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مقدمة
لعامي  للأجور  الأخري  العاملي  تقريرها  الدولية جمددًا يف  العمل  اأكدت منظمة 
 )185( عددها  والبالغ  املنظمة  يف  الأع�ضاء  للدول  دعوتها  على   2013/2012
العي�ش  توفري  اإىل  ال�ضبيل  باعتبارها  للأجور  الأدنى  �ضيا�ضة احلد  دولة لعتماد 
الكرمي للعمال واأُ�ضرهم ومراعاة احتياجاتهم الأ�ضا�ضية وحماية العاملني باأجر 
من انخفا�ش اأجورهم دون وجه حق واحلد من م�ضكلت الفقر وتوفري احلماية 

امل�ضت�ضعفني. للم�ضتخدمني  الجتماعية 

اإىل  الدولية  العمل  منظمة  عن  ال�ضادر  للأجور  الأخري  العاملي  التقرير  وي�ضري 
�ضديد  النامية  البلدان  يف  الفقراء  العمال  عدد  يزال  ل  اأنه  مفادها  حقيقة 
الرتفاع، حيث ُتظهر الأرقام الأخرية اأن حوايل ن�ضف الأُجراء والبالغ عددهم 
دولر   2( دون  ما  اأجرًا  يتقا�ضون  نامية  دولة   )32( يف  عامل  مليون   )209(
التي  الوحيدة  لي�ضت  النامي  القت�ضاد  اأن دول  الواحد، كما  اليوم  اأمريكي( يف 
من   %7 من  اأكرث  ميثلون  الكادحون  فالفقراء  الفقر،  من  فيها  الأُجراء  ُيعاين 

جمموع العمال يف الوليات املتحدة و8% من العمال يف اأوروبا.

اأن  على  رايدر«  »غي  الدولية  العمل  منظمة  عام  مدير  يوؤكد  ال�ضياق،  هذا  ويف 
ويف  املنخف�ضة  الأجور  ذوي  العمال  حماية  يف  ي�ضاهم  للأجور  الأدنى  احلد   «
والنتعا�ش  املحلي  الطلب  بدوره  يهدد  الذي  ال�ضرائية  قوتهم  تراجع  تدارك 
واأكرثها  الطرق  اأب�ضط  اأحد  هو  اللئق  الأجر  اأن  رايدر  ويعترب  القت�ضادي«. 
بلد  كل  يقوم  بحيث  الكادحني،  الفقراء  عدد  تنامي  تدارك  اأجل  من  �ضرعة 
بتحديد امل�ضتوى املنا�ضب من احلد الأدنى للأجور وفقًا لظروفه، ولكن �ضيا�ضة 

احلد الأدنى للأجور، اأداة مهمة بحد ذاتها، ول ينبغي لأّي بلد اأن تتجاهلها.   

ول بد اأن ُن�ضري هنا اإىل اأن التقرير العاملي للأجور 2011/2010 قد اأكد على اأن 
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تقريبًا.  العامل  دول  90% من  ب�ضكل عام يف  تطبق  للأجور  الأدنى  �ضيا�ضة احلد 
اتفاقية  فاإن  املنظمة،  وتو�ضيات  الدولية  العمل  منظمة  باتفاقيات  يتعلق  وفيما 
وهي   1970 لعام  للأجور  الدنيا  امل�ضتويات  حتديد  ب�ضاأن  الدولية  العمل  منظمة 
اأنظمة  و�ضع  اإىل  دعت  قد  املنظمة  اتفاقيات  �ضل�ضلة  يف   )131( رقم  التفاقية 
بهذا اخل�ضو�ش ت�ضتمل على ممثلني عن املنظمات العمالية ومنظمات اأ�ضحاب 
بالكفاءة  لهم  اإىل »خرباء م�ضتقلني« م�ضهود  اإ�ضافة  امل�ضاواة  اأ�ضا�ش  العمل على 
على  اأي�ضًا  واأكدت  للبلد،  العامة  امل�ضالح  متثيل  اأجل  من  واحلياد  واملهنية 
احلد  على  للتفاو�ش«  »كاأ�ضا�ش  موثوقة  اإح�ضائية  معلومات  ا�ضتخدام  �ضرورة 

الأدنى للأجور بني ال�ضركاء الجتماعيني.

بحيث  للأجور  الأدنى  للحد  م�ضتويات  و�ضع  اإىل  املذكورة  التفاقية  ودعت  كما 
يف  للأجور  العام  امل�ضتوى  مراعاة  مع  واأُ�ضرهم،  العمال  احتياجات  تراعي 
املعي�ضة  وم�ضتويات  الجتماعية  التاأمينات  ومزايا  املعي�ضة  وتكاليف  البلد 
ذلك  يف  مبا  القت�ضادية  العوامل  ومراعاة  اأخرى،  اجتماعية  لفئات  الن�ضبية 
على  احل�ضول  يف  والرغبة  الإنتاج  وم�ضتويات  القت�ضادية  التنمية  متطلبات 
اأنه ميكن  التفاقية على  واأكدت  بها،  والحتفاظ  الوظائف  م�ضتويات عالية من 
املوؤ�ضرات مثل م�ضتوى احلد  بع�ش  العوامل عن طريق  توازن هذه  تقريب مدى 
الأدنى للأجور مقارنة بالأجر الو�ضيط اأو املتو�ضط اأو ن�ضبة العمال الذين تتاأثر 

اأجورهم باحلد الأدنى القانوين.

الحد األدنى لألجور في المواثيق الدولية

العاملية للأجور ال�ضادرة عن منظمة  التقارير  ا�ضتعرا�ضه يف  علوة على ما مت 
الدنيا  امل�ضتويات  حتديد  ب�ضاأن  الدولية  العمل  منظمة  واتفاقية  الدولية،  العمل 
الدولية  العمل  منظمة  توجهات  باأن  نلحظ  اأن  ينبغي  فاإنه   ،1970 لعام  للأجور 
على هذا ال�ضعيد اإمنا ترجع لعقود زمنية �ضابقة، فقد اعتمدت املنظمة اتفاقية 
 1928 عام  الدويل  العمل  موؤمتر  منذ  للأجور  الدنيا  امل�ضتويات  حتديد  طرائق 
وبداأ نفاذ هذه التفاقية عام 1930، ومبوجبها تتعهد كل دولة ع�ضو يف منظمة 
العمل الدولية باأن تعمل على وجود طرق لتحديد امل�ضتويات الدنيا لأجور العمال 
امل�ضتغلني يف بع�ش املهن والتي تكون الأجور فيها منخف�ضة ب�ضورة غري اعتيادية.

واأ�ضحاب  العمال  اأكدت التفاقية املذكورة على �ضرورة امل�ضاواة يف متثيل  وقد 
تتخذ  اأن  وعلى  للأجور،  الأدنى  احلد  حتديد  طرق  بتنفيذ  يتعلق  فيما  العمل 
للرقابة والعقوبات«  ل�ضمان  التدابري اللزمة من خلل »نظام  كل دول طرف 
دفع  عدم  ول�ضمان  للأجور،  الدنيا  للمعدلت  والعمال  العمل  اأ�ضحاب  مراعاة 
اأجور تقل عن هذه املعدلت الدنيا يف احلالت التي يجب تطبيق هذه املعادلت 
اأو  الق�ضائية  بالطرق  ي�ضرتد  اأن  يف  العامل  حق  على  التفاقية  ون�ضت  عليها. 
له  ُيدفع  مل  الذي  الأجر  من  املتبقي  املبلغ  القانونية  الإجراءات  من  بغريها 
الوطنية  اللوائح  اأو  القوانني  مبوجب  حمددة«  زمنية  »مهلة  غ�ضون  يف  وذلك 

ال�ضعيد. هذا  على  املطبقة 

يف  الدولية  العمل  ملنظمة  العام  املوؤمتر  عن  �ضدر  فقد  التفاقية،  تلك  اإثر  وعلى 
الدورة احلادية ع�ضرة التي انعقدت عام 1928 )التو�ضية رقم 30( والتي �ُضميت 
طريق  عن  تنفيذها  اأجل  من   »1928 للأجور،  الدنيا  احلدود  و�ضع  اآلية  »تو�ضية 
الت�ضريع الوطني للدول الأع�ضاء اأو بغريه من الطرق ووفقًا لأحكام د�ضتور منظمة 
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تكفل  للأجور  الأدنى  للحد  اآلية  و�ضع  على  التو�ضية  اأكدت  وقد  الدولية،  العمل 
حتديد  جهاز  يت�ضمن  اأن  وعلى  والعمال،  العمل  اأ�ضحاب  بني  املت�ضاوي  التمثيل 
فّعالة  قرارات  اإىل  التو�ضل  اأ�ضواتهم  ت�ضمن  م�ضتقلني«  »اأ�ضخا�ش  وجود  الأجور 
يتم اختيار هوؤلء  واأن  بالت�ضاوي،  والعمال  العمل  اأ�ضحاب  اأ�ضوات  يف حال ق�ضمة 
الأ�ضخا�ش امل�ضتقلني بالتفاق بني ممثلي اأ�ضحاب العمل والعمال يف جهاز حتديد 

الأجور اأو بعد الت�ضاور معهم.

 )30 رقم  )التو�ضية  للأجور  الدنيا  احلدود  و�ضع  اآلية  تو�ضية  واأكدت  كما 
ال�ضادرة عن منظمة العمل الدولية على اأن يكون اختيار الأ�ضخا�ش امل�ضتقلني 
باملوؤهلت  بتمتعهم  املعروفني   « الن�ضاء  اأو  الرجال   « بني  من  اإليهم  امل�ضار 
ي�ضع  ل  مبا  امل�ضالح  اأ�ضحاب  ذوي  غري  ومن  واجباتهم  لأداء  ال�ضرورية 

�ضك. مو�ضع  حيادهم 

واأكدت التو�ضية املذكورة على اأنه ينبغي على جهاز حتديد الأجور اأن ي�ضع دائمًا 
يف اعتباره عند تقريره للمعدلت الدنيا للأجور، �ضرورة متكني العمال املعنيني 
اإىل  الأول  املقام  الرجوع يف  ينبغي  واأنه  من الحتفاظ مب�ضتوى معي�ضة منا�ضب، 
معدلت الأجور التي ُتدفع مقابل الأعمال املماثلة، واأنه يف حال عدم وجود مثل 
ال�ضائد يف  اإىل »امل�ضتوى العام للأجور«  هذا املرجع القيا�ضي، فاإنه يتم الرجوع 

البلد اأو يف املنطقة املعنية.

على   )30 رقم  )التو�ضية  املذكورة  الدولية  العمل  منظمة  تو�ضية  واأكدت  كما 
تقل عن احلدود  اأجور  دفع  ل�ضمان عدم  ُتتخذ  التي  التدابري  ت�ضمل  اأن  �ضرورة 
والعمال  العمل  اأ�ضحاب  لطلع  ترتيبات  يلي:  ما  على  املقررة  للمعدلت  الدنيا 
على املعدلت املقررة، ومراقبة ر�ضمية للمعدلت املدفوعة فعًل، وعقوبات على 

خمالفة املعدلت املقررة وتدابري اإ�ضافية ملنع حدوث مثل هذه املخالفات. 

باحلدود  علم  على  العمال  يظل  ولكي  اأنه  على  اأي�ضًا  املذكورة  التو�ضية  ون�ضت 

فاإنه ينبغي على  اأجورهم  ُتراعى يف دفع  اأن  التي يجب  للمعدلت املقررة  الدنيا 
اأماكنهم  يف  النافذة  للمعدلت  كاملة«  بيانات  »بن�ضر  يقوموا  اأن  العمل  اأ�ضحاب 
كذلك  وينبغي  العمال،  فيها  يعمل  التي  املواقع  يف  اإليها  الو�ضول  ي�ضهل  بحيث 
ال�ضعيد  هذا  على  اللزمة  ال�ضلطات  ومنحهم  »املفت�ضني«  من  كاف  عدد  تعيني 
يتمكن  ولكي  اأنه  التو�ضية على  الأكمل. كما ون�ضت  الوجه  للقيام مبهامهم على 
هوؤلء املفت�ضون من تاأدية مهامهم بكفاءة فاإنه ينبغي اأن يتم الطلب من اأ�ضحاب 
من  للتحقق  يدفعونها  التي  للأجور  و�ضحيحة  كاملة  �ضجلت  تنظيم  العمل 

مطابقتها ملعدلت الأجور.

 )23( و   )22( املواد  اأكد يف  فقد  الإن�ضان،  العاملي حلقوق  الإعلن  ب�ضاأن  واأّما 
على احلق يف العمل يف ظل �ضروط عمل عادلة ومر�ضية، وعلى احلق يف الأجر 
من  احلماية  يف  احلق  وعلى  متييز،  اأّي  دون  املت�ضاوي،  العمل  على  املت�ضاوي 
البطالة، واحلق يف ال�ضمان الجتماعي، وعلى حق العامل يف مكافاأة نهاية خدمة 
عادلة ومر�ضية تكفل له ولأُ�ضرته عي�ضة لئقة بالكرامة الإن�ضانية وُت�ضتكمل عند 
اإن�ضاء  يف  �ضخ�ش  كل  حق  وعلى  الجتماعية،  للحماية  اأخرى  بو�ضائل  القت�ضاء 

النقابات مع الآخرين والن�ضمام اإليها من اأجل حماية م�ضاحله.

يف  والثقافية  والجتماعية  القت�ضادية  باحلقوق  اخلا�ش  الدويل  العهد  واأكد 
املواد )6( ولغاية )11( على احلق يف العمل، وتوفري برامج التوجيه والتدريب 
للتقنيني واملهنيني، وعلى احلق بالتمتع ب�ضروط عمل مر�ضية وعادلة تكفل عي�ضًا 
ت�ضاوي  لدى  مت�ضاوية  ومكافاأة  ُمن�ضفًا  واأجرًا  واأُ�ضرهم،  العمال  جلميع  كرميًا 
النقابي بحرية وعلى احلق  التنظيم  اأي متييز، وعلى احلق يف  العمل دون  قيمة 

يف الإ�ضراب وفقًا لقوانني البلد املعني.

الإعلن  بها  جاء  التي  املواد  باأن  القول  ن�ضتطيع  فاإننا  النهائية،  واملح�ضلة 
القت�ضادية  باحلقوق  اخلا�ش  الدويل  والعهد  الإن�ضان  حلقوق  العاملي 
ب�ضروط  يتعلق  ما  وبخا�ضة  العمل،  يف  احلق  ب�ضاأن  والثقافية  والجتماعية 
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املت�ضاوي  والأجر  واأُ�ضرهم  للعمال  كرميًا  عي�ضًا  تكفل  التي  العادلة  العمل 
متييز  دون  العمل  لقيمة  امل�ضاوية  واملكافاأة  متييز  دون  املت�ضاوي  العمل  على 
للأجور  الأدنى  احلد  �ضيا�ضة  اعتماد  اأهمية  على  بو�ضوح  ُتدلل  اإمنا  وغريها، 
علقات  جمال  يف  والقت�ضادية  الجتماعية  العدالة  حتقيق  �ضمان  اأجل  من 
اأهمية »ال�ضمان الجتماعي« يف مزايا احلد  اإىل  الن�ضو�ش  وُت�ضري  العمل. كما 

الأمن الجتماعي.  الأدنى للأجور ويف حتقيق 

الحد ألدنى لألجور في التشريعات الفلسطينية

اأكد القانون الأ�ضا�ضي الفل�ضطيني املعدل يف املادة )25( على اأن ُتنظم علقات 
العمل مبا يكفل العدالة للجميع ويوفر للعمال الرعاية والأمن والرعاية ال�ضحية 
الجتماعي  الأمن  توفري  يف  الجتماعي«  »ال�ضمان  لأهمية  ونظرًا  والجتماعية. 
والقت�ضادي للعمال - وهو ميزة ينبغي اأن توؤخذ بعني العتبار يف حتديد احلد 
د�ضتوري  ن�ش  يف  اأخرى  مرة  الأ�ضا�ضي  القانون  عليه  اأكد  فقد  للأجور-  الأنى 
التاأمني  خدمات  القانون  ُينظم  اأن  على  ن�ضت  والتي   )22( املادة  هو  �ضابق 

وال�ضيخوخة. العجز  وال�ضحي ومعا�ضات  الجتماعي 

واأّما ب�ضاأن قانون العمل رقم )7( ل�ضنة 2000 فقد تناول مو�ضوع جلنة الأجور 
املواد  الباب اخلام�ش منه، وحتديدًا جلهة  الأدنى للأجور يف  يتعلق باحلد  وما 
من   )86( املادة  ن�ضت  حيث  القانون.  من   )89( و   )88( و   )87( و   )86(
الوزير  من  تو�ضية  على  بناًء   .1  « يلي:  ما  على  الأجور  جلنة  ب�ضاأن  القانون 
ممثلني  من  مت�ضاو  عدد  من  الأجور«  »جلنة  ت�ضمى  جلنة  الوزراء  جمل�ش  ي�ضكل 
النقابية  املنظمات  تتوىل   .2 العمال  وعن  العمل  اأ�ضحاب  وعن  احلكومة  عن 
جمل�ش  يعني   .3 اللجنة  يف  ممثليها  ت�ضمية  م�ضوؤولية  والعمال  العمل  لأ�ضحاب 
تراه  ال�ضتعانة مبن  للجنة احلق يف   .4 اأع�ضائها  بني  للجنة من  رئي�ضًا  الوزراء 

مهماتها«. لإجناز  منا�ضبًا 

فيما ن�ضت املادة )87( على ما يلي: » تقوم جلنة الأجور باملهام التالية: 1. درا�ضة 
التو�ضيات  وتقدمي  املعي�ضة  مل�ضتوى  ملءمتها  ومدى  للأجور  العامة  ال�ضيا�ضات 
ب�ضاأنها اإىل جمل�ش الوزراء 2. حتديد احلد الأدنى للأجور على اأن ي�ضدر به قرار 
من جمل�ش الوزراء«. ون�ضت املادة )88( على ما يلي: » جتتمع جلنة الأجور دوريًا 
كل �ضنة مرة على الأقل، وجتتمع عند ال�ضرورة بناًء على طلب من رئي�ضها اأو من 
ممثلي اأي من اأطرافها الثلثة«. ون�ضت املادة )89( على ما يلي:» ل يجوز اأن يقل 

اأجر العامل عن احلد الأدنى املقرر قانونًا«.



احلد األدنى لألجور  يف ضوء املواثيق الدولية والتشريعات الفلسطينية

13 12

جلنة  ت�ضكيل  بلئحة   2004 ل�ضنة   )46( رقم  الوزراء  جمل�ش  قرار  �ضدر  وقد 
من  مكونة  للأجور  وطنية  جلنة  ت�ضكيل  على  املذكورة  اللئحة  ون�ضت  الأجور، 
ممثلني  اأع�ضاء  خم�ضة  الثلثة؛  الإنتاج  اأطراف  ميثلون  ع�ضوًا  ع�ضر  خم�ضة 
وزير  الرئي�ش،  نائب  املالية/  وزير  اللجنة،  رئي�ش  العمل/  )وزير  احلكومة  عن 
العمل  اأ�ضحاب  العدل(، وخم�ضة من ممثلي  ووزير  التخطيط،  وزير  القت�ضاد، 
يتم  العمال  ممثلي  من  وخم�ضة  العمل،  اأ�ضحاب  نقابات  من  اختيارهم  يتم 
الوطنية  اللجنة  تتوىل  اأن  على  اللئحة  ون�ضت  العمال.  نقابات  من  اختيارهم 
العمل،  اأ�ضحاب  )احلكومة،  اأع�ضاء  ثلثة  من  للأجور  فرعية  جلنة  ت�ضكيل 

العمال( بكل حمافظة بها مكتب عمل. 

ال�ضيا�ضات  بدرا�ضة  للأجور  الوطنية  اللجنة  اخت�ضا�ضات  على  اللئحة  واأكدت 
العامة للأجور، وحتديد احلد الأدنى للأجور ورفعه اإىل جمل�ش الوزراء لي�ضدر 
قرارًا به، والإ�ضراف على عمل اللجان الفرعية. واأو�ضحت اللئحة اخت�ضا�ضات 
اللجنة الفرعية يف كل حمافظة، واآلية عقد اجتماعات اللجنة الوطنية للأجور، 
اأ�ضوات  اأغلبية  اإىل  حتتاج  والتي  الوطنية  اللجنة  عن  ال�ضادرة  والقرارات 
احلا�ضرين اإّل اإذا كان القرار يت�ضمن حتديد حد اأدنى للأجور فيحتاج عندئذ 

اإىل اأغلبية ثلثي اأ�ضوات اأع�ضاء اللجنة الوطنية للأجور. 

الت�ضريع الفل�ضطيني يح�ضم اجلدل  
الأدنى  احلد  �ضيا�ضة  لوجود  موؤيد  بني  القت�ضاديني  اخلرباء  اآراء  انق�ضمت 
وتو�ضيات  اتفاقيات  مع  بالنتيجة  تن�ضجم  التي  ومربراته  اأ�ضانيده  وله  للأجور 
وله  للأجور  اأدنى  حد  لو�ضع  معار�ش  وبني  الدولية،  العمل  منظمة  وتقارير 
و�ضندوق  الدويل  البنك  توجهات  مع  بالنتيجة  تن�ضجم  التي  واأ�ضانيده  مربراته 
ي�ضتهدف حت�ضني  اأدنى للأجور  اأن و�ضع حد  املوؤيدون  الدويل. حيث يرى  النقد 
م�ضتوى العدالة الجتماعية والقت�ضادية من خلل زيادة اأجور العمال الفقراء 
وهم الفئة امل�ضت�ضعفة وحت�ضني م�ضتوى معي�ضتهم واأُ�ضرهم ومراعاة احتياجاتهم 

زيادة  وتبعًا  املجتمع  يف  الفقراء  العمال  �ضريحة  من  التقليل  وبالتايل  الأ�ضا�ضية 
يف القوة ال�ضرائية وانعكا�ضها على القت�ضاد، فيما يرى املعار�ضون اأن و�ضع حد 
الإنتاج  عنا�ضر  اإحلل  ت�ضغيلهم من خلل  من  احلد  اإىل  �ضيوؤدي  للأجور  اأدنى 
وانخفا�ش  الإنتاج  كلفة  ارتفاع يف  وبالتايل  امَلَهرة  والعمال  املال  كراأ�ش  الأخرى 
الأ�ضعار  يف  وارتفاع  العمال  عن  وا�ضتغناء  اأ�ضًل  ال�ضعيفة  التناف�ضية  القدرة  يف 

وزيادة يف معدلت البطالة والفقر.    

الت�ضريع  يف  له  مكان  ل  احلالتني،  يف  ومربراته  اأ�ضبابه  له  الذي  اجلدل،  هذا  اإنَّ 
الفل�ضطيني، وذلك لأن امل�ضّرع الفل�ضطيني قد ح�ضم اأمره �ضراحة يف قانون العمل رقم 
جلنة  ت�ضكيل  على  اأكدت  والتي   )89( ولغاية   )86( املواد  وحتديدًا   2000 ل�ضنة   )7(
جمل�ش  من  قرار  به  ي�ضدر  للأجور  اأدنى  حد  بتحديد  اخلا�ضة  مهمتها  وعلى  الأجور 
الوزراء. وبالتايل، فاإن تاأخر اإقرار �ضيا�ضة احلد الأدنى للأجور ملدة )12( عامًا اأي منذ 
تاريخ اإقرار ونفاذ قانون العمل الفل�ضطيني عام 2001/2000 ولغاية تاريخ �ضدور قرار 
جمل�ش الوزراء يف جل�ضته املنعقدة يوم الثلثاء بتاريخ 2012/10/9 باإقرار احلد الأدنى 
للأجور ينبغي اأن ُيثري، من حيث املبداأ، ت�ضاوؤًل جّديًا ب�ضاأن �ضبب تق�ضري احلكومة يف 

تنفيذ اأحكام قانون العمل الفل�ضطيني اخلا�ضة باحلد الأدنى للأجور.

جلنة  ت�ضكيل  ولئحة   2000 لعام  العمل  قانون  عليه  ن�ش  ما  فاإن  اآخر،  جانب  ومن 
نحو  وعلى  ع�ضوًا  ع�ضر  خم�ضة  من  للأجور  وطنية  جلنة  ت�ضكيل  من   2004 الأجور 
وميثل  اأع�ضاء  خم�ضة  احلكومة  ميثل  بحيث  الثلثة،  الإنتاج  اأطراف  من  لكل  مت�ضاو 
اأ�ضحاب العمل خم�ضة اأع�ضاء وميثل العمال خم�ضة اأع�ضاء، ويكون وزير العمل رئي�ضًا 
للأجور  الأدنى  احلد  ب�ضاأن  القرارات  وت�ضدر  للرئي�ش،  نائبًا  املالية  ووزير  للجنة 
لأن  وذلك  ت�ضريعية،  مراجعة  حمل  املبداأ  حيث  من  يكون  اأن  ينبغي  الثلثني،  باأغلبية 
تلك املعادلة قد تنطوي على اإجحاف بحق العمال وهم الفئة الأ�ضعف، وبخا�ضة اإذا 
ما قامت احلكومة بتاأييد مطالب اأ�ضحاب العمل كما هي وبذلك يتم ا�ضتكمال ن�ضاب 
اأن هذه  الثلثني حل�ضاب اأ�ضحاب العمل ويجري اإهدار مطالب العمال كاملة. �ضحيح 
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املفاو�ضات اجلماعية بني ممثلي  النحو خلل جولت  الفر�ضية مل حت�ضل على هذا 
الأخرية  اأن  اإل ّ برعاية احلكومة،  للأجور  الأدنى  احلد  والعمال حول  العمل  اأ�ضحاب 

قد لّوحت خلل املفاو�ضات باللجوء اإىل الت�ضويت.  

العمل  منظمة  ال�ضادرة عن  والتقارير  والتو�ضيات  التفاقيات  فاإن  اآخر،  ومن جانب 
الدولية؛ وبخا�ضة التفاقية رقم )26( ب�ضاأن طرائق حتديد امل�ضتويات الدنيا للأجور 
لعام  للأجور  الدنيا  امل�ضتويات  حتديد  ب�ضاأن   )131( رقم  والتفاقية   1928 لعام 
املتعلقة  التو�ضية  وهي   )30 رقم  )التو�ضية  الدولية  العمل  منظمة  وتو�ضية   1970
التفاقيات  تلك  جميع   ،1928 لعام  للأجور  الدنيا  احلدود  لو�ضع  اآلية  بتطبيق 
بني  مت�ضاوي  من متثيل  يتكون  الأجور  اأن جهاز حتديد  على  اأكدت  والتو�ضيات، 
العمال واأ�ضحاب العمل مع متثيل »اأ�ضخا�ش م�ضتقلني« من ذوي اخلربة والكفاءة 
واحلياد ومتثيل للرجال والن�ضاء �ضمن الأ�ضخا�ش امل�ضتقلني لإقرار احلد الأدنى 
للأجور، اأي مبعنى اأن »الأ�ضخا�ش امل�ضتقلني« الذين يتم اختيارهم بالتفاق بني 
العمال واأ�ضحاب العمل هم َمن يح�ضم القرارات اخلا�ضة باحلد الأدنى للأجور 
يف حال ت�ضاوي الأ�ضوات بني ممثلي العمال واأ�ضحاب العمل مبوجب التفاقيات 
والتو�ضيات املذكورة، ولي�ش ممثلي احلكومة فهم لي�ضوا �ضمن املعادلة الثلثية 
يف جهاز حتديد الأجور املكون بح�ضب تو�ضيات منظمة العمل الدولية من ممثلي 
اأن  العمال واأ�ضحاب العمل والأ�ضخا�ش امل�ضتقلني، هذا مع الأخذ بعني العتبار 

رئي�ش جلنة الأجور احلالية ونائبه هم من احلكومة.      

قرار مجلس الوزراء باعتماد الحد األدنى لألجور   
والتعليمات الصادرة بمقتضاه

و�ضمت  �ضهور،  عدة  ا�ضتمرت  جماعية  مفاو�ضات  وجولت  اجتماعات  بعد 
التجارية  )الغرف  العمل  اأ�ضحاب  عن  ممثلني  من  الثلثة؛  الإنتاج  اأطراف 
ال�ضناعات  واحتاد  بالرتيد،  الفل�ضطيني  التجارة  ومركز  وال�ضناعية، 
العمال  عن  وممثلني  املقاولني(  واحتاد  البنوك،  وجمعية  الفل�ضطينية، 
فل�ضطني،  لعمال  العام  والحتاد  فل�ضطني،  عمال  لنقابات  العام  )الحتاد 
وموظفي  العاملني  واحتاد  امل�ضتقلة،  العمالية  للنقابات  العام  والحتاد 
ُطرحت  واأرقام  العمل،  وزير  برئا�ضة  احلكومة  عن  وممثلني  اجلامعات( 
للحد  كاأ�ضا�ش  والعمال  العمل  اأ�ضحاب  ممثلي  من  كل  من  املفاو�ضات  خلل 
وتباين  اأخرى،  اأحيانًا  وثلثية  اأحيانًا  ثنائية  ومفاو�ضات  للأجور،  الأدنى 
تخللها  احلكومة،  قبل  من  للتوفيق  وحماولت  العمال،  ممثلي  مواقف  يف 
اأحيانًا  احلكومة  وتلويح  بل  احلكومة،  نظر  وجهة  من  توافقي  مقرتح  تقدمي 
اأخرى  اأحيانًا  احلكومة  ومطالبة  الأمر،  حل�ضم  »الت�ضويت«  اإىل  باللجوء 
اأحكام  يخالف  مبا  اجلماعية  املفاو�ضات  خلل  العمالية  الحتجاجات  بوقف 
املفاو�ضات  يف  الحتجاجية  الت�ضعيدية  باخلطوات  ي�ضمح  الذي  العمل  قانون 
وقيام  اجلماعية،  العمالية  النزاعات  عن  قانونًا  تختلف  التي  اجلماعية 
والعمال  العمل  اأ�ضحاب  ملمثلي  درا�ضية  حلقة  بتنظيم  الدولية  العمل  منظمة 
يف عمان لإطلعهم على التجارب الإقليمية يف احت�ضاب احلد الأدنى للأجور 
املطاف  نهاية  يف  الأمر  ُح�ضم  احلوار،  ل�ضتكمال  ملئمة  اأجواء  وتوفري 
 )15( اأ�ضل  من  ع�ضوًا   )13( مبوافقة  للأجور  الأدنى  احلد  م�ضروع  باإقرار 
بتاريخ  الأحد  يوم  وذلك  للأجور  الوطنية  اللجنة  اأع�ضاء  جمموع  هم  ع�ضوًا 
بجل�ضته  الوزراء  جمل�ش  على  التوافقي  املقرتح  ُعر�ش  وقد   ،2012/10/7
الأدنى  احلد  احلكومة  فاأقرت   2012/10/9 بتاريخ  الثلثاء  يوم  املنعقدة 
على  الآن  لغاية  من�ضور  غري  التفاق  ون�ش  املذكور  القرار  باأن  علمًا  للأجور. 

العمل. وزارة  اأو  الوزراء  ملجل�ش  الإلكرتوين  املوقع 
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واملفاو�ضات اجلماعية، على اعتماد  التوافق، بخل�ضة احلوارات  وقد مت 
احلد الأدنى للأجور كالآتي:

الوطنية . 1 ال�ضلطة  مناطق  جميع  يف  ال�ضهري  للأجور  الأدنى  احلد  يكون  اأن 
وخم�ضون  واأربعمائة  األف  وقدره  مبلغًا  القطاعات  جميع  ويف  الفل�ضطينية 

)1450( �ضيكًل �ضهريًا.

اأن يكون احلد الأدنى للأجور لعمال املياومة وخا�ضة العاملني ب�ضكل يومي . 2
و�ضتون  خم�ضة  وقدره  مبلغًا  املو�ضميني،  العمال  اإىل  اإ�ضافة  منتظم،  غري 

)65( �ضيكًل يوميًا. 

يف . 3 امل�ضمولني  للعمال  الواحدة  العمل  ل�ضاعة  للأجور  الأدنى  احلد  يكون  اأن 
الفقرة 2 اأعله مبلغًا وقدره ثمانية ون�ضف )8.5( �ضيكًل لل�ضاعة الواحدة.

كما و�ضمل نظام احلد الأدنى للأجور املقر بقرار جمل�ش الوزراء يف 2012/10/9، 
اإ�ضافة اإىل اعتماد احلد الأدنى للأجور على النحو الوارد اأعله، وجوب مراعاة 
التقّيد بالعنا�ضر واملحددات التالية على اأن تكون جزءًا من التفاق الكامل حول 

احلد الأدنى للأجور، والعنا�ضر واملحددات التي مت التوافق عليها هي:

1 . 2013/1/1 تاريخ  من  اإبتداًء  املقر  للأجور  الأدنى  باحلد  العمل  يبداأ  اأن 
بع�ش  عمال  اأو�ضاع  لت�ضوية  التاريخ  لهذا  ال�ضابقة  الفرتة  ت�ضتغل  اأن  على 
املوؤ�ض�ضات واملن�ضاآت التي يتقا�ضى عمالها اأجورًا اأقل من احلد الأدنى املقر 

ب�ضكل من�ضجم مع اأحكام قانون العمل الفل�ضطيني.

عمال . 2 اإىل  حتتاج  التي  ال�ضناعية  للقطاعات  تدريبي  عقد  اعتماد  يتم  اأن 
مهرة وغري موؤهلني على اأن ي�ضدر بذلك تعليمات خا�ضة من وزير العمل.

اأن يتم تفعيل الن�ضو�ش القانونية املتعلقة بفرتة التجربة مع �ضرورة مراعاة . 3
حاجات بع�ش املوؤ�ض�ضات لتاأهيل وتدريب عمالها.

القطاعات من قبل احلكومة . 4 بع�ش  الكفيلة بدعم  ال�ضبل  البحث يف  يتم  اأن 
مبا ميكنها من ال�ضتمرار يف العمل يف ظل تطبيق احلد الأدنى للأجور.

للإح�ضاء . 5 املركزي  اجلهاز  عن  ي�ضدر  كما  املعي�ضة  غلء  اعتماد  يتم  اأن 
بداية  يف  الفل�ضطينية  ال�ضلطة  مناطق  يف  العاملني  جلميع  مدفوعة  كعلوة 

كل �ضنة.

املحافظات . 6 م�ضتوى  على  والفرعية  املركزية  الثلثية  اللجان  تفعيل  يتم  اأن 
للتاأكد من تطبيق مواد قانون العمل واحلد الأدنى للأجور ب�ضكل كامل على 
اأن يتم و�ضع الآليات الرقابية املنا�ضبة لإجناز هذا الأمر مع �ضرورة التقيد 
بالن�ضو�ش القانونية الواردة يف قانون العمل الفل�ضطيني يف حال املخالفة.

اأن يتم تقييم اأثر احلد الأدنى للأجور ب�ضكل �ضنوي من خلل جلنة الأجور . 7
مبا يتنا�ضب ونظام عمل اللجنة املقر واملعمول به.

الجتماعي . 8 بال�ضمان  اخلا�ضة  والقوانني  الت�ضريعات  ا�ضتكمال  يتم  اأن 
للأجور  الأدنى  احلد  تطبيق  من  واحد  عام  خلل  الجتماعية  والتاأمينات 

مبا ي�ضاهم يف تاأمني �ضبكة حماية اجتماعية ووطنية �ضاملة. 

ب�ضاأن  تعليمات  الأجور،  جلنة  رئي�ش  العمل،  وزير  اأ�ضدر   ،2012/11/5 وبتاريخ 
حمددات وعنا�ضر احلد الأدنى للأجر، بال�ضتناد اإىل قانون العمل وقرار جمل�ش 
يف  للأجر  الأدنى  احلد  اعتماد  ب�ضاأن   2012 ل�ضنة   )14/20/1( رقم  الوزراء 
الأرا�ضي الفل�ضطينية، وقد ن�ضت املادة الثانية من التعليمات على ما يلي:»يلتزم 
�ضاحب العمل مبا يلي: 1. تعديل اأجر العامل اعتبارًا من الأول من كانون الثاين 
العامل على  ت�ضوية حقوق   .2 املقر  الأدنى  اأجره عن احلد  يقل  لعام 2013 ممن 
مراعاة  مع  للأجر،  الأدنى  احلد  قرار  لنفاذ  ال�ضابقة  الفرتة  يف  ال�ضابق  الأجر 

اأحكام الإ�ضعار ومكافاأة نهاية اخلدمة الواردة يف قانون العمل الفل�ضطيني«.
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تعميمًا  جمدلين  اأحمد  د.  العمل  وزير  وجه   ،2012/11/5 يف  التاريخ  وبذات 
واملدراء  العمل  وعلقات  التفتي�ش  عامي  ومدراء  الوزارة  وكيل  من  لكل  داخليًا 
التعليمات اخلا�ضة  العمل، ومو�ضوعه  لوزارة  التابعة  املديريات  العامني ومدراء 
املذكور  التعميم  جاء  وقد  واملعتمد،  املقر  للأجور  الأدنى  احلد  نظام  بتنفيذ 
ال�ضادر عن وزير العمل حرفيًا مبا يلي: » بناًء على ما ورد يف النظام اخلا�ش 
�ضيتم  والذي  الفل�ضطيني  الوزراء  جمل�ش  قبل  من  املقر  للأجور  الأدنى  باحلد 
التي  الأوىل  املادة  م�ضمون  تو�ضيح  نود  فاإننا   ،2013/1/1 من  ابتداًء  تطبيقه 
اأو�ضاع العاملني يف املوؤ�ض�ضات واملن�ضاآت التي  وردت يف النظام واملتعلقة بت�ضوية 
يتقا�ضى عمالها اأجورًا اأقل من احلد الأدنى املقر يف النظام على النحو التايل: 

تعتمد على عقد عمل كتابي . 1 العمال مب�ضغليهم  التي تربط  العمل  اإن علقة 
اأو �ضفوي متفق عليه من قبل الطرفني.

على . 2 الفل�ضطيني  العمل  قانون  ح�ضب  حتت�ضب  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  اإن 
اأ�ضا�ش اآخر راتب تقا�ضاه العامل من �ضاحب العمل.

اأدنى للأجور قبل تاريخ 2013/1/1، فاإن عدد غري . 3 ب�ضبب عدم وجود حد 
الأمر  للأجور  الأدنى  احلد  من  اأقل  راتبًا  يتقا�ضى  كان  العاملني  من  قليل 

الذي يرتتب عليه �ضرورة رفع هذا الراتب ابتداًء من 2013/1/1.

بالرجوع اإىل النقطة الثانية اأعله، فاإن احت�ضاب مكافاأة نهاية اخلدمة بعد . 4
تاريخ 2013/1/1 �ضتكون بالعتماد على احلد الأدنى للأجور املقر خا�ضة 

ملن كانوا يتقا�ضون راتبًا اأقل من هذا احلد.

فاإنه . 5 الأطراف  بناًء على ما �ضبق ومن منطلق احلر�ش على م�ضالح جميع 
الأدنى  احلد  من  اأقل  برواتب  عماًل  ي�ضغلون  الذين  العمل  لأ�ضحاب  يحق 
للأجور قبل تاريخ 2013/1/1 اإجراء اإعادة الهيكلة ملوؤ�ض�ضاتهم مبا يرتتب 

احلقوق  العتبار  بعني  اآخذين  القدمية  العمل  لعلقة  اإنهاء  من  عليها 
لهم  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  احت�ضاب  �ضمنها  ومن  فيها،  للعاملني  القانونية 
ال�ضاري  الفل�ضطيني  العمل  قانون  عليه  ن�ش  ما  ح�ضب  ال�ضابقة  الفرتة  عن 
املفعول �ضريطة البدء يف علقة عمل جديدة معهم تكون بدايتها اعتبارًا من 
الأدنى للأجور  فيه عن احلد  الراتب  يقل  بعقد عمل جديد ل   2013/1/1
العلمية يف  وموؤهلتهم  واملوظفني  العمال  اأقدمية  مراعاة  مع �ضرورة  املقر 

حتديد الراتب اجلديد.

باحلد . 6 اخلا�ش  اجلديد  النظام  وتنفيذ  النتقال  �ضهولة  اأجل  ومن  اأخريًا، 
عمل  على  توؤثر  عك�ضية  �ضلبية  تاأثريات  اأية  لظهور  ومنعًا  للأجور  الأدنى 
العاملني،  �ضفوف  يف  البطالة  ن�ضبة  ارتفاع  اإىل  يوؤدي  ل  وكي  املوؤ�ض�ضات، 
العمل  واأ�ضحاب  العمال  ممثلي  مع  احلوار  قنوات  جميع  فتح  ناأمل  فاإننا 
الأطراف«.  جميع  وحقوق  م�ضالح  على  يحافظ  ب�ضكل  تنفيذه  ل�ضمان 

وانتهى القتبا�ش(.     التعميم،  )انتهى 
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مالحظات على قرار الحد األدنى لألجور 
والتعليمات الصادرة بمقتضاه

ال�ضهري )1450( . 1 للأجر  اأدنى  الوزراء كحد  املعتمد من جمل�ش  الرقم  اإن 
احلد  لتحديد  الأ�ضا�ضية  املعايري  كاأحد  الفقر  بعيدًا عن خط  زال  ل  �ضيكل 
الأدنى للأجور، حيث اأنه وا�ضتنادًا للبيانات ال�ضادرة عن اجلهاز املركزي 
هو  اأفراد  �ضتة  من  مكونة  لأُ�ضرة  الفقر  خط  فاإن  الفل�ضطيني  للإح�ضاء 
ماأكل  من  للأُ�ضرة  الأ�ضا�ضية  الحتياجات  �ضد  اأجل  من  �ضيكل   )2460(
وم�ضتلزمات  �ضخ�ضية  ورعاية  ونقل  �ضحية  ورعاية  وتعليم  وم�ضكن  وملب�ش 
للمنزل، وبالتايل فاإن القول باأن دخل الأُ�ضرة الفل�ضطينية النموذجية لتلبية 
احتياجاتها الأ�ضا�ضية يتاأتى من عمل اأكرث من فرد فيها واأن ن�ضبة العاملني 
يتمتعون  ل  العمال  اأن  يقابله  �ضابه  وما   )1.6( مبتو�ضط  تقدر  الأُ�ضرة  يف 
حتديد  يف  العتبار  بعني  توؤخذ  اأ�ضا�ضية  كميزة  الجتماعي  بال�ضمان 
زالت  ل  الجتماعي  ال�ضمان  ت�ضريعات  واأن  خا�ضة  للأجور،  الأدنى  احلد 
الوارد يف نظام احلد الأدنى للأجور املقر من  بعيدة املنال رغم »التفاوؤل« 
احلكومة. وقد طالب بع�ش ممثلي العمال باعتماد خط الفقر اأعله كمعيار 
اأي�ضًا على احلد  ين�ضحب  ما  املفاو�ضات. وهذا  للأجور خلل  الأدنى  للحد 

الأدنى املقر للأجور لعمال املياومة واحلد الأدنى ل�ضاعة العمل الواحدة. 

ال�ضهري )1450( . 2 للأجر  اأدنى  الوزراء كحد  املعتمد من جمل�ش  الرقم  اإن 
�ضيكل ل ُيلم�ش اأي�ضًا خط الفقر املدقع كاأحد املعايري التي ميكن اعتمادها 
عن  ال�ضادرة  للبيانات  وا�ضتنادًا  اأنه  حيث  للأجور،  الأدنى  احلد  لتحديد 
اجلهاز املركزي للإح�ضاء الفل�ضطيني فاإن خط الفقر املدقع يعادل تقريبًا 
الجتماعي  ال�ضمان  غياب  اأي�ضًا  العتبار  بعني  اآخذين  �ضيكل،   )1750(
ممثلي  بع�ش  طالب  وقد  للأ�ضعار.  القيا�ضي  والرتفاع  الفقر  ن�ضبة  وزيادة 

العمال باعتماد خط الفقر املدقع اأعله كمعيار للحد الأدنى للأجور خلل 
لعمال  للأجور  املقر  الأدنى  اأي�ضًا على احلد  ين�ضحب  ما  املفاو�ضات. وهذا 

املياومة واحلد الأدنى ل�ضاعة العمل الواحدة. 

الفل�ضطينية، . 3 الأر�ش  يف  املاأزوم  القت�ضادي  الو�ضع  تبعات  اإلقاء  ينبغي  ل 
والت�ضوه العميق يف القت�ضاد الفل�ضطيني، على عاتق العمال وحدهم، وهم 
الطرف ال�ضعيف اأو املُ�ضت�ضَعف، عرب احلد الأدنى للأجور، وهنالك العديد 
املالية  ب�ضيا�ضاتها  تتعلق  احلكومة  من  اإجابات  تنتظر  زالت  ل  الأ�ضئلة  من 
اأجه�ش  ممن  وغريه  القت�ضادي  باري�ش  بروتوكول  وماآل  والقت�ضادية، 
ال�ضيطرة  من  الإ�ضرائيلي  اجلانب  ومّكن  فل�ضطيني  اقت�ضاد  بناء  اإمكانية 
والتحكم مبفاتيحه ومفا�ضله ومبواردنا وثرواتنا الطبيعية واأ�ضواقنا وجعلها 
اإعدادًا  بيد اجلانب الإ�ضرائيلي، واخللل البنيوي املزمن يف املوازنة العامة 
الداخلية  مبديونيتها  اخلا�ش  للقطاع  احلكومة  ومزاحمة  ورقابة،  وتنفيذًا 
للبنوك والتي جتاوزت املليار دولر، ومدى وجود خطط تنموية وتطبيق على 
�ضبكة  وتوفري  املعي�ضة  وغلء  والبطالة  الفقر  م�ضكلت  من  للحد  الأر�ش 
وحتفيز  املهم�ضة  للفئات  وحماية  اجتماعية  عدالة  و�ضمان  اجتماعي  اأمان 
للقطاع اخلا�ش ودعم للم�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة وحماية املنتج املحلي 
احلديث  اإمكانية  بعدم  وقناعة  ال�ضوق  وحماية  وال�ضادرات  الزراعة  ودعم 

عن فل�ضفة اقت�ضاد حر يف ظل وجود الحتلل.   

�ضفوفهم يف . 4 يوحدوا  اأن  املختلفة  الحتادات  العمال من  ينبغي على ممثلي 
ينعك�ش  مردودها  واأن  خا�ضة  النوع،  هذا  من  ح�ضا�ضة  جماعية  مفاو�ضات 
الثلثية،  املعادلة  يف  ال�ضعيف  الطرف  وهم  العمال،  على  اإيجابًا  اأو  �ضلبًا 
املفاو�ضات  جولت  خلل  وا�ضحًا  ظهر  قد  بينهم  والختلف  فالتباين 
اإىل  للو�ضول  واحل�ضد  التعبئة  وعلى  الأداء  فعالية  يوؤثر على  اجلماعية، مبا 
احلياة  حق  بني  املطلوب  بالتوازن  الخلل  ودون  للعمال،  املُحقة  املطالب 
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وتطور  القت�ضادي  النمو  عملية  و�ضرورات  واأُ�ضرهم  للعمال  الكرمية 
التفكري  العمالية  الحتادات  على  وينبغي  كما  اخلا�ش،  القطاع  موؤ�ض�ضات 
مليًا يف »ماأ�ض�ضة« عملها ويف الأ�ضا�ش القانوين ال�ضلب الذي يوؤمن لها اأداًء 
فّعاًل وموؤثرًا يرتقي لآمال وتطلعات العمال على م�ضتوى القاعدة، فالقانون 
ويعني  والقرارات  الإجراءات  يف  وال�ضفافية  الو�ضوح  ويعني  املاأ�ض�ضة  يعني 
ويعني  وامل�ضوؤولية  القيادة  تداول  ويعني  والأخطاء  اخللل  على  املحا�ضبة 
ق�ضائية  اأية مواجهة  القوي يف  الغطاء  ويعني  الأداء  والر�ضاقة يف  التجديد 
ويعني الكثري، ينبغي على الحتادات والنقابات، وهي تفتقر لأ�ضا�ش قانوين 

ُينظم اأداءها، اأن تعي جيدًا اأهمية القانون.     

اإن العنا�ضر واملحددات الثمانية امل�ضار اإليها يف قرار جمل�ش الوزراء ب�ضاأن . 5
احلد الأدنى للأجور والتي تعد جزءًا من التفاق الكامل حول احلد الأدنى 
وا�ضحة  ومعايري  واإجراءات  لآليات  وتفتقر  العمومية،  �ضديدة  للأجور، 
زمنية  مدد  اإىل  واملحددات  العنا�ضر  تلك  من  عدد  ويفتقر  كما  وحمددة، 
حمددة لتنفيذها، وفيما يخ�ش املدة الزمنية اللزمة ل�ضتكمال الت�ضريعات 
مت  والتي  الجتماعية  والتاأمينات  الجتماعي  بال�ضمان  اخلا�ضة  والقوانني 
الذي  للأجور  الأدنى  احلد  تطبيق  من  واحد  عام  خلل  زمنيًا  حتديدها 
اخلا�ضة  اجلوانب  وجمريات  تفا�ضيل  يتابع  َمن  فاإن  2013/1/1؛  يف  يبداأ 
نهاية  يف  ي�ضل  قد  الإجتماعية  والتاأمينات  الجتماعي  ال�ضمان  بت�ضريعات 
املطاف اإىل نتيجة مفادها اأن هذا ال�ضيناريو املطروح يبدو »�ضديد التفاوؤل« 
اإمكانية حتققه خلل عام واحد  واأن هناك �ضكوكًا جّدية حتوم حول مدى 

من تاريخ بدء تطبيق احلد الأدنى للأجور.   

اإذا كانت الت�ضريعات اخلا�ضة بال�ضمان الجتماعي تبدو هدفًا بعيد املنال . 6
القت�ضادية  والأزمة  والتخطيط  الروؤية  بغياب  تتعلق  عوامل  جملة  ظل  يف 
ت�ضريعات  اإىل  الإ�ضارة  فاإنَّ  والإمكانيات،  املوارد  ونق�ش  واملالية 

وبخا�ضة  النظام،  يف  ال�ضيء  بع�ش  غريبة  تبدو  الجتماعية  التاأمينات 
الفل�ضطينية  الوطنية  ال�ضلطة  رئي�ش  عن  ال�ضادر  بقانون  القرار  ظل  يف 
الإجتماعية  التاأمينات  قانون  مبقت�ضاه  األغى  والذي   2007/8/23 بتاريخ 
وفيما  الفل�ضطيني،  الت�ضريعي  املجل�ش  ال�ضادر عن   2003 ل�ضنة  رقم )3( 
اإطار  يف  الدويل  البنك  لن�ضائح  ا�ضتجابة  جاء  قد  التوجه  هذا  اأن  يبدو 
بعني  الأخذ  مع  الجتماعي،  الأمن  ح�ضاب  على  ولو  التق�ضف  �ضيا�ضة 
البنك  بتاأييد  اأي�ضًا  حتظى  ل  للأجور  الأدنى  احلد  �ضيا�ضة  اأن  العتبار 
الدويل، واإذا كان اإلغاء قانون التاأمينات الجتماعية قد قابله تعديل على 
فل�ضفة  فهم  يف  كبري«  »خطاأ  فهذا  اخل�ضو�ش،  بهذا  العام  التقاعد  قانون 
بالقرار  عنه  ال�ضتعا�ضة  مت  الذي  الجتماعية،  التاأمينات  قانون  ومغزى 
بقانون رقم )5( ل�ضنة 2007 بتعديل قانون التقاعد العام واإحلاق القطاع 
رقم  الوزراء  جمل�ش  قرار  ولحقًا  العام،  التقاعد  قانون  باأحكام  اخلا�ش 
)16( لعام 2010 باللئحة التنفيذية ب�ضاأن تنظيم انتفاع موظفي القطاع 
اخلا�ش باأحكام قانون التقاعد العام، ورغم تاأكيد اللئحة املذكورة على 
وفق  احلكومي  غري  القطاع  موظفي  على  التقاعد  قانون  اأحكام  �ضريان 
اإّل  الفل�ضطينية،  التقاعد  هيئة  اإدارة  جمل�ش  مع  عليه  متفق  زمني  جدول 

اأن هذا الأمر مل ُيطبق لغاية الآن على القطاع اخلا�ش.

ورد يف البند رقم )6( من العنا�ضر التي تعد جزءًا من اتفاق احلد الأدنى . 7
قانون  تطبيق  من  للتاأكد  منا�ضبة  رقابية  اآليات  و�ضع  اإىل  اإ�ضارة  للأجور 
بالن�ضو�ش  التقيد  و�ضرورة  كامل  ب�ضكل  للأجور  الأدنى  واحلد  العمل 
والعبارة  املخالفة،  حال  يف  الفل�ضطيني  العمل  قانون  يف  الواردة  القانونية 
املادة  ن�ش  اأحكام  اإىل  مبا�ضرة  ُت�ضري  ا�ضتحياء  على  وردت  التي  الأخرية 
)132( من قانون العمل والتي جاءت بالآتي: » ُيعاقب �ضاحب العمل على 
خمالفة اأي من اأحكام الف�ضل الثالث من الباب اخلام�ش واأي نظام �ضادر 
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دينارًا   )100( على  تزيد  ول  دينارًا   )50( عن  تقل  ل  بغرامة  مبقت�ضاه 
الذين  العمال  بتعدد  الغرامة  وتتعدد  للعامل،  الأجر  فرق  بدفع  اإلزامه  مع 
وقعت يف �ضاأنهم املخالفة«. واإذا كانت خمالفة نظام احلد الأدنى للأجور 
فاإن  رادعة،  عقوبة  وهي  املذكور،  العقابي  الن�ش  اأحكام  اإطار  يف  تقع 
على  والعقاب  املحافظات  خمتلف  يف  كامل  ب�ضكل  النظام  اأحكام  اإعمال 
خمالفته وفقًا للن�ش القانوين اأعله حتتاج اإىل »خطة وا�ضحة املعامل« من 
وزارة العمل والأطراف ذات العلقة ت�ضمن قيام اللجان الثلثية املركزية 
باأداء  العمل،  وزارة  العمل يف  ومفت�ضي  املحافظات،  والفرعية على م�ضتوى 
ب�ضاأن  عليه  التوافق  متَّ  ما  كل  لتنفيذ  الأكمل  الوجه  وعلى  بفعالية  مهامهم 

احلد الأدنى للأجور.

ُيفيد . 8 ما  للأجور  الأدنى  احلد  لتفاق  املكملة  الثمانية  العنا�ضر  يف  يرد  مل 
باأنه قد جرى ال�ضرت�ضاد )بالتو�ضية رقم 30( ال�ضادرة عن منظمة العمل 
ي�ضهل  العمل  اأماكن  يف  للأجور  كاملة«  بيانات  »ن�ضر  بخ�ضو�ش  الدولية 
من  كاف  عدد  ووجود  العمال،  بها  يعمل  التي  املواقع  يف  اإليها  الو�ضول 
والقيام  للأجور  الأدنى  باحلد  اللتزام  ملتابعة مدى  العمل«  وزارة  »مفت�ضي 
العمل  منظمة  باتفاقية  اأي�ضًا  وال�ضرت�ضاد  وفعالية.  بكفاءة  مبهامهم 
اأهمية حتديد  اأكدت على  والتي  الأدنى للأجور  ب�ضاأن حتديد احلد  الدولية 
مل  الذي  الأجر  فارق  العامل  ل�ضرتداد  الأنظمة  اأو  القوانني  يف  زمنية  مدة 

ُيدفع له من �ضاحب العمل مبوجب احلد الأدنى للأجور. 

ب�ضاأن . 9 العمل،  وزير  عن  �ضدرت  التي  والتعميمات  التعليمات  اأن  يبدو  ل 
مع  توافق  على  بناًء  �ضدرت  قد  للأجور،  الأدنى  احلد  وحمددات  عنا�ضر 
التوافق يف  واأهمية  العمال، رغم مغزى  املعنية، وبخا�ضة ممثلي  الأطراف 
قبل  من  املوجهة  الر�ضالة  يف  وا�ضحًا  بدا  ما  وهذا  الأر�ش،  على  �ضموده 
اأع�ضاء جلنة  اإىل   2012/12/26 بتاريخ  الأجور  ورئي�ش جلنة  العمل  وزير 

وقد  للأجور  الأدنى  احلد  بنظام  اخلا�ضة  التعليمات  ومو�ضوعها  الأجور 
للأجور  الأدنى  احلد  نظام  تنفيذ  يف  البدء  لقرب  نظرًا   « بالآتي:  جاءت 
من  به  تعهدت  ما  بتنفيذ  العمل  وزارة  من  والتزامًا   ،2013/1/1 بتاريخ 
على  �ضلبية  وتاأثريات  انعكا�ضات  لوجود  ومنعًا  النظام،  تطبيق  ت�ضهيل 
قمنا  التي  اخلا�ضة  والتعليمات  القرارات  نرفق حل�ضراتكم  فاإننا  تطبيقه، 
لها  التي  والجتماعية  القت�ضادية  اجلوانب  مراعاة  ل�ضمان  باإ�ضدارها 
التطرق  مت  والتي  القطاعات،  بع�ش  يف  العمل  واأ�ضحاب  بالعمال  علقة 
من  كل  مع  م�ضتمر  حوار  يف  زلنا  ما  اأننا  على  التاأكيد  مع  النظام  يف  لها 
متكن  التي  ال�ضبل  اأف�ضل  لبحث  القت�ضاد  ووزارة  والتعليم  الرتبية  وزارة 
وقطاع  اخلا�ضة  واملدار�ش  الأطفال  ريا�ش  قطاع  م�ضاعدة  من  احلكومة 
تطبيق  عن  الناجتة  ال�ضلبية  التاأثريات  من  يخفف  ب�ضكل  والن�ضيج  الغزل 

احلد الأدنى للأجور على هذين القطاعني«. 

اإىل . 10 يرجع  للأجور  الأدنى  احلد  على  التوافق  طبيعة  يف  القلق  ُيثري  ما  اإن 
احلد  وحمددات  عنا�ضر  تو�ضح  تف�ضيلية  اإي�ضاحية«  »مذكرة  وجود  عدم 
الأدنى للأجور التي جرى التوافق عليها باعتبارها جزءًا ل يتجزاأ من بنود 
وهناك  للعمال.  املمثلة  الحتادات  تلحظها  اأن  ينبغي  م�ضاألة  وهي  التفاق 
العمل  وزير  ال�ضادرة عن  والتعميمات  التعليمات  الواردة يف  امل�ضائل  بع�ش 
املحددات  من  الأول  البند  اأن  مثًل  بينها  ومن  عندها،  التوقف  ت�ضتدعي 
الأدنى  باحلد  العمل  يبداأ  »اأن  على  حرفيًا  ين�ش  عليه  التوافق  جرى  الذي 
لهذا  ال�ضابقة  الفرتة  ت�ضتغل  اأن  على   2013/1/1 من  ابتداًء  املقر  للأجور 
يتقا�ضى  التي  واملن�ضاآت  املوؤ�ض�ضات  بع�ش  عمال  اأو�ضاع  لت�ضوية  التاريخ 
قانون  اأحكام  مع  من�ضجم  ب�ضكل  املقر  الأدنى  احلد  من  اأقل  اأجورًا  عمالها 
يف  واإجراءاتها  »بالت�ضوية«  املق�ضود  و�ضوح  عدم  ومع  الفل�ضطيني«.  العمل 
عليها،  التوافق  جرى  التي  املحددات  من  غريه  �ضاأن  �ضاأنه  املذكور،  البند 
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فاإن التعميم الداخلي ال�ضادر عن وزير العمل بتاريخ 2012/11/5 واملوجه 
العامني  واملدراء  العمل  وعلقات  التفتي�ش  عامي  ومدراء  الوزارة  لوكيل 
»حق«  اإىل  اخلام�ش  بنده  يف  ي�ضري  العمل  لوزارة  التابعة  املديريات  ومدراء 
للأجور  الأدنى  اأقل من احلد  برواتب  ي�ضغلون عماًل  الذين  العمل  اأ�ضحاب 
قبل تاريخ 2013/1/1 بالقيام باإجراءات »اإعادة الهيكلة« ملوؤ�ض�ضاتهم؛ وقد 
يتم ا�ضتغلل هذا »احلق« لتكثيف اللجوء اإىل املادة )41( من قانون العمل 
بعلقة  البدء  ي�ضرتط  املذكور  البند  اأن  كما  للأجور،  الأدنى  احلد  بذريعة 
عمل جديدة مع العمال الذين تقل رواتبهم عن احلد الأدنى للأجور تكون 
عن  فيه  الراتب  يقل  ل  جديد  عمل  بعقد   2013/1/1 من  اعتبارًا  بدايتها 
احلد الأدنى للأجور املقر مع مراعاة اأقدمية العمال واملوظفني وموؤهلتهم 
ل  املذكور  البند  فاإن  املقابل  يف  ولكن  اجلديد،  الراتب  حتديد  يف  العلمية 
بقيام  اخلا�ش  ال�ضرط  هذا  يتحقق  مل  لو  ماذا  مفاده  �ضوؤال  على  ُيجيب 
رواتبهم  تقل  الذين  العمال  مع  جديدة  عمل  عقود  باإبرام  العمل  اأ�ضحاب 
�ضيح�ضل  ماذا   2013/1/1 تاريخ  من  اعتبارًا  للأجور  الأدنى  احلد  عن 
عندئذ؟ وكيف �ضتح�ضل »الت�ضوية« يف مثل تلك الأحوال؟ وما هي اإجراءات 

تلك الت�ضوية؟ وما هو الأ�ضا�ش الذي �ضت�ضتند عليه؟؟

وزير . 11 عن  ال�ضادر  اأعله  الداخلي  التعميم  من  ال�ضاد�ش  البند  ين�ش 
وتنفيذ  النتقال  �ضهولة  اأجل  »ومن  اأنه  على   2012/11/5 بتاريخ  العمل 
تاأثريات  اأية  لظهور  ومنعًا  للأجور  الأدنى  باحلد  اخلا�ش  اجلديد  النظام 
ن�ضبة  ارتفاع  اإىل  يوؤدي  ل  وكي  املوؤ�ض�ضات،  عمل  على  توؤثر  عك�ضية  �ضلبية 
مع  احلوار  قنوات  جميع  فتح  ناأمل  فاإننا  العاملني،  �ضفوف  يف  البطالة 
على  يحافظ  ب�ضكل  تنفيذه  ل�ضمان  العمل  واأ�ضحاب  العمال  ممثلي 
�ضديد  يبدو  ال�ضاد�ش،  البند  وهذا  الأطراف«.  جميع  وحقوق  م�ضالح 
الأدنى  برمته حول عنا�ضر وحمددات احلد  التوافق  الغمو�ش، وقد يجعل 

اأبعادًا جمهولة ومبهمة وتفتقر اإىل مرجعية وا�ضحة، فماذا  للأجور ياأخذ 
العمل  واأ�ضحاب  العمال  ممثلي  مع  احلوار  قنوات  جميع  فتح  عبارة  تعني 
التوافق على نظام احلد الأدنى للأجور ب�ضكل يحافظ على  ل�ضمان تنفيذ 
العمال،  م�ضالح  اأن  وا�ضحًا  يبدو  ل  الأطراف؟!  جميع  وحقوق  م�ضالح 
البند  هذا  �ضياغة  يف  العتبار  بعني  اأُخذت  قد  امل�ضالح،  توازن  اإطار  يف 

العمل.   وزير  عن  ال�ضادر  املذكور  التعميم  من  ال�ضاد�ش 

عليها . 12 التوافق  جرى  التي  واملحددات  العنا�ضر  من  الثاين  البند  ين�ش 
باعتبارها جزءًا من التفاق الكامل حول احلد الأدنى للأجور على »اأن يتم 
اعتماد عقد تدريبي للقطاعات ال�ضناعية التي حتتاج اإىل عمال َمَهرة وغري 
موؤهلني على اأن ي�ضدر بذلك تعليمات خا�ضة من وزير العمل«. وبالرجوع اإىل 
التعميم ال�ضادر عن وزير العمل ل�ضنة 2012 باإجراءات تنظيم عقد التدريب 
املهني مب�ضاركة اأ�ضحاب العمل ب�ضكل كامل، امل�ضتند اإىل قانون العمل وقرار 
املهني  والتدريب  التوجيه  بنظام   2004 ل�ضنة   )169( رقم  الوزراء  جمل�ش 
احلد  اعتماد  بنظام   2012 ل�ضنة   )14/20/1( رقم  الوزراء  جمل�ش  وقرار 
اأن  على  منه  ال�ضابعة  املادة  يف  املذكور  التعميم  ن�ش  فقد  للأجور،  الأدنى 
»حُتدد يف عقد التدريب الأجور امل�ضتحقة يف كل مرحلة من مراحله، بحيث 
يتم مراجعة الأجر الذي يتقا�ضاه املتدرب كل �ضتة �ضهور كحد اأق�ضى على 
اأن  وا�ضحًا،  يبدو  املقر«.  للأجور  الأدنى  احلد  ن�ضف  عن  الأجر  يقل  ل  اأن 
هذا التعميم املرتبط وامل�ضتند اإىل قرار جمل�ش الوزراء باعتماد احلد الأدنى 
يتم  العمال، وقد  التوافق، وبخا�ضة مع ممثلي  بعيدًا عن  للأجور، قد جرى 
جمل�ش  قرار  لإهدار  العمل  اأ�ضحاب  بع�ش  قبل  من  التعميم  هذا  ا�ضتغلل 

الوزراء باحلد الأدنى للأجور حتت عنوان التدريب!   

بالعنا�ضر . 13 خا�ضة  تف�ضيلية  اإي�ضاحية  مذكرة  وجود  فاإن  وختامًا، 
احلوار  اأطراف  لكافة  واملُلزمة  عليها  التوافق  جرى  التي  واملحددات 
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الأدنى  احلد  ب�ضاأن  الوزراء  جمل�ش  قرار  من  الثانية  املادة  ن�ش  مبقت�ضى 
العمل  وزارة  من  وفّعالة  املعامل  وا�ضحة  رقابية  خطة  ووجود  للأجور، 
والفرعية  املركزية  الثلثية  اللجان  قيام  ت�ضمن  العلقة  ذات  والأطراف 
مهامهم  باأداء  العمل«  وزارة  يف  العمل  »ومفت�ضي  املحافظات  م�ضتوى  على 
الرقابية بكفاءة واقتدار لتنفيذ كل ما متَّ التوافق عليه ب�ضاأن احلد الأدنى 
على  عليه  التوافق  جرى  ما  تطبيق  فعالية  مدى  ببيان  الكفيل  هو  للأجور، 
د  توحِّ اأن  العمالية  الحتادات  على  ويجب،  املطاف.  نهاية  الواقع يف  اأر�ش 
اأيِّ  مع  تتهاون  ل  واأن  املُ�ضت�ضَعفة،  ال�ضريحة  اأجل  من  وكلمتها  جهودها 
املادة )88(  ن�ش  اأحكام  تلحظ جيدًا  واأن  التطبيق،  تباطوؤ يف  اأو  مماطلة 
جلنة  ت�ضكيل  لئحة  من   )5( املادة  واأحكام  الفل�ضطيني  العمل  قانون  من 
الأجور  للجنة  اجتماع  عقد  طلب  اإمكانية  ُتتيح  والتي   2004 ل�ضنة  الأجور 
عدة  اللجنة  انعقاد  اإمكانية  يعني  مبا   - �ضنة  كل  الأقل  على  مرة  دوريًا 
– وذلك بطلب من رئي�ش اللجنة )وزير العمل(  ال�ضنة الواحدة  مرات يف 
العمالية متلك ن�ضاب  اللجنة، والحتادات  اأع�ضاء  ثلث عدد  اأو بطلب من 
الثلث الوارد يف قانون العمل ولئحة ت�ضكيل جلنة الأجور الذي مُيّكنها من 
طلب عقد اجتماع للجنة الأجور متى ت�ضاء لل�ضرورة، وذلك من اأجل و�ضع 
الذي يرتقي لآمال  واملتوازن  ال�ضحيح  والتفا�ضيل يف ن�ضابها  الأمور  كافة 

واملُ�ضت�ضعفة.     الفقرية  العمالية  القاعدة  وتطلعات 
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 مالحظات على القرار بقانون 
بتعديل قانون المحكمة الدستورية 

العليا

الخروج على المبادئ القانونية في 
في ظل  اتفاقيات »تباُدل األراضي« 

االحتالل

جدار الضم والتوسع والنظام 
المرتبط به

قراءة قانونية تحليلية حول: 
القرار بقانون بشأن جرائم قتل 

النساء على خلفية "شرف 
العائلة"

مناهضة  حول:  قانونية  ورقة 
الدولية  المواثيق  في  التعذيب 

والواقع الفلسطيني.

حدود صالحيات األجهزة األمنية 
في احتجاز المدنيين

تقصير  العقوبة:  من  اإلفالت  مأسسة 
العنف  أعمال  مواجهة  في  إسرائيل 
التي يرتكبها المستوطنون في األرض 

الفلسطينية المحتلة

التمييز  فقط:  واحد  لشعب  مياه 
و’نظام  الماء  على  الحصول  في 
قطاع  في  العنصري  الفصل 
الفلسطينية  األرض  في  المياه‘ 

المحتلة

حول:  تحليلية  قانونية  ورقة 
والتعبير  الرأي  حرية  انتهاكات 
مناطق  في  اإلعالمية  والحريات 

السلطة الوطنية الفلسطينية

عدم مشروعية محاكمة المدنيين 
الفلسطينيين أمام القضاء 

العسكري الفلسطيني

دليل التحقيق الميداني.

االنقسام الفلسطيني صفحة سوداء 
في مسار الحقوق والحريات

اإقراأ اأي�ضًا ...
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للتواصل مع المؤسسة على المواقع االلكترونية
وصفحات التواصل االجتماعي 

www.alhaq.org   املوقع اللكرتوين للموؤ�ض�ضة

facebook.com/alhaqorganization   ضفحة احلق على  الفي�ضبوك�

twitter.com/alhaq_org   ضفحة احلق على التويرت�

youtube.com/alhaqhr   قناة احلق على اليوتيوب

vimeo.com/alhaq   قناة احلق على الفيميو

الـذكــية الهواتـف 
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كنيسة مار اندراوس االنجيلية "قاعة البروتستانت"
ص.ب 1413 - رام اهلل - الضفة الغربية - فلسطين

هاتف: 22954646/7/9 )0( 972 +  
فاكس: 22954903 )0( 972 +  

www.alhaq.org



القانون من أجل اإلنسان، هي مؤسسة حقوق إنسان فلسطينية، غير   – "الحق"  مؤسسة 
الضفة الغربية، تأسست في العام 1979 من قبل  حكومية ومستقلة، مقرها مدينة رام هللا - 
وصون  وتعزيز  القانون،  سيادة  مبدأ  توطيد  بهدف  الفلسطينيين  المحامين  من  مجموعة 

حقوق اإلنسان واحترامها في األرض الفلسطينية المحتلة. 

 وتتمتع "الحق" بالصفة االستشارية لدى المجلس االقتصادي االجتماعي في األمم المتحدة، 
وعضوية الشبكة اليورومتوسطية لحقوق اإلنسان، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، 

جنيف". والتحالف الدولي للموئل، وهي فرع لجنة  "الحقوقيين الدوليين - 

 ينصب عمل "الحق" على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان الفردية والجماعية في األرض 
الفلسطينية المحتلة قي العام 1979 ومتابعتها، بهدف وضع حد لهذه االنتهاكات والجرائم 
الدولية  الجرائم  مرتكبي  تقديم  على  والعمل  وآثــارهــا،  بمخاطرها  التوعية  طريق  عن 
وتقوم "الحق" بإعداد األبحاث والدراسات والمداخالت  للقضاء سواء الوطني منه أو الدولي. 
القانونية المتعلقة بأوضاع حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة باالستناد إلى 

القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان. 

على تنظيم حمالت محلية وعالمية خاصة بقضايا وانتهاكات حقوق اإلنسان،  "الحق"  تعمل 
واالتصال بهيئات دولية وإقليمية ومحلية مختلفة واستخدام آليات األمم المتحدة الخاصة 

بهذا الشأن. 

وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، ومنظمات الدولة  "الحق"  تقوم  كما 
ذات العالقة، بالعمل على إدماج معايير حقوق اإلنسان الدولية في القوانين والتشريعات 

الفلسطينية.  والسياسات 

وأسست "الحق" مركزا تطبيقيا للقانون الدولي، ليساعد في بناء القدرات لنشطاء/ ناشطات 
حقوق اإلنسان والصحفيين/ات والمحامين/ات، على المستويين المحلي واإلقليمي، وبرنامج 
بتطبيقاتها  ارتباطا  القانونية  والمعرفة  الخبرات  لتبادل  يهدف  الدولي  البعد  في  عمل 
ودروسها المختلفة تجمع بين النشطاء واألكاديميين المحليين وبين الدوليين إضافة إلى 

حلقات النقاش المتخصصة.

مكتبة قانونية متخصصة توفر الخدمة للباحثين وللجمهور المهتم في مجال  "الحق"  لدى 
القانون الدولي وحقوق اإلنسان. 
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