمل جداول األجور، يمكن أن تالقوانين أو الترتيبات اإلدارية، التي غالبا ما 

 .بحيث ال تقل عن الحد األدنى لألجور المنخفضةاألجور 
 

للمستخدمين في ماليزيا عن الحد األدنى لألجور  4101أكتوبر  /تشرين األول  فعلى سبيل المثال، أعلنت الحكومة في
وقد تم اإلعالن عن ذلك بشكل مستقل عن المجلس . 4104يوليو / وز تم 0في  إنفاذهالقطاع العام الذ  سيبدأ  في

 .للقطاع الخاصولحكومة لعن التوصية بالحد األدنى لألجور االستشار  الوطني لألجور، وهو الهيئة المسؤولة 
 

القطاع  ، تنص القوانين التي تنظم الحد األدنى لألجور في بع  البلدان بوضوح على إدراج العاملين فيومقابل ذلك
القانون ينص و. وعلى سبيل المثال، تسر  تشريعات الحد األدنى لألجور على العمال العموميين في جزر البهاما. العام
من هذا القبيل  استخدامأ  "...  يشمل هأن على الباهامامنولث جزر وبشأن الحد األدنى لألجور في ك 4114لعام  0رقم 

  35...جزر البهاما التاج في حق حكومة  في ظلمن قبل أو 

في  بلالتام لهؤالء العمال من أ  آلية لتحديد الحد األدنى لألجور،  االستبعاد في يتمثل الومن ثم فإن أحد الشواغل 
 الشروطقد تختلف و. للعمال المعنيين الممثلةعدم التشاور مع الشركاء االجتماعيين، وال سيما مع المنظمات  احتمال

فيما  ،العام في اليابان، بموجب القانونفعلى سبيل المثال، يجب استشارة نقابات القطاع . ف البلدالقانونية للتشاور باختال
ملزم باستشارة نقابات القطاع العام  واجبهو الحال في شيلي، حيث ال يوجد  ولم يكن. المسائل المتعلقة باألجور يخص

 .مسألة تتعلق بالعمل، بما في ذلك األجور بشأن أ 

إذا زاد الحد األدنى لألجور، ف. على إنفاق القطاع العام الحد األدنى لألجور ارتفاعتأثير آخر يثير القلق هو وثمة مجال 
الحد األدنى لألجور ، يعمل في بع  الحاالت هغير أن. أقل من المعدل المقترح حديثا يتقاضون منستزداد أيضا أجور 

بعيدة المدى  ّازيادة الحد األدنى لألجور آثارل قد يكونالحاالت، وفي هذه . األجور داخل القطاع العام لزيادةكمضاعف 
  .على اإلنفاق العام على أجور القطاع العام

 0املين في القطاع العام في الملحق المزيد عن الحد األدنى لألجور للع تعرف على 
 

ل الدراسة االستقصائية العامة لمنظمة العممن  الثانيمزيد من المعلومات التفصيلية، انظر الفصل الولالطالع على 
 33 .4102الدولية بشأن نظم الحد األدنى لألجور لعام 

 

                                                           
(35

 
(
 (0) 3بشأن الحد األدنى لألجور، تطبيق القانون، القسم  4114لعام  0القانون رقم  

http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/beneficiaries/WCMS_474533/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/103/reports/reports-to-the-conference/WCMS_235287/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/103/reports/reports-to-the-conference/WCMS_235287/lang--en/index.htm
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 ملخصال

 
عند  هإذا ما تم وضع. األجور الدنيا صعوبة في تحديد الجوانبيله أكثر قد يكون تحديد مستوى الحد األدنى لألجور وتعد

بشكل األجور المنخفضة من  أسرهموأثر يذكر في حماية العمال  للحد األدنى لألجرلن يكون فجدا،  مستوى منخف 

أو /و إال بشكل ضعيف لألجور األدنى للحد فلن يتم االمتثالمرتفع جدا،  تحديده عند مستوىوإذا ما تم . أو الفقر مفرط

 .التشغيلآثار سلبية على  سيكون له
 

العوامل وجانب من  وأسرهمومن الضروري اتباع نهج متوازن ومستند إلى األدلة يأخذ في االعتبار احتياجات العمال 
ف ومن الضرور  تحقيق توازن مناسب بين هاتين المجموعتين من االعتبارات لضمان تكيي. من جانب آخر االقتصادية

 .الحماية الفعالة للعمال وتنمية المنشآت المستدامة مراعاةالحد األدنى لألجور مع السياق الوطني، 
 

ويعني النهج القائم على األدلة أيضا ضرورة وجود معايير واضحة لتوجيه المناقشات بشأن مستوى األجور الدنيا، 
وتشمل المؤشرات  .مماعيين في مداوالتهاالجت والشركاءفضال عن مؤشرات إحصائية موثوقة لدعم الحكومات 

، والتطور واالختالف بين المناطق في تكاليف هاوتوزيعلألجور المستوى العام  استخدامها يتم التي الشائعةاإلحصائية 
 .ومعدالت النمو االقتصاد  نتاجية اليد العاملةالمعيشة، فضال عن المستويات الوطنية أو القطاعية إل

 
وقد يؤد  عدم القيام بذلك إلى تآكل . ، يلزم تعديل من وقت آلخرمستويات الحد األدنى لألجور ةوللحفاظ على أهمي

 زيادةعند ارتفاع أسعار السلع والخدمات أو قد يؤد  إلى لألجر الحد األدنى  يتقاضونالقوة الشرائية للعمال الذين 
 .المستوى العام لألجور عند زيادةر وفي األج التفاوت

 
 

 ضمانفمن الضروري ، على نحو كاملثار االجتماعية واالقتصادية للحد األدنى لألجور ال يمكن التنبؤ بها أن اآل وحيث
 .الحد األدنى لألجور على نحو واف تعديالترصد ودراسة أثر 

 

، ينبغي التشاور مع الشركاء بشكل دور معدالت الحد األدنى لألجور  لتعديل معادالت رياضية استخدامفى حالة و
 .للحوار االجتماعي بدياًلجتماعيين وعدم استخدامها اال
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 ما هو النهج المتوازن القائم على األدلة؟ 5-1 

ويجمع . والعوامل االقتصادية من ناحية أخرىمن ناحية،  أسرهمواحتياجات العمال  النهج المتوازن هو نهج يراعي
إيجاد مستوى يفيد العمال والمجتمع دون أن يسفر ذلك  العوامل االجتماعية واالقتصادية من أجل كل من هذا النهج بين
توزيع لها فوائد العادة إلأداة  بمثابة ومن الضرور  اتباع نهج متوازن ألن الحد األدنى لألجور هو. عن آثار سلبية

 .على حد سواء وتكاليف

األجور من  وأسرهمية العمال جدا، فإن الحد األدنى لألجور لن يكون له أثر يذكر في حما منخف  ضع حد أدنىُو اوإذ
إال بشكل  لألجور األدنىالحد ب فلن يتم االمتثالمرتفع جدا، أدنى وإذا ما تم وضع حد . أو الفقر بشكل مفرطالمنخفضة 
 .التشغيلآثار سلبية على  سيكون لهأو / و  ضعيف

 131النهج المتوازن في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
 

 3التي تنص في المادة  (030رقم ) 0791، اتفاقية تحديد الحد األدنى لألجورلنهج المتوازن في التأكيد على ا تم وقد
 :على ما يلي

 

 االقتضاء وحسب بقدر اإلمكانلألجور،  ات الدنياالمستوي عند تحديدفي االعتبار  تؤخذتشمل العناصر التي 
 :يلي ما الوطنية، والشروط بالممارسات يتعلق فيما

 

 وإعانات المعيشة وتكاليفمع مراعاة المستوى العام لألجور في البلد،  أسرهمواحتياجات العمال  .أ 
 ومستويات المعيشة النسبية للفئات االجتماعية األخرى؛ الضمان االجتماعي

 

بلوغ مستوى  والرغبة فيمتطلبات التنمية االقتصادية ومستويات اإلنتاجية  ومنهال االقتصادية العوام .ب 
 .والحفاظ عليه التشغيلمن  مرتفع

 

 .ومن المعلوم أن هذه المعايير ليست شاملة

فرصة  وفي حين أن العوامل االقتصادية قد تقيد الزيادات في الحد األدنى لألجور، فإنها قد توفر في حاالت أخرى
 .أسرهمولعمال ا الدنيا لمعيشة بحيث يتجاوز االحتياجات الحد األدنى لألجورلزيادة 

 

 كيف يمكن التأكد من أن تحديد الحد األدنى لألجور يستند إلى األدلة؟

شركاء مع الالتشاور الكامل دائما نتيجة لعملية سياسية، بما في ذلك  يأتيفي حين أن تحديد الحد األدنى لألجور 
وفي هذا الصدد، من المفيد . ، فإن تحديد الحد األدنى لألجور ينبغي أن يستند إلى األدلةمن حيث المبدأ جتماعييناال

جمع  أهمية (041رقم ) 0731، واتفاقية إحصاءات العمل 031وتؤكد التوصية رقم . تحديد معايير موضوعية
 .لدراسات التحليليةجراء االبيانات إلغيرها من اإلحصاءات و

ن على المعايير األساسية التي يعتزمون استخدامها من أجل تعديل الحد ياالجتماعي والشركاءعندما تتفق الحكومات و
ويتيح توافر البيانات أيضا رصد آثار الحد األدنى لألجور . األدنى لألجور، يمكن أن تجر  المناقشات في إطار مشترك

 .على مر الزمن بدقة

من القرارات التي يتخذها  التالية الدورةعملية رصد، أن تغذ  في وقت الحق من خالل اس ويمكن لهذه اآلثار، التي تق
 .واضعو السياسات من أجل رفع الحد األدنى لألجور

وبغية . في الوقت المناسب وشاملة ومصنفة حسب نوع الجنسمتوفرة وينبغي أن تكون البيانات المستخدمة لهذا الغرض 
، من الضرور  أن زيادة األجور الدنيامن  جور، أو محاكاة اآلثار التي قد تترتب على االقتصادتقييم أثر الحد األدنى لأل

 .تكون البيانات ممثلة لالقتصاد قدر اإلمكان

 الدراسات االستقصائية د عنلمعرفة المزي 

وفي بع  الحاالت، يمكن، . بهذه المتطلبات بشكل عاميفي استقصاء للقوى العاملة سفي العديد من البلدان، 
العاملة لتشمل أسئلة بشأن  للقوىبالتعاون مع المكاتب اإلحصائية الوطنية، تعديل الدراسة االستقصائية و

أو المهاجرين، كما حدث مؤخرا في  المنزليينمن السكان، مثل العمال  ةمعين لفئة عينة أشمل إدراج األجور أو
 .ناميبيا مثال

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312276
http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/setting-adjusting/WCMS_463085/lang--en/index.htm
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لقوى مثلما توجه الستقصاءات ا ةألسر المعيشيللدراسات االستقصائية لتوجه انتقادات  وجود ماتومن المسل
ن الدخل واألجور في القياس، وال سيما فيما يتعلق باإلبالغ الذاتي ع ألخطاءالعاملة، نظرا ألنها معرضة 

، أن تكمل التحليالت التي المنشآتب تلك الخاصةأخرى، مثل  لدراسات استقصائيةويمكن . وساعات العمل
 .لقوى العاملةلاالستقصائية  ةالدراستجرى باستخدام 

 
العمال في مثل  – لمنشآتا استقصاءاتد من عبالتي كثيرا ما تست الفئاتومع ذلك، من المهم أن نالحظ 

متوسطة الالصغيرة و المشروعات في كثير من األحيانواد غير المنظم، والعاملين لحسابهم الخاص، االقتص
 يتم استخدامهاتحليالت البيانات الالحقة التي  يستبعدهم أيضا من المسوحمن  الفئاتاستبعاد هذه و. الحجم

 .وضبطه لتحديد الحد األدنى لألجور
 

 

 ؟وفقها الحد األدنى لألجورالتي ينبغي تعديل  الوتيرةما هي  5-2

 
 اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية

 
 ( ".2المادة )من وقت آلخر  األجور الدنياتعديل "أنه ينبغي  030االتفاقية رقم ترى 

 

األجور ينبغي تعديل معدالت " أنه (031رقم ) 0791، تحديد الحد األدنى لألجوربشأن المرافقة وتوضح التوصية 
ومن حيث المبدأ، ". الظروف االقتصادية وغير ذلك من تكاليف المعيشة مراعاة التغيرات في لمن وقت آلخر  الدنيا

ضوء  علىهذا االستعراض مناسبا  حيثما يعتبر مثلة أو إما على فترات منتظم"يمكن لهذه المراجعة أن تجر  
 ".المعيشة مؤشرات تكاليففي  التغيرات

  

 المنتظمةمزايا التعديالت 
 

الحد األدنى لألجور متى رأوا ضرورة  مراجعةاالجتماعيين أن يوافقوا من حيث المبدأ على  والشركاءيمكن للحكومات 
 .عدم التيقن من بقدرالعمل  وأصحاب، سيتأثر كل من العمال الثابتة الفترات الدوريةفي غياب بيد أنه . لذلك

 

ها تضخم األسعار إلى فيالمدة التي سيؤد   إلى متى تطولال يعرف العمال الذين يحصلون على الحد األدنى لألجور و
وفي الواقع، . ليفهمزيادة مفاجئة في تكابتآكل قوتهم الشرائية، في حين ال يعرف أصحاب العمل متى قد يواجهون فجأة 

لفترات طويلة  يستمر دون تعديللوحظ أن الحد األدنى لألجور في بع  البلدان التي ال توجد فيها فترات دورية ثابتة، 
أهمية الحد األدنى لألجور فحسب، بل يزيد أيضا من صعوبة هذا من ضعف ال ُيووهذا . تليها تعديالت مفاجئة وكبيرة

 .التكاليففي  اتلزيادل المنشآتاستيعاب 
 

معدالت ال بتعديل بع  البلدان وتقوم مرة واحدة في السنةوفي معظم األحيان، تقوم البلدان بتعديل الحد األدنى لألجور 
السنوية كافية في فترات التضخم  التعديالتوتبدو . بذلك كل عامين تقوم بلدان أخرىكل ستة أشهر، في حين أن 

بما وبإجراء تعديالت منتظمة،  والسماح اب العمل إمكانية التنبؤ المناسبمال وأصحالمنخف  أو المعتدل، مما يتيح للع
 .المتغيرةيتماشى مع الظروف االقتصادية 

 
 ارتفاع التضخم؟ في ظل ما العمل 

 

سلسة، ويمكن أن تكملها تعديالت أكثر تواترا عندما يتجاوز تعديالت إجراء السنوية إمكانية التنبؤ و التعديالتتتيح 
 .عتبة معينةلتضخم ا

 

ففي . بشكل تلقائيتعديالت أكثر تواترا  يتم تطبيقعتبة معينة،  ليتجاوزوفي بع  البلدان، عندما يتسارع التضخم 
في المائة خالل سنة  4الحد األدنى لألجور تلقائيا كلما تجاوز تضخم األسعار  يتم زيادةفرنسا، على سبيل المثال، 

 .معينة
 

سعار األارتفاع  "دوامة" ؤدي إلىيكون محفوف بالمخاطر وي قدفوق مستوى معين التلقائي  يالقياس الربطغير أن 
 .في حاالت تسارع التضخم بشكل حاد األجورو
 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312276:NO%23A4
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 وأسرهماحتياجات العمال  5-3

، مع مراعاة العوامل وأسرهممستوى يغطي احتياجات العمال  عندتحديده  يتعين مجديا، لألجور األدنى الحد يكون لكي
  .القتصاديةا

 

احتياجات  النظر إلىأوال، ال يمكن . تحديا وأسرهماحتياجات العمال  لتلبية الحالية المعدالتدى كفاية متقييم  قد يشكل
مستوى التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلد، مع مراعاة آراء  في سياقيجب فهمها بل  ،في فراغ أسرهموالعمال 

الذ   األسرةيعتمد على حجم  األسرةلتغطية احتياجات  لألجور األدنىالحد  دى كفايةمثانيا، . الشركاء االجتماعيين
ر، وعلى تكلفة المعيشة ذين يحصلون على الحد األدنى لألجعلى عدد أفراد األسرة ال أيضايعتمد و. العمال بين يتفاوت
 .المحلية

 
ر وتدابير بين الحد األدنى لألجخالل الجمع  ينبغي ضمان الحد األدنى من مستويات المعيشة من هذه األسباب، ولكل

 .ومع ذلك، يمكن استخدام بع  المعايير المفيدة لغرض تحديد الحد األدنى لألجور. الضمان االجتماعي
 

 تقدير االحتياجات المطلقة والنسبية
 

الالئق واألساسي الحياة  نمطتكلفة من خالل تقدير متوسط  أسرهموتقديرات مطلقة الحتياجات العمال  وضعيمكن 
 تعليم األطفالات األساسية مثل الصحة والنفقغيرها من وتكلفة الطعام والسكن  جمععن طريق  للعامل وأسرته
أو عتبات  36تقدير خطوط الفقر الوطنية عندعادة  المتبعوهذا هو النهج . االجتماعية المجتمع حياةوالمشاركة في 

 ".ةيالمعيش األجور"
 

في المائة  66 إلى في بعض األحيانتصل  – ما نسبة باعتبارها ةات النسبية وخطوط الفقر النسبياالحتياج ويتم تحديد
تكلفة اإلدماج االجتماعي وتكافؤ الفرص في "خطوط الفقر النسبية بشكل أفضل  وتعكس .دخل األسرة وسيطمن  -

 .في االقتصادات األكثر تقدما مفضلة تكون ما عادةو 37" محددينومكان  زمان
 

 

 4 الملحق في وأسرهم العمال احتياجات عن المزيد اعرف 
 
 في األسعار ةلزيادا لمواجهة تعديلال
 

 ،ا في تعديالت الحد األدنى لألجورعار وتكلفة المعيشة أكثر االعتبارات شيوعفي المستوى العام لألس يمثل االرتفاع
 اتمؤشرأحد المؤشر أسعار المستهلك هو و. بمرور الوقت لألجور الدنياالتضخم يضعف القيمة الحقيقية وذلك ألن 
ريها المستهلكون التي يشت ويتبع هذا المؤشر تطور أسعار سلة السلع والخدمات. لقياس التغيرات في األسعارالمستخدمة 

 .الوقتوعادة ما تكون األرقام الشهرية متاحة بعد فترة قصيرة من ، في معظم البلدان مؤشر راسخ ووه .بمرور الوقت
 

قد ترغب بع  البلدان في النظر في و. المستهلكسعار أل مختلفة ومع ذلك، تنشر البلدان في بع  األحيان مؤشرات
 األشدالتي يرجح أن تكون  األسر  يحسب لألسر المعيشية األشد فقرا نظرا ألنها من بين الذ المستهلكألسعار  مؤشر
فيها أسعار األغذية  تشهدأهمية خاصة في الحاالت التي  على وجه الخصوصلهذا المؤشر و. بالحد األدنى لألجورتأثرا 

 .من دخلها على الغذاء األسعار، حيث إن األسر الفقيرة تنفق عادة حصة أكبرنموا أسرع من متوسط 
 

. بالضرورة في المستقبل، فإن البديل هو استخدام التضخم المتوقع في المستقبل تتكررلن  ةالسابق معدالت التضخموألن 
تقديرات التضخم في المستقبل عادة عن معدالت التضخم  تختلفومع ذلك، وكما هو الحال بالنسبة لمعظم التوقعات، 

 .الحق في حالة اختالف التقديرات اختالفا كبيرا عن المعدالت الفعلية" تعديل تصحيحي"خال ومن ثم يمكن إد. الفعلية
 

 3القيمة الحقيقية للحد األدنى لألجور في الملحق انقر لمعرفة المزيد عن الصلة بين التضخم و 
 

                                                           
((36
 :اليب مختلفة، بع  األمثلة موضحة فيالفقر الوطنية باالستناد إلى أس خطوطيمكن تحديد   
 Haughton, J.; Khandker, S.R. 2009. Handbook on poverty and inequality (World Bank, Washington DC) 

)37(
   ; Yekaterina Chzhen; Gill Main; Bruno Martorano; Leonardo Menchini; Chris de Neubourg   Jonathan Bradshaw

. Innocenti Working Paper. Relative Income Poverty among Children in Rich Countries (PDF) (Report)(January 2012). 
7837-. ISSN 1014UNICEF Innocenti Research CentreFlorence, Italy:  

 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/genericdocument/wcms_483736.pdf
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 العوامل االقتصادية 5-4

 تم تحديدإذا . االقتصاديةالعوامل  االعتبار، ينبغي أن يأخذ صناع السياسات في لألجور األدنىعند وضع مستوى الحد 
ار كبيرة غير متوقعة على ، فقد يكون لذلك آثتم رفعه بشكل مفرطجدا أو  مرتفع عند مستوى لألجور األدنىالحد 

 واإلضراروهذا بدوره قد يؤد  إلى تضخم األسعار، . التي يجب على أصحاب العمل دفعها التشغيلتكاليف 
األسر األجور المنخفضة جدا من استهالك  تحدوعلى النقي  من ذلك، . التشغيلمستوى  وتخفي الصادرات، ب

 .المعيشية
 

ة متطلبات التنمي" ،مراعاتها ينبغي التي االقتصادية العوامل تشمل، 030رقم  ووفقا التفاقية منظمة العمل الدولية
ومن العوامل االقتصادية ". والحفاظ عليه التشغيلبلوغ مستوى عال من  والرغبة في االقتصادية ومستويات اإلنتاجية
  38سعار والنمو االقتصاد تتعلق بالقدرة التنافسية واالستثمار واأل مسائل تتعلقاألخرى التي يمكن النظر فيها 

 
 تقاسم ثمار التقدم - إنتاجية اليد العاملة 
  

إنتاجية اليد وتوفر . إنتاجية اليد العاملةعند وضع الحد األدنى لألجور وتعديله، كثيرا ما يشير صناع السياسات إلى 
رأس  القائمة منبالنظر إلى المستويات في بلد ما،  العاد عامل المعلومات سياقية عن القيمة السوقية لما ينتجه  العاملة

من  حصةالمنتظمة حصول العمال على  التعديالتفي  إنتاجية اليد العاملة مراعاة وتضمن أيضا. 39المال والتكنولوجيا
   .ثمار التقدم

 
 

اتج المحلي اإلجمالي احد، أو النالناتج المحلي اإلجمالي للعامل الوبفي بلد ما  إنتاجية اليد العاملةوعادة ما يقاس متوسط 
البيانات المتعلقة باإلنتاجية على مستوى القطاع أيضا عند تحديد الحد األدنى لألجور على  وتفيد. واحدةعمل لساعة 

على ف. يطرح إشكاليةفي بع  القطاعات  إنتاجية اليد العاملةغير أن قياس . مستويات مختلفة في مختلف الصناعات
 40.تحديات خاصة علىقيمة المضافة في قطاع التعليم أو في العمل المنزلي تحديد الينطو  سبيل المثال، 

 
  األجور واإلنتاجيةلمعرفة المزيد عن 

 

بع  المؤشرات البديلة، مثل نمو الناتج المحلي اإلجمالي  دم بلدان كثيرة في تعديالتها الدوريةحية العملية، تستخمن النا
وفي البرازيل، يضع التشريع تضخم األسعار ونمو الناتج المحلي اإلجمالي في . أو نمو الناتج المحلي اإلجمالي للفرد

 بقياسالحد األدنى لألجور  ترفعل كوستاريكا، وهناك بلدان أخرى، مث. ررياضية لتعديل الحد األدنى لألج معادلة
 .حصة من النمو االقتصاد  السابق مضافا إليهالتضخم 

 

 على فاتورة األجور اإلجمالية واألثرنسبة العمال المتأثرين 
 

الذين يرجح أن يتأثروا بإدخال حد أدنى لألجور أو  المستخدمينهو نسبة ووثمة مؤشر إحصائي آخر ينبغي النظر فيه 
على الهيكل العام لألجور المحتمل هذا المؤشر تأثير الحد األدنى لألجور  ويقيس. يادة الحد األدنى لألجور القائمز

 .وإجمالي فاتورة األجور
 

مرتفعا جدا، فمن المرجح أن يؤثر على عدد كبير من العمال، وهذا قد يكون له تأثيرات  األدنى لألجورالحد  كانوإذا 
. التي يجب على أصحاب العمل دفعها اإلجمالية األجوروعلى فاتورة  التشغيلتكاليف ى متوسط كبيرة غير متوقعة عل

يعتمد جزئيا على مستوى  االمتثالوبما أن . التشغيلأو خف  مستوى / و  األسعاروقد يؤد  ذلك بدوره إلى تضخم 
 تراجعإلى  يتم تحديده عند مستوى مرتفع الذ  لألجور األدنىالحد  يؤد احتمال كبير بأن  يوجد، لألجور األدنىالحد 

 .االمتثالمستوى 
 

حساب ويمكن أيضا . على مستوى الصناعةعلى المستوى الوطني أو اإلقليمي أو  المتأثرينويمكن حساب نسبة العمال 
فهما أكثر  وتتيح هذه التحليالت التفصيلية(. وما إلى ذلكالعرق،  وأ الجنس حسب نوع مثال)معينة من العمال  لفئات ذلك

                                                           
( (38
 الحد األدنى لألجور، ورقة توجيهية للمنظمة الدولية ألصحاب العمل. المنظمة الدولية إلصحاب العمل 
(
 

39(
دليل منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاد ، قياس نمو اإلنتاجية  :قياس اإلنتاجية. 4110منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاد ،  

 (.باريس، منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاد )الكلية والصناعية 
(40(

 Atkinson. 2005. Atkinson Review: Final Report. Measurement of Government Output and Productivity and the 

National Accounts (New York, Palgrave Macmillan) 
 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_410267.pdf
http://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Policy%20Areas/employment/EN/_2014-04-15__IOE_Guidance_Paper_on_the_Minimum_Wage__April_2014_.pdf
http://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Policy%20Areas/employment/EN/_2014-04-15__IOE_Guidance_Paper_on_the_Minimum_Wage__April_2014_.pdf
http://www.oecd.org/std/productivity-stats/2352458.pdf
http://www.oecd.org/std/productivity-stats/2352458.pdf
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjlj9y45d3JAhXll3IKHZwsDb8QFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ons.gov.uk%2Fons%2Fguide-method%2Fmethod-quality%2Fspecific%2Fpublic-sector-methodology%2Farticles%2Fatkinson-review-f
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjlj9y45d3JAhXll3IKHZwsDb8QFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ons.gov.uk%2Fons%2Fguide-method%2Fmethod-quality%2Fspecific%2Fpublic-sector-methodology%2Farticles%2Fatkinson-review-f
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjlj9y45d3JAhXll3IKHZwsDb8QFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ons.gov.uk%2Fons%2Fguide-method%2Fmethod-quality%2Fspecific%2Fpublic-sector-methodology%2Farticles%2Fatkinson-review-f
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كما أنها تسمح بفهم أفضل لألفراد . االقتصاد في العاملين من مجموعة أو فئة كل بها تنفرد التيثراء لتوزيعات األجور 
 .بالحد األدنى لألجور متكافئغير أكبر أو بشكل تتأثر بشكل من المرجح أن  أو المناطق أو الصناعات التي

 

 2في الملحق  التشغيلعلى تكاليف  األثرعن  المزيد تعرف على 
 

 إيجاد التوازن الصحيح - اإلجماليإدارة الطلب 
 

 اتالصعوب فتراتالوقت نفسه، حتى في وفي . بيرةزيادة األجور مشكلة ك قد تمثلبالنسبة لبع  المؤسسات الفردية، 
األجور بما يتماشى  الزيادة فيأسباب اقتصادية واجتماعية قوية تجعل الحكومات ترغب في تشجيع  توجداالقتصادية، 

سباب أن ارتفاع أجور العمال ذو  األجور المنخفضة يمكن أن يزيد من األ ضمن هذه ومن. اإلنتاجيةمع نمو متوسط 
ا، جد كبيربشكل األجور  يتم زيادةوعندما . اإلجمالييؤد  إلى ارتفاع الطلب  األحيانيات استهالكهم، وفي بع  مستو
 .اإلجمالي أيضاالطلب قد ينخف  كما  ستثماراألتراجع الصادرات و تتدهورقد 

 

معدل التضخم  زائداألجل  متوسطةاد تقريبا بمعدل نمو اإلنتاجية ومن منظور االقتصاد الكلي، فإن األجور التي تزد
( واضح للتضخم معدل مستهدف في حالة عدم وجودأو أ  معدل تضخم منخف  آخر )البنك المركز   الذ  يستهدفه
 .مفرطانكماش أو تضخم في حدوث  التطورات في األجور تسببوضمان عدم  استقرار األسعار ستعمل على

 

 األجور  متوسط إلىنسبة الحد األدنى لألجور  5-5
 

أو األجر المتوسط األجر على نطاق واسع نسبة األجر األدنى إلى  والمستخدمةمن المؤشرات اإلحصائية المفيدة 
توفر نقطة مرجعية أفضل، ال سيما  41الوسيطةوبما أن األجور المتوسطة تتأثر بالقيم المتطرفة، فإن األجور . الوسيط

بالنسبة لمستوى  لألجور األدنىويوضح هذا المؤشر مستوى الحد . في البلدان التي تعاني من تفاوت كبير في األجور
متوسط  األجور يقدم أيضا معلومات عن العوامل االقتصادية، وبقدر ما يعكس متوسط –، كما أنه "العامل العاد "

 .األقلعلى بشكل جزئي  اإلنتاجيةمستويات 
 

في المائة من  41إلى  31صادات المتقدمة يتراوح عادة من ويبين الشكل األول أدناه أن الحد األدنى لألجور في االقت
في البلدان النامية أعلى في كثير  الوسيطة األجورإلى  لألجور ويبين الشكل الثاني أن نسبة الحد األدنى. األجر الوسيط
وا من الذين يتقاضون في البلدان النامية غالبا ما يكون األجر الوسيط من يتقاضونوقد يعزى ذلك إلى أن . من األحيان

تؤد  في بع  األحيان إلى ارتفاع  أسرهمول بارات المتعلقة باحتياجات العماوبالتالي، فإن االعت. نسبيا أجور منخفضة
 .الحد األدنى لألجور عنه في االقتصادات المتقدمة نسب

 

الت ر، ينبغي استكمالها بتحليى لألجوتكون مفيدة في تقييم مستويات الحد األدن قدوفي حين أن مثل هذه المؤشرات 
على مستوى مفصل حسب القطاع والجنس والمنطقة من أجل  ةنسب القطريالوينبغي أيضا حساب . أكثر دقة قطرية
 .تأثر بالحد األدنى لألجورلل األكثر عرضةأو المناطق  الفئاتتحديد 

 

ويبين الشكل الوارد أدناه على سبيل . حرفيا تكون مضللة عندما يتم تفسيرها قدوتجدر اإلشارة أيضا إلى أن هذه النسب 
إلى أن له أيضا آثارا أعلى على تكاليف اليد العاملة  ييوحالمثال أن الحد األدنى لألجور مرتفع نسبيا في فرنسا، مما قد 

 مساهماتتخفي   بفضلإلى حد ما  قد خففتغير أن تكلفة الحد األدنى لألجور في فرنسا . مقارنة بالبلدان األخرى
 .الحد األدنى لألجورعمال يتقاضون العمل الذين يستخدمون  ألصحابالضمان االجتماعي 

 

  والقيود المحاذير عن لمعرفة المزيد 
 

لساعات  رلألجالشهر   األدنى، من المهم مقارنة الحد األجر متوسط إلىلألجر  دنىاألعند مقارنة نسبة الحد 
 .(بدوام كامل العملما يعادل  أو)لعاملين بدوام كامل لالعمل العادية 

 
أو  بدوام كامل بالمستخدمينإلى أن تكون أقل من تلك المتعلقة  المستخدميناألجور لجميع وتميل بيانات متوسط 

ويعتمد الفرق على نسبة . بالنسبة لألول، نظرا لوجود تباين في ساعات العمل عمل بدوام كاملالما يعادل 
 .الذين يعملون أقل من الوقت الكامل المستخدمين

 

                                                           
((41

و  9و  4و  1على سبيل المثال، في بلد به خمسة أشخاص يحصلون على أجور شهرية تساو  . تشير األجور الوسيطة إلى األجر الواقع في المنتصف 
 9 ، سيكون الوسيط 01و  7

 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/genericdocument/wcms_483737.pdf
http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/setting-adjusting/WCMS_463092/lang--en/index.htm
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فعلى سبيل المثال، قد يكون متوسط . لألجور بعناية متوسطالدنيا إلى األجور نسبة وينبغي أيضا أن تفسر 
نوع العمل الذ  جدا من الحد األدنى لألجور في الصناعات التي يسود فيها  األجر في بع  القطاعات قريبا

وهذا هو الحال في كمبوديا حيث يحدد الحد األدنى لألجور حصرا لصناعة الغزل . لألجراألدنى  يدفع فيه الحد
ظل هذه وفي . ن المديرينر، باستثناء عدد قليل معظم العمال على الحد األدنى لألجوالنسيج وحيث يحصل م

 .ر في القطاعواألجمتوسط  بالفعل األجور الدنياحدد تالظروف، 
 

 الناشئةفي االقتصادات و. تحليال إضافيا األجرمتوسط إلى لألجر ل، تتطلب نسبة الحد األدنى وفي جميع األحوا
العادة  في المنظماالقتصاد غير يكون و التشغيلحصة أصغر من إجمالي  نوالمستخدموالنامية، حيث يمثل 

الحد األدنى لألجور ومتوسط ب قانونا المشمولين المستخدمينأجور  ، قد يكون هناك انفصال بين متوسطأكبر
 .المستخدمينأجور جميع 

 

 (2614)في بلدان متقدمة مختارة  الوسيطة األجورنسبة الحد األدنى لألجور إلى  - 1لشكل ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعاون منظمة، إحصاءات "الوسيطة األجورالحد األدنى لألجور بالنسبة إلى : األجور"، (2013) االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمة: المصدر

 (.قاعدة البيانات)وسوق العمل  التشغيل بشأن قتصادياال الميدان في والتنمية

 

 في بلدان نامية مختارةالوسيطة األجور نسبة الحد األدنى لألجور إلى  2الشكل 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 .العمل وقوةاألسر المعيشية  استقصاءاتتحليل يستند إلى بيانات ال: ملحوظة

 Rani, U.;  Belser, P.; Oelz, M.; and S. Ranjbar. 2113. “Minimum wage coverage and compliance in developing countries” in :المصدر
International Labour Review, Vol. 152, No. 3-4. 

http://www.oecd-ilibrary.org/employment/data/earnings/minimum-wages-relative-to-median-wages_data-00313-en
http://www.oecd-ilibrary.org/employment/data/earnings/minimum-wages-relative-to-median-wages_data-00313-en
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 رياضية؟ معادلةهل يجب استخدام  5-6
 

 إمكانية التنبؤ ن ذلك أن يزيد منومن شأ. الدور  ألجورها الدنيا إلجراء التعديلرياضية  معادلةاعتمدت بع  البلدان 
وأن يتفادى االضطرار إلى إجراء مناقشات بشأن التعديل كل عام، أو أن يزيل إمكانية حدوث زيادات مفاجئة أو كبيرة 

 .الفنيةللغاية بدافع من العوامل السياسية بدال من العوامل 
 

 .ل مع الشركاء االجتماعيينبعد التشاور الكام هاالرياضية، ينبغي اعتماد المعادالت تم استخدامومع ذلك، إذا 
 

 

 فكرة جيدة؟ بمؤّشر األجور ربطهل 
 

، من حيث المبدأ، المستوى فسيضمن ذلكتلقائيا للتعوي  عن التضخم السابق،  يزيدإذا كان الحد األدنى لألجور 
 .للحد األدنى لألجور( القوة الشرائية)الحقيقي 

 
" التضخمي الجمود"أنها أدخلت  حيث اعتبرتفي اآلونة األخيرة  " بمؤشرالربط  "ومع ذلك، فقد تم التشكيك في آليات 

يصبح عائقا أمام خف   قداألسعار غيرها من السابق في األجور و التضخمإنتاج إعادة أ  أن . األوضاعفي بع  
 .الراهنمعدل التضخم 

 
أو  الرسمي هذا الربطرنسا بتعديل مثل الدانمرك والنمسا وبلجيكا وإيطاليا وف أوروبيةبلدان الثمانينيات، قامت  وخالل
تضخم  معدالتالتي كانت تعاني من  الالتينية، حدثت عملية مماثلة في بلدان أمريكا ذات الوقتوفي   42.إلغائهحتى 

الرياضية لرفع الحد األدنى  المعادالتاعتماد  فيالحذر  من المزيد توخيومنذ ذلك الحين، تميل البلدان إلى . أعلى بكثير
 .لقائيالألجور ت

 
 

 كثر تعقيدااأل المعادالت
 

ال بد من التشديد على أن الحد األدنى لألجور الذ  يتم تعديله فقط على أساس التغير في تكلفة المعيشة سيؤد  إلى 
 زيادة فيالحد األدنى لألجور من يتقاضون يرى  نجور من حيث القيمة الحقيقية، وللحد األدنى لألمستوى ثابت ل
 على أن تعمل ما معادلةومن ثم فإن معظم البلدان التي تستخدم . النمو االقتصاد  أحوالة حتى في أجورهم الحقيقي

 .إنتاجية اليد العاملةمثل النمو االقتصاد  أو نمو  تشمل أيضا عامال اقتصاديا آخر
 

لة القطرية تنوع المعايير وتوضح هذه األمث. الحد األدنى لألجور معادلةونقدم فيما يلي مثاال على البلدان التي اعتمدت 
 .المستخدمة من أجل تحديد تعديالت الحد األدنى لألجور

 

 البرازيل 
تراعي التضخم  معادلةمن خالل نى لألجور الحد األد تعديالتتحدد في البرازيل، ينص القانون على أن 
في االعتبار التضخم المتراكم خالل  معادلةوفي حالة التضخم، تأخذ . السابق ونمو الناتج المحلي اإلجمالي

الناتج المحلي اإلجمالي، بسبب التأخر في تلقي النتائج النهائية، معدل  يطبق، في حين (t-1)السنة السابقة 
 .t-2الزيادة في السنة 

 
 :هي كما يلي( الحد األدنى لألجرهو  MWيمثل رمز  حيث)البرازيلية لتحديد التعديالت  المعادلة

 

Δ MW t    = Δ CPI t-1 + Δ GDP t-2 
 

CPI  =مؤشر أسعار المستهلك 
GDP =إجمالي الناتج المحلي 

 

 2118ول مرة في عام أل اوقد تم اعتماده. كل أربع سنوات المعادلةهذه  مراجعةوينص القانون على ضرورة 

 .2117و 2112في عامي  وتم تجديدها

                                                           
(
 

42(
 Eyraud F.; Saget, C. 2005. The fundamentals of minimum wage fixing (Geneva, ILO) 

http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/setting-adjusting/WCMS_463095/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/setting-adjusting/WCMS_463095/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_PUBL_9221170144_EN/lang--en/index.htm
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 كوستا ريكا 
 

وتتضمن . 4104ي عام جديدة بين الحكومة والشركاء االجتماعيين ف معادلةوفي كوستاريكا، تم االتفاق على 
وينظر عنصر التضخم في التضخم المتوقع باإلضافة . عنصرا للتضخم، فضال عن عنصر يتعلق بالنمو المعادلة

في المائة من  21في المائة و 41نسبة تتراوح بين  ويشمل العنصر المتعلق بالنمو. إلى تصحيح الحق للتقديرات
 التحديدويترك (. متخلفا لفترة سنة واحدة)ي السنوات الخمس السابقة نمو الناتج المحلي اإلجمالي للفرد فمتوسط 

 .بين الشركاء االجتماعيين في اللجنة الثالثية لألجور الدنيا التي يتم إجرائها مفاوضاتللالنهائي لعنصر اإلنتاج 
 

 :كالتالي كوستاريكا هي معادلةولذلك فإن 
 
Δ MW  =Δ المتوقعCPI  ( +21- %41( + )عامل التصحيح% * )Δ GDP للفرد 

 
CPI  =مؤشر أسعار المستهلك 

GDP = الناتج المحليإجمالي 
MW  = الحد األدنى لألجرهو 

 

وال يكون عنصر التضخم تلقائيا . أوضاع معينة في االقتصاد وسوق العمل بناًء على المعادلةتطبيق هذه  ويشترط أن يتم

كما أن عنصر النمو (. في المائة 1 مضافا إليهمن التضخم المتوقع  أكبر الفعليالتضخم  يكون أي أن)إذا تسارع التضخم 

نمو اقتصادي سلبي  وجودفي المائة؛  8معدل البطالة يزيد : تلقائيا إذا حدثت إحدى الحاالت التالية ال يكوناالقتصادي 

في سعر الصرف بين ( بيإيجابي أو سل)في المائة من التغير  13من  وجود أكثر؛ أو للسنة لمدة أربعة أرباع متتالية

 .الحد األدنى لألجور تعديالت
 

مع  النهائي بالتعديلاالجتماعيين التوصية  الشركاءوفي حالة حدوث أ  من الحاالت المحددة المذكورة أعاله، يطلب من 
 .مراعاة الظروف الخاصة

 

 ماليزيا 
االقتصادية  -وفي حالة ماليزيا، تم تحديد الحد األدنى لألجور باستخدام مجموعة من المؤشرات االجتماعية 

لكل عامل " دخل خط الفقر"وكانت المعايير األساسية هي . للتعديلمجمعة إما كمعايير أساسية أو معايير 
لكل عامل في أسرة معيشية األساسية  المعيشة تكلفةلحساب دخل خط الفقر ويستخدم مؤشر . األجور ووسيط

من العاملين بأجر في القطاع الخاص قدرة الشركات على الوسيطة للنصف األدنى جور األعكس تفي حين 
 من خالل معيار يةهذه األرضثم يتم تعديل . أرضية األجورهذين العنصرين لتمثيل ثم تم حساب متوسط . الدفع

، والنسبة المئوية للتغير في إنتاجية اليد العاملةنمو : وتشمل هذه المجموعة الثانية من المعايير ما يلي. التعديل
 :مؤشر أسعار المستهلك، ومعدل البطالة الحقيقي، على النحو المبين أدناه

 

 
MW  = (رينجت ماليزيا)الحد األدنى لألجور 
PLI  = (رينجت ماليزيا )دخل خط الفقر 

P  = نمو اإلنتاجية(٪) 
CPI  = (التغير %)مؤشر أسعار المستهلك 
UE  = (%2 –معدل البطالة ( = )%)معدل البطالة الحقيقي 

i  =(صباح وساراواك أو شبه جزيرة ماليزيا) المنطقة 
 

 فرنسا 
أسعار المستهلك، فضال عن زيادة القوة  مؤشروفي فرنسا، ترتبط التعديالت السنوية لألجور الدنيا بتطور 

 الحد األدنى لألجور في تعديلجر  يو. لعمال ذو  الياقات الزرقاءل العمل الشرائية لألجور األساسية لساعات
شهرا  04أسعار المستهلك على مدى  مؤشريتضمن التغيير في و ،من كل عاميناير /  كانون الثاني شهر
 (.t-1نوفمبر / تشرين الثاني إلى  t-2نوفمبر / تشرين الثاني )

 

جور ألساعة لالتعديل السنو  للحد األدنى لألجور أيضا نصف الزيادة السنوية في األجر األساسي ل ويتضمن
عن دراسة استقصائية محددة  ينتج، وهو ما (t-1سبتمبر / أيلول إلى  t-2سبتمبر / أيلول من ) ة العمالية  الفئ

 .وزارة العمل كل ثالثة أشهر تضطلع بها

http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/setting-adjusting/WCMS_461283/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/setting-adjusting/WCMS_461283/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/setting-adjusting/WCMS_461284/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/setting-adjusting/WCMS_461284/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/setting-adjusting/WCMS_461287/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/setting-adjusting/WCMS_461287/lang--en/index.htm
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 :كالتالي  فرنسا هي معادلة
 

Δ MW t  =Δ CPI تشرين الثاني / نوفمبرt-2  /تشرين الثاني/ نوفمبر t-1 + 1,1 *Δ  لعمال ذو  الياقات لاألجر بالساعة
 t-1أيلول / سبتمبر / t-2أيلول / سبتمبرالزرقاء 

 

MW  =الحد األدنى لألجور 

CPI  = مؤشر أسعار المستهلك 
 

 األجور الدنيا يتم تعديل، حيث قائي فيما يتعلق بتطور األسعارالحد األدنى لألجور في فرنسا ضمان تل لدىكما 
 .األخير التعديلفي المائة أو أكثر منذ  4مؤشر األسعار بنسبة  في كل مرة يزداد فيه

 

يمكن أن  تقديريافرنسا أيضا عنصرا  لدىالحد األدنى لألجور،  لتعديالتوباإلضافة إلى هذا التحديد الرياضي 
إذا  توصي لجنة من الخبراء المستقلين هناك، 4117منذ عام و. ة إضافية إلى الزيادة النهائيةنسبة مئوي يضيف

 .، مع مراعاة السياق االقتصاد (ة البسيطةالزياد)زيادة إضافية عمل مجال ل كان هناك
 
 

 هولندا 
تمشيا مع ( يوليو/  تموزأول و يناير /كانون الثاني أول )تعدل هولندا الحد األدنى لألجور مرتين في السنة 

ومن المهم أن نالحظ أن الحد األدنى لألجور . المرجح لألجور المتفق عليها جماعياالتغيرات في المتوسط 
الضمان االجتماعي، مما يثير الشواغل المتعلقة بالعبء الضريبي الذ   إعاناتيحدد أيضا الحد األدنى من 

 .الحد األدنى لألجور يترتب على الزيادة فييمكن أن 
 

إذا تجاوزت  ينص على أنهالحد األدنى لألجور زيادة ترتيبات  بشأن 0773في عام  ضع شرطُوذا السبب، وله
 غير النشطينعرف يو. المائة، فلن تكون هناك زيادة في 34,4 تهانسبعتبة " إلى النشطين غير النشطيننسبة "

هم الذين يعملون، بمن  النشطينأن العام، في حين  التقاعد، بما في ذلك معاش إعاناتعلى  يحصلون من مبأنه
وباإلضافة إلى ذلك، ينص القانون على إجراء تقييم كل . فيهم العاملون لحسابهم الخاص والعاملون بدوام جزئي

وعلى الرغم من هذه المعايير الواضحة جدا، فقد تم تجميد الحد األدنى لألجور من الناحية العملية . أربع سنوات
إلى  4113 يوليو/  تموز) إلى النشطين غير النشطيننسبة  عتبةجاوز تيتم فيها م حتى في الحاالت التي ل

 (.4114 يناير /كانون الثاني 
 
 ,W. Salverda (2008) ‘The Netherlands: Minimum wage fall shifts focus to part-time jobs’, in Vaughan Whitehead :انظر) 

ibid.(  
 

من ليس ولذا . جميع االعتبارات الرئيسية تتمكن معادلة رياضية من دمجأن ن المستحيل أنه يكاد يكون ممن المالحظ 
و للتوصل إلى على عدد من المواقف، أو فتح المجال أما الحوار اإلجتماعي أ معادلةهذه البيق رؤية توقف تط المستغرب

 .اعتبارات أخرىاالعتبارات السياسية باإلضافة إلى مراعاة المعادلة وعلى بناء قرار مختلف 
 
 

 الجمع بين التعديالت القصيرة األجل والمنظور األطول أجال 5-7

 
ومن شأن إجراء . التعديالت الدورية، هناك ميل إلى التركيز على المؤشرات القصيرة والمتوسطة األجل عند إجراء

مثل تضخم األسعار أو النمو وزنا كبيرا لمجموعة محدودة من العوامل،  عادة لألجور الدنيا أن يعطي معتاد تعديل
 .االقتصاد 

 
المنظور األطول أيضا وفي حين أن هذا النهج طبيعي، ينبغي أن تراعي السلطات المعنية بتحديد الحد األدنى لألجور  

 .أجال
 

للعامل  األساسية االحتياجاتلتلبية يكفي  لألجورالوصول إلى حد أدنى  األجل الطويلة األهداف بع  تشمل أن ويمكن
ضمان تطبيق الحد األدنى لألجور على نحو فعال، مع و؛ (االقتصاديةالتنمية  لمراعاةبانتظام يتم مراجعته ) وأسرته

ومن المفيد أيضا وضع سياسة الحد األدنى . ؛ وتوفير تغطية شاملة للعاملين بأجرأدنى حدتخفي  عدم االمتثال إلى 
 .يه العوامل االقتصادية بالتغيرات الهيكليةلألجور في سياق منظور اقتصاد  أوسع نطاقا تتأثر ف

http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/setting-adjusting/WCMS_461288/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/setting-adjusting/WCMS_461288/lang--en/index.htm
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 استراتيجية متوسطة األجل امتالك
 
وما يستطيع االقتصاد دفعه من حيث  وأسرهمقد اكتشفت بلدان كثيرة أن هناك فجوة بين االحتياجات المشروعة للعمال ل

ألجور، على للحد األدنى ل واحد من خالل إجراء تعديلالممكن القضاء على هذه الفجوة  ومن غير. الحد األدنى لألجور
 .آثار اقتصادية ضارة لذلككون ياألقل دون أن 

  

تعديالت  من خاللأ  سد هذه الفجوة  -األجل وطويل األجل لهذه السياسة هدف متوسط  ضرورة وجود يشير إلىوهذا 
 (.الثامنانظر الفصل )زلي وقد استخدم هذا النهج أيضا على سبيل المثال في قطاع العمل المن. تدريجيةومتعاقبة 

 

 .الرصد الفعال أمر حاسم لنجاح تنفيذ الحد األدنى لألجورف ،ضا رصد التطبيق الفعال للسياسةومن المهم أي
 

خر، آبتكليف وضع تقارير مفصلة من حين إلى تحديد الحد األدنى لألجور المعنية بسلطات ال تقومولذلك، ينبغي أن 
التي ، واإلجراءات التي ُتكتشفيش المتعلقة بالحد األدنى لألجور، وحاالت عدم االمتثال عمليات التفت تتناول بالتفصيل

إن كان لقراراتها الدنيا  األجورتحديد ب الهيئات المعنيةأو /و سلطاتالومن المهم أن تعرف . لتصحيح هذا الوضع اتخذت
 .أرض الواقععلى  تأثيرًا حقيقًا
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 ملخصال

 
األرضية جور أجورا أدنى من أكثر من نصف العاملين بأجر الذين يستحقون الحد األدنى لأل يتقاضىفي بع  البلدان، 

 .ةالقانوني
 

الذين تنتهك حقوقهم، و، وأسرهمسلبية ليس فقط على العمال  تداعياتترتب على ارتفاع معدالت عدم االمتثال يو
فى توفير  ميزة غير مشروعة الممتثلة، حيث يعطي المؤسسات غير الممتثلينالعمل  ألصحابولكن أيضا بالنسبة 

 .التكلفة
 

 :ما يلي ة االمتثال من خالل عدد من تدابير التنفيذ، بما في ذلكويمكن زياد
 

 الوعي ورفعحمالت إعالمية  •
 أنشطة بناء القدرات لممثلي أصحاب العمل والعمال •
 الجماعيالشكاوى الفردية وكذلك العمل  تقديم خالللمطالبة بحقوقهم من لالعمال  تمكين •
 ر المنظمعلى االقتصاد غي المنظمةالسمة تدابير إلضفاء  •
 عمليات تفتيش العمل المستهدفة •
 لعدم االمتثال تمثل رادعاًًالعقوبات التي  •
 الرصد وممارسات الشراء المسؤولة ضمن سالسل التوريد العالمية •
 لألجور األدنىبرامج التوظيف العامة التي تدفع الحد  •

 

في عدالت، ويعتمد أيضا لألجور وعدد الم عدم االمتثال تبعا لتصميم سياسات الحد األدنى حجمويمكن أيضا أن يتفاوت 
وهيكل مستوى تحديد  بدءا منبرمتها  سياستها تصميم سياسات الحد األدنى لألجورعملية على فعالية نهاية المطاف 

 .مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال الكاملالتشاور وبالمقام األول، في  مالئمين تمعدال
  

 .نهج شامل ضرورة اتباعلوهذا هو السبب 
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 الحاجة إلى نهج شامل 6-1

 
األجور، فضال عن االمتثال بمستوى تحديد الحد األدنى لألجور بالنسبة لمتوسط  إذ يتأثرهناك حاجة إلى نهج شامل 

 .العوامل المؤسسية
 

ا  غوي أورواألدنى لألجور أعلى منه ف أدناه أن عدم االمتثال أعلى في بيرو وكوستاريكا، حيث الحد 0ويبين الشكل 
فعلى الرغم من أن مستوى الحد األدنى لألجور متشابه في بيرو : ومع ذلك، فإن العوامل المؤسسية مهمة أيضا. شيليو

متثال نسبيا في عدم اال انخفاضوعلى الرغم من . األخيرة منه فياألولى  فيعدم االمتثال أعلى بكثير  أنفوكوستاريكا، 
أعلى بكثير منه في  شيليفي  على الرغم من أن الحد األدنى لألجور تأتيلنتيجة وا  وشيلي، فإن هذه اغكل من أورو

  43.وا جأورو
  

 .عدد قليل من العمالل أقل من الحد األدنى يتم دفعجدا، فمن الطبيعي تماما أن  ا يكون الحد األدنى لألجور منخف عندم
  .ثال تحديايصبح االمتلمن يدفعها  "مؤلمة"تكون األجور الدنيا  عندما ولكن

 
 

 2611الحد األدنى لألجور وعدم االمتثال في أمريكا الالتينية، القطاع الحضري، . 1الشكل 
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 ؛عند انتهاك أحكام األجور الدنياعقوبات كافية  .ج 

                                                           
(
 

43(
   Marinakis, A. 2014. Incumplimiento con el salario minimo en America Latina. El peso de los factores económicos e 

institucionales, (OIT, Santiago). 
 

http://www.ilo.org/santiago/publicaciones/WCMS_311072/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312276:NO%23A4
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312473:NO
http://www.ilo.org/santiago/publicaciones/WCMS_311072/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/santiago/publicaciones/WCMS_311072/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/santiago/publicaciones/WCMS_311072/lang--en/index.htm
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حقوقهم  أن يمارسوا بفاعليةتمكين العمال من من وسائل  وغير ذلك ،تبسيط األحكام واإلجراءات القانونية .د 
 ؛األجور الدنياأحكام  بمقتضى

 ؛التعسفاتجهود حماية العمال من أصحاب العمل ومنظمات العمال في منظمات  إشراك .ه 
 .األضرارحماية الكافية للعمال من توفير ال .و 

 

 على تفتيشالومن السهل زيادة الوعي و. االمتثال من تحد أن التعقيد المفرطة لألجور األدنى الحد لنظم أيضا ويمكن
 معدالتال ذات طاعية أو المهنية المعقدة للغايةاألجور الدنيا الق مقابلالعمل في البلدان ذات األجور الدنيا البسيطة نسبيا 

 والتفتيش العريف بها في بكثير صعوبة أكثر الدنيا األجور معدالت يجعلومن الواضح أن تعدد المعدالت . عديدةال
  .عليها

 
 االمتثالقياس عدم  6-2

 
عدم االمتثال  مدىل تحليمن المهم من أجل تصميم ووضع وتنفيذ استراتيجيات وتدابير سليمة لالمتثال واإلنفاذ، 

بل أيضا فحسب فعالية التدخالت  بتعزيز يتصل ال وهذا. تسمح به البيانات المتاحة بقدر ماصل مفعلى نحو وأنماطه 
 .الموارد العامة المتاحة مجال تخصيص في خيارات استراتيجية باتخاذ

 

وغير  المنظمةاالقتصادات  وأ ،لمناطق الحضرية والريفيةا حسبعدم االمتثال  مدىويمكن للدراسات أن تنظر في 
. النساء والرجالكيفية تأثير عدم االمتثال على  وأ المنشأة،حجم  وأ ،المختلفةوالمهن القطاعات االقتصادية  وأ ،ةالمنظم

العمل، مثل  أماكنتعرضا للتمييز في  األكثرأيضا في وضع الفئات  االمتثالفجوة ب الخاصة تقييماتالويمكن أن تنظر 
 .اإلعاقةذو   األشخاصوالمهاجرين، أو  العرقية، واألقلياتوالقبلية،  األصليةالشعوب 

 
 
 
 

 

 :بثالث طرق االمتثاليمكن تقدير 
 

التي تستخدم على نطاق واسع في الدراسات التجريبية، هي حساب النسبة المئوية للعاملين  الطريقة األولى •
. اإلحصائيةالذين يقل دخلهم عن الحد األدنى القانوني لألجور في مختلف الوظائف والقطاعات من البيانات 

 .تحتو  على خطأ في القياسلكنها توفر هذه الطريقة تقديرات تقريبية وو
أثناء عمليات تفتيش أماكن  في كتشفتى ُتالالثاني إلى انتهاكات قوانين الحد األدنى لألجور  المقياسيستند  •

ألنه يشير حصرا  قطسوى تحليل جزئي فيكون لن العمل   ومع ذلك فالتحليل. العمل

 .إلى الحاالت المكتشفة
ومع ذلك، فمن . الثالث في عدد الشكاوى التي يقدمها العمال إلى هيئات اإلنفاذ والمحاكم المقياسيمكن أن يتمثل  •

 .الشكاوىب أجورا منقوصة م كل من يتقاضوندقتي والالصعب الحصول على البيانات اإلدارية الالزمة، 
 

 

  44إلحصائيةمثال على المنهجية ا

أقل من  أجور يتقاضونتستخدم األشكال الواردة أدناه الطريقة األولى وتقدم تقديرا لنسبة العمال المشمولين قانونا الذين 
وتأتي المعلومات المتعلقة باألجور من . البيانات عن ساعات عملهمعدم دقه الحد األدنى القانوني لألجور، مع مراعاة 

وتتيح هذه الطريقة . أو القوى العاملة، وتقارن األجور بالحد األدنى القانوني المطبق لألجور المعيشية استقصاءات األسر
 .مجرد تقديرات إحصائية اومع ذلك، يجب أن يوضع في االعتبار أنه. بين البلدان الزمنية المقارنة

                                                           
(44

 
(
 Rani et al., (2013). “Minimum wage coverage and compliance in developing countries”. International Labour Review, 

Vol.152, No.3-4, pp.381-410 
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أن حصة العمال  4ويبين الشكل . وباستخدام مثل هذه الطريقة، تتباين معدالت االمتثال تباينا كبيرا من بلد إلى آخر 
شيلي و ،نامفي المائة في فيت 01بين أقل من الذين يقل دخلهم عن الحد األدنى القانوني لألجور تتراوح  المشمولين

 .إندونيسياوئة تقريبا في تركيا في الما 11تصل إلى حتى المكسيك، ووا  غأوروو
 

، آخر سنة (أقل من الحد األدنى لألجور يتقاضونالذين  تخدمينللمسالنسبة المئوية )معدل عدم االمتثال : 2الشكل 

 تتوافر بشأنها بيانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.4102)ماريناكيس ؛ 4103راني وآخرون، : المصدر

 

 

 سكانية مختلفة فئات
 

الهند وضعا  حالة وتبين .في داخل البلدان، توجد اختالفات كبيرة في معدالت عدم االمتثال بين مختلف فئات السكان
 المنظمغير االقتصاد الحضرية، وفي  اطقمقارنة بالمناالمتثال في المناطق الريفية عدم  ، حيث يتسعشائعا بين البلدان

الرجال، وكذلك الفئات العرقية أو ب منقوص مقارنةالنساء على أجر  حصولاحتمال  كما يزيد. المنظماالقتصاد ب مقارنة
 (.3الشكل )في الهند  المصنفةوالقبائل  الطبقات المصنفةاالجتماعية المحرومة مثل ما يسمى 

 

بشكل خاص  االمتثالعدم ارتفاع حالة جنوب أفريقيا  تظهرفي مختلف الصناعات،  االمتثال وبالمثل، إذا نظرنا إلى عدم
 .(2الشكل )في قطاعي البناء والزراعة 

 

في  أوسعيميل إلى أن يكون  االمتثالحالة كوستاريكا أن عدم  تبين، المنشأةحسب حجم  االمتثالوبالنظر إلى معدل عدم 
 .(1الشكل )الكبيرة  المنشآت مقارنةالصغيرة  المنشآت

 

 

 
 
 

  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1564-913X.2013.00197.x/abstract
http://www.ilo.org/santiago/publicaciones/WCMS_311072/lang--en/index.htm
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 2616-2662معدل عدم االمتثال في الهند، حسب فئات مختلفة من العمال،  3الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2013راني وآخرون، : المصدر
 

 2611المتثال في جنوب أفريقيا، حسب مجموعات الصناعة، معدل عدم ا. 4الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2013راني وآخرون، : المصدر
 

 
 

  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1564-913X.2013.00197.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1564-913X.2013.00197.x/abstract
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 المنشأةمعدل عدم االمتثال في كوستاريكا حسب حجم  - 5الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 .منظمة العمل الدولية استنادا إلى استقصاءات القوى العاملة: المصدر
 

 

 المعلومات والتوعية 6-3

  
 أهمية الوعي في
 

 -لكل من أصحاب العمل والعمال  المطبقةالمعلومات المتعلقة باألجور الدنيا  إتاحة هوالتدابير الرئيسية  واحد من
علومات المتعلقة بالمعدالت المعمول بها، ينبغي زيادة الوعي بشأن الجزاءات في وإلى جانب الم. والجمهور بشكل عام
  45"ثقافة االمتثال"تكون الحجج المقنعة والخطاب العام الداعم جزءا من بناء  قدوباإلضافة إلى ذلك، . حالة عدم االمتثال

 

العمال الذين يعرفون حقوقهم  تقاضىي أن المرجحه من تبين في جمهورية تنزانيا المتحدة أنعلى سبيل المثال، و
ألدنى لألجور في الهند دراسة تقييمية عن تنفيذ قانون الحد ا وجدتوقد  46 .وفقا لذلك أجورهمواستحقاقاتهم القانونية 

 من بين في المائة فقط 31 أن 4113-4119سحق األحجار في كارناتاكا في الفترة كسر وصناعة في  0723لعام 
في المائة فقط على بينة  3,2، كان العاملينومن بين . قانون الحد األدنى لألجورب على علمإنهم  قالوا العمل أصحاب

  47.سلطة تفتيش بأ في المائة على علم  03,1قانون الحد األدنى لألجور وب
 

 الحد األدنى لألجور؟التعريف بكيفية 
 

االجتماعيون أن تعتمد على  والشركاءالحكومات يمكن ألنشطة التوعية واستراتيجيات نشر المعلومات التي تضطلع بها 
كما أن توفير المعلومات والمشورة . مجموعة من القنوات المختلفة بما في ذلك اإلنترنت والبث التلفزيوني واإلذاعي

 .المهام الرئيسية لهيئات تفتيش العمل أحديعد أيضا العمل  وأصحابللعمال 
 

نطاق أن ع الاسو هناك اعتقادعندما بدأ العمل بالحد األدنى الوطني لألجور، كان في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، 
على ويمتثلون له  نهولقبيالقانون م وأن يعرف الجميع أ   –إلى حد كبير " منفذة ذاتيا"السياسة لن تنجح إال إذا كانت 

 .ين، اهتماما كبيرا للحمالت اإلعالميةوتحقيقا لهذه الغاية، كرست السلطات، فضال عن الشركاء االجتماعي. نطاق واسع
 

                                                           
(45(

 Benassi, C. 2011, “The Implementation of Minimum Wage: Challenges and Creative Solutions”, Working Paper 

.12, ILO GLU, MarchNo 
 

((46
 Lee, S. and D. McCann (2011b). “The impact of labour regulations: Measuring the effectiveness of legal norms in a developing 

country”, in Sangheon Lee and Deirdre McCann (eds): Regulating for decent work. Geneva, ILO, pp. 291–312 
 

((47
 Government of India (GoI) (2009). Evaluation Study on the Implementation of Minimum Wages Act, 1948 in Stone 

Breaking and Stone Crushing Industry in Karnataka 2007-8, Government of India, Ministry of Labour and Employment, 
Labour Bureau, Chandigarh. 

 

http://www.global-labour-university.org/fileadmin/GLU_Working_Papers/GLU_WP_No.12.pdf
http://www.global-labour-university.org/fileadmin/GLU_Working_Papers/GLU_WP_No.12.pdf
http://www.global-labour-university.org/fileadmin/GLU_Working_Papers/GLU_WP_No.12.pdf
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 اإلعالن عن الحد األدنى لألجور في المملكة المتحدة 
 مارس/آذار  )الحد األدنى الوطني لألجور على تطبيق والالحقة في األشهر السابقة وفي المملكة المتحدة، 

 شملتوطنية،  إعالميةعلى حملة  إسترلينيمليون جنيه  2,1مبلغ  تم إنفاق، (0777 أبريل /ونيسان 
 .اإلعالنات التلفزيونية

 
كانون أواخر )وعلى مدار شهرين . والشباب العقرقيةواستهدفت حمالت منفصلة فيما بعد مجتمعات األقليات 

 ألف 11لحد األدنى الوطني لألجور لخط المساعدة التابع  تلقى، (مارس /آذار حتى أواخر يناير / الثاني 
 .استفسار

 

األشهر القليلة  خاللالقصيرة إلى المنظمات واألفراد " اإلعالمية" المنشوراتوأرسلت أكثر من مليون نسخة من 
موجهة إلى الشركات في القطاعات الستة " اتالممارس أفضل"كتيبات مصممة بشكل منفصل عن  ُوضعتكما . األولى
 (.الضيافة وتجارة التجزئة والرعاية االجتماعية والتنظيف واألمن وتصفيف الشعر والمالبس) تأثرااألكثر 

 

 توأعد ،األجور الجيدة إلى تحسين األداء يمكن أن تؤد  دراسات حالة تبين كيف اتالكتيب هذه تضمنتو
 .أيضا توزيعها تولتوهيئات التدريب التي  الاألعم الجمعياتبالتعاون مع 

 
 

، نظمت حمالت توعية باستخدام الحد األدنى الوطني لألجورب، وفي الوقت الذ  بدأ فيه العمل 4111وفي عام 
والبطاقات  والقواعد الورقية لألكوابالصحافة الوطنية واإلذاعة المحلية ومجالت الشباب وإعالنات اإلنترنت 

واستخدمت وكالة مستقلة ألبحاث . دفت حملة أخرى اإلعالنات التلفزيونية والصحافة النسائيةواسته. البريدية
  -تم إنشاء موقع تفاعلي . السوق للتحقق من الوعي وكانت النتائج إيجابية بوجه عام

 wage-inimumm-www.gov.uk/browse/working/tax -  لمساعدتهم  القراراتلتزويد المستخدمين بشجرة
 .ماستحقاقاتهعلى تقييم 

 

وسائل العديدة، بما في ذلك النشرات اإلعالمية مستمر بالحد األدنى الوطني لألجور وال يزال نشر الزيادات في 
 مؤتمر نقابات العمالأصدر  وقد. العمل أصحابمليون من  0,1التي ترسلها السلطات الضريبية إلى  المنتظمة

على شبكة اإلنترنت وغيرها من  من خالل مواقعه بانتظام، وهي متاحة للجميع محَدثة إرشاداتمنذ البداية 
 الشبكات

 (www.tuc.org.uk/extras/nmwenforcement.pdf) .قوم بنشر وتقديم المشورة بشأن وهناك جماعات أخرى ت
 بالعمل المنزلي، على سبيل المثال، الفريق الوطني المعني الحد األدنى الوطني لألجور

(homeworking-group-www.gn.apc.org/network/national.) 
  

 .2013كلية داروين، كامبريدج،  ويليام براون،: المصدر
 

، جمعت بين زيادة الوعي وتيسير 4101وبالمثل، أجريت في كوستاريكا حملة وطنية للحد األدنى لألجور في عام 
خط هاتفي ساخن جديد يسمح للعمال  عن طريقمعلومات تقديم ومن السمات الرئيسية للحملة . وتشجيع الشكاوى

. تلقى هذا الخط الساخن عشرات اآلالف من المكالماتو. الهوية ومجهولةريقة بسيطة باإلبالغ عن انتهاكات األجور بط
د، ببيانات علنية تدعو إلى احترام الحد األدنى وأثناء الحملة، أدلت الشخصيات الهامة، بما في ذلك رئيس البال

  48.لألجور
 

المعروف على  راألجحيث يمكن لمعيار ، المنظمغير  االقتصادحتى في  االمتثالويمكن لنشر المعلومات أن يحسن 
توقعات وسلوك العمال من جور ويغير ألتحديد افي دورا توجيهيا  يؤد أن  (رجلأل األدنىمثل الحد ) نطاق واسع
 ".المنارةتأثير  " يعرف بأسمما وهو  –العمل  وأصحاب

 
 

 "الحد األدنى لألجور في البرازيلالمتعلق ب" تأثير المنارة 

فيه إن الحد األدنى لألجور  نمقاال يقوال( 0797)بالتار سوزا و ، كتبمن القرن العشرين في أواخر السبعينات
. تجاوز بكثير النطاق الطبيعي لهذه السياسة ورأجتحديد ب فيما يتعلق" تأثير المنارة"في حالة البرازيل كان له 

الصغيرة، التي نادرا  المشروعاتتحديد األجور للعاملين في  بتوجيهالحد األدنى لألجور  قامووفقا لهذه الحجة، 
                                                           

(48)
Trejos, J. D. (2013). La aplicación de los salaries mínimos en Costa Rica con énfasis en el sector rural. Unpublished 

mimeo. San José, Research Institute in Economic Sciences, University of Costa Rica. 

http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/enforcement/WCMS_462302/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/enforcement/WCMS_462302/lang--en/index.htm
http://www.gov.uk/browse/working/tax-minimum-wage
http://www.tuc.org.uk/extras/nmwenforcement.pdf
http://www.gn.apc.org/network/national-group-homeworking
http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/enforcement/WCMS_462300/lang--en/index.htm
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وحتى العاملون لحسابهم الخاص يستخدمون الحد األدنى لألجور . المنظمما يتم تفتيشها، وكذلك في القطاع غير 
 .حديد السعر الواجب دفعه مقابل منتجاتهم أو خدماتهملت مرجعًا

بتقدير ( 4110) وآخروننير  قام و. تقييمات تجريبية تالعديد من الدراسات هذا المفهوم، ووضع تناقشوقد 
 بتعديل وقاموا، 0774سبتمبر  /أيلولالنسبة المئوية للعاملين الذين يحصلون على الحد األدنى لألجر في 

العام ) المنظمأرادوا تقييم أهمية الحد األدنى لألجور في االقتصاد و. ساعة 21ى أسبوع مدته العمل إل ساعات
تم تعريف العمال و. والعاملين لحسابهم الخاص المنظم، فضال عن االقتصاد غير (على حد سواء والخاص
بدون "ل االعمهم  ظاميينالنالعمال غير  بينما كان ،"الحاملين لبطاقات الهوية عمالال" باعتبارهم النظاميين

 ."بطاقات هوية
 

في  49)أنه على الرغم من أن عدم االمتثال بين العمال غير النظاميين كان مرتفعا  وآخروننير  وقد وجد 
في المائة من العمال غير النظاميين يحصلون على الحد األدنى لألجور  02، فإن ما ال يقل عن (المائة

ومن بين العاملين لحسابهم الخاص، . في هذا القطاع من سوق العمل األداة هذهبالضبط، مما يدل على أهمية 
 .الحد األدنى لألجور مقارنة بالقطاعات األخرىبتكشف األرقام عن وجود صلة أضعف 

 
 : أنظر

Souza, P. R. and P.E. Baltar (1979). “Salário mínimo e taxa de salários no Brasil”. Pesquisa e Planejamento 
 Econômico, Vol.9, No.3, pp.629-60 
Neri, M.; Gonzaga G.; and J.M. Camargo (2001). Salario Mínimo, Efeito-Farol e Pobreza. Revista de Economía Política 21(2): 78-
90.  

 
 دور منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال 6-4

 
 يين لرفع مستوى االمتثالاالجتماع الشركاءلماذا يلزم التشاور ومشاركة 

 
. تصميم وتنفيذ وإنفاذ سياسات الحد األدنى لألجور منيتوقف االمتثال للحد األدنى لألجور على فعالية العملية برمتها 

بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال،  ينالمناسب تمعدالهيكل الو مستوىن تحديد وتبدأ هذه العملية م
 .تيسير وتشجيع االمتثال عند الحاجةالمتعلقة بتدابير الفي وتمتد إلى النظر 

 

للشركاء االجتماعيين في  مبدأ التشاور والمشاركة الكاملين على أساس المساواة يمثلوكما هو مبين في الفصل الثالث، 
 .03149التوصية رقم  و 030االتفاقية رقم أحد دعائم  األجور الدنياإنشاء وتشغيل نظم 

   

تفق عليه امستوى  عندلتي تسمح بتحديد الحد األدنى لألجور او -فالعملية التشاركية لتحديد الحد األدنى لألجور 
لشركاء االجتماعيين أمام ا الحد األدنى إضفاء قدر أكبر من المشروعية علىتميل إلى  -العمل  وأصحابالعمال ممثلو

 .وبالتالي تيسير االمتثال
 

ك لقانون الحد األدنى لألجور، وبالتالي وعالوة على ذلك، يمكن لعملية صنع القرار الثالثية أن تيسر التفسير المشتر
  50.تفاد  سوء الفهم واالرتباك بين العمال وأصحاب العمل

 

العمل أن تنشر معلومات عن الحد  وأصحابالمعدالت، يمكن لمنظمات العمال  وضعوباإلضافة إلى المشاركة في 
لممثلي أصحاب العمل المقدمة التدريب  نشطةألويمكن . الصلة ذو األدنى لألجور ألعضائها وتقدم المشورة والدعم 

 .الوعي أو سوء الفهم غياببسبب االمتثال  عدم يكون أالعلى ضمان أن تساعد وممثلي العمال 
 

 ومن العوامل الرئيسية أيضا تمكين العمال من المطالبة بحقوقهم من خالل الشكاوى الفردية وكذلك العمل الجماعي

 أو النقابات ممثلي أن على التشريع ينص الفلبين، في. الدور هذا من جوانب على القانون ينص البلدان، بع  وفي
  .التفتيش عمليات أثناء العمل مفتشي دائما يرافقوا أن ينبغي العمال مصالح يمثلون الذين العمال

                                                           
(49(

 .010الصفحة  ،(4102)الدراسة االستقصائية العامة بشأن نظام الحد األدنى لألجور منظمة العمل الدولية،  
 

)50(
 e Implementation of Minimum Wage: Challenges and Creative Solutions”, Working Paper Benassi, C. 2011, “Th

  No.12, ILO GLU, March 
 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312276
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312473:NO
http://www.ilo.org/global/standards/WCMS_235303/lang--en/index.htm
http://www.global-labour-university.org/fileadmin/GLU_Working_Papers/GLU_WP_No.12.pdf
http://www.global-labour-university.org/fileadmin/GLU_Working_Papers/GLU_WP_No.12.pdf
http://www.global-labour-university.org/fileadmin/GLU_Working_Papers/GLU_WP_No.12.pdf
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ويتعين على . المتعاقدة وممثلو نقابات العمال بدور خاص في إنفاذ االتفاقات الموسعة المنشآتفي النرويج، تضطلع و
 يحملوا أن الباطن من المتعاقدين لموظفي ويمكن. المتعاقدة أن تكفل التزام المتعاقدين من الباطن باالتفاقات المنشأة
  .في المناطق التي تقع ضمن نطاق االتفاق الجماعي الموسعالتى لم تسدد عن مدفوعات األجور  المسؤولية المقاولين

  

وينطبق . أجور العمال وظروف عملهم التفتيش علىالحق في  العمالية واعد تكفل للنقاباتولدى النرويج وأيسلندا أيضا ق
ذلك في النرويج على موظفي المقاولين من الباطن في المناطق المشمولة باالتفاقات الموسعة، بينما ينطبق ذلك في 

عن التزامات أجور  ومجتمعين منفردينن يفإن المتعاقدين في النرويج مسؤولوعالوة على ذلك، . عموما أيسلندا
  51.المقاولين من الباطن

 
 

العمل الملتزمين باتفاق جماعي أحكامه وأن  وأصحابالعمل  أصحاب جمعياتوينص التشريع في فنلندا على أن تحترم 

 .االتفاق من جانب أعضائها تطبيقمنظمات أصحاب العمل  تراقب
 

األجور غير المدفوعة إلى المحكمة نيابة عن  بشأنعمال رفع دعاوى إسرائيل، يمكن لمنظمات الووفي بلدان مثل الهند 

 .العامل المعني

 
 

 تفتيش العمل 5- 6
 

 عدد وواجبات مفتشي العمل
 
 اتوهناك عدد من المؤشرات لتقييم قدر  52.ضمن نطاق ومسؤوليات إدارات تفتيش العمل لألجور األدنىإنفاذ الحد  يقع

قدار العقوبات ، وعدد وميتم إجرائهاعدد المفتشين، وعدد عمليات التفتيش التي  :تفتيش العمل، بما في ذلك أنظمة
  .ن تدريبا سليمايالمفتش مدى تدريبتعتمد فعالية تفتيش العمل أيضا على و. المفروضة عمليا

 

غيرها من تفتيش العمل توفير ما يكفي من الموارد البشرية و قبلومن الشروط المسبقة إلنفاذ القوانين بفعالية من 
متفق عليها داخليا لتحديد العدد المناسب لمفتشي العمل، فإن معايير منظمة  معادلةوعلى الرغم من عدم وجود . الموارد

 .على نحو فعال هيئة التفتيشالعمل الدولية تنص على أن يكون عدد المفتشين كافيا لضمان أداء مهام 
 

 منشأةالعمل، وعدد العمال لكل  مكان وحالةوحجم  ،عدد المفتشين: ةويمكن قياس نطاق هذه الواجبات بالمعايير التالي
 53.ومدى تشعبها األحكام القانونية التي يتعين إنفاذها يتعين تفتيشها، وعدد

 
ويجب أن يكون مفتشو العمل قادرين على الوصول إلى المنشآت الخاضعة للتفتيش، وفحص سجالت األجور وغيرها 

 بدءوينبغي أن يكون مفتشو العمل قادرين على إصدار تحذيرات أو . ت مع العمال واإلدارةمن الوثائق، وإجراء مقابال
 .عقوبات في حاالت عدم االمتثالالإجراءات إدارية حتى يتمكنوا من فرض 

 

 الحاجة إلى استراتيجيات استباقية

وينبغي أن . المقررةالتفتيش عمليات  يحل موعد إجراءيتدخل مفتشو العمل عموما إما عند تلقي الشكاوى أو عندما 
قدر  وفي متناول الجميعالشكاوى لضمان التطبيق الفعال ألحكام الحد األدنى لألجور بسيطة  تقديم تكون إجراءات

تحديد االستباقي  عن وليسوفي سياق األجور، هناك ميل إلى أن تكون عمليات التفتيش ناشئة عن الشكاوى . اإلمكان
  .رامج واستراتيجيات تفتيش العملألهداف التفتيش في سياق ب

 

تقوم أن والشكاوى، يمكن أن تشمل االستراتيجيات االستباقية حمالت توعية  على القائمة رد الفعلولتجنب استراتيجية 
مؤسسات المالية العامة الويمكن الحصول على البيانات من . إحصاءات العمل بناًء علىمستويات االمتثال  بتحليل

ومن شأن ذلك أن . عدم االمتثال تاحتماال يزيد فيهاالتي  المنشآتاعي من أجل تحديد القطاعات أو والضمان االجتم
                                                           

(51)
 Eldring, L. and K. Alsos, (2012). European Minimum Wage: A Nordic Outlook Fafo Report, Norway, p.73 

((52
ففي ألمانيا والمملكة المتحدة مثال، تقع مسؤولية إنفاذ الحد األدنى لألجور على عاتق . ذ الحد األدنى لألجورمؤسسات أخرى بإنفا تقومفي بع  البلدان،  

 .سلطات الجمارك
(53(

 (4114)العمل  الدراسة االستقصائية العامة لمنظمة العمل الدولية بشأن تفتيش 
 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09661/09661(2006)1B.pdf
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التعاون بين إدارات تفتيش العمل ومؤسسات المالية العامة والضمان  يعدولهذه األسباب، . يسهل التدخالت المستهدفة
تعلقة بالمبالغ المعلنة ألغراض الضرائب والضمان وال سيما فيما يتعلق بتقاسم المعلومات الم -االجتماعي مهم جدا 

 .االجتماعي
 

ويمكن أن يكون (. أدناه 0انظر اإلطار )وقد مكنت التكنولوجيا مفتشي العمل من مراقبة مدفوعات األجور بطرق جديدة 
 .ذلك أيضا آلية لرصد وتحسين االمتثال، حيثما يوجد الحد األدنى لألجور

 

 1اإلطار 
 تكنولوجيات الجديدة لمراقبة دفع األجوراالعتماد على ال

 

لعمال الوطنيين ادفع أجور ب ملزمة قانونا 2117منذ عام المنشآت جميع  أصبحت في اإلمارات العربية المتحدة،

كون يتيح هذا النظام لوزارة العمل أن وي. غيرها من مقدمي الخدمات المالية وأوالمهاجرين عن طريق المصارف 
ويتيح هذا النظام أيضا . داخل البلد المنشآتاألجور في  دفع ت شاملة لألجور وآلية إلكترونية لرصدلديها قاعدة بيانا

 الشركات غير الممتثلة  فرض الجزاءات علىويمكن في الوقت المناسب الكشف عن التأخيرات في دفع المرتبات 
 

 2111منظمة العمل الدولية لعام لالتقدم والتحديات، ورقة عمل : تفتيش العمل في الدول العربية: المصدر
 

 

 اإلجراءات اإلدارية السريعة المسار
 

لزيادة إنفاذ قوانين العمل، تم تمكين وكاالت إدارة العمل اإلسرائيلية من تغريم  4100 عام في إسرائيل، وبموجب قانون
ون، كانت وقبل هذا القان. عن انتهاكات الحد األدنى لألجور من خالل اإلجراءات اإلدارية السريعة أصحاب العمل

 .الوحيدة االنتصافوسيلة المالحقة الجنائية هي 
 

، مما أدى إلى تحسين جنائيةوقد أدخلت هذه اإلصالحات عقوبات مالية، باإلضافة إلى إمكانية فرض عقوبات 
 .موظفا إضافيا لتفتيش العمل 041ورافق هذه التدابير تعيين . خاللها الغرامات من ُتفرضاإلجراءات التي 

 

من القطاع الخاص " مفتشي األجور"وينص التشريع أيضا على التقييم الذاتي لصاحب العمل من خالل خطة تشمل 
مات األمن والتنظيف المسؤولية المشتركة لوكاالت االستخدام الخاصة التي تقدم خدعلى ، والحكومة الذين تعتمدهم

 .ومتلقي الخدمات تقديم الطعاموخدمات 
 

فى فرص العمال من  تزيد ،ونتيجة لذلك. على حد سواء وكالة التوظيف والمستخدمل مصالحًاهذه العملية  نشئوت
ي وأظهرت البيانات الت. عطي ميزة للعمال في حاالت التقاضيت اشجع على االمتثال، كما أنهتبحقوقهم، و مطالبةال

 .المالية العقوباتجمعتها السلطات في إسرائيل زيادة كبيرة في إجراءات اإلنفاذ وزيادة في استخدام 
 

 التدابير الرئيسية إلنفاذ قوانين العمل اإلسرائيلية. 1الجدول 
 

الملفات التي  السنة
 تم فتحها

الملفات التي 
 تم غلقها

تحذيرات ال
بشأن 

اإلجراءات 
 الجنائية

لغرامات ا لوائح االتهام
 الجنائية

ت تحذيراال
 داريةاإل

 العقوبات المالية

2011 1118 1531 789 283 512 - - 

عقوبة مبلغها  332 7771 193 72 130 3279 3230 2012
 اإلجمالي

شيكل  31197950
 إسرائيلي

سوق العمل والسياسات االجتماعية،  - االقتصاد  الميدان في والتنمية ونالتعا منظمةوزارة االقتصاد، التقرير المرحلي الثاني عن تنفيذ توصيات / دولة إسرائيل : المصدر

 .4101أغسطس  /  آب

  

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2014/487059.pdf
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 الرادعة العقوباتنظم  6- 6

 
 رادعة وسريعة العقوباتينبغي أن تكون 

 

ولكي يكون نظام . للعقوباتللتفتيش والتعرض خضوعهم  العمل احتمال أصحابيرى  عندما يلقى االمتثال قبوال
 .ةتكون رادع حتى بالقدر الكافي مرتفعة عقوباترادعا، يجب أن يتضمن  تاالعقوب

 
تكلفة اقتصادية  حيث يحفز فرض ،تكون فعالة ورادعة حتىبالضرورة ذات طابع جنائي  العقوباتال ينبغي أن تكون و

غرامات مالية " اتقوبالع خطط" على االمتثال، وفي الحاالت التي ال تفرض فيها ،دم االمتثال يخلق حافزا لالمتثاللع

عالية، ينبغي استكمالها بتكاليف ثابتة إضافية، مما قد يتسبب في خسائر غير مباشرة، مثل فقدان اإلعانات الحكومية، على 

.سبيل المثال
54
  

 

 رادع أكبر بمثابةالفورية  العقوباتلذا فإن . على الردع قدرتها على العقوباتطول اإلجراءات الالزمة لفرض  يؤثركما 
 .، خاصة إذا كانت نتائجها غير مؤكدةالطويلةمن اإلجراءات 

 

الكافية  الموارد المحاكم ال تملكالقضائية، غالبا  اإلجراءات، عندما تفرض العقوبات عن طريق المثالسبيل  فعلى
أنه ال  العمل ألنهم يدركون هذا الوضع ويرون أصحابوقد يشجع ذلك عدم امتثال . للتعامل مع قضايا العمل بكفاءة

 .بفرض العقوباتيوجد أ  تهديد محتمل 
 

 .النتيجة غير مؤكدة إذ تكونتقديم دعاوى انتهاك للمحكمة،  عنالعمال  ذلك يثني، من المرجح أن قتالو ذات وفي

 
 فرض الغرامات؟بتفويض ال

 

انتهاكات قانون العمل، غرامات على  سلطة فرض إدارات تفتيش العمل لم تخولكوستاريكا هي واحدة من عدة بلدان 
فرض غرامة بمجرد أن  وكقاعدة عامة، ال تؤد  عمليات التفتيش في كوستاريكا إال إلى. بما في ذلك ما يتعلق باألجور

 .استمرار المخالفةلمتابعة ايثبت تفتيش 
 

وبالمثل، . مفروضةالتي تحدد الغرامة ال لعمل أن تقدم القضية إلى المحكمةهذه الحاالت، يجب على مفتشية امثل وفي 
ومع ذلك، فإن اإلجراءات القضائية طويلة وال تؤد  . يطلب من العمال المطالبة بمبالغ األجور المستحقة في المحكمة

حول  تساؤالتوهذا يثير . الزهيدةجور األ عن المتأخراتوسداد إلى فرض غرامات  القضايانسبة صغيرة من  سوى
 55.الدنيا عن طريق تعزيز نظام العقوبات باألجور لاالمتثا من تحقيق المزيد مدى إمكانية

 

الرادعة لمعالجة االنتهاكات العمود الفقر  الضرور  أل  نظام امتثال  اتاتيجيات تفتيش العمل ونظم العقوباستر وتمثل
ير ، مثل العمال غيعانون من الضعفالعمال إلى التمثيل الجماعي أو  يفتقر حيثوينطبق ذلك بوجه خاص . موثوق به
  56.والعمال المنزليين والعمال المهاجرين ذو  المهارات المتدنية والمهاجرين غير الحاملين للوثائق الالزمة النظاميين

 

  

                                                           
((54

 Chang, Y-M. and I.Ehrlich (1985). “On the economics of compliance with the minimum wage law”, Journal of 

Political Economy, Vol.93, pp.84-91.  
((55

 Vega, M. L. and R. Robert (2013). Labour inspection sanctions: Law and practice of national labour inspections. 

Labour Administration and Inspection Programme Working Document No. 26. Geneva, ILO; Trejos, J. D. (2013). La 
aplicación de los salaries mínimos en Costa Rica con énfasis en el sector rural. Unpublished mimeo. San José, 

Research Institute in Economic Sciences, University of Costa Rica. 
((56

نظم الدولية،  لالطالع على المزيد من المعلومات عن كيفية تصميم مختلف البلدان للعقوبات المتعلقة بانتهاكات الحد األدنى لألجور، انظر منظمة العمل 
 .019-013، الصفحات 4102الحد األدنى لألجور، الدراسة االستقصائية العامة لعام 

 

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/103/reports/reports-to-the-conference/WCMS_235287/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/103/reports/reports-to-the-conference/WCMS_235287/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/103/reports/reports-to-the-conference/WCMS_235287/lang--en/index.htm
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 استرداد األجور المستحقة والحماية من اإليذاء 6-7
 

 تبسيط اإلجراءات اإلدارية
 

بسبب نقص المدفوعات المستحقة واألجور  المتأخرة األجور الحصول على يمثل تمكين العمال من ممارسة حقوقهم في
 من خاللوفي عدد كبير من البلدان، يمكن للعمال ممارسة هذا الحق . جزءا ال يتجزأ من إنفاذ الحد األدنى لألجور

دعاوى قضائية السترداد المبالغ غير المسددة  برفعومع ذلك، فإن مطالبة العمال . المحاكم أو مع السلطات اإلدارية
 .تنطو  على عمليات طويلة ومكلفة وقدتكون مرهقة غالبا ما 

 

 بدفع مباشرة األمر من العمل مفتشي البلدان بع  مكنت وقد. عدد من البلدان إجراءات إدارية أبسط وفريالسبب  ولهذا
 .، مثل كندا وجنوب أفريقيا وتايلند وتركيا والواليات المتحدةاألجور متأخرات

 

أن تتضمن  المهم من أنه إلى 4101 العامة االستقصائية الدراسة في الدولية لالعم منظمة خبراء ةلجن وأشارت
 :يلي ما لألجور، األدنى للحد االمتثال بشأن اتخاذها يتعين التي التدابير مجموعة

 

وفعالة للموظفين الذين لم تحترم حقوقهم المتعلقة باألجر األدنى، حتى  سهلة المنالضمان سبل انتصاف قانونية ... 
بغ  النظر عن العقوبات اإلدارية أو ووفي غياب هذه التدابير، . تسنى لهم استرداد المبالغ غير المسددة المستحقة لهمي

. ، لن يتم تصحيح الحالة الناجمة عن عدم االمتثال، ألن األجور ستظل غير مدفوعةالمخالفينالمطبقة على  الجنائية
خطر من جانب العمال المعنيين إال إذا كانوا محميين من هذه االنتصاف  سبللوأخيرا، ال يمكن ضمان االستخدام الفعال 

هذه المخاطر حادة بشكل وتكون عملهم؛  صاحببدء إجراءات ضد بسبب شروعهم في اإليذاء الذ  قد يتعرضون له 
 (349الفقرة . )خاص في فترات األزمة االقتصادية التي تتسم بارتفاع مستويات البطالة

 
 

 ةالمنظم سمةال إضفاء 6-8
 

 توصية جديدة لمنظمة العمل الدولية
 

. تحديا كبيرا لحقوق العمال وله أثر سلبي على تنمية المنشآت المستدامة ةالمنظمغير  السمةيشكل ارتفاع معدل انعدام 
 .كما أنه يشكل تحديا كبيرا إلنفاذ الحد األدنى لألجور

 
 

إلى  المنظمبشأن االنتقال من االقتصاد غير  412 رقم لدوليةتوصية جديدة لمنظمة العمل ا 4101واعتمدت في عام 
، مع ضمان الحفاظ المنظم، وتقدم إرشادات لتسهيل انتقال العمال والوحدات االقتصادية إلى االقتصاد المنظماالقتصاد 

  .ئمة وتحسينها خالل فترة االنتقالعلى سبل العيش القا
 

 :على ما يلي 03وتنص المادة 
 

جميع  لتغطيةتدريجيا، في القانون والممارسة،  تمدألعضاء أن لدول ا، ينبغي لالنتقال إلى االقتصاد المنظمفي عملية ا"
 ."أدنى لألجور وحًدا، ةوظروف العمل الالئق الجتماعي وحماية األمومةالضمان افي االقتصاد غير المنظم،  العاملين

 

سبل وتدابير اإلنفاذ، بما في ذلك على سبيل المثال تحسين  وتدعو التوصية أيضا إلى الجمع بين الحوافز واالمتثال
التمويل نتيجة لالنتقال، وتخفي  تكاليف االمتثال للوحدات االقتصادية الصغيرة وخدمات األعمال  الوصول إلى

، وكذلك التغطية األوسع نطاقا لتفتيش العمل في والمساهماتعن طريق تبسيط النظم الضريبية  ومتناهية الصغر
 .قتصاد غير المنظماال

 

 بيرو منمثال 
. السلطات الحكومية المسؤولة عن االمتثال بسط نفوذل بدايةنقطة  التشغيلعلى  ةالمنظم السمةفي بيرو، أتاح إضفاء 

 يشترط أن تصدر، 4119في عام  تم إدخالهالذ  ( إليكترونيكا ابالني)تسجيل العمال إلكتروني لوفي إطار نظام 
وبينما يتعين على العمال . ا ثالثة عمال أو أكثر إعالنات الضمان االجتماعي الشهرية على اإلنترنتالتي لديه المنشآت

ونتيجة . تخضع لعمليات التفتيش قدالشركات أكثر وعيا بأنها  أصبح هناك وضوحا أكثر وأصبحتالتسجيل في النظام، 
بغيرها من أصدرت إعالنات عبر اإلنترنت مقارنة  التي المنشآتااللتزام بالحد األدنى لألجور أعلى بين  أصبحلذلك، 
 .المنشآت
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. التي لم تصدر اإلعالنات أثر إيجابي على االمتثال المنشآتعلى  الحاليمفتشية العمل تركيز ومن المتوقع أن يكون 
 المنشآتأن  مفتشية العمل بيانات أفضل عن أماكن العمل والعمال الذين يستخدمونهم، في حين يبدولويوفر هذا النظام 

عامل سنويا في  آالف 01وقد أسفرت إجراءات تفتيش العمل عن تسجيل نحو . تخضع لعمليات التفتيش قدتدرك أنها 
 .هيئة التفتيش تعاني منهاالتي الموارد البشرية قيود كبير بالنظر إلى  عددالسنوات األخيرة، وهو 

 

 .ظمة العمل الدوليةبمزيد من العمل بشأن هذا الموضوع في من ويتم االضطالع
 انظر أيضا صفحة منظمة العمل الدولية بشأن االقتصاد غير المنظم 
 ( 412رقم ) 4101إلى االقتصاد المنظم،  المنظم غير االقتصاد من االنتقال  -( 412)رقم  أنظر التوصية 

 

 
 

 برامج التوظيف العامة 6-2

 
 االهتمام المتجدد ببرامج التوظيف العامة 

 
بتطوير برامج التوظيف العامة، بما في ذلك  في السنوات األخيرة، أبدت بلدان نامية عديدة اهتماما متجددا بالتزامها

األجل،  قصير التشغيلليد والغرض الرئيسي منها هو الجمع بين تو. التشغيلأو خطط ضمان / برامج األشغال العامة و 
 .أو مشاريع حماية البيئة( مثل المباني العامة)األصول غيرها من األساسية و البنيةوالحد من الفقر، وإنشاء أو تطوير 

 
في الهند، وبرامج األشغال العامة الموسعة  التشغيل الريفيومن األمثلة على ذلك برنامج المهاتما غاند  الوطني لضمان 

 .برنامج شبكة األمان اإلنتاجية في إثيوبياوفي جنوب أفريقيا، 
 

د األشخاص الذين وتمثل معدالت األجور جانبا هاما من جوانب تصميم برامج التوظيف العامة، ألنها تؤثر على عد
في تؤثر التي يتلقاها المشاركون، و المحولة اإلعانات، ومقدار (العاملة اليد عرض استجابة)يتطوعون للمشاركة فيها 

وباإلضافة إلى ذلك، يحدد معدل األجور المحدد في برامج التوظيف العامة مدى . تكلفة هذه البرامجعلى نهاية المطاف 
 .األخرى االقتصادية نشطةلأل بالنسبة آثار من ذلك على يترتب وماالفقيرة من السكان هذه البرامج للفئات  جاذبية

 
، أقلميزانية معينة ب استحداثهاعدد الوظائف التي يمكن  سيكون، عند مستوى مرتفع جدا وإذا تم تحديد معدل األجور

وإذا . على قطاعات أخرى معرقلةثار البرامج أقل فعالية عموما في استهداف الفقراء، ويمكن أن يكون لها آ وستكون
تدني لمشاركين لن يكون كافيا، ومن المرجح أن تكون النتيجة ا أسرمنخفضة جدا، فإن تأثير الرفاهية على  األجوركانت 

 .اإلنتاجيةدوران وانخفاض الارتفاع معدل و معنوياتال
 
  

 معرفة المزيد عن األجور في برامج التوظيف العامةل 
 

 

 في تحسين االمتثال بشكل عام برامج التوظيف العامةلماذا يساهم الحد األدنى لألجور في 
 

ني لألجور في تعزيز االمتثال أيضا في يتمثل األثر اإليجابي لبرامج التوظيف العامة التي تتقيد بالحد األدنى القانو
 يفقدونالقطاع الخاص الذين يدفعون أقل من الحد األدنى لألجور  فيألن أصحاب العمل  وهذا يحدث. القطاع الخاص

قدرة العمال من وهذا يحسن . التشغيل ضمان مخططات فيموظفيهم الذين يفضلون العمل في برامج األشغال العامة أو 
بين العمال بشأن  ترفع الوعىوباإلضافة إلى ذلك، يمكن لبرامج التوظيف العامة أن . األجور نبشأعلى التفاوض 

 .استحقاقاتهم األساسية
 

وقد لوحظ . ، تشجيع االمتثال في القطاع الخاص"أخيرمالذ الذ  يلجأ إليه كالعمل  صاحب"وبإمكان الحكومة، بصفتها 
 :على سبيل المثال، في الهندهذا التأثير، 

 
 
 

http://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/informal-economy/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/informal-economy/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R204
http://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Publications/working-papers/WCMS_223867/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/enforcement/WCMS_464261/lang--en/index.htm
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 الهند في الريفي التشغيل لضمان الوطنية الخطةوالحد األدنى لألجور 
 

 عاميمقاطعة في  411 في العمل بها أبد التي، الهند في الريفي التشغيل لضمان الوطنية الخطةتم توسيع نطاق 
إلى توفير  الخطةسعى تو. 4101-4117مقاطعة في الفترة  407 تغط حيث اد بأكملهشمل البالت، ل4111-4114

 في الراغبة الريفية المعيشية األسر جميع على ويتعين. يوم عمل لكل أسرة في المناطق الريفية 011ضمان يصل إلى 
 .عمل بطاقة لها تصدر نأو لها التابعة (ران بانشاياتج)القرى  جالسم ىلد نفسها تسجل أن العاملة اليد توريد

 
 

 األجور وارتبطت. الحد األدنى لألجور لتقاضيبل أيضا  فحسب استحقاقا قانونيا للعمل عند الطلب الخطةوفر توال 
الحد بالزراعيين، ثم  بالنسبة للعمال على مستوى الوالية لألجورالقانوني  األدنىفي البداية بالحد  الخطة بموجب هذه

 مقارنةوهو تغيير هام في السياسة العامة  -الرجال والنساء أجورا متشابهة  ويتقاضى. الوطنية لألجور األدنى
 14حوالي ل فرص عمل ، تم توفير4101-4117وتشير البيانات إلى أنه في الفترة . السابقة التشغيل ضمان مخططاتب

  57.المعيشية يوما لألسرة 41 بمتوسط، مقاطعة 407مليون أسرة في 
 

وفي المناطق الريفية، تضاعف . ، زاد معدل االمتثال للحد األدنى لألجوراوتوسيعه التشغيل ضمان بخطة األخذ ومع
- 4117 يفي المائة في عام 27,3إلى  4111-4112 الفترةفي المائة في  44,2االمتثال المقدر من تقريبا 
 انخفضت كما ،العرضيين والعمال النظاميين العاملين بأجر بين الريفية راألجو في الفجوة وانخفضت  4101.58
 .  الهند في الريفية المناطق في الجنسين بين األجور في الفجوات

  

. دورا هاما فيها تلعب التشغيلضمان  خطةلهذه االتجاهات، يبدو من المعقول أن  متعارضةتفسيرات  توجدوفي حين 
أنه كنتيجة  4100-4111 الفترة بين األعواموالية هندية على مدى  07في  مقاطعة 427 فيووجدت دراسة أجريت 

في المائة  1,3 بنسبةالحقيقي  اليومي معدل األجر الزراعيزاد  الهند في الريفي التشغيل لضمان الوطنية الخطة لتطبيق
اإلناث غير العامالت أجور أثر إيجابي كبير على  اكان له الخطةكما أظهرت دراسة أخرى أن  59.في المتوسط
ومنذ ذلك الحين،  60.الخطةطبق بها التي لم تمقارنة بالمناطق  الخطةفي مناطق أكثر ٪ 3بنسبة  زادت التي المنتظمات

  61.النتائج هذه اتجاه صحة أكدت العديد من الدراسات األخرى
 
 
 
 سالسل التوريد العالمية 6-16

 
العمال الذين يعملون في سالسل التوريد العالمية أفضل بالعديد من  خاصةالاألجور وظروف العمل  على الرغم من أن
وجود يظل ، (المنظموخاصة في االقتصاد غير )في الشركات التي تزود السوق المحلية  التى تقدمهاأحيانا من تلك 

الطرف عند  وراأج النساء ىتتقاض، المنشآتوفي العديد من  62.قلق مصدر العمل الطويلة وساعات المنخفضة األجور
 63.األجور من هيكل األدنى

 

في كثير من األحيان تتجاوز  حيث - من القضايا البارزةالمفرط مع العمل اإلضافي  جدا طويلةال العمل ساعاتعد تو
على سبيل . 31و  0االتفاقيتين رقم  بموجبفي األسبوع  ساعة 23 والبالغ الدولية العمل منظمةل المحدد األقصى الحد

الصينية والتايالندية  سلسلة التوريدالخاصة بساعات العمل في المصانع عن إحدى الدراسات الحديثة وجدت  المثال،

                                                           
(57)

   www.nrega.nic.in 
(
 

(58
 Rani, U. and P. Belser (2012). The effectiveness of minimum wages in developing countries: The case of: أنظر 

India”, in International Journal of Labour Research, Vol. 4, Issue 1, pp. 45–66; and Rani et al., (2013). “Minimum wage 
coverage and compliance in developing countries”. International Labour Review, Vol.152, No.3-4, pp.381-410 

((59
 Berg E., Bhattacharyya S., Durgam R., and M. Ramachandra, “Can Rural Public Works Affect Agricultural Wages? 

Evidence from India”, CSAE Working paper WPS/2012-05, University of Oxford 
(60)

 M. Azam, “The Impact of Indian Job Guarantee Scheme on labour Market Outcomes: Evidence from a natural 

experiment”, IZA Discussion Paper DP No.6548, IZA 
(61)

 Rani, U. and R. Sen (forthcoming). “Economic growth and the role of labour market institutions in : أنظر على سبيل المثال 

India” in Hayter, S. and Lee C H (eds.) Industrial Relations in Emerging Economies. ILO, Geneva. 
((62

 Miller, D, and Hohenegger, K. (2016) (forthcoming), ‘Valuing labor, buying practices and the low wage question in 

apparel supply chains’, preliminary version, ILO-INWORK 
(63)

  JETI (Joint Ethical Trading Initiatives),2015. “Living wages in global supply chains: A new agenda for business”.   
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 64.ساعة في األسبوع 41في المائة من العمال في هذه المصانع يعملون أكثر من  23منتجات كرة القدم أن المنتجة ل
فعلى سبيل المثال، خلصت . ية مدفوعة األجر أيضافترات راحة كافية وإجازة سنو يشيع غيابوباإلضافة إلى ذلك، 
 العمل من يوم راحة واحد يتلقوا لم دراستها تمتالتي في المائة من العاملين في المصانع  41الدراسة نفسها إلى أن 

 .أيام ةسبع كل في األقل على

دت بع  العالمات التجارية استجابة لمطالب العمال بزيادة األجور وتحسين ظروف العمل في سالسل التوريد، اعتمو
األجور "أو " معيشيةال وراألج"المسؤولية االجتماعية للشركات والتي شملت الممارسات الخاصة بوتجار التجزئة 

تنفيذ الشروط الدنيا في سالسل التوريد  ئهامن أعضا تستوجبالخاصة بهم، والتي في مدونات قواعد السلوك " العادلة
 65.مختلفة تشير إلى أن هذه المبادرات لم يكن لها سوى آثار متواضعة غير أن دراسات. الخاصة بهم

من الصعب  ، وجعلالحاالت بع  في انخفاضها أو األجور ركودفي ض األسعار المدفوعة للموردين وقد ساهم انخفا
كذلك و، الموردين ويستمر 66.في بع  األحيان لألجور لحد األدنىل االمتثالدفع أجور أعلى، وحتى على الموردين 

وبالتالي فإن االمتثال للحد األدنى . في تلقي حصة صغيرة من سعر التجزئة ،في الطرف األدنى من السلسلة العمال
 .لألجور يتطلب أيضا ممارسات شراء مسؤولة

)  ILO-IFC) التمويل الدولية مؤسسةاألفضل لمنظمة العمل الدولية و ويبرز اإلطار أدناه العمل الذ  يقوم به برنامج العمل

  .االمتثالوتعزيز في رصد 

 

  

 فضل العمل األبرنامج 

 المنشآتويساعد البرنامج . يشكل برنامج العمل األفضل شراكة بين منظمة العمل الدولية والمؤسسة المالية الدولية
ما في على معايير العمل األساسية لمنظمة العمل الدولية وقانون العمل الوطني، ب بناًءعلى تحسين الممارسات 

 .ذلك تشريعات الحد األدنى لألجور

 .والحوار االجتماعي سين التعاون بين العمال واإلدارة وظروف العملقوم بذلك مع تركيز قو  على تحي ووه
على تلبية متطلبات االمتثال االجتماعي للمشترين العالميين،  المنشآتويساعد تعزيز احترام معايير العمل 

زيادة اإلنتاجية من خالل أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة الشركات على  عدةومسا، عمالهموتحسين ظروف 
 .والجودة

التي تضم أعدادا كبيرة من العمال الضعفاء في  التشغيلعلى الصناعات كثيفة " العمل األفضل"ويركز برنامج 
ويقوم البرنامج بتطوير كل . فالبلدان النامية، مثل األعمال التجارية الزراعية والمالبس والبناء والتصنيع الخفي

 .ةالقطريوالمشروعات العالمية  األدواتمن 
 

      المصدر : برنامج العمل األفضل. 

  

 

 
 
 
 

                                                           
((64

 Smyth, R.; Qian, X.; Neilsen, N; and Kaempfer, I. (2013), “Working hours in supply chain Chinese and Thai factories: 

Evidence from the Fair Labor Association’s ‘Soccer Project’”, British Journal of Industrial Relations, Vol.51:2, June 2013, 
pp. 382-408  

((65
 Locke (2013), The Promise and Limits of Private Power: Promoting Labour Standards in a Global Economy, New 

York, Cambridge University Press 
((66

 Starmanns, M., “How is value shared within global supply chains? Purchasing practices and low wages in global 

supply chains”, ILO Working Paper, INWORK Series, forthcoming   
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 ملخصال

 

النتائج المستمدة من  تجدوينبغي أن . ائم على األدلةالحد األدنى لألجور عنصرا رئيسيا في نظام ق آثاريعتبر رصد 
الجوالت  توفر أساسا تستند إليهاالجتماعيين، وأن  والشركاءالدراسات الدقيقة لتقييم األثر طريقها إلى الحكومات 

 .أو التغييرات في النظام التعديالتالالحقة من 
 

آثار الحد األدنى لألجور ب المعنية الدراسات علىلحصول إمكانية ااالجتماعيين  والشركاءللحكومات  تسنىن يأ ينبغي
 ،والفجوات في األجور بين الجنسين ،وساعات العمل ،والسمة غير المنظمة ،التشغيلو ،متغيرات مثل األجورعلى 

وينبغي أن ترصد الدراسات أيضا اآلثار على األسعار وعلى مختلف عناصر الطلب . الفقرو ،الدخل وعدم المساواة في
 .القدرة التنافسية للصادراتو ،االستثمارو ،المعيشية ، بما في ذلك استهالك األسرإلجماليا

 

 .تحيزات في اختيار المنهجيات مناالستنتاجات  عدم انطالقوينبغي استخدام منهجيات مختلفة وموثوقة لضمان 
 

عندما تكون المرأة ممثلة تمثيال زائدا و. العمال فئاتأجور بعض  ينبغي أن يرفع، فعاال لألجور األدنىالحد كان وإذا 
غير أن  .بين العمال ذوي األجور المنخفضة، ينبغي أن يقلل الحد األدنى لألجور أيضا الفجوة في األجور بين الجنسين

على " غير المباشرة"، ودرجة االمتثال، واآلثار وتغطيته القانونية الحد األدنى األثر العام لألجور يتوقف على مستوى
 .ر العمال الذين يتقاضون أجورا أعلى من الحد األدنىأجو

 

المهارات، نتيجة الرتفاع الحد األدنى لألجور،  ذو  األقدمية أو  العمال ذو يطالباآلثار غير المباشرة عندما  وتنشأ
التغيرات في ويمكن أن تحدث اآلثار غير المباشرة أيضا ألن . إما من خالل المفاوضة الجماعية أو الفردية أجور أعلىب

 .يكون لها آثار بعيدة المدى على األجور في القطاع العام قدالحد األدنى لألجور 
 

قد و. البلدان والدراسات عبرأنها تختلف  تبينالتي و التشغيل التأثيرات علىواألمر األكثر إثارة للجدل هو النقاش حول 
اختالفا  األدبيات الواردة فيمجموعة التقديرات  الفاختعلى الرغم من "لبنك الدولي إلى أنه ل حديثة وخلصت دراسة

عادة ما تكون ضئيلة أو  التشغيلأن آثار الحد األدنى لألجور على  يشير إلىكبيرا، فإن االتجاه الناشئ في األدبيات 
مية ولكن تشير الفروق في النتائج بين البلدان والدراسات إلى أه 67(".وفي بع  الحاالت إيجابية) عديمة األهمية

 .، وال سيما على العمال والمنشآت الضعيفةالتشغيلالحد األدنى لألجور على  تأثيراترصد في  القطريةالبرامج 

                                                           
(67

  Kuddo, A., Robalino, D., and M. Weber, 2015. Balancing Regulations to Promote Jobs: From 
employment contracts to unemployment benefits, World Bank Group, Washington, D.C.,   
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 أهمية الرصد 7-1
 

 ينبغي تخصيص موارد كافية لرصد آثار الحد األدنى لألجور
 

 تجدوينبغي أن . األدلة على القائمويمثل رصد آثار الحد األدنى لألجور عنصرا أساسيا في نظام الحد األدنى لألجور 
توفر أساسا تستند االجتماعيين، وأن  والشركاءالنتائج المستمدة من الدراسات الدقيقة لتقييم األثر طريقها إلى الحكومات 

الموارد الكافية لدراسة آثار  يتم تخصيصولذلك ينبغي أن . أو التغييرات في النظام التعديالتالجوالت الالحقة من  إليه
 .األدنى لألجورالحد 

 

فعلى سبيل المثال، خصصت لجنة األجور المنخفضة في المملكة المتحدة في السنوات القليلة الماضية قدرا كبيرا من 

وتحليل البيانات ذات الصلة وتشجيع مكتب اإلحصاءات الوطنية على وضع  ،المشاريع البحثيةإجراء الموارد لتكليف 

لشركات في القطاعات ذات األجور لوإجراء الدراسات االستقصائية  ،تقديرات أفضل لحاالت انخفاض األجور

المنخفضة، وإجراء زيارات لتقصي الحقائق في جميع أنحاء المملكة المتحدة لاللتقاء بأصحاب العمل والموظفين 

.والمنظمات التمثيلية
68
  

 

 :ايا مثلوقد شملت المشاريع البحثية األخيرة في المملكة المتحدة على سبيل المثال قض
 

  وساعات العمل التشغيلو الدخولعلى  لألجور األدنىأثر الحد 

  واالقتراضاالستهالك واالدخار السلوكيات المتعلقة بكيف أدى الحد األدنى لألجور إلى تغيير 

  والتدريب اإلنتاجيةعلى الحد األدنى لألجور أثر 

  الحد األدنى لألجور على الفجوة في األجور بين الجنسينأثر 

 على الشبابالحد األدنى لألجور ر أث 

  ةالمنخفض األجوروالشركات ذات  األعمال التجاريةعلى الحد األدنى لألجور أثر 

  واإلعانات مع نظام الضرائب الحد األدنى لألجور كيف يتفاعل 

 أثر الحد األدنى لألجور على تسويات األجور 

  االمتثالطبيعة عدم 
 

 المعدالتجنة األجور المنخفضة في مداوالتهم وتوصياتهم بشأن تعديالت وقد ساعدت جميع هذه البحوث أعضاء ل

 .السنوية
 

 استخدام منهجيات مختلفة
 

البحوث السابقة حول  في مقابلبشكل ملحوظ في األساليب والبيانات والتدابير، وخاصة  الراهنةتتباين البحوث التجريبية 
كتلة  إجراءتي يتم الحصول عليها، فمن المهم ثير على النتائج التأ يكون له قدألن اختيار المنهجية و. هذا الموضوع

 .حرجة من الدراسات باستخدام مجموعة متنوعة من المنهجيات
 

 

 على األجور اآلثار 7-2
 

 .األعلى نوعا ما الدخولالحد األدنى لألجور فضال عن العمال ذوي من يتقاضون الحد األدنى لألجور  يفيد يمكن أن
 

يكن وإذا لم . ة األولى في رصد آثار الحد األدنى لألجور في التحقق من أنه يؤدي فعال إلى زيادة األجوروتتمثل الخطو
الحد سيزيد ف، األجور في زيادةبالفعل  ساهموإذا . لألجور ال يمثل أرضية فعليةذلك، فإن الحد األدنى لألجور ك األمر

 .يتسم بغياب األجور الدنياوضع مقارنة ب األجوراوت في ويقلل من التف األجورعادة من متوسط  لألجور األدنى
 

يساهم الحد األدنى لألجور أيضا في رفع األجور النسبية للعمال ، أجور العمال ذو  األجور المنخفضة زيادةومن خالل 
 .األكثر ضعفا أو المحرومين، مثل العمال الشباب أو األقل تعليما أو العمال المهاجرين

 

  

                                                           
 

68(
 commission-pay-https://www.gov.uk/government/organisations/low 

https://www.gov.uk/government/organisations/low-pay-commission
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 .الحد األدنى لألجورمن فئتين من العمال ستفيد تالعملية، يمكن أن ومن الناحية 
 

أولئك الذين حصلوا سابقا على أقل من الحد األدنى  -"  المقيدين"ستفيد ما يسمى بالعمال يأوال، ينبغي أن  •
 .السياسة وهذه هي عادة المجموعة المستهدفة من هذه. حديثا تم زيادتهالذ  حديثا أو  األخذ بهلألجور الذ  تم 

 

 األعلى من األطرافعلى " غير مباشرة"أو " متتابعة" َاآثارإحداث  إلى لألجور األدنىالحد يؤد   قدثانيا،  •
وتشير اآلثار غير المباشرة إلى الزيادات غير . األدنىمستوى الحد  من هم فوق، وزيادة أجور األجورتوزيع 

يرغبون في الحفاظ على االختالفات ( أو كليهما)العمال المباشرة في األجور التي تحدث ألن أصحاب العمل أو 
تنشأ أيضا في القطاع العام،  وقد. ، أو زيادة األجور بالنسبة للعمال ذو  األقدمية أو المهارةالوضع الوظيفيفي 

وعادة ما تكون اآلثار غير . لألجر األدنى الحد من مضاعفامختلفة من العمال أجرا  حيث تتقاضى فئات
 .العمال أجورا أعلى تقاضيألجور القريبة من الحد األدنى، وتختفي تدريجيا مع ل بالنسبةأقوى  المباشرة

 

 ،والفنادق ،األجور المنخفضة في الغالب في أماكن مثل المطاعم  ت المتقدمة النمو يعمل العمال ذووفي االقتصادا
وتجهيز  ،صناعات النسيج والمالبسو ،اعةالزرفي و ،الشعر يفمصفلدى و ،ودور التمري  ،ومنافذ البيع بالتجزئة

تلك التي تدخل بما في  -وفي البلدان النامية، تعتبر الزراعة وصناعة المنسوجات والمالبس والجلود واألحذية . األغذية
 .الحد األدنى لألجور الذين يتقاضونلعاملين ا القطاعات الرئيسية لتشغيلهى  –سالسل التوريد العالمية  من في

 

 ج التجريبيةالنتائ
 

عبر مجموعة واسعة من البلدان  المساواة عدم من الحد أثرمعظم الدراسات التجريبية تبين ، المتقدمة االقتصادات وفي
 .الزمنية والفترات

  

على األدلة  الغالب من"وجد بلمان وولفسون في استعراضهما للواليات المتحدة وغيرها من االقتصادات المتقدمة أن 
من  أجور أعلىمن قبل  يتقاضونوالعمال الذين كانوا  المقيديناع الحد األدنى لألجور يرفع أجور العمال أن ارتف يوضح

في المائة من  1حوالي  يتقاضىي الواليات المتحدة، على سبيل المثال، ال فف 69."منه ولكن قريبة الحد األدنى الجديد
 من استفادوا من هذه السياسة بقرابة يقدر توى الدولة، ولكنر المطبق على مسن بأجر أكثر من الحد األدنى لألجالعاملي
اآلثار غير  أخذ وبدونوفي فرنسا، . (لمائة من الحد األدنىفي ا 011ما يصل إلى  يتقاضونالذين )في المائة  41

ألجور في في المائة من العمال زادت نتيجة لزيادة الحد األدنى ل 00، فقد قدر أن أجور حوالي في االعتبار المباشرة
  4101.70يناير  /كانون الثاني 

 

فعلى . في األجور التفاوتومن بين االقتصادات النامية، هناك أدلة مماثلة على أن الحد األدنى لألجور يمكن أن يحد من 
ولكن في العديد من  71.في البرازيل األجورإلى خف  التفاوت في  لألجور األدنى الحدإعادة تفعيل  ى، أدالمثالسبيل 

وفي بع  الحاالت، يبدو أن الحد األدنى . االمتثال واسع النطاقبسبب عدم  تحقيق ذلكفي  فعاليته تلبلدان، تقلصا
 .المنظملألجور يقلل فقط من عدم المساواة في األجور في القطاع 

 

على  -ى من بين عوامل أخر -ويتفاوت حجم التأثير على األجور وعدم المساواة في األجور بين البلدان ويعتمد 
، و درجة "غير المباشر"الحد األدنى لألجور، وعدد العمال الذين يشملهم، ومدى األثر  عندهالمستوى الذ  يحدد 

  .االمتثال
 

 :المراجع اإلضافية
 

   جنيفمنظمة العمل الدولية، 12/2003أمريكا الالتينية ورقة عمل  يف والمساواة في األجرالحد األدنى لألجور ( 2003)غريمشاو وميوزو ،. 
    (2003)روبير   .، منظمة العمل الدولية، جنيف19/2003المساواة في األجر والحد األدنى لألجور والمساواة في العمل ورقة عمل 

 
 
 

                                                           
((69

 Belman D.; Wolfson, P. 2014. What does the minimum wage do?, W.E. Upjohn Institute for Employment Research, 

Kalamazoo, Michigan.  
((70

 DARES, La Revalorisation du SMIC au 1er Janvier 2015, Octobre 2015, No.077 
((71

 Lemos, S. 2010. Minimum wage in Brazil: The effect of the minimum wage on wages, employment, and prices in 

Brazil (Great Britain, Marston Gate). Belman and Wolfson, 2015.  
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http://www.ilo.org/declaration/info/publications/freedomofassociation/WCMS_DECL_WP_14_EN/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/declaration/info/publications/freedomofassociation/WCMS_DECL_WP_14_EN/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/declaration/info/publications/eliminationofdiscrimination/WCMS_DECL_WP_20_EN/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/declaration/info/publications/eliminationofdiscrimination/WCMS_DECL_WP_20_EN/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/declaration/info/publications/eliminationofdiscrimination/WCMS_DECL_WP_20_EN/lang--en/index.htm
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 في األجور بين الجنسينة على الفجو راثاآل 7-3
 

 

 في األجور بين الجنسين الفجوات
 

الفجوات في األجور بين مختلف فئات العمال، بما في ذلك بين  عناصر المستوى العام لعدم المساواة في يكمن أحد
 .سبب وجودها فهمومن أجل سد هذه الثغرات في األجور، من المهم . الرجال والنساء

 

. النساءإيرادات  مطروح منهال اتشير إلى إيرادات الرج" الخام"الفجوات في األجور بين الجنسين غير المعدلة أو 
من الحقائق و. التوزيع مناألجور أو األجور في أماكن مختلفة  وسيطاألجور أو سبة لمتوسط ويمكن حساب ذلك بالن

وفي كثير من البلدان، تكون . التى تسود أسواق العمل فى جيمع أنحاء العالم تقريبا كون النساء يكسبن أقل من الرجال
 .خفضة األجرمقارنة بالفئات المن المجزيةالفجوة أعلى بين العمال ذو  األجور 

 

 :الكثير من البحوث تفسير الفجوة في األجور بين الجنسين، ومن بين العوامل التي قدمها الباحثون ما يلي توقد حاول
 

 ؛الفروق في مستويات التعليم وخبرة العمل 
 الفصل بين الجنسين الذ  يوجه المرأة إلى قطاعات ومهن ذات قيمة مضافة أقل؛ 
 ل من قيمة عمل المرأةالتمييز في األجور والتقلي. 

 
 األدلة التجريبية

 
األدنى لألجور إسهاما كبيرا في  يمكن أن يسهم الحدبالنظر إلى التمثيل المفرط للمرأة في الوظائف المنخفضة األجر، 

 .تقليص الفجوات في األجور بين الجنسين
 

بين الجنسين في بلدان مختلفة مثل  راألجووتراجع الفجوات في األدنى لألجور وقد تم توثيق هذه الصلة بين الحد 
األدنى الحد إدخال وأظهرت دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية، على سبيل المثال، أن  72.المتحدة وإندونيسيا الواليات
في تقليص فجوة األجور بين الجنسين  ربما ساهمفي جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة  4104في عام لألجور 

 .4102و 4100بين عامي 
 

مؤسسات سوق العمل  أال تميزفي األجور بين الجنسين يتطلب  الفجوةالحد األدنى لألجور على  أثر تعظيمإال أن 
مثال عن طريق تحديد مستويات أدنى )وسياسات األجور بشكل مباشر أو غير مباشر ضد الفئات الضعيفة من العمال 

 (.أو استبعاد المهاجرين من تغطية قوانين الحد األدنى لألجور اءالنس تشغلهالألجور في القطاعات أو المهن التي 
 

ويجب . في األجور بين الجنسين الفجواتمن شاملة للحد السياسات للاجة إلى حزم ح توجد، أيضا متعددةها وألن أسباب
الفعال إلى العدالة أن تنص التشريعات الوطنية على الحق في األجر المتساو  عن العمل ذ  القيمة المتساوية والوصول 

من خالل سياسات قوية  والنساء الرجالوباإلضافة إلى ذلك، ينبغي تعزيز المساواة في األجر بين . للمطالبة بهذا الحق
لتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك مكافحة القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس بشأن أدوار المرأة 

 ، والدعوة إلى تحسينالوضع ورعاية الطفلالمتعلقة باألمومة واألبوة، فضال عن إجازة  وتطلعاتها، وتعزيز السياسات
 .تقاسم المسؤوليات األسرية

 

 
 :مراجع إضافية

 
  لألجور والمساواة في األجور في أمريكا الالتينيةالحد األدنى 
 والمساواة في العمل المساواة في األجور والحد األدنى لألجور 
 النماذج واآلثار: تحليل مقارن لتعزيز المساواة في األجور 

  
                                                           

((72
  Di Nardo, J, Fortin, N., and T. Lemieux (1996), “Labor Market Institutions and: بالنسبة للواليات المتحدة، انظر 
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 التشغيلاآلثار على  7-4
 

 مثيرة للجدل التشغيلعلى ثار اآل
 

في صلب  أمد طويلمنذ  التشغيل على ثاركانت اآل وقد. التشغيلجور على الحد األدنى لألآثار من الضروري رصد 
فرص الحد األدنى لألجور على  إمكانية وكيفية تأثيرحول  الجدلالكثير من  وصاحبهاالبحوث المتعلقة باألجور الدنيا، 

مساهمته لألجور يقوم على دعم الحد األدنى "وكما أكد بلمان وولفسون، فإن . وساعات العمل المستخدمينوأعداد  العمل
 من بالنسبة لكثير الوظائف فقدانإلى  لألجور األدنىوإذا أدى الحد . ضعفا في سوق العمل من هم أكثرتحسين حياة في 
  73." ةوتكاليفه النسبي فوائدهحول جدية  التتساؤ يطرحفهذا ، األشخاص هؤالءنفس 

 
 

 حيث تؤديمثير للجدل بطابع في كثير من األحيان  تتسم شغيلالت على تأثيراتال التي تدور حول المناقشاتكما أن 
 التشغيلووفقا ألحد اآلراء، فإن الحد األدنى لألجور يزيد من تكلفة . مختلفة إلى تنبؤات مختلفةالقتصادية االنظريات ال

ات أخرى أنه وترى نظري. خرجهم من السوقيال ذو  األجور المنخفضة، ومن ثم اإلنتاجية الحدية للعم بما يتجاوز
لعاملين أجور افي  األقلمزيج من الزيادات  خاللمن األدنى لألجور حتى مستوى معين، يمكن استيعاب تكلفة الحد 

وتشير . العامليناض معدل دوران أو انخف/ ، و اإلنتاجيةذو  الرواتب العالية، وانخفاض هوامش الربح، وزيادة 
ك المحلي والطلب الستهالاألدنى لألجور إلى ارتفاع اإذا أدى الحد  يزيدقد  التشغيلقتصادات الكلية الكينزية إلى أن الا

 .اإلجمالي
 

  في النظريات االقتصادية المختلفة التشغيل على اآلثارانظر ملخصنا عن 
 

وقد . التشغيلتتنبأ النظرية االقتصادية الكالسيكية الجديدة بأن ارتفاع الحد األدنى لألجور سيؤد  إلى انخفاض 
أوال، ألن الحد األدنى لألجور قد يجبر الشركات على رفع أسعار سلعها وخدماتها، وبالتالي : يحدث ذلك لسببين

 أثر"ما يسمى )الطلب  إلى تخفي جهون أسعارا أعلى ن الذين يواين الدوليين أو المشتريالمستهلك يتجهقد 
بأن بسبب الحد األدنى لألجور، " تكلفة"ثانيا، عندما يصبح العمال ذو  األجور المنخفضة أكثر (. "الحجم

 "(.االستبدال أثر)" هاالمهرة لتشغيلتستعي  عن بعضهم بعدد أكبر من اآلالت وتستعين بعدد قليل من 
 

ومن . اإلجمالية للعمال ذو  األجور المنخفضة التشغيلكبيرة، فقد تنخف  مستويات  وإذا كانت هذه اآلثار
في الصناعات كثيفة  التشغيلنخف  ي، حيث يتوقع أن "عبر الصناعة"ثر المرجح أيضا أن يكون هناك أ

من نسبة عالية  التشغيل، حيث تكون نسبة العمال ذو  األجور المنخفضة أعلى وحيث تمثل تكاليف التشغيل
 زداديقد حتى دون تغيير أو  التشغيل ظليأخرى، قد  صناعاتوفي . للمنشآتتكاليف اإلنتاج بالنسبة إجمالي 
 .بالحد األدنى لألجور أسعارها التي يقل تأثرن المزيد من أموالهم على السلع والخدمات يالمستهلك مع إنفاق

 

تبدأ النظريات المختلفة بفرضية . نظر مختلفةوجهة  وإلى لفةوهناك نظريات أخرى، تستند إلى افتراضات مخت
أ  أن لديهم قوة سوقية في توظيف  -" الفرد  قوة االحتكار"العمل يمارسون درجة من  أصحابأن العديد من 
عمال التجزئة أو مساعد  الممرضات على سبيل )في سوق عمل محلي محدد غالبا  التشغيلنوع معين من 

ذه وتنطو  ه. في اإلنتاجيةم مساهمته وى أدنى منتسعند م( سعر اليد العاملة)تحديد األجور ويمكنهم ( المثال
قد يكون لدى أصحاب العمل حافز لتعظيم  - التشغيلارتفاع تكاليف  هونعندما يواج -النظرية على أنه 

" حثنماذج الب" ـوتظهر ما يسمى ب"(. الفرد  االحتكار"تأثير ) التشغيلأرباحهم من خالل توسيع اإلنتاج و
إلى ، المستويات الدنيا، يمكن تعوي  األجور األعلى لمن هم في األداء المتقنة غير العمل أسواق في أنهأيضا 

 .تدابير تعزيز اإلنتاجيةو ،لمديريناأجور  أقل في زياداتو ،عن طريق مزيج من األرباح المخفضة حد معين،
 

 ألصحاب التشغيلاألجور ال يؤد  إلى رفع تكاليف وتسلط النظريات االقتصادية الكلية الضوء على أن ارتفاع 
. أسرهمو، بل يزيد أيضا من الطلب على االستهالك بين العمال ذو  األجور المنخفضة فحسب العمل

كون الحال بالنسبة يقد  الذ )وبافتراض عدم وجود آثار سلبية كبيرة على القدرة التنافسية الخارجية 
 ةاإليجابية إلى زياد" الستهالكيةاآلثار ا"أو االستثمار، يمكن أن تؤد  هذه  (لالقتصادات الموجهة نحو التصدير

وتبين المنظورات االقتصادية الكلية أنه حتى لو خفضت بع  الشركات ذات . التشغيلو اإلجماليفي الطلب 
قد . غيلالتشانخفاض إجمالي ، فإن هذا ال يعني بالضرورة توقفت عن العملأو  التشغيلاإلنتاجية المنخفضة 

 .قد يؤد  ارتفاع األجور إلى جذب المزيد من الناس إلى سوق العملوتتسع فرص العمل في شركات أخرى 
 

 

                                                           
(73)

 Belman D; Wolfson, P. 2014. What does the minimum wage do?, W.E. Upjohn Institute for Employment Research, 

Kalamazoo, Michigan, p.21 
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 ةتجريبيال األدلة
 

وتعتمد أيضا إلى حد ما على نوع البيانات واألساليب  محددة الزمنوهي خاصة بكل بلد و لتجريبيةتختلف النتائج ا
 .المستخدمة

 

دراسة أن التقديرات تتراوح بين اآلثار السلبية  91شاملة لنحو الستعراضات االدخل، تظهر في البلدان المرتفعة ال
قريبة من  التشغيل على تأثيراتالهي أن  المتكررةولكن النتيجة . وآثارها اإليجابية الصغيرة التشغيلالكبيرة على 

 فيوتظهر استنتاجات مماثلة  74.اليةاإلجم أو البطالة التشغيل في إحصاءات بدرجة ال ُتذكرجدا  وضئيلةالصفر 
، وفي االقتصادات المتقدمة 76، والمملكة المتحدة75في الواليات المتحدة( الدراسات الكمية للدراسات)الدراسات الوصفية 

يحد من فرص  لألجور األدنىوأن الحد  اعتداالأقل  التشغيل على ثاراآلأخرى إلى أن  استعراضاتوخلصت . 77عموما
 .78مهارة األقلالعمل للعمال 

 

وقد خلص منشور  80 79.مماثلة مختلطة ظهرت نتائج النامية، البلدان في أجريت التي الدراسات قلة من الرغم ىوعل
 االتجاه، فإن األدبيات في الموجودالتقديرات  التفاوت كبير في على الرغم من"أصدره البنك الدولي مؤخرا إلى أنه 

وفي بع  )عادة ما تكون صغيرة أو ضئيلة  التشغيلعلى  لألجور األدنىر الحد أن آثا يشير إلى األدبياتالناشئ في 
والصين وكولومبيا  شيليالبرازيل و)وقد وجد استعراض للدراسات في عشر اقتصادات رئيسية   81( ".الحاالت إيجابية

أو غياب التأثير  شغيلالتعلى ضئيل  تأثير( والهند وإندونيسيا والمكسيك واالتحاد الروسي وجنوب أفريقيا وتركيا
ويخلص استعراض للخبرات  82.جدا مرتفعةمستويات عند الحد األدنى لألجور  تحديدفيها يتم الحاالت التي  باستثناء

متنوعة وتتوقف على  التشغيلالمكتسبة في أمريكا الالتينية أيضا إلى أن آثار زيادة الحد األدنى لألجور على 
  83.المستوى

 
 

  منظمالغير الو المنظم شغيلالتعلى  اآلثار 7-5
 

 4103ووفقا للتعاريف التي اعتمدت في عام . العمال المنظمين وغير المنظمينكثيرا ما تتسم البلدان النامية بتعايش 
الصغيرة أو غير المسجلة  المنشآتفي المؤتمر الدولي السابع عشر لخبراء إحصاءات العمل، أدرجت الوظائف في 

 .المنظمغير  التشغيلالمسجلة في تعريف  المنشآتلن عنها في وكذلك الوظائف غير المع
 

أدناه أن النسبة المئوية للعاملين بأجر في  0، يبين الشكل للخبراء إحصاءات العملمؤتمر الدولي اواستنادا إلى تعريف 
في المائة  31 أكثر منووا  غمائة في المناطق الحضرية في أوروفي ال 41حوالي  بينتتراوح  المنظمةغير  التشغيل

 84.مليون عامل 031بنحو  4101-4117في عام  العرضيينفي الهند، حيث يقدر عدد العمال 
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((78
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 ، آخر سنة متاحةالمنظمغير  العملفي  للعاملين النسبة المئوية - 1الشكل 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 صورة إحصائية، الطبعة الثانية، جنيف: المنظمير ل في االقتصاد غاوالرج النساء. 2013منظمة العمل الدولية، : المصدر

 

الصغيرة أو غير المسجلة أو  المنشآتمن حيث المبدأ على  لألجور األدنىوفي معظم البلدان، تطبق قوانين الحد 
مية غير أن إنفاذ األطر القانونية والتنظي. (الحد األدنى بشأن من يشملهم الرابعانظر الفصل )الوظائف غير المعلن عنها 

 .غير مسجلة منشآتمسجلة أو تجر  في  بأجر التشغيلال تكون عندما  بكثير أكبر تحديا، تعريفه بحكميشكل، 
 

، فقد افترض االقتصاديون منذ فترة طويلة أنه بدال من التسبب في النامية البلدان ىلد االعتبار في هذا الواقع أخذ ومع
 انتقالهمأو  العاملينقد يؤد  إلى نزوح  بفعالية والذ  يتم إنفاذهجدا  تفعالمر، فإن الحد األدنى لألجور التشغيلانخفاض 

على  التنازليوالضغط  االمتثالمعدالت عدم مما يؤد  إلى ارتفاع  - المنظمإلى االقتصاد غير  المنظممن االقتصاد 
 85.المنظمغير  االقتصادفي  األجور

 

 

 النتائج التجريبية
في أمريكا الالتينية  التشغيلعلى ثار اآل، فإن استعراض المنظمة التشغيلات انخفاض العديد من الدراس وثقتفي حين 
في  ةنتين على سبيل المثال أن الزيادوجدت إحدى الدراسات في األرج. غالبا ما تكون أكثر تعقيدا التأثيراتيظهر أن 

، مما 86المنظماألجور في االقتصاد غير ، ولكنها زادت المنظماألجور الدنيا لم يكن لها سوى تأثير ضئيل على القطاع 
ال يعني بالضرورة أن الحد األدنى ( مثل التسجيل أو الضمان االجتماعي)يشير إلى أن عدم االمتثال لتشريع واحد 

 .لألجور ليس له أ  تأثير
 

قليل من  سوى عدد يتم إجراء ال، حيث المنظمغير  االقتصادفي  األجورعلى  األجور الدنيا لتأثيروكان أحد التفسيرات 

إلى العمال وأصحاب العمل  لألجور األدنىمن الحد مقدمة أي إشارة  -" تأثير المنارة"عمليات التفتيش على العمل، هو 

.اجتماعياالمقبولية  لمستويات الدنيا لألجوراحول  المنظمفي القطاع غير 
87
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(87)
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 أن ينبغي العامة، اآلثار ولفهم. هو األثر المهيمن نارةالم تأثير أو النزوح كان إذا ما لتحديد قطرية بحوث إجراء ويلزم
 اآلثار وكذلك األجور تقديرات المنظم غير/المكشوف االقتصاد على لألجور األدنى الحد بأثر المتعلقة البحوث هذه تشمل

 .التشغيل علي المترتبة
 

 .المنظمإلى االقتصاد  المنظماالنتقال من االقتصاد غير  حولالعمل حاليا في منظمة العمل الدولية  المزيد من ويجر 
 

 

 إنتاجية اليد العاملةعلى  اآلثار 7-6
 

في المكاسب  وتحويلألجور قد أظهرت الدراسات الحديثة أن الحد األدنى لألجور ال يساعد على الحد من تشتت ال
على مستوى سواء  – إنتاجية اليد العاملةهم أيضا في زيادة ا، بل يمكن أن يسفحسب أجور أعلى إلىاإلنتاجية 
 .على مستوى االقتصاد الكلي وأالمنشأة 

 

 المنشأةعلى مستوى 
 

التي قدمها ألول مرة الفرضية دراسات عدد من الوقد أيدت . على العمل بجديةالعمال  يحفز، قد المنشأةعلى مستوى 
استجابة الرتفاع  بشكل مستمرجهد ال أعلى من مستوياتيقدمون  المستخدمينالقائلة بأن  0734أكيرلوف في عام 

 ".كفاءة األجور"نظرية بما يسمى وهو األجور، 
 

لعمل ا أصحاب ويشجعونخبرة قيمة  ويكتسبونلعمال أيضا لفترة أطول مع صاحب العمل، ا قد يستمركما 
انخفاض معدل ( 4104)وليستر ورايخ  ويعزى دوب. إلنتاجيةل المعززعلى المشاركة في التدريب  والمستخدمين

ذات  المنشآتمن المنافسة في األجور بين  يحد الذ  ليفورنيا إلى الحد األدنى لألجورالمطاعم في كا عمالدوران 
 العمل أثناءالتعلم ظ بقوة عملهم بشكل أفضل، يمكن للعمال وعندما يتمكن أصحاب العمل من االحتفا. األجور المنخفضة

 .وأن يتدربوا ليصبحوا أكثر إنتاجية بمرور الوقت
 
بسبب الحد األدنى لألجور، حيث  التشغيلالنخفاض في لفي اإلنتاجية قد تكون نتيجة  ةقد أشار الباحثون إلى أن الزيادو

 .كثيفة االستخدام لرأس المالني تكنولوجيات إنتاج وتب التشغيل محلرأس المال  بإحاللالشركات  تقوم
 

 ةيادأخرى أن الز بحوث تبين، ال سيما عندما يكون الحد األدنى لألجور مرتفعا جدا، يظل ذلك احتماال قائماوفي حين 
الناتجة  غيلالتشلزيادة تكاليف استجابة كفاءة وأجور الوالتدريب  المؤسسيكانت نتيجة للتغيير  المنشآتفي اإلنتاجية في 

 .الحد األدنى لألجور عن
  

 ككل االقتصاد صعيدعلى  إنتاجية اليد العاملة
 

قل األثر إنتاجية محل الشركات األكالشركات  تحل أن إلىاألدنى لألجور ، يمكن أن يؤد  الحد اإلجماليوعلى المستوى 
على ذه اآلليات أن تزيد اإلنتاجية الكلية ويمكن له. أكثر كفاءة التي تمكنت من البقاءتصبح الشركات أن و –إنتاجية 
 .القتصاد ككلصعيد ا

 

بقاء  تففي الصين، على سبيل المثال، لوحظ أن ارتفاع األجور الدنيا على مستوى المدينة يؤد  إلى انخفاض احتماال
ية زادت في واإلنتاج التشغيل، ألن التشغيلغير أنه لم يكن هناك أثر سلبي على . الشركات ذات اإلنتاج المنخف 

ومن ثم فإن الحد األدنى لألجور قد يسمح للشركات األكثر إنتاجية بأن تحل محل . التي تمكنت من البقاءالشركات 
 .الشركات القائمة على تعزيز قدرتها التنافسية رجبيوالشركات األقل إنتاجية، 

 

 :لمعرفة المزيد
 

 1استعراض موجز لألدبيات الواردة في الملحق : الحد األدنى لألجور واإلنتاجية 
 

 المشتركة للحد األدنى لألجور والمفاوضة الجماعية اآلثار 9-9
 

ويتمثل . السياسات ومؤسسات سوق العمل غيرها من تتوقف آثار الحد األدنى لألجور وحجمها على كيفية تفاعلها مع
آثار الحد األدنى لألجور في  تختلف ،الواقعفي و. أحد هذه التفاعالت بين الحد األدنى لألجور والمفاوضة الجماعية

من من جانب واحد األجور البلدان ذات التقاليد القوية للمفاوضة الجماعية عنها في البلدان التي تحدد فيها الشركات 
 .لتفاوض مع األفرادا خالل

 

http://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/informal-economy/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/monitoring/WCMS_476157/lang--en/index.htm
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 ما هي المفاوضة الجماعية؟
 

أو /العمل و وأصحابتشير المفاوضة الجماعية إلى التفاوض بشأن األجور وظروف العمل بين منظمات العمال 
 إلنشاءتجر  المفاوضات كجزء من المفاوضة الجماعية على المستوى الثنائي، مع تدخل الحكومة فقط و .منظماتهم

 .تطورهاوتعزيز اإلطار الضرور  
 

، يتفاوض كل المنشأةوفي إطار المفاوضة على مستوى . المفاوضة الجماعية على مستويات مختلفة إجراءويمكن 
العمل في  أصحابفي إطار المفاوضة القطاعية بين أصحاب العمل المتعددين، يجتمع وصاحب عمل بشكل مستقل؛ 

 .بالمفاوضة لديها تفوي جمعيات 
 

العمل والعمال مزيدا  أصحاب حيث يمنحينظر إلى النوع األخير من المفاوضة على أنه أكثر شموال، وفي بع  األحيان 
 مكان من باألجور المتعلق المحتمل النزاع موضوع إبعادو توفير تكاليف المفاوضةويتيح  ،المفاوضةمن القدرة على 

 المؤسسات بين فيما للمنافسة ةمشترك ةقاعد يضاأ ييرس المتعددين العمل أصحاب بين المفاوضات من النوع وهذا. العمل
فإنه يمكن أن يقيد استقاللية الشركات الفردية، وقد ال يأخذ في االعتبار عدم تجانس  ،ذلك ومع .االتفاق في طرافاأل

على  الشروطذلك، فإن العديد من االتفاقات تسمح على نحو متزايد بتكييف  إلى باإلضافة. الشركات داخل قطاع معين
 .، كما تنص على استثناءات مشروطة تبعا لحجم الشركة(المفاوضة ثنائية المستوى) المنشأةمستوى 

 

، وفقا للقانون والممارسة الوطنيين، لضمان المنافسة المنشآتجميع لتشمل  88االتفاقات الجماعية تمديدويمكن أيضا 
 .يع العمالالعادلة عن طريق توفير فرص متكافئة وتوسيع نطاق التغطية لتشمل جم

 

 األدلة التجريبية
 

ومن حيث المبدأ، . المفاوضة الجماعية ويكمل كل منهما اآلخرمع الحد األدنى لألجور  يتعايشفي العديد من البلدان، 
 ،أرضية األجورالمفاوضة الجماعية  تحدد، في حين أجرا األقل المستخدمينينبغي أن يستهدف الحد األدنى لألجور 

أكثر من الحد األدنى، وذلك تمشيا مع  يتقاضوناألجور بالنسبة للعاملين الذين  الزيادة فين تعزز ولكن ينبغي أيضا أ
حيث ) للغايةمعقد األدنى لألجور مرتفعا جدا أو أن نظام الحد األدنى لألجور  ومع ذلك، إذا كان الحد. نمو اإلنتاجية

، فإن هناك خطرا (أو المهن المؤهالتمختلفة جدا من ال مستوياتال، بما في ذلك للعاملين ذو  جداكثيرة  معدالت توجد
أ  التعد  على مجال المفاوضة الجماعية  -المفاوضة الجماعية " استبعاد"سيؤد  إلى األدنى لألجور يتمثل في أن الحد 

 .هاوعدم ترك مساحة كافية لتطور
 

مما ور العمال حول الحد األدنى لألجور، أج تتجمع عندما تكون المفاوضة الجماعية ضعيفة، هناك خطر يتمثل في أنو
 .األجوراألجور أو متوسط  من وسيط يخف 

 

 

1اإلطار   
 

المشتركة للحد األدنى لألجور والمفاوضة الجماعية اآلثار  
 

يؤثر بدوره على جميع  والذ في فرنسا، يؤثر الحد األدنى لألجور على المعدل األساسي في االتفاقات الجماعية، 
 يتم تمديدهاونظرا ألن معظم االتفاقات الجماعية . التي تتجاوز أرضية األجورولمتفق عليها جماعيا األجور ا

في جميع أنحاء االقتصاد، " إضفاء الطابع المؤسسي عليها" يتم لتشمل صناعات بأكملها، فإن اآلثار غير المباشرة
يكون  غير المباشرتأثير الالدراسات إلى أن فعلى سبيل المثال، تشير . األثروبالتالي فهي قوية نسبيا وبعيدة 

الحد األدنى لألجور ويمتد إلى مستوى  عنفي المائة  01 بنسبة التي تزيدألجور لنسبة لبشكل كامل با محسوسا
 .الخمسين الشريحة المئوية أجر يفوقالحد األدنى لألجور، أ  ما يعادل أجر  الذ  يبلغ ضعفاألجر 

 

 الجماعية ضعف اوضةالمف ةتغطي وانخفاض العمالية النقابات ضعف يفسر ،مقابل ذلكفي  المتحدة، الواليات وفي
. آلثار غير المباشرةل ال يكاد يذكر أضعفتأثيرا الدراسات في المملكة المتحدة وجدت قد و. المباشرة غير اآلثار

أثر وجود بع  الدراسات إلى تشير  عن الحد األدنى، الذين يتقاضون أجور تزيد قلياللعمال ل بالنسبةوفي الواقع، 
الحد األدنى لألجور إلى العمال  زيادة العمل قد حولوا تكلفة أصحابألجور، مما يشير إلى أن بع  ا على سلبي

 .اآلخرين ذو  األجور المنخفضة عن طريق الحد من الفوارق بشكل استباقي
 

 Grimshaw, Bosch and Rubery (2012). “Minimum wages and collective bargaining: What types of pay:  مقتبس من: المصدر

498.-bargaining can foster positive pay equity outcomes?” British Journal of Industrial Relations, Vol. 32, Issue. 3, pp. 270 
 

                                                           
(88)

مديد هو إجراء قانوني يستخدم في العديد من البلدان يسمح للحكومة بتوسيع نطاق تغطية االتفاق القطاعي لجميع العاملين في القطاع بغ  إجراء الت 
 .النظر عما إذا كانت المنشأة قد وقعت االتفاق أم ال

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjir.12021/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjir.12021/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjir.12021/abstract
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 على دخل األسرة والفقر اآلثار 7-8
 

 من األجور إلى الدخل
 

 

 في الدخل؟ التفاوتهل يمكن للحد األدنى لألجور أن يحد من الفقر أو 
 

على مدى فترة زمنية  المستحقةجميع المصادر المختلفة  مجموعيقاس الدخل على مستوى األسرة المعيشية، باعتباره 
. مصادر متعددة للدخل لديها( شخصين بالغين وطفلين)مكونة من أربعة أشخاص  مثاال ألسرة 4ويقدم الشكل . معينة

يالت ، والدخل من التحوللحساب الخاصخرى الدخل من العمل األمصادر الوتشمل . أحد هذه المصادر فقطاألجور هي 
 .مثل الضمان االجتماعي الرأسمالية وتحويالت الدولة

 

في المائة من مجموع الدخل قبل  31أو  91صل إلى ت -جور أكبر مصدر للدخل تمثل األ في البلدان المتقدمة النمو،
 الناشئةوفي االقتصادات . لألسر التي لديها عضو واحد على األقل في قوة العمل - تالضرائب وما بعد التحويال

البرازيل إلى وين في المائة في األرجنت 41إلى  11 حيث تتراوح بينوالنامية، تقل مساهمة األجور في دخل األسرة 
 .في المائة في فيتنام 31بيرو وفي المائة في  21حوالي 

 
كما أن . عدم المساواةوللحد من الفقر رامية جزء من المكونات المتعددة الستراتيجية  يمثلمن ثم فإن ارتفاع األجور 

 دة التوزيع المالي من خاللوإعا( للحساب الخاصمثل العمل  التشغيلأنواع أخرى من  مقابل)بأجر  التشغيل استحداث
 .أيضا دورا رئيسيا يؤد الضرائب والتحويالت االجتماعية 

 

 أمريكي دوالر 0566 البالغ األسرةمكونات دخل . 2الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  (.الثاني الملحقانظر ) 4102/01نظمة العمل الدولية بشأن األجور في العالم تقرير م: المصدر
 

 األدلة التجريبية
 

فإن وفي حين أن الحد األدنى لألجور قد ال يؤثر بشكل مباشر على جميع األسر المعيشية ذات الدخل المنخف ، 
الحد األدنى لألجور  الذين يتقاضونالعاملين  ؤد  دورا هاما نظرا ألن نسبة كبيرة منيالدراسات التجريبية تبين أنه 

على أعداد الفقراء تبعا خصائص األدنى لألجور أثر الحد  ومع ذلك يتفاوت. يعيشون في أسر فقيرة أو منخفضة الدخل
 89.البلد

 

. فقرخط ال عن دخلها يقلفي المائة من العمال ذو  األجور المنخفضة في أسر  41ففي الواليات المتحدة مثال، يعيش 
وفي البلدان األوروبية، يتعرض  90.ضعف خط الفقر 0,1في المائة آخرين في أسر يقل دخلها عن  04ويعيش 

                                                           
((89

   Betcherman (2014)مرجع سابق   
((90

 CBO (Congress of the United States). 2014. The Effects of a Minimum-Wage Increase on Employment and Family 

Income, February   

http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_324839/lang--en/index.htm
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في المائة من  31وفي الهند، يعيش نحو  91 .الحد األدنى لألجور لخطر الفقر أكثر من غيرهم الذين يتقاضونالعاملون 
على األجور الدنيا أجورا أدنى من مستوى  يتقاضون ممنبأجر  العرضيين العمالفي المائة من  21وبأجر  العاملين

  92.في األسر الفقيرة مستوى الوالية
  

حتى  -من التوزيع  األدنى الطرفدورا مفيدا في دعم الدخل لمن هم في األدنى لألجور ن يؤد  الحد إومن ثم، يمكن 
األدنى لألجور على عدد الفقراء هو ما إذا كان  واألهم من تأثير الحد".  االعتباطي "فوق خط الفقر  األسر يرفع إذا لم

 .بوجودهأفضل حاال  إذا كانوا وماحياة األسر المعيشية ذات الدخل المنخف   من الحد األدنى لألجور يحسن
 

 الحكومية الماليةالموارد  على اآلثار 7-2
 

 الحكومية المالية
 

 االجتماعية العدالةوتحقيق  الفقر من للحد جذابة سياسية اةأدباعتباره  األحيان بعض في لألجور األدنى الحد صفٌو قدل

(2007 هام،كانينج) كبيرا حكوميا إنفاقا تطلبي ال ألنه
93
 آثار لها كونت قد لألجور األدنى الحد في زيادةال فإن ذلك، ومع .

 .الحكومية المالية على تؤثر مقصودة غير جانبية
 

 :رئيسية صالت ثالث وهناك
 

 سيما ال العام، القطاع أجور فاتورة في زيادة إلى يؤدي قد لألجور األعلى األدنى الحد أن في اواحدة منه تتمثل •

 هذه حالت الحاالت، بعض وفي. كرقم مضاعف للحد األدنى العام القطاع في الرواتب جداول تحسب عندما

 .لألجور األدنى الحد زيادة دون - عواقبها من والخوف - المباشرة الصلة
 

 مدفوعات أو األساسية المعاشات مثل االجتماعية، الحماية من مختلفة جوانب ترتبط عندما قيد ثانيتع نشأوي •

 األساسي المعاش تحديد يمكن المثال، سبيل فعلى. لألجور األدنى الحد بمستوى تلقائيا األمومة، إعانات أو العجز

 مخصصات تعديل سيتم أنه ذلك يعني عملية،ال الناحية ومن. لألجور األدنى الحد مستوى من المائة في 73 بنسبة

 .لألجور األدنى الحد زيادة عند تعديال متصاعدا االستحقاقات من وغيرها التقاعد
 

المستحقة أثناء  باإلعانات متدنيةال األجور الحكومات تكمل عندما وتحدث العكسية العالقة الثالثة الصلة تبين •

 الحكومات وتواجه. المنخفضة األجور ذوي العمال بين األسري فقر مشاكل لمعالجة العمل والمرهونة بالدخل

 األجورذوي  إلى االجتماعية التحويالت حجم تقليص أجل من لألجور األدنى الحد لرفع قويا حافزا ذلك بعد

 .المنخفضة
 
 

 في لة لالستدامةالغير قاب الزيادة مخاطر يستحدث فإنه مختلفة، ألسبابل جذابا يكون قد الصالت هذه وجود أن حين وفي

 أسرع بوتيرةلألجور  األدنى الحد يزيد عندما. صعودا لألجور األدنى الحد تعديل يتم عندما االجتماعي الضمان تكاليف

 أسرع بوتيرة االجتماعي الضمان إنفاق نمو هي النتيجة فإن ،األجور في التفاوت من الحد أجل من األجور متوسط من

 .الحقيقية األجور في تجاهاتاال على يعتمد الذي االجتماعي لضمانا لنظام اإليرادات قاعدة من
 

(13 ص ،2005) فيالسكو و ماريناكيس تشير ،المثال سبيل على
94

لألجور  األدنى للحد الحقيقية القيمة انخفاض أن إلى 

 عن لموازنة العامةا عجز تقليص إلى يهدف الواقع في كان من القرن العشرين الثمانينيات في والبرازيل األرجنتين في

 والزيادة الدنيا األجور في الزيادة بين فك االرتباط البلدان بعض اختارت ولذلك. االجتماعي الضمان إنفاق خفض طريق

 .االجتماعية االستحقاقات في
 

 

                                                           
((91

 Rycx F. and S. Kampelmann 2012. “Who earns minimum wages in Europe? New evidence based on household 

surveys”, ETUI, Report 124 
(92(

 Belser, P; Rani, U. 2011. “Extending the coverage of minimum wages in India: Simulations from household data. 
((93

 Cunningham, W. 2007. Minimum Wages and Social Policy: Lessons from Developing Countries, The World Bank 
((94

 Marinakis A; Velasco, J.J. (EDS.) 2006. Para Que Sirve el salario minimo? Officina Internacional del Trabajo, 

Santiago, Chile 

https://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_145336/lang--en/index.htm
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  البرتغال في لألجور األدنى لحدا ارتباطفك 
 

 ما وهو - لألجور األدنى الحد من مئوية كنسبة السابق في الضمان االجتماعي إعانات تم تحديد البرتغال، في
 بما ،الضمان االجتماعي إعانات فصل تم ،4119 عام ومنذ. " لألجر المضمون الشهر  األدنى الحدب" يسمى
 4114/باء-13 القانون وضع وقد. لألجر المضمون الشهر  األدنى الحد عن التقاعدية، اتالمعاش ذلك في

 مؤشر" يسمى جديدارسميا  مؤشرا وأنشأ االجتماعية، اإلعانات من وغيرها التقاعدية المعاشات لتحديث قواعد
 .االجتماعي الضمان استحقاقات لتعديل" االجتماعي الدعم

 
 على سنويا تحديثه يجر  الذ االجتماعي  الدعم مؤشر من مئوية كنسبة اآلن عاشللم األدنى الحد ويتم تحديد

 .اإلجمالي المحلي الناتج نمو ومعدل االستهالك ألسعار القياسي الرقم أساس
 

 الحكومة بين عليهما التوقيع تم هامين اتفاقين من لألجور األدنى والحد االجتماعي الضمان بين الربط فك وجاء
 األدنى الحد ريوتطو تثبيت على واالتفاق االجتماعي الضمان إصالح على االتفاق: جتماعييناال والشركاء
 213 من تدريجيا الشهر  لألجر األدنى الحد رفع هو من األخير الهدف وكان. لألجر المضمون الشهر 
 .4100 عام في يورو 111 وإلى 4117 عام في يورو 211 إلى 4119 عام في يورو

 

أنه  تبرفقد اع االجتماعية، الرعاية على اإلنفاق في الزيادة هذه على تترتب قد التي الكبيرة اآلثار إلى وبالنظر
 األدنى بالحد أنه تم االحتفاظ يعني وهذا. لألجور األدنى بالحد االجتماعي الضمان ربط إلغاء الضرور  من

 النظام يشبه النحو، هذا وعلى. فضةالمنخ األجور ذو  العمال أجور زيادة وهو منه، المقصود للغرض لألجور
 عن مستقل لألجور أدنى حد لديها التي فرنسا، مثل األخرى، األوروبية البلدان من العديد نظام اآلن البرتغالي
 ".االجتماعي األدنى الحد" مؤشر

 

 الدولية العمل منظمة يماريز،غ لويزا: المصدر
  

http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/monitoring/WCMS_462315/lang--en/index.htm
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 ملخصال
 

أكثر فئات  بينمن وغالبا ما يكونون  أجرا العمال المنزليون

 
 

ويقدر عدد العمال المنزليين الذين ال ينطبق عليهم الحد األدنى لألجور . من الحماية الدنيا لألجور تبعدوايسكثيرا ما 
بالتغطية، يحق للعديد منهم  بين المشمولين. عمال آخرين انطباقه علىمليون عامل، على الرغم من  2115 عددـب

 .لعمالا هم منالتي يحصل عليها غير األجور الدنيامن  أقل أجرالحصول على 
 

تعادل التغطية المقدمة للعمال  وينبغي أن يتمتعوا بتغطية الحد األدنى لألجور ،بغي التمييز ضد العمال المنزليينال ين
ويعترف الحد األدنى لألجور بالمساهمة االقتصادية . موجودة التغطية كانت مثل هذه ماحيثاآلخرين عموما، 

 .ةالمتساويذي القيمة واالجتماعية لهؤالء العمال، وهو وسيلة رئيسية لضمان مبدأ األجر المتساوي عن العمل 
 

ن بتغطية يوالعمال المنزل أن يتمتع تضمن َاتدابير تتخذ كل دولة عضو"بأن  037اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم وتقر 
المادة " )تكون األجور محددة من دون تمييز قائم على الجنسالتغطية، وأن  مثل هذه توافرت مار، حيثالحد األدنى لألج

00). 
 

. الذ  يتبعه العمال في القطاعات األخرى إلى حد كبير نفس اإلجراءر للعمال المنزليين تحديد الحد األدنى لألجيتبع و
 وهم ،الهيئات موجودة كانت مثل هذه ماحيثالخدمة المنزلية،  عمال ومستخدميمنظمات العمال المنزليين  وينبغي إشراك

 .على دراية تامة بالتحديات التي تحيط باألجور في هذا القطاع
 

في الحاالت التي كانوا  ،بع  البلدان فضلتالعمال المنزليين،  ليشملتوسيع نطاق الحد األدنى الوطني لألجور  وعند
وينطو  هذا النهج التدريجي . بشكل تدريجيالمساواة في المعاملة  منحهمر، بعدين من تغطية الحد األدنى لألجفيها مست
ر، ويزداد من الحد األدنى الوطني لألج أقلمستوى عند ي البداية ر فيحدد فيها الحد األدنى لألج التي حاالتالعلى 

 .الدنيا تدريجيا بمرور الوقت ليساو  المستوى الوطني لألجور
 

http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/domestic-workers/WCMS_438263/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/domestic-workers/WCMS_438263/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/domestic-workers/WCMS_438267/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/domestic-workers/WCMS_438268/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORM%20LEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:2551460
http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/domestic-workers/WCMS_438276/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/domestic-workers/WCMS_438269/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/domestic-workers/WCMS_438269/lang--en/index.htm
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 وأسرهماحتياجات العمال ر من خالل مراعاة تحديد مستويات الحد األدنى لألج وفيما يتعلق بالقطاعات األخرى، ينبغي

 .العوامل االقتصادية، فضال عن 
 

 فيالمقيمين انتشار العمال مدى عمل العمال المنزليين، و ساعاتألدنى الفعال لألجور الحد ا يراعيوينبغي أيضا أن 
دان أيضا تحديد الحد األدنى وقد اختارت بع  البل. المدفوعات العينيةكما ينبغي وضع حدود على . البيوت أو خارجها

 .لضمان الحماية الفعالة بالشهر وأ بالساعةر لألج
 

 
  بشأن العمال المنزليينعلى شبكة اإلنترنت المواضيعي منظمة العمل الدولية موقع انظر أيضا. 

 

 

 منزليتعريف العمل ال 8-1
 

على إدراج المهام أو  4100، لم يعتمد المندوبون في مؤتمر العمل الدولي لعام "منزليالعامل ال" تعبيرعند تعريف 
من  ودعموا. وهي تختلف من بلد إلى آخر وقد تتغير بمرور الوقت -الخدمات المحددة التي يؤديها العمال المنزليون 

 .األسر المعيشية الخاصة في خدمة أال وهى يعملون –المنازل  عمالة بين ذلك، صياغة عامة تستند إلى السمة المشترك
 

 :األولىفي المادة " العمال المنزليين"ذلك عندما تعرف  4100 لعام 037رقم  اتفاقية العمال المنزليينوتعكس 
 

 ؛جل أسرة أو أسرأأسرة أو أسر أو من في  المؤدىالعمل " العمل المنزلي" تعبيريعني  .أ 
 ؛استخدامعالقة  في إطارمنزلي العمل الفي  مستخدمأ  شخص " منزليالعامل ال"يعني مصطلح  .ب 
يس عامال أ  شخص يؤد  عمال منزليا من حين إلى آخر أو على نحو متقطع وليس على أساس مهني، ل .ج 

 .منزليا
 

األسر الخاصة أيضا وسيلة مالئمة لتحديد العمال المنزليين بتقييد العمل المنزلي  يوفرومن وجهة نظر إحصائية، 
 ال الذ للتصنيف الصناعي الدولي الموحد  3,0 التنقيح الثالثتضمن يو. لتصنيف الصناعي الدولي الموحدبموجب ا

" أفرادا للعمل المنزلي  التي تستخدمالخاصة  المعيشيةأنشطة األسر "لقطاعي نطاق واسع القسم ا على مستخدما يزال
 :، وهو يشير إلى037ريف الوارد في االتفاقية رقم ، وهو ما يتفق مع التع(71 القسم)

 
 

الخاص  والخدمومتعهد  توريد الطعام  والطباخين ماتادالخمثل  المنزليينأنشطة األسر كأصحاب عمل للعاملين 
والسائقين والمشرفين وجليسات األطفال والمربيات والمعلمين  والُسّياس والحراسوالبستانيين  والغساالت والخدم

في المنزل بذكر نشاط صاحب العمل في التعدادات أو الدراسات حتى  المستخدمين المنزليين للعاملين. إلخ والسكرتيرات
 95.فردالو كان صاحب العمل 

 
 

مستوى التفصيل في البيانات بالنسبة لمنخفضة نسبيا  اشترطاتأنه يفرض  ج القطاعي هيوالميزة الثانية لهذا النه
مليون رجل وامرأة كعمالة منزلية في جميع أنحاء العالم في  14,4 تم استخدامالنهج القطاعي، ووفقا لهذا . اإلحصائية

عملون في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر أدناه أن الغالبية العظمى من العمال المنزليين ي 0ويبين الشكل . 4101عام 
 .الكاريبي وآسيا

 

  

                                                           
((95

". ة التي تستخدم أفرادا للعمل المنزليأنشطة األسر المعيشي"، 4113الذ  نشر في عام  79يتضمن التنقيح الرابع للتصنيف الصناعي الدولي الموحد الفرع  
للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية، على الرغم من التعديل  3,0من التنقيح  71بيد أن تعريفه مطابق للتعريف الوارد في الفرع 

، ولكن لم 4101حد ألغراض االستخدام خالل جولة تعداد السكان لعام للتصنيف الصناعي الدولي المو 2وقد تم إعداد التنقيح . الطفيف الذ  أدخل على العنوان
 .عي الدولي الموحدللمزيد من المعلومات حول التصنيف الصنا. يعتمد بعد من قبل العديد من المكاتب اإلحصائية الوطنية في جميع أنحاء العالم

 

http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/domestic-workers/WCMS_438284/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/domestic-workers/WCMS_459075/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/domestic-workers/WCMS_438290/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/domestic-workers/WCMS_438290/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/domestic-workers/WCMS_438290/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/domestic-workers/WCMS_438289/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/domestic-workers/WCMS_438291/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/domestic-workers/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:2551460
https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=27&Lg=1&Co=9700
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 2616توزيع العمال المنزليين حسب الجنس والمنطقة، : 1الشكل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اإلحصاءات العالمية واإلقليمية ومدى الحماية : في جميع أنحاء العالم نالعمال المنزليو، (2013) من منظمة العمل الدولية مقتبس: المصدر

 (.جنيف، منظمة العمل الدولية)القانونية 
 

هن تتم على الرغم من أن بعض المو. بذلك ولكن ال ينصح مهنتهمالعمال المنزليين على أساس  تعريفمن الممكن أيضا 

عمل أيضا في يأن  للطباخ يمكنحيث   -خارج المنزل  يتم القيام بمهن أخرىيمكن أيضا أن زل، في الغالب داخل المنا

التمييز بين العمال المنزليين  ويؤدي هذا إلى صعوبة. لمكاتبلفي مبنى  والحارس مشتل للزهوربستاني في الو ،مطعم

.أن يتم حساب العدد بالزيادة أو النقصان، مما يحتمل وغيرهم من العمال
96 

 
 

 للغايةمنخفضة غالبا  أجور العمال المنزليينتكون لماذا  8-2
 

النساء  يستطيعوبفضل عمل العمال المنزليين . لألسر في جميع أنحاء العالم هامة جدايوفر العمال المنزليون خدمات 

ل مستدام ومثمر لكسب لقمة العيش ألسرهم، وتحقيق مستقب الذهاب إلى العمل لديهاوالرجال من األسر التي يعملون 

وفي الواقع، تشير . ومع ذلك، غالبا ما تكون األجور المدفوعة للعمال المنزليين منخفضة للغاية. ألنفسهم وألطفالهم

.المستخدمينغيرهم من بالبيانات المتاحة إلى أنهم يحصلون على أجور أقل بكثير بالمقارنة 
97

وتشير التقديرات إلى أنهم  

 .األجورفي المائة من متوسط  20 يتقاضون أكثر منوأحيانا ال  -األجور صف متوسط أقل من ن قاضونتيعادة ما 
 

 وبخس، التشغيلمن كبير العرض الويعود انخفاض مستويات أجور العمال المنزليين إلى مجموعة من العوامل، منها 

التمثيل في القطاع،  وانعداميين، قيمة العمل المنزلي ومساهمته في المجتمع، وقلة القدرة التفاوضية للعمال المنزل

ويعد وضع حد أدنى . مترابطة عواملوكلها  -ألجور للحد األدنى اتغطية واالستبعاد المتكرر من حماية العمل، وال سيما 

 .ر لهؤالء العمال وسيلة رئيسية لضمان حقهم في العمل الالئق والحياة الكريمةلألج
 

 بخس القيمة
 

نفذ في ُي، إلية باعتباره عمال حقيقيا لهلواضحة للقطاع، فإن العمل المنزلي كثيرا ما ال ينظر وعلى الرغم من المساهمات ا

العمل والمجتمعات إلى العمل المنزلي باعتباره جزءا طبيعيا من عمل أي  أصحابوكثيرا ما ينظر . استخدامإطار عالقة 

 ثل التنظيف والطهي والتسوق وغسيل المالبس،مهام محددة متؤدى حيث كخدمة قيمة تقدم إلى أسرهم، امرأة، وليس 

 .المعوقين وغيرهم من أفراد األسرة المحتاجين إلى الرعايةو فضال عن رعاية األطفال والمسنين

                                                           
((96

جنيف، )اإلحصاءات العالمية واإلقليمية ومدى الحماية القانونية : في جميع أنحاء العالم العمال المنزليون ، (4103)مقتبسة من منظمة العمل الدولية  
 (.دوليةمنظمة العمل ال

((97
جنيف، )اإلحصاءات العالمية واإلقليمية ومدى الحماية القانونية : في جميع أنحاء العالم العمال المنزليون، (4103)مقتبسة من منظمة العمل الدولية  

 (.منظمة العمل الدولية

http://www.ilo.org/travail/Whatsnew/WCMS_173363/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/travail/Whatsnew/WCMS_173363/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/travail/Whatsnew/WCMS_173363/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/travail/Whatsnew/WCMS_173363/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/travail/Whatsnew/WCMS_173363/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/travail/Whatsnew/WCMS_173363/lang--en/index.htm
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 98.الغالب في الرجال يؤديها التيالوظائف بقيمة العمل المنزلي بالمقارنة  بخسوتميل هذه المواقف والمفاهيم إلى 
 

  

فعلى . ألجور على أساس نوع الجنس في العمل المنزلي قد يتضاعف مع أشكال أخرى من التمييزكما أن التمييز في ا
مستوى األجر بدال من أن يستند إلى معايير  جنسيتهسبيل المثال، قد يحدد األصل العرقي أو االجتماعي للعامل أو 

 .مشروعة، مثل نوع العمل المنجز أو ساعات العمل الفعلية
 

ألنه ال يحقق مكاسب أو " غير منتج"العمل المنزلي بأنه  بتصورألجور في قطاع العمل المنزلي أيضا ويرتبط انخفاض ا
وخاصة  -أصحاب العمل  العمال المنزليون أن يذهب مكنيومع ذلك، . مالتي تستخدمهأرباحا اقتصادية مباشرة لألسر 

 .العمال المنزليون األسر واالقتصادات الوطنيةوبهذه الطريقة، يدعم . مدخل لدعم أسرهالإلى العمل وكسب  -النساء 
 
 

 والتمثيل المفاوضةانخفاض القدرة على 
 

 متجعله ةظمات العمال المنزليين التمثيليمن عددوانخفاض  المنازلفي  المفاوضةعلى  المنزليينالعمال  ويؤد  ضعف
 .أيضا عرضة ألجور منخفضة

 

غيرهم  ن يؤدون واجباتهم في عزلة نسبية عنيفإن العمال المنزلي خاصة،ال مع األسر المعيشيةوألن مكان عملهم هو 
ن في المقيميالعمال )" لديهااألسرة التي يعملون  معوهذا ينطبق على العمال المنزليين الذين يقيمون . العمال من
مكن التنبؤ بها إلى وقد تؤد  ساعات العمل الطويلة التي ال ي. ن زمالء عمليلعمال المنزليليكون  الوعادة "(. زلاالمن

 ينظروكثيرا ما ال . وللتنظيم بشكل جماعيلتبادل الخبرات والمعلومات  العامليينبالنسبة لهم للقاء زمالئهم  بالغةصعوبة 
 .عمل وال يكونون عادة منظمين كأصحابأنفسهم إلى  أصحاب العمل

 

أو ألصحاب  مات تمثيلية للعمال المنزليينمنظإنشاء أمام تحديات  القوى العاملة ةوقد شكلت هذه الالمركزية وعزل
ال تزال  المنزلية قوة العملواسعة من  قطاعاتوعلى الرغم من وجود منظمات في بع  البلدان، فإن هناك . عملهم

ومن . أو عدم دفع األجور شديدة االنخفاضغير منظمة وبالتالي فهي أكثر عرضة للممارسات التعسفية مثل األجور 
أجورا أعلى، ألن فقدان وظائفهم يعني أيضا فقدان  المنازل في نالمقيمين ييطلب العمال المنزليالمحتمل أن  غير

 .المأوى
 

الثقافية، مثل الحواجز اللغوية، العمال المنزليين، وال سيما العمال والعوامل االجتماعية  تحولان، قد وفي بع  البلد
والتفاوض مع  التواصلقليات العرقية أو الشعوب األصلية، من المنزليين المهاجرين وأولئك المنتمين إلى جماعات األ

 .أصحاب عملهم
 

في المجتمع كثيرا ما يحد من حصولهم على فرص عمل  ووضعهموانخفاض مستويات التعليم بين العمال المنزليين 
معاملة السيئة وتزيد هذه العوامل أيضا من تعرضهم لل. أخرى، مما يدفع العمال المنزليين إلى قبول ظروف سيئة

 .المنصفةوالتمييز وظروف العمل غير 
 

 هل ينبغي تغطية العمال المنزليين بالحد األدنى لألجور؟ 8-3

 

 يستبعد العديد من العمال المنزليين من تغطية الحد األدنى لألجور

 

ية الحد األدنى لألجور يعزى األجر المنخفض أيضا إلى االستبعاد المتكرر للعمال المنزليين من قانون العمل، ومن تغط
في المائة من مجموع العاملين في جميع  2220)مليون عامل منزلي  2222 ال يحصلالواقع في و. على وجه التحديد

 .ينطبق الحد األدنى لألجور عليهمال ، وبشكل مفرطعلى أي حماية من األجور المنخفضة ( أنحاء العالم
 

مليون عامل يتأثرون  1,3)لدان ليس لديها تشريعات للحد األدنى لألجور ويرجع ذلك إلى حد ما إلى أنهم يعيشون في ب
في بلدان ذات أنظمة الحد األدنى  -مليون  40,1 –ومع ذلك، يعيش عدد أكبر بكثير من العمال المنزليين (. بذلك

                                                           
((98

، في تقرير لجنة الخبراء المعنية بتطبيق 0710لعام  011المالحظة العامة بشأن اتفاقية المساواة في األجور رقم ( "4119)منظمة العمل الدولية  

الدولية ؛ منظمة العمل 49094، ص (جنيف) 4119، جنيف، 74، مؤتمر العمل الدولي، الدورة (ألف 0الجزء )االتفاقيات والتوصيات، التقرير الثالث 
 (.جنيف) 4101، جنيف، 77، مؤتمر العمل الدولي، الدورة (0)العمل الالئق للعمال المنزليين، التقرير الرابع (: 4117)
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العديد من العمال  وباإلضافة إلى ذلك، فإن. ولكن دون أن توفر لهم ذات الحمايةلألجور التي تحمي العمال اآلخرين 
 .في القطاع ةالمنظمغير  السمةبشكل فعال بسبب ارتفاع مستويات أحكام الحد األدنى لألجور المنزليين ال تغطيهم 

 

العمال غيرهم من شأن  م، شأنهمنه نفس الحد األدنى من األجر القانوني أو أعلىفقط نصف العمال المنزليين ل ويحق
الحصول على حد ( في المائة من المجموع 1,7)مليون عامل منزلي  3,0لحوالي  ويحق. بموجب تشريعاتهم الوطنية

وعالوة على ذلك، عندما . لغيرهم من العاملينر الحد األدنى القانوني لألج عند مستوى أدنى منأدنى لألجور يحدد 
جور للعمال المنزليين إلى الحد األدنى لأل يتجهيكون هناك عدة أجور دنيا، على سبيل المثال، على المستوى القطاعي، 

لمعدل باالعمل  أصحابقائما، فإن ضمان امتثال  لألجور األدنىوحتى عندما يكون الحد . أن يكون أدنى هذه األجور
 .يمثل تحد 

 

نقص الموارد، وغالبا ما من مفتشو العمل  يعانيدراية بمسؤولياتهم، وكثيرا ما  أ أصحاب العمل  يفتقروكثيرا ما 
 .لدخول إلى المنزللإذن من صاحب البيت أو إذن قضائي  يحتاجون إلى

 
قد طورت ممارسات مبتكرة لزيادة وعي أصحاب العمل بالحد األدنى  وهيئات التفتيشغير أن العديد من وزارات العمل 

  99.العمل أصحاب، وضمان امتثال األخذ بهلألجور عند 
 

 
 

 تعادل تلك التي يتمتع بها العمال عمومان حماية الحد األدنى لألجور والعمال المنزلييستحق 
 

من  -مثل العمال المنزليين  -أجرا  واألقلضعفا  األكثرأدوات مهمة لحماية العمال  لألجور األدنىتعتبر أحكام الحد  
والمجتمعات،  للبيوتالعمال  التي يقدمها هؤالءالحد األدنى لألجور بالمساهمة األساسية  ويقر. شديدة االنخفاضأجور 

 .وهو وسيلة رئيسية لضمان مبدأ األجر المتساو  عن العمل ذ  القيمة المتساوية
 

ن وتمتع العمال المنزليي تضمن أنعضو تدابير دولة تخذ كل ت"صراحة على أنه  037التفاقية رقم وفي الواقع، تنص ا
 قائم علىدون تمييز حددة من مر واألج تكون، وأن موجودة هذه التغطية كانت مثلبتغطية الحد األدنى لألجر، حيثما 

 العمالشمل يتوسيع نطاق الحد األدنى لألجور لوتمشيا مع هذا الحكم، اتخذت عدة بلدان تدابير ل. (11المادة ")الجنس 

 .الواليات الهنديةوبع   والواليات المتحدةوسويسرا  وجنوب أفريقيا، مثل ناميبيا والبرازيل المنزليين
 

 ةالمتساوي ذي القيمة ينبغي أن يحترم الحد األدنى لألجور مبدأ األجر المتساوي عن العمل
 

في حين يوجد  رحد أدنى وطني لألجيضع بعضهم . رالم نظم مختلفة للحد األدنى لألجلدى البلدان في جميع أنحاء الع
مجموعة من  ونطاع أو المهنة أو يستخدمحسب الق الحد األدنى لألجوريحدد البع  . لدى البع  اآلخر نظام إقليمي

حسب القطاع  رد جنوب أفريقيا الحد األدنى لألجفعلى سبيل المثال، تحد (.الثانيانظر الفصل )المتعددة  األنظمة
 .أدناه لمحة عامة عن الممارسات القطرية المختارة 0رد في الجدول يو. والمنطقة والمهنة

 

جميع السار  على ر المنزليين نفس الحد األدنى لألج ر، يكون للعمالووطني لألجدان ذات الحد األدنى الوفي بع  البل
 .037من االتفاقية رقم  00وهذا يتماشى مع المادة . العمال اآلخرين

 

ر على وجه التحديد لقطاع العمل مكن أيضا تحديد الحد األدنى لألجوفي البلدان التي تعتمد نهجا قطاعيا أو مهنيا، ي
ومع ذلك، عندما يتم تحديد الحد . أو عن طريق المفاوضة الجماعية ورلألج ال عن طريق مجلس ثالثيمث -المنزلي 

وإال (. 2-4انظر القسم )العمل ذ  القيمة المتساوية  عنحترم مبدأ األجر المتساو  اى لألجور القطاعية، من المهم األدن
قيمة أعمال الرعاية، ومن ثم فإن النظام لالتقليد   سالبخر ستعزز بصورة مباشرة فإن آلية تحديد الحد األدنى لألج

 .سيشكل انتهاكا لذلك المبدأ
 

  

                                                           
(99(

 (.منظمة العمل الدولية، جنيف. )دليل تمهيد : ثال األخرى في قطاع العمل المنزليتفتيش العمل وآليات االمت(. 4101)منظمة العمل الدولية  

http://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_465069/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_396235/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_423600/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/labadmin/info/pubs/WCMS_429836/lang--en/index.htm
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 ملخص نظم الحد األدنى لألجور للعمال المنزليين في بلدان مختارة  1الجدول 
 

مشمول في الحد األدنى 
 الوطني لألجور

 مزيج نهج قطاعي نهج تدريجي

 (قطاعية وإقليمية وحسب المهنة) ب أفريقياجنو سويسرا شيلي األمريكيةالواليات المتحدة 

 (قطاعية وإقليمية)الفلبين  إيطاليا اإلكوادور البرازيل
  النمسا البرتغال الجزائر

  بوتسوانا  بوركينا فاسو

  الهند  كولومبيا

  ناميبيا  المكسيك

  أوروغوا   جمهورية مولدوفا

  زامبيا  هولندا

  تنزانيا  روسيا

    إسبانيا

    تركيا

    السنغال

 

 أن يحدد الحد األدنى لألجور للعمال المنزليين؟ يجبمن الذي  8-4
 

  لعمال المنزلييناعمل  أصحابمنظمات وينبغي إشراك منظمات العمال المنزليين 
 
منظمات أصحاب العمل وجوب إشراك على بوضوح  (030رقم ) 0791، اتفاقية تحديد الحد األدنى لألجور نصت

على أساس  ي أصحاب العمل والعمال المعنيين،ممثل إشراك ،أو حيثما ال توجد مثل هذه المنظمات والعمال المعنيين،
انظر )في عملية تحديد الحد األدنى لألجور  العام للبلدبقدرتهم على تمثيل الصالح واألشخاص المعترف  ،المساواة
 (.الثالثالفصل 

 

 .وال يختلف هذا األمر فى حالة العمال المنزليين
العمل في الخدمة  وأصحاب العمال المنزلييندنى لألجور في قطاع العمل المنزلي، ينبغي إشراك منظمات األحد العند وضع 
 .على دراية تامة بالتحديات التي تحيط باألجور في هذا القطاع يوه. ئات موجودةالهي كانت مثل هذه ماحيثالمنزلية، 

 

الدول دني مستوى التنظيم في القطاع، آخذة في االعتبار ت ،4100 لعام 037رقم  فاقية العمال المنزلييناتوتدعو 
 :أن األعضاء إلى

 
 واللوائح القوانين بموجب وللعمال، ألصحاب العمل تمثياًل المنظمات أكثر مع بالتشاور االتفاقية، هذه تنفذ أحكام ...

 القائمة التدابير نطاق مد طريق عن الوطنية، الممارسة مع بما يتمشى اإلضافية التدابير أو الجماعية االتفاقات وبواسطة
 (03المادة ) .الحال مقتضى حسب أجلهم، من محددة تدابير وضع طريق عن أو العمال المنزليين، لتشمل تكييفها أو

 

في  غير منظمين دوماومع ذلك، فإن العمال المنزليين . حقا أساسيا عملهمتمثيل العمال وأصحاب صوت وويعد ضمان 
 .العمل ألصحابمنظمات تمثيلية  منظمين بصورة أقل فيعملهم  ابأصحمنظمات تمثيلية للعمال، كما أن 

  

. المنظمات تمثيالأكثر ن المنزلييالعمال  مثلوي معمله للعمال المنزليين وأصحابوفي بع  األحيان توجد منظمات 
 .لمثل هذه الهيئات التمثيليةتنتسب  الأنها أو  غير موجودة تكون تلك المنظمات إماحاالت أخرى، وفي 

 
أو  النقاباتتكوين  قد ال يحق لهم ويحدث ذلك ألنه. في نقابات رسميةوفي بع  البلدان، ال يتم تنظيم العمال المنزليين 

 .اتنقابال تأسيسعملية أمام  عوائقوجود بسبب 
 

 وأ الثالثية المشاورات أو الجماعية المفاوضة خالل من القطاع لهذالألجور  األدنى الحد بلدان عدة حددت وقد
 المنظمات مع أو المنزليين العمال عمل وأصحاب المنزليين العمال منظمات مع بالتشاورو الثالثية، الخبراء مجموعات

 .كليهما أو والعمال العمل ألصحاب تمثيال األكثر
 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312276
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:2551460:NO
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 فيها للنظر محددة حاالت
 

 تمثيلية منظمات في حالة وجود
 

 خالل من األجور تحديد يتم أن ينبغي بهم، خاصة تمثيلية ماتمنظ عملهم وأصحاب المنزليين العمال لدى يكون عندما
 .التمثيلية الهيئات هذه مع بالتشاور أو الجماعية المفاوضة

 

 ثالثة بشأن التفاوض تم كما. نالمنزليي العمال فيهم بمن العمال، جميع على فرنسا في لألجور األدنى الحد وينطبق
 في اتفاق كل ويأخذ. المنزليين العمال عمل أصحاب تمثل التي والمنظماتالية العم النقابات مختلف بين جماعية اتفاقات
 العمال، توظيفهي التي تقوم بعمليات  خاصة أو عامة وكالة كانت إذا بما رهنا المختلفة، االستخدام عالقات االعتبار

 ،االستخدام عالقات أنواع من نوع كل تمثل العمل ألصحاب منظمات وتوجد. مباشرة العامل توظف األسرة كانت إذا أو
 .المعني الجماعي االتفاق على طرفا موقعا ة منهاواحد وكل

 

 العمل ألصحاب بديلة منظمة في حالة وجود
 

 العمال نقابة طالبت وا ،غأورو وفي. العمل ألصحاب منظمة توجد ال ولكن ،للعمال المنزليين نقابة توجد ما وكثيرا
 جهة لتكون العمل صحابأ جهة تحديد أوال يجب كان ولكن المنزليين، للعمال لألجور األدنى الحدب )SUTD) المنزليين
 .المناظرة التفاوض

 

هلكين والمستخدمين في رابطة ربات البيوت والمست لجأت إلى ثم. رفضت التي ةيالتجار غرفةإلى ال الحكومة لجأت وقد
 اتفاق على التوقيع وتم الرابطة، قبلت وقد. ملالع ألصحاب تمثيلية كمنظمة للدخول )LACCU)وا  غوروجمهورية أ

 .ـ ضمن شروط عمل أخرى المنزليين للعمال لألجور األدنى الحد يشمل
 

 العمل ألصحاب ومنظمتين منزليينلا عماللل نقابات سبع بين لألجور األدنى الحد زيادة بشأن اتفاق إلى التوصل تم كما
  100.األرجنتين في

 
 

 بالقدر الكافي منظمين العمل وأصحاب منزليونال العمال يكون ال عندما
 
. الخصوص وجه ما على قطاع داخل التمثيل وعدم الضعف بسبب لألجور األدنى الحد يتم تحديد األحيان، أغلب في

 .األحيان بع  في بدور آخرون ممثلون يضطلع السبب، ولهذا
 

 الوطني االتحاد دعا وقد. موحد عمل عقد خالل من القطاع هذا في لألجور األدنى الحد بشأن التفاوض تم سويسرا، في
 بالعمل وثيقا ارتباطا ترتبط التي التمثيلية القطاعية المنظماتبشأنه  وتفاوضت العملية، هذه إجراء إلى العمالية للنقابات
 (.الفندقية واألعمال عماالمط قطاع من العمل صاحبأالخدمات وو الفنادق قطاع نقابة أ ) المنزلي

 

 الخبراء من ثالثية لجنة مع التشاور خالل من لألجور األدنى لحدبشأن ا قطاعية قرارات صدرت ،أفريقيا جنوب وفي
 األول األدنى الحد أفريقيا جنوب في العمل ةوزار أنشأت ،4114 عام وفي. تمثيل لها ليس التي القطاعات أجور لتحديد
اتحاد جنوب أفريقيا للخدمات ) المنزليين العمال ونقابة ثالثيين خبراء مع التشاور بعد المنزلي العمل قطاع في لألجور
 .الجمهور وعامة العمل وأصحاب والعمال (SADSAWUالعمال المتحالفين والمنزلية 

 
 

  

                                                           
(100(

 Improving working conditions for Hobden, C. (2015). Labour Relations and Collective Bargaining, Issue Brief 2: 

(Geneva, ILO). domestic workers: organizing, coordinated action and bargaining 

http://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_465069/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/collective-bargaining-labour-relations/publications/WCMS_432886/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/collective-bargaining-labour-relations/publications/WCMS_432886/lang--en/index.htm
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 ؟وتعديله المنزليين للعمال المستوى تحديد ينبغي كيف 8-5
 

ذي  العمل عن المتساوي األجر مبدأ مراعاة مع اآلخرين، العمال لجميع بالنسبة نفسها هي المعايير تكون أن ينبغي
 ةالمتساويالقيمة 

 

 لفةمخت تكون أن ينبغي المنزليين للعمال لألجور األدنى الحد لتحديد المستخدمة والمعايير العملية بأن عام تصور هناك
 .ليس هكذا واألمر. اآلخرين للعمال المستخدمة تلك عن

 

 لجميع المستخدمة نفسها هي المنزليين للعمال لألجور األدنى الحد لتحديد المستخدمة والمعايير العملية تكون أن ينبغي
 األساسية المعايير بشأن توجيهات على 030 رقم االتفاقية من 3 المادة وتنص. (الخامس الفصل انظر)األخرين  العمال
 :العمال من مجموعة أل  لألجور أدنى حد وضع عند استخدامها ينبغي التي

 

 الممارسات وبما يتفق مع  اإلمكان درقب لألجور، المستويات الدنيا تحديدل االعتبار في تؤخذ التي العناصر وتشمل
 :ما يلي الوطنية والظروف

 

 الضمان وإعانات المعيشة وتكاليف البلد، في لألجور العام المستوى مراعاة مع أسرهمو العمال احتياجات .أ 
 األخرى؛ االجتماعية للفئات النسبية المعيشة ومستويات االجتماعي

 مرتفع مستوى بلوغ والرغبة في اإلنتاجية ومستويات االقتصادية التنمية متطلبات ومنها االقتصادية العوامل .ب 
 .عليه والحفاظ التشغيل من

 

 - لتطبيقها القانوني النطاق في المنزليون العمال يتم إدراج حيث - لألجور اإلقليمي أو الوطني األدنى الحد حالة وفي
 .االقتصاد أنحاء جميع في مالالع لجميع بالنسبة نفسها هي لألجور األدنى الحد تحديد عملية فإن

 

 الحد لتحديد المعني البلد يجريها التي التحليالت في المنزلي العمل قطاع التأثيرات على االعتبار في تؤخذ أن وينبغي
 المنزليين العمال استبعاد يتم ذلك، ومع. األخرى االقتصاد قطاعات جميع شأن ذلك في لألجور، شأنها الوطني األدنى
 انظر) البيانات جمع عملية في إلدراجها تدابير اتخاذ في النظر وينبغي. البلدان بع  في االستقصائية الدراسات من

 (.األمثلة من مزيد على لالطالع 0 الفنية المالحظة
 

 حد يوجد وحيثما. المعني البلد في السائد النظام باستخدام المنزليين للعمال لألجور األدنى الحد تحديد ينبغي عام، وبوجه
 اتباع ينبغي القطاعية، األجور يتم تحديد وعندما. المنزليين العمال شمللت الحماية هذه دتمدي ينبغي لألجور، وطني أدنى
 .ةالمتساوية يمذ  الق العمل عن المتساو  األجر مبدأ مراعاة مع قطاعي، نهج

 

 المعايير نفس باستخدام لألجور األدنى الحد تحديد ينبغي القطاعية، لألجور األدنى الحد فيها يوجد التي البلدان وفي
 .االقتصادية والعوامل أسرهمو العمال احتياجات وهي ،030 رقم االتفاقية في المبينة

 

 
 التدريجية جُهالُن استخدام يمكن

 

 من مستبعدين فيها كانوا التي الحاالت فيو المنزليين، العمال ليشمل لألجور الموحد الوطني األدنى الحد نطاق مد عند
 هذا وينطو . بالنسبة لهم بشكل تدريجي المعاملة في المساواة تحقيق البلدان بع  اختارت لألجور، األدنى الحد تغطية
 لوطنيا األدنى الحد من أدنى مستوىعند  البداية في لألجور األدنى الحد فيها يحدد حاالت على التدريجي النهج

 .الدنيا لألجور الوطني المستوى ليساو  الوقت بمرور تدريجيا ويزداد لألجور،
  

 إذا. التشغيلب المتعلقة الشواغل عن وينشأ معين قطاع في السائدة األجور معدالت على التدريجي النهج يستند ما وغالبا
 تؤد  قد معين قطاع في األجور في لهائلةا الزيادة فإن األخرى القطاعات بجميع بالمقارنة خاص بوجه منخفضة كانت
 .التشغيل على سلبية آثار إلى

 

 بلدان في أيضا استخدم ولكنه وإكوادور، شيليو البرتغال مثل بلدان في المنزلي العمل قطاع في النهج هذا طبق وقد
 مناطق وفي يزيامال في والمتوسطة الصغيرة المنشآت في استخدمت المثال، سبيل فعلى. مختلفة قطاعات في أخرى
 .لألجور وطني أدنى حد وضع تم عندما 0732 عام قبل البرازيل في مختلفة

 


http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312276
http://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_239520/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/genericdocument/wcms_483802.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312276
http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/domestic-workers/WCMS_438284/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/domestic-workers/WCMS_459075/lang--en/index.htm
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 المنزليين للعمال تدريجي نهج: شيلي 
 

 الصعيد على لألجور األدنى الحد فيها يكون التي الحاالت في أعاله، وصفه الوارد تدريجي،ال النهج تم استخدام قدل
 التشغيل على السلبية اآلثار بشأن المخاوف يثير مما المنزلي، العمل قطاع في األجر متوسط من بكثير أعلى الوطني
 الوقت التدريجي النهج ويتيح. واحدة عةدف كبيرة زيادة لألجور األدنى الحد في حالة زيادة ةغير المنظم والسمة

 .واضح زمني إطارخالل  في المساواة بتحقيق الوعد مع الجديدة، األجور مستويات مع للتكيف العمل ألصحاب
 

 زمني إطار في المساواة تحقيق لضمان التدريجية للزيادة واضحة خطة وضع الضرور  من الحاالت، هذه وفي
 أجور دنيا قطاعية ومنفصلة أقل ويتم تحديد لألجور وطني أدنى حد فيها يوجد التي تالحاال في ذلك، وبخالف. معقول
 في والمساواة ةالمتساويذ  القيمة  العمل عن المتساو  األجر مبادئ ينتهك أن شأنه من ذلك فإن المنزليين، للعمال
 .037 رقم واالتفاقية 011 رقم لالتفاقية وفقا المعاملة



 

 لألجور األدنى الحد تعديل
 

 لجميع لألجور األدنى الحد تعديل بها يتم التي الطريقة بنفس المنزليين للعمال لألجور األدنى الحد تعديل يتم أن ينبغي
 منذ االقتصادية والعوامل أسرهمو العمال احتياجات في التغيرات دراسةيتطلب بوجه عام  األمر وهذا. اآلخرين العمال
 .لألجر األدنى الحد تعديل فيها تم التي السابقة الفترة

 

 على االطالع ويمكن. المنزليين العمال تستخدم التي المعيشية األسر دخل في الزيادة ذلك يشمل المثال، لسبي على
 .0 الفنية والمالحظة الخامس الفصل في لألجور األدنى الحد تعديل عن تفصيال أكثر معلومات

 

 القطاع بها ينفرد التي للخصائص دقيق إجراء تقييم يجب
  

 االنتشار الواسع األخص وعلى - القطاع خصوصيات الحسبان في تؤخذ أن يجب المتبع، النهج عن النظر بغ 
 القيود مثل العمل ساعات مايةح إلى واالفتقار عادة الطويلة األسبوعية والساعات ، ونسبتها عينا المدفوعة ألجورل

 المدفوع األجر من فعليا وتقلل هذه الحاالت. ةاإلضافي العملساعات  أجر في والحق العمل ساعات على المفروضة
 .المنزليين للعمال

  

ساعات  أحكام أو العمل ساعاتبحماية أحكام  يتمتع وال األسبوع في ساعة 41 يعمل المنزلي العامل كان إذا وبالفعل،
 العاملون عليه يحصل الذ  األجرب مقارنةالواحدة  للساعة أقلبأجر  المنزل إلى يعود الشخص ذلك فإن ،ةاإلضافي العمل

 ساعة 21 ويعملون العمل ساعات قانون يتمتعون بحمايةالشهر  و لألجر األدنى الحد على يحصلون الذين اآلخرون
 .لألجور األدنى الحد ريعتش نتائج في المساواة عدم هي والنتيجة. األسبوع في
 

 أسرهمو المنزليين العمال احتياجات 8-6

 
 تقييم عموما ذلك ويشمل. اآلخرين العمال عن المنزليين لعمالل بالنسبة أسرهمو العمال احتياجات تقييم يختلف ال

 الذين األفراد وعدد األسرة وحجم الدولي، أو/  و الوطني الفقر بخط يتعلق فيما العاملين المنزليين عائالت احتياجات
 .األسرة داخل يعملون

 

 ".أسرهمو العمال احتياجات" حول 4-1 القسم انظر
 

 

 المنزلي العمل قطاع في االقتصادية العوامل 8-7


: المنزلي العمل قطاع في االقتصادية العوامل إليها تستند التي المؤشرات بع  تشمل األخرى، للقطاعات بالنسبة أما
 األدنى الحدنسبة و اإلجمالية، األجور فاتورة على الزيادة هذه وتأثير ر،لألج األدنى الحد زيادةب متأثرينال العاملين نسبة

 (.الخامس الفصل انظر) لألجر إلى متوسط األجر
 

 على القدرة تحديد ويتطلب. الدفع على العمل صاحب قدرةفي ضوء  المؤشرات هذه حددتت المنزلي، العمل حالة وفي
 المنزلي لعملل تخصيصها يمكن التي األسرة ميزانية نسبة هي وما( المعيشية األسرة) العمل صاحب هوية تحديد الدفع
 (.3 و 4 و 0 الفنية المالحظات انظر)
  

http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/domestic-workers/WCMS_462318/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312245:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:2551460:NO
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/genericdocument/wcms_483802.pdf
http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/domestic-workers/WCMS_438289/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/domestic-workers/WCMS_438290/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/genericdocument/wcms_483812.pdf
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 من هو صاحب العمل؟

بيانات األرباح والخسائر، يكون لديهم دخل وفبدال من الميزانيات العمومية . العمل صاحبةفي هذا القطاع، األسر هي 
انظر )العمل على دفع أجور العمال المنزليين على دخل األسرة  أصحابوفي هذا الصدد، تعتمد قدرة . أسر 

 (.3و 4و 0 الفنيةالمالحظات 

 

يتم أن العمال المنزليين  إلظهارناميبيا والفلبين  فيبيانات عن دخل األسر المعيشية   3101و  4 نالشكاليستخدم 
 (0 الفنيةمالحظة ال انظر)ب من قبل األسر األكثر ثراء بشكل غير متناس توظيفهم

 

وهذه العملية . العمال المنزليين استخدام ومن الممكن أيضا حساب النسبة المئوية لنفقات األسر المعيشية التي تنفق على
 النسبة المئوية لدخل األسر 2شكل ويبين ال(. الخامسانظر الفصل ) لمنشأة ماأقرب إلى حساب فاتورة األجور اإلجمالية 

 فقالذ  ينوفي حين أن النسبة المئوية لدخل األسرة . العمال المنزليين في كوستاريكا استخدامنفق على ي الذ المعيشية 
 .في المائة على العمل المنزلي 2حوالي األسر في المتوسط  تنفق، لمنزلي تختلف باختالف دخل األسرةعلى العمل ا

 

التي يتعين على أصحاب  االجتماعية والمساهماتوعند حساب هذه التحليالت، من المهم أيضا النظر في تكاليف األجور 
 .العمل دفعها

 

إحصاءات  فيعلى النحو المحسوب  - إنتاجية اليد العاملةخل األسر المعيشية أيضا ألن وتستخدم البيانات المتعلقة بد
 .ال يمكن حسابها لقطاع العمل المنزلي كما هو الحال بالنسبة لقطاعات مثل الصناعة التحويلية -الحسابات القومية للبلد 

 

على أنها قيمة الناتج الذ  ينتجه القطاع  العاملةإنتاجية اليد ففي قطاع الصناعات التحويلية، على سبيل المثال، تحسب 
 .الناتجمطروحا منه قيمة المدخالت المستخدمة إلنتاج 

 

انظر ) 102.تحديات مماثلة أيضا في القطاع العامتنشأ : العمل المنزلي ليس القطاع الوحيد الذ  يواجه هذا التحد 
قييم األثر االقتصاد  المحتمل الذ  قد تترتب عليه بيد أنه من الممكن استخدام مؤشرات أخرى لت(. الخامسالفصل 

لألجور  معين وتشمل هذه نسبة العمال المنزليين الذين سيتأثرون بمستوى. زيادة الحد األدنى لألجور للعمال المنزليين
األجور متوسط ، وأثر هذه الزيادة على (حاليا أقل من المستوى المقترح يتقاضونأ  نسبة العمال المنزليين الذين ) الدنيا

 .األجر في قطاع العمل المنزليفي االقتصاد وعلى متوسط 
 

 العمل بالنسبة ألصحابضمان القدرة على تحمل التكاليف 
 

أن العديد  قال إنوكثيرا ما ُي. كثيرا ما تنشأ مخاوف بشأن قدرة األسر المعيشية على تحمل أجور أعلى للعمال المنزليين
تؤد  الزيادة المفرطة في الحد األدنى  وقد. الحد األدنى لألجور أنفسهم حاصلين علىمن المن أصحاب العمل هم 

. ماوالعمل غير المعلن عنه العمل ساعاتة أو زياد/ لألجور إلى فقدان فرص العمل، وفقدان عدد ساعات العمل و 
وفي الواقع، . ى إنفاذ االمتثالفي القطاع وانخفاض قدرة المؤسسات عل ةغير المنظم السمةويسهل ذلك ارتفاع مستويات 

 مأسرهوعند وضع حد أدنى لألجور، يجب على الحكومة والشركاء االجتماعيين أن يوازنوا بين احتياجات العمال 
 .راألسر على دفع الحد األدنى لألج وقدرة

 

كل كبير في تحديد مستوى البيانات المتعلقة باألسر المعيشية بش يمكن أن تساعدالمعلومات التي نقدمها هنا،  تبينوكما 
 فيها توجد التي الحاالت وفي. أجور مناسب في البلدان التي يتم فيها تحديد الحد األدنى لألجور على المستوى القطاعي

ر لحد األدنى لألجتحديد انظم ذات الدخل المنخف ، سواء في لألسر  بالنسبة بشأن القدرة على تحمل التكاليف شواغل
إنشاء مراكز لرعاية األطفال ومراكز رعاية للمسنين تكون عادة  على شجعت، أنشأت عدة بلدان أو الوطنية أو القطاعية

 .في متناول هذه األسر المعيشية
 

حد أدنى لألجور يلبي احتياجات  حتى يمكن دفع بأموال عامةوفي بلدان مثل فرنسا وبلجيكا، يتم دعم العمل المنزلي 
لبلدان الحماية لفئة ضعيفة عادة من العمال الذين يقدمون الخدمات األساسية لمئات ، كفلت هذه اوبذلك. أسرهموالعمال 

  103.الماليين من المنازل في جميع أنحاء العالم
 
 

                                                           
((101

ة أو الساعات التي تعمل فيها بسبب البيانات التي تجمع من الدراسات االستقصائية لألسر المعيشية ال تستوعب بالكامل دائما حجم القوى العاملة المنزلي 
 العمل والساعات غير المعلنة عدلارتفاع م

(102(
 Atkinson (2005). Atkinson Review: Final Report, Measurement of Government Output and Productivity for the 

National Accounts (New York, Palgrave MacMillan) 

 
103(
 (جنيف، منظمة العمل الدولية)األجور في العمل المنزلي : 0موجز السياسات (. 4101)منظمة العمل الدولية  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/genericdocument/wcms_483812.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/genericdocument/wcms_483812.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/genericdocument/wcms_483812.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/genericdocument/wcms_483802.pdf
file:///F:/WORK%20DOCUMENTS/TRANSLATION2/ILO/2017/MONA%20KAMEL%20APRIL%202017%20COLLECTIVE%20BARGAINING/three%20documents%20august%202017/TRANSLATION/atkinsonreportfulltcm771840881_tcm77-329131%20(1).pdf
file:///F:/WORK%20DOCUMENTS/TRANSLATION2/ILO/2017/MONA%20KAMEL%20APRIL%202017%20COLLECTIVE%20BARGAINING/three%20documents%20august%202017/TRANSLATION/atkinsonreportfulltcm771840881_tcm77-329131%20(1).pdf
file:///F:/WORK%20DOCUMENTS/TRANSLATION2/ILO/2017/MONA%20KAMEL%20APRIL%202017%20COLLECTIVE%20BARGAINING/three%20documents%20august%202017/TRANSLATION/atkinsonreportfulltcm771840881_tcm77-329131%20(1).pdf
http://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_155654/lang--en/index.htm
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 دخل األسرة المتاح لصاحب العمل حسب، 2612العمال المنزليين في ناميبيا في عام  استخدام: 2الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .Budlender, D. Wages and conditions of work of domestic workers in Namibia. 2013 :منظمة العمل الدولية ت بإجرائهاكلفدراسة : المصدر

.  

 .المتاح لصاحب العملالمعيشية دخل األسرة  حسب، 2662المنزلية في الفلبين في عام  التشغيل -3الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(جنيف، منظمة العمل الدولية)وظروف العمل  المالمح: منظمة العمل الدولية، العمال المنزليون في الفلبين: المصدر

http://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_167021/lang--en/index.htm
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الشريحة ، حسب 2612ي في كوستاريكا في عام خدمات العمل المنزلمقابل النسبة المئوية لنفقات األسر المعيشية التي أنفقت  2الشكل 
 العشرية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
، من األسر % 10في الشكل إلى أفقر  الشريحة األولىشير تعلى سبيل المثال، . أجزاء 10إلى  ما مجموعة الشرائح العشريةتقسم : ظةوحمل

 .يشيةمن األسر المع % 10إلى أغنى  تشير الشريحة العشرية العاشرةفي حين 
 

 .Trejos, J.D. The application of minimum wages in the domestic work sector in Costa Rica  :منظمة العمل الدولية كلفت بإجرائهاراسة د: المصدر

2015.  
 

 عضها البعضمقارنة األرقام ب 8ــ  8
 

تصادية، ستكون هناك سلسلة من المؤشرات والعوامل االق مأسرهوبمجرد إجراء الحسابات المتعلقة باحتياجات العمال 
 :تشمل ما يليو. المتاحة للمناقشة

 

  أسرته إلعالةالمبلغ المطلوب للعامل 

  وسماتها عمال منزليينعدد األسر المعيشية التي تستخدم 

 األجور من معين ىمستو دفع على قدرتها 

  ددر بمقدار محلألج ىالحد األدن في حالة زيادة المتأثريننسبة العمال 

 األجر الحالير المقترح كحصة من متوسط الحد األدنى لألج. 
 

 

 ر؟ي لألجينبغي استخدام هذه األرقام لتحديد الحد األدنى النهائ كيف
 

فعلى سبيل المثال، من المحتمل أن يكون هناك عدة قيم محتملة . المؤشرات من األدنى إلى األعلى تصنيفيمكن  ،أوال
 .ا استنادا إلى احتياجات العمال وأسرهملألجور الدنييمكن تصنيفها 

 

القتصادية، مما يخلق مجموعة من المؤشرات األخرى التي تندرج تحت العوامل ا ة من قيمأيضا تصنيف كل قيم ويمكن
النتيجة مجموعة عامة  تصبح، (معا تجميعها) جميع المؤشرات وبمجرد تراكب نطاقات. لكل مؤشر األجور الدنياقيم 

 .نهاث يمكن للشركاء االجتماعيين التفاوض بشأمن األرقام حي
 

ذلك، يمكن أيضا دراسة المؤشرات بشكل فرد ، ويمكن ألطراف عملية التفاوض أن تقرر مقدار الوزن الذ   ومع
العامل  إلعالة الالزمةلالحتياجات  ربوزن أكفعلى سبيل المثال، قد تعطي بع  البلدان . إلى كل مؤشر ينسبيمكن أن 
ويرد وصف ذلك بمزيد من التفصيل في . يةاإلنتاج التجاهاتينما قد تعطي بلدان أخرى مزيدا من الوزن وأسرته، ب
 .الخامسالفصل 
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ظر وباإلضافة إلى ذلك، ين. رة للتفاوض بشأن الحد األدنى لألجقد تم تكييف المعيارين التوجيهيين لوضع معايير عامل
، عند تحديد االستخداممختلفة من ممارسات ال نواعاألبقطاع العمل المنزلي، بما في ذلك  متعلقةعادة في عدة خصائص 

ساعات العمل ، ومتوسط أو خارجها المنازل فيالمقيمين العمل للعمال المنزليين  ساعاتترتيبات لمراعاة والمستوى، 
 .لمدفوعات العينيةاب المتعلقة األسبوعية، والممارسات السائدة

 

 وأنماطه العمل المنزلي استخدامممارسات 
 

مجموعات فرعية داخل  تنشئالتي  االستخداممختلفة من ترتيبات  َاأنواع المنزلية الخدمة في العاملين أوساط في توجد
في  ومن يعيشون في منازل أصحاب عملهم الذين يقيمونالعمال المنزليين  فى عمل الرئيسية الفروق وأحد أهم. القطاع
، يعمل بعضهم بدوام كامل ألسرة واحدة، في حين يعمل غير المقيمينومن بين (. غير المقيمين) الخاصة منازلهم

 .واحداليوم ال خالل، أو حتى خالل األسبوععدة أسر دى ساعة لبالآخرون على أساس يومي أو 
 

 

عمل طول ساعات ألبوجه عام  يعملون مال المنزليينالعمنظمة العمل الدولية األخيرة إلى أن لوقد خلصت تقديرات 
 بيوتفي  يقيمونطويلة ألنهم عمل بشكل خاص لساعات ن والمقيم العمالويتعرض  104.معرفتها سلفا والتي يتعذر

من ساعات عمل  طولأ المقيمين تميل إلى أن تكونساعات العمل األسبوعية للعمال والواقع أن متوسط . أصحاب عملهم
 .ير المقيمينغالعمال 

 

ساعة في األسبوع في المتوسط، في حين بلغ  49,4بمعدل  4111في عام ن المقيمو نالعمال المنزليوشيلي، عمل وفي 
المائة من  يف 33وفي المائة من اإلناث  10 ملوفي الفلبين، تع 105.ساعة 21 المقيمين غير عمل ساعات عددمتوسط 
أنهم  ثلثهم تقريبا وقد أشار – 4101في عام  الواحدسبوع األساعة في  40ما ال يقل عن  المقيمينالذكور العمال 
 . 106المقيمين غيرساعتين يوميا أكثر من العمال في المتوسط  يعملون

 

وتقدر منظمة العمل . العمل ساعاتمن  قيداستبعاد العمال من األحكام التي ت منوتنشأ ساعات العمل الطويلة هذه جزئيا 
بينما تقدر .107في المائة 14,4 بنسبة ليس لديهم حدود قانونية لساعاتهم األسبوعية العاديةممن لمنزليين الدولية العمال ا

  108.في المائة 22,7 من ليس لديهم الحق فى الراحة األسبوعية بنسبة
 

نزليون ان العمال المكما إذا  مراعاة نياالجتماعي والشركاء، ينبغي للحكومات لألجور األدنىعند وضع الحد إذن، 
انوا كا الراحة اليومية والراحة األسبوعية، وما إذفي و ،العادية األسبوعيةساعات العمل تقييد يتمتعون بحقوق في 

 .الكثيرون ال يتمتعون بذلك – ةاإلضافي ساعات العمليتمتعون بحماية 
 

العمل، وتسهيل عملية تحديد لعمال المنزليين وحقوقهم في اإلنسان لوهذه األنواع من الحماية ضرورية لضمان حقوق 
 .الحد األدنى لألجور

 

عامل أجر الفعلى سبيل المثال، يمكن دفع . هذه ممارسات مختلفة في تحديد األجور ودفعها التشغيل أنواع تشهد وقد
يتقاضون أجورهم  المقيمين غالبا ساعة أو أسبوعيا أو شهريا، في حين أن العمال المنزليينالمقيم بالغير منزلي ال

ساعات أجر عن العمل أو الحق في  ساعاتصارمة على  الذ  ال يرتبط بقيودواألجر الشهر  . أسبوعيا أو شهريا
بالساعة  الفعلي ، مما يخف  معدل األجرجداالطويلة  العمل ساعات في خطرالعمال المنزليين  يضع ةالعمل اإلضافي

 .للغايةإلى مستويات منخفضة 
 

أسرة صاحب  بيت ونظرا ألنهم يعيشون في. أجورهم في شكل عيني قيمين جزء منالم العماليتقاضى وكثيرا ما 
من خالل المعيشة اليومية للعامل مشمولة  العمل أحيانا أجرا أقل في ظل افتراض أن بع  تكاليف صاحبالعمل، يدفع 
 .في وضع ضعيف العمال المنزليينذلك يضع  قدو. العمل صاحبالعيش مع 

 

                                                           
((104

 (جنيف، منظمة العمل الدولية)اإلحصاءات العالمية واإلقليمية ومدى الحماية القانونية : في جميع أنحاء العالم ال المنزليونالعم(. 4103)منظمة العمل الدولية  
((105

 المرجع نفسه 
((106

 (.جنيف، منظمة العمل الدولية)المالمح وظروف العمل : ل المنزليون في الفلبينالعمامنظمة العمل الدولية،  
((107

، (العمل الدولية جنيف، منظمة)مدى الحماية القانونية اإلحصاءات العالمية واإلقليمية و: في جميع أنحاء العالم العمال المنزليون(. 4103)منظمة العمل الدولية  
 40ص 

(108)
 43المرجع نفسه، ص   

http://www.ilo.org/travail/Whatsnew/WCMS_173363/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_167021/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/travail/Whatsnew/WCMS_173363/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/travail/Whatsnew/WCMS_173363/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/travail/Whatsnew/WCMS_173363/lang--en/index.htm


72 

 

 عدم حصولهم يواجهون خطر من أجورهم في شكل عيني تقاضون جزًءي ينالذن والمنزليين المقيم العمالوبالمثل، فإن 
المدخرات لتلبية االحتياجات  توفيرفي الضمان االجتماعي، أو  االشتراك، أو أسرهمأفراد  إلعالةعلى دخل نقد  كاف 

، يصبح العمال عرضة بشكل خاص ديةالمدفوعات النقللعامل بدال من  المأوىعندما يتم توفير و .لفي المستقب
غالبا وبالتالي، . جيوبهمالقليل من المال في  ال يجدون سوىقد فبديل  مأوىإيجاد  اضطروا فجأة إلى إذاف. لالنتهاكات

 .الهروب منها فى ظروف أخرى قد يختارونوالتي العمال في أوضاع مسيئة  يستمر
 

أما . عيًناعملهم ونسبة األجر المدفوع  بساعاتمنزليين ترتبط ارتباطا وثيقا األجور النقدية الفعلية للعمال ال ترتبطولذلك 
العمال اآلخرين فقد يحصلون على راتب منخف  نسبيا أجر العمال المنزليون الذين يحصلون على راتب شهر  يعادل 

ترن حماية الحد األدنى وعلى هذا النحو، ينبغي أن تق. ساعة في األسبوع 41لمدة  واقع األمرإذا كانوا يعملون في 
 .ةالعمل اإلضافيساعات عن  األجرالعمل والحق في  ساعاتبقيود على  في الحالة المثلىلألجور 

 

عندما تكون هناك . المقيمين وغيرالمقيمين  للعمالمعدالت منفصلة لألجور  وضعقد ينظر صانعو السياسات أيضا في 
 يتقاضىمعدل األجور بحيث  مع ذلك تحديد، ينبغي في شكل عينير ممارسة شائعة تتمثل في دفع نسبة عالية من األج

وقد ينظر صانعو السياسات أيضا . في المستقبل مسرهوأل الرفاه المالي لهممن توفير  تمكنهمالعمال مبلغا كافيا من النقد 
هذه العتبة  تفوققط ، مع السماح بدفع مبالغ عينية فلألجر األدنىحظر المدفوعات العينية كجزء من الحد  فى مسألة

 .(3و  4و  0الفنية  المالحظاتانظر )

 

 الدفع العيني 16ــ  8

، ال سيما عندما يكون هذا بدفع جزء من األجور عينا 71اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم في ظل ظروف معينة، تسمح 
عادلة  تالعالواتكون قيمة هذه أن وأسرهم، و لصالح العمالومناسبا لالستخدام الشخصي  معتادا السدادالشكل من 
 .لالستعراض 4-0انظر القسم . ومعقولة

 

 :تلخيصا

 .ال تقل مواتاة عن العمال عموما بأوضاعينبغي أن يتمتع العمال المنزليون  •
 .للعمال المنزليين، يجب دفعها نقدا لألجور األدنىعند تحديد الحد  •
العمال من تلك التي يتمتع بها اة الشروط أقل موات يجوز أن تكون فال ،بها مسموحا العينية المدفوعات كانت إذا •

ي تقييمها تقييما عادال وينبغ ،العامل وأسرته لصالحوينبغي أن تقتصر على االستخدام الشخصي  ،عموما
 .موأسره العمال المنزليينتقلل دون مبرر من األجر الالزم الحتياجات  وينبغي أال  ،وموضوعيا

من  استقطاعاتبعمل ، فال ينبغي السماح بيت صاحب العملباإلقامة في إذا كان العمال المنزليون ملزمين  •
 .العامل على ذلكإال إذا وافق  السكنمقابل ر جاأل

 

 أثر الدفع العيني في العمل المنزلي
 

أما العمال المنزليون الذين يعيشون في . دفع جزء من األجر عينايتم أن العمل المنزلي ب فيما يتعلقمن الشائع جدا 
ألنهم يحصلون على هم على وجه الخصوص، فيحصلون على أجور نقدية شهرية تقل عن المتوسط منازل أصحاب عمل

من األجر المدفوع، سواء كانوا  استقطاعهاوجبات يتم  تقديم أيضا لعمال المنزلييناعمل صحاب أل كنيمكما . سكن
 .أو غير مقيمين مقيمين

 
على  ويمثل تكلفةيعود بالنفع على العامل المنزلي،  قدل العم صاحبمن  والسكن الوجباتوفي حين أن الحصول على 

هؤالء العمال أكثر اعتمادا  أن يصبحر نية كجزء من الحد األدنى لألجتلقي هذه المدفوعات العي يؤد صاحب العمل، 
يكون لذلك آثار سلبية طويلة األجل على معاشاتهم التقاعدية وغيرها من نظم الضمان  وقد. على صاحب العمل

 .الدخل تعتمد علىالتي  المساهماتجتماعي القائمة على اال
 

يعني أيضا أنه في  ذلك ، ولكنعملهصاحب  بيتلي الذ  يعيش في لعامل المنزل السكن قد يتوفروباإلضافة إلى ذلك، 
زليين وعالوة على ذلك، يجب على العمال المن. ، يفقد العامل كل من الوظيفة والمأوىغير قابل للحلنزاع حالة نشوب 

  .أسرهممستقبل كسب مبالغ نقدية كافية لتوفير المأوى والغذاء ألسرهم، مع توفير ما يكفي لمستقبلهم ول
 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/genericdocument/wcms_483812.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312240


73 

 

في الدراسة االستقصائية العامة و. بالضرورةالعامل عينية ال تفيد وقد عززت لجنة الخبراء أيضا فكرة أن المدفوعات ال
تنص ، (31رقم ) 0727، وتوصية حماية األجور، (71رقم ) 0727،بشأن التقارير المتعلقة باتفاقية حماية األجور

 :لجنة الخبراء على ما يلي
 
، يميل إلى العملة الرسمية القابلة للتداول بحريةعينية، أ  توفير السلع والخدمات بدال من  بدالتدفع األجور في شكل "

تكون ى في تلك الصناعات أو المهن التي وحت .موضع خالفوبالتالي فهو ممارسة  الحد من الدخل المالي للعمال،
وتلقى قبوال حسنا من قبل العمال المعنيين، ال تزال هناك حاجة للضمانات والحماية  هذه قائمة منذ أمد بعيدلدفع اطريقة 

 ".التشريعية من خطر اإلساءة 
 

 

 ةالعيني المدفوعاتالحد من 

األحيان في بع   وطابعها التعسفي عيناالعمال المنزليين دفع أجور بالممارسات المتعلقة ارتفاع معدل انتشار بإدراكا منها 
لعمال المنزليين نقدا، مثل لدفع الصراحة على وجوب  037االتفاقية رقم تنص  -العمال نتيجة لذلك  يواجهاالتي  والمخاطر
، مثل هذه المدفوعاتتطبيق يمكن  ومتىتضع قيودا صارمة على نسبة األجر الذ  يمكن دفعه عينا، و. العمال عموماسائر 

 .العمال عموما المطبقة على مقارنة بتلكظروف ال تقل مواتاة ظل وما يمكن أن تشمله، في 
 

 :جر في شكل مدفوعات عينية، وذلك بالشروط التاليةنسبة محدودة من األبدفع ويجوز السماح 
 ؛خرى من العمالأن تكون المدفوعات العينية أقل مواتاة من تلك المطبقة عموما على فئات أ يجوزال  •
 ؛أن يوافق على المدفوعات العينية يجب على العامل •
 ؛ ولمصلحتهالشخصي للعامل  لالستخدامالعينية  مثل هذه المدفوعاتيجب أن تكون  •
 (04من المادة  (4) الفقرة. )ومعقولة عادلةعينية الهذه المدفوعات  لهايجب أن تكون القيمة النقدية المنسوبة  •

 

مزيدا من التوجيهات بشأن الكيفية التي يمكن بها  (410رقم ) 4100، ليينال المنزتوصية العممن  02وتقدم الفقرة 
وتتفق هذه األحكام أيضا مع األحكام الواردة في المادة . لصانعي السياسات ضمان عدم إساءة استخدام المدفوعات العينية

وينطبق ذلك . أو المبالغ فيها مسيئةالعينية ال، التي تهدف أيضا إلى حماية العمال من المدفوعات 71من االتفاقية رقم  2
 .أيضا على العمال المنزليين

 

 :يلي فيماالنص على دفع جزء محدد من األجر عيًنا، ينبغي للدول األعضاء أن تنظر عند 

التي يمكن أن تدفع عيًنا، بحيث ال يتدنى األجر الضرور  إلعالة العمال لنسبة األجر  َاإجمالي جدًاوضع  .أ 
 ؛بدون مبرر أسرهمالمنزليين و

أو  السوقية وسعرالقيمة  من قبيلإلى معايير موضوعية  باالستنادساب القيمة النقدية للمدفوعات العينية تحا .ب 
 ؛الحالمقتضى التكلفة التي تحددها السلطات العامة، حسب أسعار 

، ومصلحتهلي الستخدام الشخصي للعامل المنزمع ابشكل واضح  تتناسبتلك التي ب العينية المدفوعات من تقييد .ج 
 ؛والسكنمثل الغذاء 

يتعلق  من عدم إجراء أي استقطاع، األسرةتوفره  مأوىفي  العيشمن العامل المنزلي  طلبٌي ماعند، التأكد .د 
 ذلك؛ ىعل العامل يوافق، ما لم من األجربالمأوى 

 وات أو معدات الحمايةاألدأو  البزاتمباشرة بأداء العمل المنزلي، مثل  من عدم اعتبار المواد المرتبطة التأكد .ه 
 (.02الفقرة . )العامل المنزلي رمن أج وعدم استقطاع تكاليفها عينيةبمثابة مدفوعات وتنظيفها وصيانتها، 

 

عن شكها فيما يتعلق  لجنة الخبراءاالتفاقية والتوصية عتبة محددة للمدفوعات العينية، فقد أعربت  ال تحددوفي حين  
 (4-0 القسمانظر )في المائة من األجر  11تجاوز ت بالمدفوعات العينية التي

 يتمكنومن خالل ضمان حصول العمال المنزليين على أجر كاف نقدا، . األجور الدنياحماية ير فعالية وتضمن هذه التداب
في منازل  يتعرضون لهاالتي قد  االنتهاكاتحمايتهم فعليا من أشكال العمل غير المقبولة وحاالت من صانعو السياسات 
 .أصحاب عملهم

 

  

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:2551460:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:2551502:NO
http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/committee-of-experts-on-the-application-of-conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
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 الواقع العمليفي 

  رحد األدنى لألجالمدفوعات العينية من ال استقطاعحظر 
 ياس قيمة المدفوعات العينيةق 
  الضمان االجتماعي؟ مساهماتهل يجب احتساب قيمة المدفوعات العينية في 

 

 عمال المنزليينلل بالشهرأو  بالساعة الدنيار ومعدالت األج 8-11

 

 (.للمراجعة 3-0انظر القسم )ساعة عمل أو أسبوع عمل أو شهر عمل لر دأ، يمكن تحديد الحد األدنى لألجمن حيث المب
 

ر، ن بتشريع الحد األدنى لألجيمشمول نحيث يكونو –وكثيرا ما يكون العمال المنزليون في وضع تغطية قانونية جزئية  
العمل في جميع  ساعاتمن القيود المفروضة على منهم في المائة  14,4 ويتم استبعاد. العمل ساعاتولكن ليس بأحكام 

ساعات أطول بكثير ط في المتوس وبغ  النظر عن التشريع، عادة ما يعمل العاملون المنزليون المقيمون. أنحاء العالم
األوقات المحددة لفترات  شأنبفي بع  األحيان دون وجود إشارة واضحة و، غيرهم من العاملينعمل من ساعات 

 .الراحة أو دون أن تكون لديهم حرية التصرف في وقتهم كما يحلو لهم
 

في ساعة أسبوعيا في المتوسط  21بمعدل يعملون ن المقيميغير  يونزلالمن كان العمالففي شيلي، على سبيل المثال، 
وقت العمل وبالمثل، بلغ متوسط . في المتوسط ةساع 49,4 يون المقيمون المنزل العمالعمل ي، في حين 4111عام 

  .ساعة للعمال المنزليين المقيمين 44و غير المقيمينساعة للعمال المنزليين  27األسبوعي في بيرو 
 

منزلي، مما العامل الونتيجة لذلك، قد ال يتطابق الحد األدنى لألجر الشهر  مع عدد ساعات العمل الفعلية التي يقوم بها 
لحد األدنى لألجر على أساس تناسبي أقل بكثير من األجر الذ  يتلقاه العمال اآلخرون الذين يعملون أسبوع عمل يجعل ا
 .عاد 

 

 :ر للعمال المنزليين هي تحديد ما يلياألدنى لألجوفي ضوء ذلك، فإن الخطوة األولى لتحديد الحد 

 .نيالعمال المنزلي تشملت أحكام ساعات العمل ما إذا كان .0
 .خارجها يقيمونالذين وصحاب عملهم أ بيوتفي  يقيمونالعمال المنزليين الذين  نسبة .4

 

ساعة بال)ر باستخدام الوحدة أو الوحدات المناسبة تخدامها لتحديد الحد األدنى لألجوبمجرد تحديد هذه اإلجابات، يمكن اس
 (.اأو يومي اأو أسبوعي اأو شهري

 

 :ر بالساعةالحد األدنى لألج

 

ر، بغ  النظر عما إذا كان العامل المنزلي مرونة في تحديد الحد األدنى لألجر الدنيا بالساعة النهج األكثر توفر األجو
 :فهي. أو غير مقيم امقيم

 .وغير المقيمينالمقيمين  المساواة في المعاملة بين العمال المنزليين تضمن •
. مقابل أسبوع العمل المعتاد المفترض في ،بالفعل يعملونهاالعمال مقابل الساعات التي  يتقاضى أن تضمن •

أحكام  غطيهمتر، ولكن ال العمال الحق في الحد األدنى لألجويكتسب ذلك أهمية خاصة إذا كان لبع  فئات 
 (.ةالعمل اإلضافي ساعاتو ،األسبوعية احةالر، والراحة اليومية، وساعات العمل العادية)العمل  ساعات

  109.العمل رصد دقيق لتسجيل عدد ساعات تتطلب •

 

حيث تكون  ر في الساعة قد يكون عمليا في البلدان التي يشيع فيها العمل المنزليلك، في حين أن الحد األدنى لألجومع ذ
حيث تكون  ر بالساعة في البلدان التي يسود فيها العمل المنزلييد الحد األدنى لألج، فإن تحداإلقامة خارج البيوت
أو رهن  ورديات يالبقاء فبفترات " تسمالتي تالعمل  طبيعة أن يشكل تحديا بسببأمر يمكن  اإلقامة داخل البيوت

                                                           
(109(

جنيف، . )العمل على مدار الساعة؟ دليل للمدربين لمساعدة العمال المنزليين المقيمين على حساب ساعات عملهم. 4102. منظمة العمل الدولية 
 (منظمة العمل الدولية

 

http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/domestic-workers/WCMS_483829/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/domestic-workers/WCMS_483831/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/domestic-workers/WCMS_483834/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/travail/whatwedo/instructionmaterials/WCMS_308825/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/travail/whatwedo/instructionmaterials/WCMS_308825/lang--en/index.htm
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 أحرارا المنزليون العمال فيها يكون الالفترات التي "إلى  االستدعاء فترات أو االحتياطية الفترات وتشير. " االستدعاء
التفاقية رقم ل وفقا، ..."المحتملة  هاتطلبا بغية تلبيةاألسرة  إشارة رهنويبقون كما يحلو لهم وقتهم  في التصرف في

037.110  

أجر  يتم دفعكثيرا ما  -فترة الراحة ب مقارنة - عمل ساعاتأو رهن االستدعاء  احتياطيةالبقاء في فترة عتبر يوفي حين 
ن ن أيالعمل والعمال المنزلي أصحابيكون من الصعب على كل من  وقدبمعدل أقل من ساعات العمل العادية، مقابلها 
ر من ت محددة لتحديد الحد األدنى لألجولمعالجة هذه الشواغل، وضعت بع  البلدان ممارسا. الساعات هذه يرصدوا

 .بع  األمثلة فيما يلي. قبيل ضمان المساواة في المعاملة

 

 :الشهرية األجور الدنيا

دقة أسبوع العمل  كل أكثربع  البلدان لديها الحد األدنى لألجر الشهر  مع أسبوع عمل قياسي منفصل يعكس بش
 .مع األسرة المقيم القياسي للعامل المنزلي

يبلغ . خاص مخططمن خالل عمل العمال المنزليين  ساعات تنظمحيث  بوركينا فاسوفي  الوضعهذا هو  •
 المخططذلك، وبموجب ومع . ساعة 21، المخطط العام إطار ضمنللعمال  بالنسبة المعيار أسبوع العمل 

 .ساعة عمل 41للعمال المنزليين  بالنسبة سبوعاأليبلغ ، الخاص

 

ساعة في  41)ساعة  441أيضا في السنغال حيث يبلغ شهر العمل المعيار  للعمال المنزليين  الوضعهذا هو  •
 41تتجاوز التي ساعات لوال تدفع ساعات العمل اإلضافية إال ل. فعليساعة عمل 093,33، منها (األسبوع

 21لعمل بين مقابل االحد األدنى لألجر الشهر   يتقاضى العامل المنزليارة أخرى، وبعب. ساعة في األسبوع
 .ساعة في األسبوع 41و

 

 :أو رهن االستدعاء احتياطيةفترة  للبقاء فيبالنسبة ر يشمل معدالت منفصلة لألجر أدنى لألجولدى بلدان أخرى حد 

 

يكن ، ما لم متوسطال دخلهفي المائة من  01قل عن على أجر ال ي الحصوليحق للعامل : الجمهورية التشيكية •
  111.االحتياطقيد  في فترة البقاءعلى خالف ذلك في االتفاق الجماعي ذ  الصلة بشأن  متفقا

في حالة  تحت التصرف وايكونل البيتالبقاء في إلى العقد  ا العمال بموجبيضطر فيهت التي في الحاال: فنلندا •
ى أو فرد آخر من أفراد أو رعاية أحد أفراد األسرة المرض األطفالرعاية  لكاستدعائهم للعمل، بما في ذ

ُيدفع أجر فترة البقاء في ساعات عمل أو ك االحتياط قيدفترة البقاء  ما ال يقل عن نصف يتم احتساب، األسرة
 112.[من الساعات مماثلنصف األجر األساسي للعامل لعدد  بما ال يقل عن] االحتياط

الراحة، بخصوص منح مقابل للعامل بدال عن فترات  عليهتم االتفاق  ماباستثناء و، جميع األحوالفي : سبانياإ •
ويتم دفع أجرها وفقا ، كانساعة في األسبوع في أ  شهر  41االحتياط  قيدالبقاء  فتراتجاوز تتيجوز أن  ال

 113.لمعدل ال يقل عن أجر ساعات العمل العادية
وتعرف ". الليلي الحضور"، والذ  يختلف عن "المسؤول الحضورساعات " ـهناك تنظيم لما يعرف ب: فرنسا •

على استعداد  يكونيستطيع فيها العامل أو العاملة التصرف في وقته بينما التي الساعات تلك "األولى بأنها 
بالنوم  دمالمستخ، ويشير إلى التزام النهار المتوافق مع العمل "ويعرف هذا األخير بأنه  ".للتدخل عند اللزوم

للتدخل إذا لزم األمر  يكون على استعداد، ولكنه دون العمل بالضرورةفي غرفة منفصلة،  مكان العملفي 
أكثر  بالحضورالعامل  مطالبةيجوز  كما ال ،ساعة 04أن يتجاوز  الليلي للحضوريجوز ال . مهامهكجزء من 

 114" .ستثنائيةاالحاالت المن خمس ليال متتالية، إال في 

 

ثلثي األجر الذ  يدفع عادة لساعة عمل واحدة،  على أساس" المسؤول التواجدواحدة من الساعة ال" تحتسبي حين وف
إذا كانت هناك حاجة إلى و. سدس المعدل العاد  لألجر بالساعةيقل عن ال " الليلي التواجد"فإن أجر ساعة واحدة من 

 .مسؤول تواجدساعات  ة بمثابة، تعتبر جميع ساعات الليلكل ليلةعدة تدخالت 

                                                           
(110(

 (.0) 7، الفقرة 410التوصية رقم ؛ 01من المادة ( 3)، الفقرة 037االتفاقية رقم  
((111

 (.جنيف، منظمة العمل الدولية). دليل لوضع قوانين العمل: الحماية الفعالة للعمال المنزليين. 4104منظمة العمل الدولية،  
((112

 المرجع نفسه 
((113

 المرجع نفسه 
((114

 المرجع نفسه 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:2551460
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R201
http://arabtradeunion.org/sites/default/files/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%80%D8%B9%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86.pdf
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 .فترة الراحةلالحد األدنى  يستند إلىر البلدان لديها حد أدنى شهري لألجهناك مجموعة ثالثة من 

 

وساعات العمل، يمكن تحديد الحد األدنى لألجر الشهر  عن طريق تنظيم  البقاء في االحتياط ساعاتفبدال من تنظيم 
الحد األدنى لألجر الشهر  أو األسبوعي لساعات  يتم تحديدة الراحة، بمجرد وضع الحد األدنى من فتر. الراحةفترة 

ففي الفلبين مثال، يحق للعمال المنزليين الحصول على ثماني ساعات من الراحة اليومية باإلضافة إلى . العمل المتبقية
ستريح لمدة يزلي أن ضا في شيلي حيث يتعين على العامل المنأي الوضعوهذا هو . ساعة 42راحة أسبوعية على مدار 

 .ساعة متتالية على األقل 04نصف ساعة على األقل في اليوم، وأن تكون الراحة اليومية 
 

 :يةالشهراألجور و لساعةل األجور الدنياالجمع بين 

 

لكل حد أدنى على السواء، فإن هناك نهجا يتمثل في تحديد ن غير مقيميمقيمون و عمال منزليونإذا كان لدى البلدان 
 .وبالشهرساعة لبا األجر من
 

يد الوطني، للعمال المنزليين في سويسرا على الصع ر االتحاد الحد األدنى لألج تم وضعفعلى سبيل المثال، في حين 
 معادلةجانب استخدام إلى  شهريا يتم دفعهجنيف، وهي ، (والياتها)ر المحدد في إحدى مقاطعاتها فإن الحد األدنى لألج

  115.للعمال المنزليين العاملين بدوام جزئيلساعة بالنسبة األجر لمعدل لحساب 
  

(. ساعة 21 مدتهوهو ما يعادل أسبوع عمل )ساعة  071لساعة هو ببساطة المعدل الشهر  مقسوما على ل األجر معدل
تلفة ستخدمه العديد من البلدان الستيعاب ساعات العمل المختهج على قطاع العمل المنزلي، حيث وال يقتصر هذا الن

 (.4انظر المالحظة الفنية )بدوام كامل أو بدوام جزئي  للعاملين

                                                           
(115(

   Edom) in Switzerland-l de l’économie domestique (CTTtype de travai-Contrat 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/genericdocument/wcms_483803.pdf
http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/rsg_j1_50p03.html
http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/rsg_j1_50p03.html
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 1 الملحق

 

 الحد األدنى لألجور للعاملين في القطاع العام

 

 ن في القطاع العام؟يالعامل تم تغطيةت هل

 

 :تختلف الممارسات عبر البلدان

ر بوضوح على أن العاملين في القطاع العام ولألج القانوني ان، تنص قوانين الحد األدنىفي بع  البلد •
جر فعلى سبيل المثال، تسر  تشريعات الحد األدنى لأل. القوانين المتعلقة بالحد األدنى لألجوربفي  مشمولين

بشأن الحد األدنى لألجور في  4114لعام  0وينص القانون رقم . على العمال العموميين في جزر البهاما
إطار  أو تحت سلطته فيمن قبل التاج  عملأ  "... منولث جزر البهاما على أن تطبيق القانون يشمل وك

 1... حق حكومة جزر البهاما 

 

كليا أو جزئيا، من تشريعات العمل العامة، وبالتالي من أحكامه ومع ذلك، غالبا ما يستبعد القطاع العام،  •
وعندما يتم استبعاد القطاع العام، غالبا ما يستند تحديد األجور للقطاع . رلمتعلقة بتحديد الحد األدنى لألجا

حدد أجور ويمكن لهذه القوانين أن ت. العام إلى القانون اإلدار  الذ  يحدد كيفية تحديد األجور لهؤالء العمال
وفي حين أن . العاملين في القطاع العام من المستوى الوطني وصوال إلى المستويات اإلقليمية والمحلية

، فإن بع  عند مستويات أعلى العديد من البلدان لديها قوانين تتضمن أحكاما تحدد أجور القطاع العام
خاص كأساس لتحديد األجور للعاملين في ر الذ  يحدده القطاع التستخدم الحد األدنى الوطني لألج البلدان
ويمكن تطبيق هذه األجور الدنيا على بع  فئات العاملين في القطاع العام أو على جميع العاملين . الحكومة

 .في القطاع العام في البلد

 

 الالقطاع العام، ولكنها  العاملين فيبع  فئات  علىبع  البلدان  يفر األدنى لألجالحد  ينقد تطبق قوان •
قوانين في كثير من البلدان وغالبا ما يشمل العاملون العموميون غير المشمولين بهذه ال. غيرهم علىتنطبق 

والشرطة  الجيش، يستبعد قانون العمل المثالففي زامبيا، على سبيل . والشرطة الجيش واألجهزة األمنية
وفي  3.في القانونر دنى لألجاألالجيش فقط من تغطية الحد  ىوفي أوغندا، يستثن 2.وخدمات السجون

اللوائح مستويات األجور األساسية القوانين و غيرها من تحددن التي تستثني بع  فئات العمال، البلدا
 .لمجموعة محددة من العاملين في القطاع العام غير المشمولين بقوانين العمل األخرى

 

 عام؟كيف يؤثر الحد األدنى لألجور على جداول األجور في القطاع ال

 

من التأثيرات الرئيسية على مستويات األجور بالنسبة للعاملين في القطاع العام تأثير هذه المستويات على اإلنفاق 
من التأثير على  قدر( رس، وما إلى ذلكجكونمثل البرلمان، وال)لهيئات التشريعية الوطنية الدى ولهذا السبب، . العام

الموافقة النهائية على أ   منحلعاملين في القطاع العام، وذلك عادة عن طريق القرارات المتعلقة باألجور المدفوعة ل
 .عملية لتحديد األجور

 

                                                           
((1

 (0) 3بشأن الحد األدنى لألجور، تطبيق القانون، المادة  4114لعام  0القانون رقم  
((2

 .في زامبيا 4قانون العمل، الجزء األول، المادة  
((3

 .في أوغندا 3، الجزء األول، المادة 4114قانون العمل،  
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جميع العاملين في القطاع العام نفس األجر، وال ينطبق الحد األدنى لألجور إال على  يتقاضىوبطبيعة الحال، ال 
اع العام بين العمال تبعا لمستوى درجة العامل، وتختلف األجور في القط. جزء صغير من العاملين في القطاع العام

تكون هناك أيضا  كما قد. مختلفة عن العماللألجور مستويات  أو أجور درجات على يكونون قد الذينمثل المديرين 
(. والوطنية الوالية،/ اإلقليمية   ،على سبيل المثال، المحلية)فروق في األجور على أساس مستوى الحكومة المعنية 

أن  يمكن وبالفعل،. على فاتورة أجور القطاع العام كبير تأثيريكون لها  قدأن التغييرات في الحد األدنى لألجور  غير
وفي هذه الحالة، . مستويات أعلى عندأجور القطاع العام  يتم على أساسها تحديدقاعدة ر يشكل الحد األدنى لألج

العمال األعلى رتبة في القطاع  وسيتقاضىر، األدنى لألج قطاع العام على الحدستحصل بع  فئات العاملين في ال
ر ه الحالة، يعمل الحد األدنى لألجوفي مثل هذ. على سبيل المثال رأو ثالثة أضعاف الحد األدنى لألج ضعفالعام 

كخط أساسي ألجور العديد من العاملين في القطاع العام أو جميعهم، ويمكن أن تؤد  الزيادات في الحد األدنى 
على فاتورة أجور القطاع العام " دومينوال"إلى إحداث تأثير لعبة أو " غير مباشرة"كبيرة  تأثيراتلألجور إلى 

ستعتمد على كيفية تحديد أجور القطاع  ور على فاتورة أجور القطاع العامومن ثم فإن آثار الحد األدنى لألج. برمتها
 .العام

 

 كيف تحدد أجور القطاع العام؟

 

 وضة الجماعيةالمفا( أ) 
 

 عمل ويمكن. القطاع العام ونقاباتطرق تحديد األجور في القطاع العام بين الحكومة  إحدىالمفاوضة الجماعية تعد 
وتوجد . المركز  أن تتم على مستوى يمكنأو  مركزيا والحكومةالقطاع العام  العاملين في بين الجماعيةاالتفاقات 
ر  في السويد وفنلندا يجو 4.لعام في بلدان أوروبا الشمالية، مثل السويد وفنلنداالجماعية عادة في القطاع ا المفاوضة

التفاق الجماعي المركز  ا من خاللهيحدد  للمفاوضة الجماعيةالمستوى  -ثنائى التفاوض بشأن األجور في نظام
 الهيئةمماثلة خارج  ، ولكنه يسمح لمدير  الوزارات باستخدام أجورالعموميينلجميع العاملين  المرتبمتوسط 

  .الجماعية تفاوض بشأنه من خالل المفاوضةالذ  يتم الالحد األدنى  عند مستويات أعلى منلتحديد مستويات األجور 

 

: في ألمانيا يتم استخدام المفاوضة الجماعية، ولكن العاملين في القطاع العام ينقسمون إلى مجموعتين متميزتين
موظفو الخدمة المدنية ستطيع يال (. Tarifebeschäftigte)والموظفون العموميون ( Beamte)موظفو الخدمة المدنية 

يخضع و. ، بما في ذلك األجوراالستخدامالمفاوضة الجماعية أو اإلضراب، وتحدد الحكومة شروط وظروف إجراء 
ي ذلك الحق في بما ف في القطاع الخاصالقانون المدني وشروط مماثلة للصناعة  لتنظيمالموظفون العموميون 

األجور على وضع  المبدأأن تؤثر من حيث  نين العمومييالموظفالمتعلقة بللمفاوضات  ويمكن. الجماعية المفاوضة
مركزيا  المنظمة الجماعية المفاوضةفي إسرائيل، حيث تجر   ويشبه هذا الوضع 5.الخدمة المدنية يموظفل بالنسبة

والبرازيل . المهنيينعمال القطاع العام  العمالية لصالح نقاباتالمع  كأساس التفاق جماعي ثان يتم التفاوض عليه
ن من أشكال األجور لفئات مختلفة من يشكل ويتم تحديدطار مركز  للمفاوضة الجماعية اإل منلديها هذا الشكل 

 .العمال

تؤثر على  التي ائلمسال بشأنمع النقابات العمالية في القطاع العام  بموجب القانونوفي تركيا، يجب التشاور 
بدرجة عالية من  المكافآتالعمل في القطاع العام، بما في ذلك  بظروف الخاصةالمفاوضات تتسم و. األجور
، بما في ذلك األجور، إلى مجموعة واحدة فقط من المكافآتويمكن أن تؤد  نتيجة المفاوضات بشأن . المركزية

                                                           
((4

التي تشجع ( 010رقم ) 0793، (الخدمة العامة)من الجزء الرابع من اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عالقات العمل  9أيضا مع المادة هذا يتفق  
 .010وقد صدقت كل من السويد وفنلندا على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم . التطوير الكامل لآللية واستخدامها للتفاوض بشأن ظروف عمل الموظفين

((5
 Keller, B. (2013), Germany: The public sector in financial and debt crisis, European Journal of Industrial Relations, 

19(4), pgs. 359-374. 
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بين  والمكافآتوفي المكسيك، يكون االتفاق على األجور . لعاماالتفاقات التي تشمل جميع العاملين في القطاع ا
 .ا، مع تطبيق هذا االتفاق على جميع العاملين في القطاع العامقانون ملزمنقابات القطاع العام والحكومة 

على سبيل المثال، في أستراليا يتم تحديد األجر . على مستوى المركز  الفعلية ويمكن أيضا أن تتم المفاوضات
وتتفاوض إدارات الحكومة على المرتب . ألساسي للعاملين في القطاع العام من خالل المفاوضات الالمركزيةا

عاملين في ال مكافآت متسقة بشأننتائج  وفي الوقت الذ  يؤد  فيه ذلك إلى. األساسي مع نقابات القطاع العام المعنية
 .المختلفة الحكومية اإلداراتأجور العاملين في كبيرة في  اختالفات يؤد  إلى قد ه، فإنما إدارة حكومية

يمكن تغطية العمال العموميين الذين و. تختلف بين مستويات الحكومة قدمالحظة أن األجور المن المهم أيضا 
يعملون لدى الحكومة الوطنية، كما هو موضح أعاله، باتفاقات المفاوضة الجماعية التي ال تنطبق على حكومات 

الحكومة  مستوياتفي بع   أيضا يمكن استخدام االتفاقات الجماعية كما. قاليم أو الحكومات المحليةالواليات أو األ
أو الحكومات المحلية مستويات األجور التي تدفع  األقاليموبالمثل، قد تحدد حكومات الواليات أو . دون أخرى

قد يقوم حاكم المقاطعة بتحديد مستويات األجور  على سبيل المثال،. لعاملين في القطاع العام على المستويات المعنيةل
أو قد يكون لهم  ،أو االتفاقات الجماعية ،والمكافآت للعاملين في القطاع العام بشكل قانوني بناء على توصيات اللجنة

تحديد األجور في  القدرة علىلرؤساء البلديات ومجالس المدن  أن يكون أيضاويمكن . األجرالنهائي بشأن  الرأ 
اإلقليمي أو الحكومي أو المحلي أقل من على المستوى وكثيرا ما تكون مستويات األجور بالنسبة للعاملين . لمدينةا

 .في المدن الكبيرة أو الصناعية في بلد ما يختلف ذلكالعاملين في الحكومة الوطنية، ولكن قد 
 

 

 لتشاور أو بدون التشاوربا تقرر الدولة( ب) 

وفي هذه البلدان قد . عن طريق اتخاذ قرارات من طرف واحد من جانب الدولةل العموميين يمكن تحديد أجور العما
وباإلضافة إلى ذلك، قد تعتمد الدولة . القطاع العام على المشاورات فقط وليس المفاوضة الجماعية نقابةيقتصر دور 

التي تستعرض األجور  (الهيئاتمثل اللجان أو )الهيئات المعينة من قبل الدولة  تقدمهاالتي  التوصياتعلى 
المعلومات إلى الحكومة التي تتخذ القرار النهائي بشأن  تلكثم تقدم هذه الهيئات  ،مكافآت للعاملين في القطاع العاموال

  .األجور والمكافآت

 حوليوجد في بع  البلدان التزام قانوني بالتشاور و. حسب البلد بالتشاورالقانوني  االشتراطويمكن أن يختلف 
ويستند األجر . المسائل المتعلقة باألجور فيبموجب القانون،  ،يجب استشارة النقابات العمالية ،في اليابانو. األجور

وتشكل هذه التوصيات أساسا للمكافآت للعاملين في القطاع العام الياباني،  ،ساسي إلى توصيات لجنة فحص مستقلةاأل
 .ابشأنها مركزييتم بعد ذلك التفاوض  والتي

 

 شيليفي . ابات العمالية في القطاع العاممع النق الحكومة تشاوربوجوب قانوني  اشتراطوجد يوفي بلدان أخرى، ال 
، بما في ذلك االستخدامالعمل أو  تخصأ  مسألة  بشأن العمالية باستشارة نقابات القطاع العام التزام وجوبيال يوجد 
وفي حين . لقطاع العام على أساس طوعي بشأن القضايا المتعلقة باألجورومع ذلك، يتم التشاور مع نقابات ا. األجور

 حيثيكون مهما  قد إال أنهعلى عملية تحديد األجور،  تأثير محدود ولهأن التشاور ال يتطلب أ  التزامات قانونية 
 .مفي القطاع العاالعاملين ب قضايا األجور والمكافآت الخاصة يتيح للنقابات العمالية فرصة تقديم آرائها بشأن

 
يتم تحديد الراتب األساسي للعاملين في القطاع العام في االتحاد . وفي بع  البلدان تقرر الحكومة دون التشاور

وفي حين يتم التشاور مع نقابات العمال في القطاع العام بشأن ظروف العمل، تحدد . الروسي بتوصيات من الحكومة
 .األجور األساسية وتقررهاالحكومة 
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 2 الملحق

 

 وأسرهم العمال احتياجات

 

 ديباجة وتشير. البداية منذ رلألج األدنى الحد بتحديد المتعلقة الرئيسية الشواغل من جزءا االحتياجات مناقشة كانت
 رلألجو األدنى الحد مسألة نوقشت كما". مالئمة معيشة أجور توفير" إلى 0707 عامل الدولية لعملا منظمة دستور
 الذ و الدورات، هذه من المقدم التقرير مشروع ونظر. 0743و 0749 لعامي الدولي العمل مؤتمر دورتي خالل
 احتياجاتتلبية ل ختلفةمال بدائلفي ال ،(44 رقم) 0743 لألجور، بشأن طرائق تحديد المستويات الدنيا تفاقيةاال وضع
 إذا ما وكذلك ،" الراحة من مستوى يوفر الذ  والمبلغ ،واللياقة للصحة الالزم المبلغ ،فقط معيشة الكفاف : "العمال
 1.بأكملها األسرة أم وحده العامل احتياجات االعتبار في يأخذ أن ينبغي لألجور األدنى الحد كان

 البلدان ورفضت. البدائل أحدك المعيشي األجر فكرة يتم إدراج ولم ،في االعتبار األسرة أخذ يتم لم النهاية، وفي
 وافقت الحكومات معظم أن والواقع. بذلك القيام قطرائ عن فضال لألجور، األدنى الحد لتحديد معايير إدراج المجيبة
 وفظر تحسين نحو خطوة 44 رقم االتفاقية تمثل لذلك، ونتيجة. فقط عامة مبادئ تضع أن ينبغي االتفاقية أن على
 .تطبيقها الواجب المعايير بشأن ملموس توجيه أ  تقدم مل ولكنها ر،لألج أدنى حد اعتماد تشجيع طريق عن العمل

 المعايير، من أولى مجموعة في لألجور األدنى للحد االجتماعية الحماية دور 030 رقم االتفاقية تجمع ،ومقابل ذلك
 أن من الرغم وعلى. ثانية مجموعة لتشكل االقتصادية االعتبارات فصل تم". وأسرهم العمال احتياجات" ذلك في بما

. تطبيقه الصعب من أنه على اتفق فقد الوقت، ذلك في واضحا كان" العمال احتياجات" المتعلق بـ المعيار إدراج
كانت  الحياة، قيد على للبقاء أساسية تعتبر التي الغذائية، االحتياجات تحديد مسألة حتى أنه إلى الخبراء تقرير ويشير

 إلى اإلشارة على اإلبقاء تمقد و. األسرية االحتياجات إدراجكانت مسألة  األخرى الشواغل ومن. موضع نقاش كثير
 .المعيلين وغير المعيلين للعمال مختلفة أجور معدالتوضع  تشجع أال شريطة قيةاالتفا في األسرية االحتياجات

 
 ينص المثال، سبيل على. الفقر من الحد إلى أو العمال احتياجات إلى إشارة كثيرة لبلدان الوطني التشريع ويتضمن
 لألسرة العادية االحتياجات يغطي الذ  رلألج األدنى الحد في الحق عامل لكل" أن على كوستاريكا في العمل قانون

وكرواتيا،  كندا، مقاطعات وبع  أرمينيا، في أيضا الوضع هو وهذا(. 099 المادة(" )والثقافية والمعنوية المادية)
 2.المتحدة تنزانيا ، وجمهوريةأفريقيا وجنوبوليتوانيا،  ،وكينيا وجمهورية التشيك،

 

 

 أسرهمو العمال احتياجات قياس

 أسرهمو العمال احتياجات مراعاة رلألج األدنى الحد مستوى تحديد عند ينبغي أنه على 030 رقم االتفاقية تنص
 ،أسرهمو العمال احتياجات تقييم يكون أن ويمكن. رولألج األدنى الحد نظام بساطة أو تعقد عن النظر بصرف
 األسرة، وحجم األدنى، الدخل مستوى بقياس تتعلق رئيسية أسباب لثالثة معقدا ر،لألج األدنى الحد تحديد لغرض
 .أدناه بالتفصيل الثالثة العناصر ويتم تناول. العاملين األسرة أفراد وعدد

 

 الفرد؟ احتياجات هي ما - الدخل معايير

 أيضا ويمكن. ذلك إلى وما ،أعلى واحتياجات أساسية، احتياجات هناك تكون قد. نسبي مفهوم الحتياجاتا تعريف إن
 اعتبار ينبغي هل المثال، سبيل على. وداخلها البلدان عبر االحتياجات من المختلفة األنواع هذه تعريف يختلف أن

                                                           
((1

عاشرة، جنيف؛ منظمة العمل ، طرائق تحديد المستويات الدنيا لألجور، االستبيان، مؤتمر العمل الدولي، الدورة ال0749منظمة العمل الدولية،  
 .0743، طرائق تحديد المستويات الدنيا لألجور، االستبيان، مؤتمر العمل الدولي، الدورة الحادية عشر، جنيف، 0749الدولية، 

(2(
 بشأن نظم الحد األدنى لألجور 4102العمل الدولية لعام  الدراسة االستقصائية العامة لمنظمة 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312171:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312171:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312276:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312276:NO
http://www.ilo.ch/global/standards/WCMS_235303/lang--en/index.htm
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 عدم فسري الحاجة نوع يشكل ما تحديد صعوبة ؟أعلى احتياج أنه أم - األساسية االحتياجات من جزءا الترفيه بدل
 في االحتياجات إلى متعددة إشارات وجود من الرغم على وهذا. واسع نطاق على مقبول عالمي تعريف وجود

 نمو مع ،عام بوجه أنه غير. المنشآت مستوى على اللوائح التنظيمية حتى أو الوطنية التشريعات أو الدولية االتفاقيات
 .االحتياجات تعريف وكذلك المعيشة مستوياتفع ترت البلدان،

 ومعدالت ة المعيشيةاألسر حجم عن بمعلومات مقترنة الوطنية، الفقر أو عتبات خطوط استخدام يمكن بداية، وكنقطة
 من األسر النتشال الكفاية فيه بما مرتفعا يكون الذ  رلألج المحتمل األدنى الحد لتقدير ،العمل قوة في المشاركة

 لالحتياجات معيارا لفقرا عتبة وتعطي. التطبيقه عمليا مثاال ويقدم بالتفصيل الطريقة هذه القسم هذا ويستعرض. رالفق
 مثل الغذائية غير األساسية المواد من وغيرها الكافية التغذية من األساسية االحتياجات تكلفة إلى عادة ستندت الدنيا،

 .المواد من وغيرها والمأوى المالبس

 

 الدولية الفقر خطوط

 التي تلك تشمل وهي ،الدولية المقارنة لغرض الدولية الفقر خطوط وتستخدم. والوطنية الدولية الفقر خطوط هناك
 القوة بمعادل اليوم في يندوالروبـ للدوالر الشرائية القوة بمعادلفي اليوم  دوالر 0,41 عند الدولي البنك وضعها
 السلع سلة نفس لشراء المطلوب البلد عملة مبلغ للدوالر الشرائية القوة عادلم قيمة تعادل. للدوالر الشرائية
 حين في ذلك، إلى وباإلضافة. المتحدة الواليات فيواحد  أمريكي دوالر التي يشتريها المحلية السوق في والخدمات

 بلدان من بيانات توفر فإنها الفقر، خطوط عن معلومات تقدم ال( الفاو) والزراعة لألغذية المتحدة األمم منظمة أن
 متطلبات من األدنى الحد: يلي ما الغذائي باألمن المتعلقة المؤشرات بع  وتشمل. الغذائي األمن بشأن مختارة
الحد “ عن الغذائية الطاقة متطلبات من األدنى الحد ويعبر. الغذائية الطاقة احتياجات ومتوسط بلد لكل الغذائية الطاقة
 مقبول مؤشر أدنى عند الطاقة من االحتياجات لتلبية كافية عتبرت التي للفرد الواحد بالنسبة ذائيةالغ الطاقة من األدنى
 متوسط ويحسب. (ليومفي ا بالسعرات الحرارية) 3"للشخص أثناء أداء النشاط البدني الخفيف الجسم لكتلة

 خط غياب وفي(. اليوم في الحرارية راتبالسع) الواحد للشخص الغذائية الطاقة كمية متوسط الغذائية االحتياجات
 المبلغ لتقدير المحلية األسعار عن بيانات مع باالقتران البيانات هذه استخدام يمكن( حديث فقر خطوجود  أو) الفقر

 .الغذائية المتطلبات من األدنى بالحد للوفاء الالزم النقد من التقريبي

 .اإلحصائية البيانات اعدةق. والزراعة لألغذية المتحدة األمم منظمة( 003)

 

 الوطنية الفقر خطوط

 والسياق التنمية مستوى الحسبان في تأخذ أنها حيث السياسات لصانعي أكثر فائدة مرجعا الوطنية الفقر خطوط توفر
 أو/  و الوطني اإلحصائي المكتب من الوطنية الفقر خطوط الحصول على عادة ويمكن  4.معين بلدل الخاص
 الوطني التعريف أن اعتبارنا في نضع أن المهم من ذلك، ومع. حسابها عن المسؤولة األخرى ميةالحكو الوكاالت

 في عليها المنصوص العمال الحتياجات القانوني التعريف مع بالضرورة يتفق ال قد الفقر لخط واإلحصائي
 استكمال ينبغي بل مكني تناق ، وجود حالة وفي. رلألج األدنى الحد لتحديد والضرورية الوطنية التشريعات
 بارامترات/  معلمات ليست العمال احتياجات يقيس آخر مؤشر أ  أو الفقر خطوط. إضافية بعناصر الفقر خطوط
 للعمال األساسية االحتياجات سلة في المفاهيم من المزيد إدراج إلى ما لبلد المطرد التطوير يؤد  أن وينبغي. دائمة
 .منتظم بشكل المعايير هذه بتنقيح يوصى ،السبب ولهذا. المنخف  الدخل ذو 

 

 

                                                           
((3

 .قاعدة البيانات اإلحصائية. منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة  
((4

 :بع  األمثلة موضحة في. يمكن تحديد عتبات الفقر الوطنية من خالل أساليب مختلفة 
  ngton DC).(World Bank, WashiHandbook on poverty and inequality Haughton, J.; Khandker, S.R. 2009.  

http://faostat3.fao.org/download/D/*/E
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTPA/0,,contentMDK:22405907~menuPK:6626650~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:430367,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTPA/0,,contentMDK:22405907~menuPK:6626650~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:430367,00.html
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 النسبية الفقر خطوط

 من - المائة في 41 األحيان بع  في - مئوية نسبة امباعتباره ةالنسبي الفقر وخطوط النسبية االحتياجاتتعرف 
 في الفرص وتكافؤ االجتماعي اإلدماج تكلفة" عن أفضل بشكل النسبية الفقر خطوط وتعبر. األسرة دخل وسيط
 5.تقدما االقتصادات األكثر في مفضلة تكون ما وعادة ،"نيمحدد ومكان زمان

 

 بها؟ الوفاء ينبغي أو يمكن الناس احتياجات من كم: األسرة حجم

 

العامل  أسرة تضم أن الفرد، حياة فترة خالل الشائع، ومن. العامل طوال حياة وكذلك العمال بين األسرة حجم يختلف
 وبالنظر احتياجاتهم؟ تلبية ينبغي الذين األشخاص عدد كم لين؟والمع عدد كم ولكن. لينووالمع نالبالغي كل من بأجر
 ؟المعيشية األسرة حجم لتقدير نهج أفضل هو ما المحتملة، الحاالت تعدد إلى

 

 :ممكنة خيارات ثالثة يلي وفيما 

 الوطني المتوسط في النظر •
 السكان إحالل يضمن يكلكه القصر من واثنين بالغين شخصين في النظر •
 لألجور األدنى الحد أن إلى بالنظر المنخف ، الدخل ذات لألسر المعيشية األسرة حجم متوسط في النظر •

 .أكبر تكون أن إلى تميل فقرا األكثر المعيشية األسر وأن الفئات، هذه حماية إلى عموما يهدف

 

 األقل االستهالك احتياجات تلبية أجل من األسرة حجم ديلتع أيضا ينبغي اختياره، تم الذ  الخيار عن النظر وبغ 
 بالنسبة الفقر خط أضعاف أربعة يعادل ال أفراد أربعة من مكونة ألسرة الفقر فخط. الحجم وفورات ولتحقيق لألطفال
 واحد منزل إلى حاجة وهناك أقل، حرارية سعرات المثال، سبيل على يستهلكون، األطفال أن حيث واحد، لشخص

 (.أفراد أربعة من مكونة ألسرة منازل أربعة وليس) طفق

 

 :التعديل معادلةاألمثلة على  وأحد. الحجمووفورات هناك طرق مختلفة لحساب الفروق في االستهالك 

 مقارنةيمثل إنفاق الطفل  α و هو عدد األطفال المعالين، K و عدد البالغين، Aحيث يمثل             
الخاص تكافؤ الوثمة خيار آخر يتمثل في استخدام مقياس   6.في أسرة معينة الحجم وفورات يمثل θشخص بالغ، و ب
لكل شخص بالغ  1,9 و، األسرة ألول فرد في 0، الذ  يعين قيمة االقتصاد  الميدان في والتنمية التعاونمنظمة ب

 .لكل طفل  1,1إضافي و 
 
 

 ؟المعيشية األسرة في يعملون الذين صاألشخا عدد كم: العمل في قوةمشاركة المعدالت 
 

هذا السؤال مهم لتحديد عدد احتياجات الناس التي ينبغي ؟ المعيشية األسرة في يعملون الذين األشخاص عدد كم
الحد األدنى  يتقاضونالجواب يختلف بالطبع إذا كان اثنان من األعضاء البالغين . أجر أدنى واحدتلبيتها من خالل 

 .خص بالغ واحد فقطشب مقارنةر لألج
 

                                                           
((5

 Jonathan Bradshaw; Yekaterina Chzhen; Gill Main; Bruno Martorano; Leonardo Menchini; Chris de Neubourg 

Innocenti Working  ountries (PDF) (Report).Relative Income Poverty among Children in Rich C(January 2012). 
. 7837-ISSN 1014Paper. Florence, Italy: UNICEF Innocenti Research Centre.  
(6(

 Deaton, A.; Zaidi, S. 2002. Guidelines for constructing consumption aggregates for welfare analysis, Living 

Standards Measurement Study Working Paper 135 (Washington DC, World Bank ; انظر أيضا : OECD, “What are
.  equivalence scales” 

http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/iwp_2012_01.pdf
https://www.worldcat.org/issn/1014-7837
http://siteresources.worldbank.org/INTPA/Resources/429966-1092778639630/deatonZaidi.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPA/Resources/429966-1092778639630/deatonZaidi.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPA/Resources/429966-1092778639630/deatonZaidi.pdf
http://www.oecd.org/eco/growth/OECD-Note-EquivalenceScales.pdf
http://www.oecd.org/eco/growth/OECD-Note-EquivalenceScales.pdf
http://www.oecd.org/eco/growth/OECD-Note-EquivalenceScales.pdf
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ر في بداية القرن العشرين، كانت القوى العاملة تتألف أساسا من العمال واألخذ بسياسات الحد األدنى لألج عندما تم
في قوة مشاركة الفي اآلونة األخيرة، وزادت معدالت الوضع وقد تغير هذا . الذكور، مع عائل واحد فقط لكل أسرة

في المائة  13في القوى العاملة حوالي  النساءمشاركة البلدان المتقدمة، بلغ متوسط وفي . بين النساء عموما العمل
لمشاركة في وفي االقتصادات النامية والناشئة، تتباين معدالت ا 7.في المائة للرجال 49 مقارنة بـ، 4103في عام 

سبيل المثال، بلغت نسبة مشاركة فعلى . المناطق، وال تزال هناك فجوات بين الرجال والنساء عبرالعاملة  ىالقو
في المائة  31حوالي  مقابل)في المائة  12حوالي  4103اإلناث في القوى العاملة في أمريكا الالتينية في عام 

  .(في المائة للرجال 91مقابل )فقط في المائة  07، بينما كانت في الشرق األوسط حوالي (للرجال
 

بمرور الوقت من احتمال أن يكون لدى األسر أكثر من  قوة العملفي  ساءالنوتزيد التغيرات في معدالت مشاركة 
، حدثت قتالو ذات وفي. منزل األسرة خارجوينطبق ذلك أيضا على الشباب الذين قد يؤجلون انتقالهم . دخل واحد

 .لى دخل واحد فقطالتي ال تزال تعتمد عوفي أنحاء كثيرة من العالم زيادة في عدد األسر المعيشية الوحيدة الوالدين 
 

فعلى سبيل . يتفاوت عبر التوزيع قدأصحاب الدخل لكل أسرة ارتباطا كبيرا بتوزيع الدخل، الذ   عددويرتبط 
المثال، قد يكون لدى األسر ذات الدخل المرتفع دخل واحد أو اثنان أو أكثر، بينما قد يكون لدى األسر الفقيرة في 

 .فقط الطرف األدنى للتوزيع مصدر دخل واحد
 

 ساعات العمل
 

عليه  يتم الحصولر يقابل عادة المبلغ الذ  العمل، حيث أن الحد األدنى لألج من المهم أيضا مراعاة عدد ساعات
ر التي تقابل لحصول على نسبة الحد األدنى لألجوال يحق للعاملين بدوام جزئي سوى ا. عند العمل بدوام كامل

 أ ) بدوام كامل العامل مكافئإلى لعمال لكل أسرة، من المهم تعديل األرقام ولذلك، عند تقدير عدد ا. ساعات العمل
  8(.بدوام جزئي يعمل وشخص واحديعمل بدوام كامل  شخص واحد هو بدوام كامل عاملينمعادل المن  0,1 أن

 

 

 أصحاب عدد لتقدير طريقة أنسب هي ما المنهجية، الجوانب عن فضال المختلفة، الحاالت هذه جميع إلى وبالنظر

 :فيما يلي محتملة نموذجية سيناريوهات أربعة عرض يتم ر؟لألج األدنى الحد تحديد عملية ألغراض لألسرة الدخل

 .بأجر أدنى واحد األساسية الحتياجاتها األسرة تلبية ضمان أجل من كامل بدوام فقط واحد عامل •

 من اثنين تضم عائلة في المثال، سبيل ىعل. كامل بدوام العمل سن أفراد األسرة البالغين في جميع يعمل •

 .كامل بدوام ثنيناال البالغين يعمل وطفلين، البالغين

 دخل صاحب من أكثر يوجد األسر من كثير في أنه االعتبار في األخذ مع الوطني، المستوى على المتوسط •

 .كامل بدوام يعملونال  العمال جميع وأن ،واحد

 .المتوسطة األسرة عن العمال عدد اختالف حالة في منخفضال الدخل ذات األسر بين المتوسط •
 

 يتوضيح مثال - الواقع العملي في أسرهمو العمال احتياجات تقدير

 رلألج األدنى الحد يحدد كوستاريكا، وفي. كوستاريكا من بيانات باختيار قمنا المختلفة، البدائل تطبيق آثار لتوضيح

 العمال مثل) مختارة مهنلو ؛(ذلك إلى وما المهرة، شبه والعمال المهرة، غير العمال) المهارات من مستويات لتسعة

 مينيمورم مينيمو ساالريوباسم  المهرة غير للعمال لألجور األدنى الحد ويعرف(. وغيرهم وعمال جني البن المنزليين
 العمال مثل) المحددة المعدالت ذوي العمال باستثناء العمال، لجميع بة أرضيةاثبم عملي وهو ،(الحد األدنى لألجور)

 (المنزليين

 

 للدخل الوطنية االستقصائية الدراسة بناًء على األغذية من أساسية سلة تكلفة كوستاريكا قدرت ،1122 عام وفي

 االحتياجات لتلبية الالزم الغذاء على حتويت ،األساسية األغذية أو سلة (CBA)  باسم والمعروفة السلة، هذه. واإلنفاق

 وتقدر الغذائية غير األساسية االحتياجات أدرجت كما(. الشهري السوق بسعر) متوسطة ألسرة الحرارية لسعراتا من

                                                           
((7

 منظمة العمل الدولية، المؤشرات الرئيسية لسوق العمل 
(8(

 time employment”, -In search of good quality partFagan, C.; Norman, H.; Smith, M.; and Gonzalez Menendez, M. “

 Conditions of Work and Employment Working Paper Series No.43, (ILO INWORK, Geneva).  
 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/research-and-databases/kilm/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_237781.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_237781.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_237781.pdf
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ما ب المعيشية األسرة حجم متوسط قدر ذلك، إلى وباإلضافة. األساسية األغذية سلة عن المائة في 21 بنسبةبانها تزيد 

 عددال متوسط ويقدر. افرد 4,3 المعيشية األسر من المائة يف 01 أفقر حجم متوسط بلغ حين في ،افرد 4,3 عدده

العاملين بدوام  للعمال المكافئ عددال متوسط يبلغ بينما ،2,33 ـب معيشية أسرة لكل العاملين بدوام كامل لعمالل المكافئ

 .أسرة لكل واحد األسرمن  المائة في 01 أفقر في كامل
 

 لألجورأدنى  ألدنى حد مثال

ننظر أوال في  فإننا، رل األسر المعيشية من براثن الفقالنتشا بصورة كافيةتقدير الحد األدنى المحتمل لألجر المرتفع  ومن أجل

رنا ما إذا كان الحد وقد(. من األسر % 01وهو ما يقابل واقع أفقر )التي ال يوجد فيها سوي حد ادني واحد للدخل  األسرة ةحال

لعملة المحلية ، الذي يرد أدناه با(للعمال غير المهرة(  مينيمورم مينيمو ساالريو) لألجر ىندحد األأقل وهو )ر األدنى لألج

 4,3، (المتوسط الوطني) أفراد 4,3: ةبديل أحجام ةمن ثالث ةألسر األساسيةاالحتياجات  ة، كافيا لتغطي(كولون كوستاريكي)

ر صافي الحد األدنى لألج أن، اعتبرنا المقارنة هولهذ(. اثرالتكالحجم الذي يضمن ) أفراد ةوأربع( % 01أفقر نسبه ) أفراد

وفي جميع الحاالت (. من الحد األدنى اإلجمالي لألجر % 2,1 ةاقل بنسب)اإللزامية في الضمان االجتماعي  المساهمات

وهو سلبي بالنسبة )االحتياجات والحد األدنى الذي يوضحه عمود الفرق في الرسم البياني  متطلباتبين ة ، توجد فجوثالثال

في الحاالت الثالث جميعها غير  (مينيمورم مينيمو ساالريو) حد ادني لألجر أدنىن أ، فولذلك(. حجام األسر المعيشيةألجميع 

 .ساسأباستخدام خط الفقر الوطني كوذلك ، احتياجات العمال وأسرهم ةكاف لتغطي
 

 (2112) المعيشية األسرة حجم حسب لألجور، واحد أدنى بحد وأسرهم العمال احتياجات تلبية: 1 الشكل

 

 

 

 

 

 

 

  لألجور متعدد أدنى لحد مثلةأ
 الوطني، المتوسط وهو ،2,33 يبلغ أسرة لكل العمال عدد متوسط اعتبرنا أن إذا ،1 الشكل من يتبين وكما ذلك، مقابل

 ومع. أفراد 4,3 ة المتوسطة البالغ عددهاألسرل بالنسبة تختفي األسرة واحتياجات لألجور األدنى الحد بين الفجوة فإن

 التي الحالة 4 الشكل يبين وأخيرا،. أفراد أربعو 4,3 أفرادها عدد يبلغ التي لألسر بالنسبة الصغيرة الفجوة تبقى ذلك،

 العاملين من اثنان عليه يحصل الذي رلألج األدنى الحد يلبي ،األسر أنواع جميع وفي. كامل بدوام شخصان فيها يعمل

 ."الفرق"في عمود  اإليجابيةاألرقام  خالل من ذلك رؤية ويمكن. أسرهمواحتياجات  احتياجاتهم كامل بدوام
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 (2112) األسرة حجم حسب لألجور، دنىاأل حدفرد من ال 14,1 لعدد وأسرهم العمال احتياجات تلبية: كوستاريكا 2-5 الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (2612) األسرة حجم حسب ،الحد األدنى ألجرين يحصلون على ممن أسرهمو لعمالا احتياجات تلبية: كوستاريكا 3-5 الشكل
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 موجزة خاتمة

. أسرهمو العمال حتياجاتال رلألج األدنى الحد مدى تلبية لتحديد خالية من اللبس طرق توجد ال أنه مناقشتنا تبين
 أسر وحجم ،ما بلد في أسرهمو العمال احتياجات لتحديد تستخدم التي المعايير على دائما اإلجابة تعتمد وسوف

 مستوىلل واضح فهم السياسات واضعي لدى يكون أن المهم من أنه غير. أسرة لكل العمال عدد عن فضال لعمال،ا
 معايير على االتفاق ومحاولةوومن الضرور   ،تحمل نفقاته لألجور األدنى الحد أصحابيستطيع  الذ  المعيشي
 .الدخل تحويالت مثل وغيرها من السياسات لألجور األدنى الحد طريق عن تحقيقهاغي ينب األدنى للدخل
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 3الملحق 
  

 آثار التضخم على الحد األدنى الحقيقي لألجور
 

تضخم العلى أساس  لحد األدنى لألجورل القياسي الكامل والربطتسمان بالتضخم المستمر تحالتين  0يعرض الشكل 
السنو  للحد األدنى الحقيقي في المائة، يبلغ المتوسط  01معدل تضخم سنو  قدره التي تشهد ، (أ)في البلد . السابق
معدل  ويعيد، 011قدره  أوليإلى مستوى  القياسي الكامل الربطوفي بداية السنة الثانية، يؤد  تطبيق . 71لألجور 

 .71الحد األدنى الحقيقي لألجور البالغ دى إلى نفس متوسط يؤرائية، مما القوة الش في تآكلال إنتاجالتضخم الثابت 
 

لألجور  الحقيقي األدنى للحدالسنو  في المائة فقط سنويا، يبلغ المتوسط  4، حيث يبلغ معدل التضخم (ب)وفي البلد 
لشرائية للحد األدنى لألجور، يسعى إلى حماية القوة االقياسي  الربطولذلك، وعلى الرغم من أن هذا النوع من . 77

 .معدل التضخمقيقي لألجور يتأثر بفإن الحد األدنى الح
 
 .قيمته الحد األدنى الحقيقي لألجور فقدكلما تسارع معدل التضخم، و
 

في المائة في السنة األولى  1هذا الوضع بالنسبة لبلد افتراضي حيث يتراوح معدل التضخم من  4ويوضح الشكل 
وتنعكس كثافة العملية التضخمية في منحدر )في المائة في السنة الثالثة  01ائة في السنة الثانية وفي الم 01إلى 
هو نفسه بالنسبة لكل سنة من السنوات  البدايةوعلى الرغم من أن مستوى (. من السنوات سنة منحنى في كلال

الحد األدنى الحقيقي متوسط  وكذلكعام،  كل أقلالثالث، فإن الحد األدنى الحقيقي لألجور في نهاية كل فترة يكون 
 .لألجور

 

 جور الدنيا ألل الكامل القياسي والربطالتضخم المستمر  منن يحالت: 1كل الش

 (٪16التضخم السنوي )لتضخم السابق باالكامل  القياسي والربطالتضخم الثابت : (أ)البلد 
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 (٪2التضخم السنوي )لتضخم السابق با الكامل القياسي طوالربالتضخم الثابت : (ب)البلد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 السابقلتضخم بالحد األدنى لألجور والربط القياسي الكامل لتسارع التضخم : 2الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادات فيها معدل التضخم إلى زيينخف   التي حالةالالتضخم السابق في ب الربط القياسي الكاملتطبيق  سيؤد ، مقابل ذلك
إلى  األولىفي المائة في السنة  41معدل التضخم من  انخفاضحالة  3ويعرض الشكل . رة في الحد األدنى لألجحقيقي
الحد ويؤد  االنخفاض في معدل التضخم إلى تحسن متوسط . في المائة في السنة الثالثة 1في المائة في السنة الثانية و 01

 .المستوى األوليفقط يستعيد  الربط القياسيحتى لو كان  متتالية،السنوات ال خاللاألدنى الحقيقي لألجور 
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تضخم السابق لحماية القوة الشرائية للحد األدنى لألجور، بالكامل ال القياسي تطبيق الربطومن ثم، وعلى الرغم من 
 .يظل اإلبقاء على التضخم عند مستويات منخفضة أمرا حاسما لبلوغ هذا الهدف

 

 السابقلتضخم بالحد األدنى لألجور الكامل ل القياسي لربطوا تباطؤ التضخم. 3الشكل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعديالت مدى تواتر 
 

كلما طالت المدة دون تعديل، كلما زاد التآكل في القيمة : التعديالتتواتر مدى يهم كثيرا أيضا في سياق التضخم، 
 .الحقيقية للحد األدنى لألجور

 01جور بنسبة حيث وافق الشركاء االجتماعيون للتو على زيادة الحد األدنى لأل (س)البلد  عنفلنأخذ مثاال افتراضيا 
ثمانية عشر السابق المتراكم خالل األشهر ال في المائة تقابل التضخم 7، كانت نسبة ه الزيادةومن هذ. في المائة
أن التضخم السنو  يبلغ حوالي  نفترض. في االعتبار أخذتالنقطة اإلضافية مطابقة للمعايير األخرى التي والسابقة، 

 .في المائة 4

األشهر  خاللالمستوى  هذا مستقرا عند نفس سيظل (س)ولتبسيط األمور، سنعتبر أن معدل التضخم في البلد 
 .المقبلة، وأن األداء االقتصاد  ثابت خالل نفس الفترة

وهذا يعني أنه . أ  متغير كمي أن يحددهدون فترات غير منتظمة،  علىالحد األدنى لألجور  بتعديل (س)البلد  يقوم
 .خاللهاطبق يرف األطراف المعنية المدة التي سعندما يحدد الحد األدنى الجديد لألجور، ال تع
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 42شهرا أو  03شهرا أو  04 التطبيقفي المائة إذا كانت مدة  01وما نتيجة تعديل الحد األدنى لألجور بنسبة 
 .2ذلك في الشكل  يتضحشهرا؟ 

 

 شهرا ,2شهرا، و  11،  اشهر 12٪،  11بنسبة  (س) نتيجة ارتفاع الحد األدنى لألجور في البلد. ,لشكل ا
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. في المائة 4شهرا، فإن التضخم المتراكم خالل هذه الفترة سيكون  04وإذا طبق الحد األدنى الجديد لألجور خالل 
، فإن القيمة الحقيقية في نهاية الفترة الفعلية ستكون األخير التعديلستوى الحقيقي الذ  كان سائدا قبل المبوبالمقارنة 

 .البداية، أ  أربع نقاط مئوية فوق مستوى 012

المكاسب ستكون وفي المائة،  7التضخم المتراكم  سيبلغشهرا،  03بيد أنه إذا طبق الحد األدنى لألجور خالل 
 (.010)ة تلك الفترة مجرد نقطة مئوية واحدة الحقيقية في نهاي

في المائة،  04شهرا، حيث يبلغ التضخم المتراكم  42وفي الحالة األخيرة، يطبق الحد األدنى الجديد لألجور خالل 
وفي هذه الحالة، يعكس الحد األدنى لألجور في نهاية هذه الفترة خسارة . 73لألجور  الحقيقي ويبلغ الحد األدنى

 .نقطة مئوية 4 تبلغحقيقية 

كون محايد، أو يفر عن مكاسب حقيقية، أو يمكن أن سيالدنيا يمكن أن لألجور التعديل أن نفس  (س)ويبين مثال البلد 
ديد وبما أن األطراف المعنية في تح. ؤد  إلى خسارة حقيقية، رهنا بمدة تطبيق الحد األدنى الجديد لألجورييمكن أن 

أما الجزء اآلخر فال يزال في  -الفعلية، فإنها تأخذ في الحسبان جزءا من القرار فقط  دتهالمستوى الجديد ال تعرف م
 .يد الهيئة التي تحدد توقيت التعديل التالي لألجور الدنيا
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 4الملحق 
 

 على فاتورة األجور اإلجمالية واألثر المتأثريننسبة العمال 

 

 لفئاتويمكن أيضا أن تحسب . طني أو اإلقليمي أو الصناعيعلى المستوى الو المتأثرينيمكن حساب نسبة العمال 
وتتيح هذه التحليالت التفصيلية فهما أكثر ثراء (. العرق، وما إلى ذلك وأالجنس حسب مثل )معينة من العمال 

أو المناطق  لألشخاصبفهم أفضل  تتيحكما . من العمال في االقتصاد فئةأو  مجموعةلتوزيعات األجور الفريدة لكل 
 .بشكل غير متناسب بالحد األدنى لألجورتتأثر تتأثر أو  من المرجح أن أو الصناعات التي

 

 

  متفاوتة نسبتأثر 

 الرجالفي األجور بين  التفاوتعلى سبيل المثال، الحاالت التي يكون فيها هدف الحد األدنى لألجور هو تصحيح 
لنساء اللواتي من االتحليل بتقييم النسبة المئوية  نوع منويسمح هذا ال. من توزيع األجور األدنىفي الجزء  والنساء
من التوزيع وأثره  األدنىبالحد األدنى لألجور، وأثره على الفجوة في األجور بين الجنسين في الجزء  تأثرهنيحتمل 

 .كامل التوزيع عبرالفجوة في األجور بين الجنسين الالحق على متوسط 

وعندما أدخلت المملكة . الحد األدنى لألجور من بلد إلى آخر يتقاضونلعمال الذين ، تختلف حصة افي الواقع العملي
أعلى  هذه األرضية ت، كان0777في عام  إسترلينيجنيه  3,41المتحدة الحد األدنى الوطني الجديد لألجور البالغ 

في المائة من  04إلى  01وفي فرنسا، يقدر أن حوالي . في البلد بأجر في المائة من جميع العاملين 7من أجور 
بحوالي لألجور  األدنىوفي إندونيسيا، قدر نصيب العمال دون الحد . حول الحد األدنى لألجور تتجمعالموظفين 
 1.بأجر العامليننصف 

د ووجعدم ليس من المستغرب أنه ن يتأثروا بالحد األدنى لألجور؟ لعاملين الذين ينبغي أمن اما هي النسبة المئوية 
بل يتم تحديد النسبة المثلى من خالل . الذين ينبغي أن يتأثروا بالحد األدنى لألجور المستخدمينية واحدة من نسبة مئو

الحوار االجتماعي استنادا إلى التأثير الكلي على فاتورة األجور اإلجمالية والمؤشرات اإلحصائية األخرى التي 
 .نوقشت هنا

 

 ةكيف يؤثر ذلك على فاتورة األجور اإلجمالي

 

يعتمد التأثير على فاتورة األجور اإلجمالية ؟ للبلدرة األجور اإلجمالية على فاتو المتأثرينكيف تؤثر نسبة العمال 
 .األجور الناجمة عن الحد األدنى الجديد لألجورمتوسط  في زيادةالو المتأثرينعدد العمال : على عاملين اثنين هما

 

 01 منه ما بينيستفيد لال، قدر أنه في حالة إدخال حد أدنى جديد لألجور ففي حالة الرأس األخضر، على سبيل المث
وال يراعي . في المائة تقريبا 4، فإن ذلك سيزيد من مجموع فاتورة األجور بنسبة المستخدمينفي المائة من  41إلى 

 .لحد األدنىا التي تتجاوزعلى األجور  ةالمحتملأو اآلثار غير المباشرة " الدومينو" تأثير هذا األمر
 

 األجورتأثيره الكلي على فاتورة  سيظل، األجورتوزيع  قدد تحدد دون قمة األدنى لألجورومن ثم، ما دام الحد 
 الشرائح، وأيضا ألن المستخدمينمحدودة من  نسبةؤثر على ت هذه األرضيةويرجع ذلك إلى أن . محدودا اإلجمالية

الصورة العكسية لحقيقة ) الدخولمن إجمالي  حصة صغيرة ثلون سوىال يمعادة  أصحاب األجورالمئوية الدنيا من 
 .(الدخولمن  وغير متناسبةالمرتفعة يمثلون حصة كبيرة  ذو  األجورأن 

                                                           
(1(

 Wages and Productivity for Sustainable Development. Brief. ILO (2015) Indonesia : 

http://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_381163/lang--en/index.htm
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إنتاجية اليد يعتمد الجواب على تطور في المائة في األجور؟  4 قدرهاما هو الضغط التضخمي الناجم عن زيادة 
 ذو إجمالي تكاليف اإلنتاج في القطاعات أو المهن حيث يتركز العاملون  نم التشغيل، وكذلك على حصة العاملة

 إذا كانت غيرأو، " جداول المدخالت والمخرجات"ويمكن الحصول على هذا األخير من . الحد األدنى لألجور
 .المنشآتمتاحة، من البيانات المستقاة من استقصاءات 

 

 الكاملاالمتثال عدم 
  

 التشغيلفي قطاع معين تمثل مثال نصف إجمالي تكاليف اإلنتاج، فإن الزيادة في تكاليف  شغيلالتإذا كانت تكاليف  
حتى في الحالة غير الواقعية التي يتم فيها  -في المائة  0في المائة ستزيد من إجمالي تكاليف اإلنتاج بحوالي  4بنسبة 

في المائة في الوقت نفسه، فال  0أيضا بنسبة  العاملةإنتاجية اليد وإذا زادت . بشكل مثاليتطبيق الحد األدنى لألجور 
 فلن يتجاوز، إنتاجية اليد العاملة عدم تغير ولكن حتى في ظل افتراض. يوجد سبب يدعو إلى توقع ارتفاع األسعار

 .في المائة 0في األسعار  الزيادةالضغط على 
 

في المائة في الرأس  4زيادة فاتورة األجور بنسبة  الناجمة عن، يرجح أن تكون اآلثار اإلجمالية وفي الواقع العملي
حتى مع أفضل النوايا، ف. أحد أسباب ذلك هو عدم االمتثال الكامل. في المائة 0األخضر، على سبيل المثال، أقل من 

ن المفيد وعند محاكاة التأثير المحتمل لزيادة الحد األدنى لألجور، م. كاملبشكل الحد األدنى لألجور  إنفاذال يتم أبدا 
الزيادة ب" المتأثرينالعمال  شريحة" ـافتراض االمتثال الكامل فحسب، بل أيضا افتراض بأن ما يسمى بعدم بالتالي 

 011لألجور و القديم في المائة من الحد األدنى 71أجورهم في الساعة بين  تشمل جميع العاملين بأجر الذين تحددت
 بشأنمن تعديل تشريعي  ادتهمالذين يرجح أستفهم  األشخاصوهؤالء . في المائة من الحد األدنى الجديد لألجور

للحد األدنى  مخالفةرا أقل بكثير وأن يظل آخرون، وال سيما الذين يتقاضون أج المرجحومن . مستويات األجور
يات أخرى ما لم يتم تعزيز تدابير التفتيش أو وضع آل - التعديلمتثال حتى بعد االعدم  وضعالقانوني السابق، في 

  .لتعزيز االمتثال
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 5الملحق 

 

 اليد العاملةالحد األدنى لألجور وإنتاجية 
 

 

المكاسب  وتوجيهالحد من تشتت األجور  على قد أظهرت الدراسات الحديثة أن الحد األدنى لألجور ال يساعدل
على مستوى سواء  – لعاملةاليد ا، بل يمكن أن يسهم أيضا في زيادة إنتاجية فحسب أجور أعلى حوناإلنتاجية 
وقد  أكثر، يةعلى العمل بجدالعمال  يتم تحفيز، قد المنشأةمستوى  وضع. على مستوى االقتصاد الكلي وأالمنشأة 
 والعاملينالعمل  أصحاب مما يشجع أيضا قيمة اتخبر يكتسبون، عملهملفترة أطول مع صاحب  أيضا يستمرون

 التحول منإلى  تؤد  األجور الدنيا، يمكن أن الكليوعلى المستوى . اجيةلإلنت المعزز التدريبفي  المشاركة ىعل
ويمكن لهذه اآلليات . هي األكفأتصبح الشركات الباقية حيث  – إنتاجية األكثرالشركات  إلى إنتاجية األقلالشركات 

 .أن تزيد اإلنتاجية الكلية لالقتصاد ككل
 
 

 زيادة الحافز لدى العمال( أ) 
 
 العاملينأن والقائلة ب 0734ها أكيرلوف في عام اسات التجريبية الفرضية التي وضعكبير من الدرقد أيد عدد ل

وقد ". أجور الكفاءة"نظرية بما يسمى  أواستجابة الرتفاع األجور،  بشكل مستمرمستويات جهد أعلى يقدمون 
جور المرتفعة مقارنة أن األ وأوضحت، بعينهاشركات ي الدراسات على مستويات األجور ف ركزت معظم هذه

أن يؤد  ارتفاع األجور  كما يمكن. والحماسذو  الخبرة  للعمل بأماكن أخرى يمكن أن تجتذب المزيد من المتقدمين
وقد تبين أيضا أن الحد األدنى (. 4117وسميث،  جإهرنبر)الموظفين الحاليين  بينإلى زيادة االلتزام واإلنتاجية 

تصميم التجربة  وباستخدام. حافز العمالله تأثير إيجابي على  – بعينهاشركات في  ورارتفاع األجب مقارنة -لألجور 
أن الحد األدنى الوطني لألجور في المملكة  ،على سبيل المثال ،(4103)، وجد جورجيديس الطبيعية القياسي

إلى خف  مستوى  وأدى فزالحامن  زاد، مما المنزليةفي قطاع دور الرعاية " أجور الكفاءة" بمثابة نوع منالمتحدة 
أيضا ( 4101)أوينز وكاجيل  قدمهاالمتحدة  الوالياتالتجريبية في  األدلةوتشير . العمالعلى  المطلوب اإلشراف
 - لألجور األدنىالحد أن بوجهود العمال، مما يؤد  إلى استنتاج  لألجور األدنىإيجابية بين الحد  عالقةإلى وجود 

 ولدى أصحاب أعلى أجور الموظفيننتائج أفضل حيث يكون لدى  يؤد يمكن أن  -إذا ما تم تصميمه بشكل جيد 
 .قليالمنها أو أعلى  التشغيلتكلفة نفس متوسط  العمل

 

 

 التشغيلإلنتاجية نتيجة النخفاض معدل دوران ا لتعزيزتدريب ال إمكانية زيادة( ب)
 

هو الصلة بين الحد األدنى لألجور وانخفاض وثمة مجال آخر جرى بحثه على نحو متزايد في السنوات األخيرة 
وقد (. وتوظيفهم المستخدمينأو معدل انتهاء خدمة )، أ  تدفق العمال داخل وخارج الوظائف العاملينمعدل دوران 

٪ في الواليات المتحدة تؤد  إلى 01زيادة في الحد األدنى لألجور بنسبة الأن ( 4104) كليستر ورايو، دوبيوجد 
 ويعزون. ٪4,1٪ وانخفاض معدل دوران المراهقين بنسبة 4,0في المطاعم بنسبة  التشغيلدوران  انخفاض معدل
 رينوجفي كندا، وجد بروتشو و. ذات األجور المنخفضة المنشآتالمنافسة في األجور بين  انخفاضهذه النتيجة إلى 

التعليم في  المنخف  من مستوىلا ذو لعمال الشباب بالنسبة ل والتسريح واالستقاالتالتوظيف  تراجع (4103)
وفي البرتغال، توثق دراسة كيف أن عمليات فصل العمال الشباب . جورلأل األدنىزيادة الحد  الذ  أعقبالعام 

 .(4114البرتغال وكاردوسو، )الخاصة بالشباب  لألجور األدنىانخفضت بشكل كبير بعد زيادة الحد 
 

، عملهم بقوة االحتفاظ العمل أصحابيسهل على ، د أدنى سخي لألجوروجود حإلى أنه مع  األدلةوتشير جميع هذه 
وقد . مع مرور الوقت والحصول على التدريب الذ  يزيد من إنتاجيتهم التعلم على رأس العملمما يمكن العمال من 
ما  جدواوو ،التشغيلأجور الكفاءة والتدريب كتدابير للتصد  لزيادة تكاليف  (4112) وآخروندرست أروالمباالم 

 .العمل أصحاب الذ  يقدمهالتدريب إدخال الحد األدنى الوطني لألجور في بريطانيا أدى إلى زيادة  يشير إلى أن
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 بعض الشركات  إمكانية زيادة كفاءة( ج) 
 

بسبب الحد األدنى لألجور، حيث  التشغيلفي اإلنتاجية قد تكون نتيجة النخفاض  ةقد أشار الباحثون إلى أن الزيادل
وعلى . رأس المال في استخدام وتبني تكنولوجيات إنتاج أكثر كثافة التشغيل محلرأس المال  حلب المنشآت تقوم

الناشئ هو  االتجاهمرتفعا جدا، فإن  لألجور األدنىعندما يكون الحد  إمكانية واضحةيزال يمثل ال الرغم من أن هذا 
 ةإيجابي الحاالت، وفي بع  ذات أهميةأو غير  ةكون ضئيلتا غالبا م التشغيلعلى  لألجور األدنىالحد  اتتأثيرأن 
، الدراسات العديدة القائمة الواردة فينطاق التقديرات الكبير في تباين الوعلى الرغم من  (.4101كودو وآخرون، )

التقديرات  تتجمعفي الواليات المتحدة والمملكة المتحدة أنه ( الدراساتب عن دراساتال) الجامعةفقد وجدت الدراسات 
؛ ليونارد 4117ستانلي، وس وجدوكوليا) الصفر  من ما يقربأو  التشغيلعلى  األثر الصفر  األكثر دقة عند

لحد لومن بين االقتصادات الناشئة، لم يتم تحديد أ  آثار واضحة (. 4102ولفسون، و؛ بلمان 4103، وآخرون
 .(يصدر قريبا، جوان)في الصين  التشغيلعلى األدنى لألجور 

  

تطبيق الحد األدنى الوطني لألجور في بريطانيا والزيادات الالحقة لتحديد آثار ( 4101)استغل رايلي وبونديبن و
عن  التشغيلن أن الشركات استجابت لهذه الزيادات في تكاليف اووجد الباحث. جور على اإلنتاجيةالحد األدنى لأل
في  العمل قوةعن طريق تخفي   إنتاجية اليد العاملةغيرات في ولم تحدث هذه الت. إنتاجية اليد العاملةطريق رفع 

، اإلنتاجالكلية لعوامل نتاجية اإلفي  بالزيادةبل كانت مرتبطة . رأس المالب التشغيل الشركات أو عن طريق استبدال
الحد  الناتجة عن التشغيلتكاليف  األجور التي جاءت كاستجابة لزيادةوالتدريب وكفاءة  التنظيميبما يتفق مع التغيير 

( 4104)كروشر وريزوف  ةبع  الدراسات السابقة، مثل دراسوتتفق هذه االستنتاجات مع نتائج . األدنى لألجور
 لتطبيقفي جميع القطاعات المنخفضة األجر في المملكة المتحدة نتيجة  إنتاجية اليد العاملةالتي وجدت تحسنا في 

 .الشركات الكبيرة الحد األدنى الوطني لألجور، ال سيما في
 

 

 زيادة الكفاءة على المستوى الكلي إمكانية( د) 
إلى مغادرة السوق  اإلنتاجيةقد يدفع الشركات منخفضة  لألجور األدنىالكلي، لوحظ أن الحد  االقتصادعلى مستوى 

وجد ماينريس وقد . لالقتصادرفع الكفاءة العامة  ما يؤد  إلىو –العالية  اإلنتاجيةالشركات ذات أن تتوسع و
أن الزيادات في  ،ألف شركة صناعية في الصين 041كثر من ألبيانات  باستخدام، (4102) جوبونسي وتشان

 في حالةو. المنخفضة اإلنتاجيةلشركات ذات ابقاء  التالمدينة أدت إلى انخفاض احتما الدنيا على مستوى األجور
هذه النتيجة أن  يفسرونهم و. التشغيلون آثار سلبية على ، زادت تكاليف األجور دالتي تمكنت من البقاءللشركات 

سمح للشركات باستيعاب ارتفاع تكاليف تحسنت بشكل ملحوظ، مما البقاء  منالشركات التي تمكنت اإلنتاجية في 
خلصوا إلى أن نمو الحد األدنى لألجور يسمح للشركات األكثر قد و. أو الربحية التشغيلبدون اإلضرار  التشغيل

 .اجية بأن تحل محل الشركات األقل إنتاجية وأن تجبر الشركات القائمة على تعزيز قدرتها التنافسيةإنت
 

أيضا أن الشركات  تبينوعلى الرغم من أن الدراسات االستقصائية ألصحاب العمل أقل من الناحية العلمية، فإنها 
ل االستثمار في التدريب والمعدات لجعل عمالها من خال األجور الدنيا األعلىتحاول أوال وقبل كل شيء تلبية تكلفة 

وهذا يشير إلى أن الحد األدنى لألجور يمكن (. 4101نوفمبر / تشرين الثاني  03، تايمز لفاينانشيا)أكثر إنتاجية 
وباستخدام مقابلة شبه منظمة (. فيو جنواه سميث، بلومبر)المدى الطويل أن يؤد  أيضا إلى المزيد من االبتكار على 

 في واألكاديميينمن كبار ممثلي منظمات أصحاب العمل ونقابات العمال وكبار موظفي الخدمة المدنية  31مع 
الحد األدنى لألجور أن ترفع اإلنتاجية في  لقوانينكيف يمكن ( 4119)العالقات الصناعية، درس ماكلولين  مجال

على المدى الطويل يمكن  ، ولكنلإلنتاجيةمهم  ألجورل األدنىووجد أن ارتفاع الحد . وإيرلنداالدنمارك ونيوزيلندا 
في تشجيع أن تسهم  –التدريب  نتائج تحقيق  الجماعية التي تمكن من اتاالتفاقمثل  - األخرىلمؤسسات الداعمة ل

المنتجات ب السوق الخاصة استراتيجياتوالتدريب  خاللمن " السريعق يالطر"اعتماد استراتيجية الشركات على 
 .دة العاليةذات الجو
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