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مقّدمة

والمحيط  اآ�سيا  منطقة  في  الأجور  �سهدت  ال�سابق،  العقد  مدى  على 

الهادئ تقدمًا عن معظم دول العالم. كما نمت الأعمال المدفوعة الأجر. 

وعائالتهم،  مليونًا   885 البالغ عددهم  المنطقة  اأجراء  اإلى  فبالن�سبة 

ن في المداخيل وم�ستويات المعي�سة. وفي  يترافق النمو المطرد مع تح�ُسّ

الوقت نف�سه، ل يزال ارتفاع الالم�ساواة م�سدر قلق، مع الإ�سارة اإلى اأنه 

ل يتّم تقا�سم منافع النمو على نطاق وا�سع وبقدر ما قد تكون.

م�ستويات  رفع  مع  الم�سترك  الرخاء  تعزيز  الدول  اأرادت  حال  ففي 

لمعالجة  حاجة  ثمة  عندها  �ساملة،  مجتمعات  وبناء  للجميع،  الدخل 

على  العمال  كافة  يح�سل  اأن  �سمان  اإلى  الهادفة  التوزيعية،  الق�سايا 

يعزز  اأن  بدوره  يمكن  الذي  الأمر  النمو.  مكا�سب  من  عادلة  ح�سة 

وهي  و�سمولية،  وتوازنًا،  متانًة،  اأكثر  نموًا  ويدعم  المحلي،  الطلب 

المكونات الرئي�سية لأهداف التنمية الم�ستدامة  2030.

وقد ت�ساهم موؤ�س�سات تحديد �سليم لالأجور في تقديم م�ساهمات هامة 

لهذه  وتحقيقًا  العادل.  المجتمع  وبناء  القت�سادي  النجاح  لتحقيق 

بتحديد  المعنية  الموؤ�س�سات  لتعزيز  الجهود  ت�سافر  بد من  الغاية، ل 

الحد الأدنى لالأجور واآليات المفاو�سة الجماعية. وُتعتبر هذه التدابير 

 8 رقم  هدفْيها  وتحقيق  الم�ستدامة  التنمية  رزنامة  دفع  في  حا�سمة 

والم�ستدام«(  للجميع  وال�سامل  المطرد  القت�سادي  النمو  )»تعزيز 

و10 )»الحد من اأوجه عدم الم�ساواة«(. 

االتجاهات 

نمو الأجور في اآ�سيا والمحيط الهادئ فاق باقي مناطق العالم 

ولو اأنه غير مت�ساو

بين العامْين 2006 و2015، نمت الأجور الحقيقية في المنطقة بن�سبة 

44 في المائة، اأي بمعدل �سنوي اإجمالي بلغ 4.2 في المئة. وفي العام 
2014، تباطاأ نمو الأجور في اآ�سيا والمحيط الهادئ اإلى 3.1 في المئة، 
لكنه في 2015 عاود النمو انتعا�سه اإلى 4.3 في المائة، وفق توقعات 

منظمة العمل الدولية الأولية )ال�سكل 1(.

األجور في آسيا 
والمحيط الهادئ والدول العربية

لأغرا�ض هذا التقرير، ت�سير »اآ�سيا والمحيط الهادئ« اإلى المنطقة التي ت�سم 47 دولة، اإ�سافًة اإلى الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة، في م�ستويات الدخل كافة من �سرق اآ�سيا، وجنوب �سرق 

اآ�سيا، وجنوب اآ�سيا، ودول جزر المحيط الهادئ، والدول العربية في غرب اآ�سيا، ما لم ين�ض على خالف ذلك �سراحًة.
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ال�سكل 1. نمو الأجور الحقيقية في اآ�سيا والمحيط الهادئ، 
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مالحظة: توقعات العام 2015 اأولية

بيانات  قاعدة   :)ILO/ILOSTAT( الدولية  العمل  منظمة  اإح�سائيات  الم�صدر: 
الأجور العالمية 2014/2015، ا�ستنادًا اإلى الإح�ساءات الوطنية.

بيانات  قاعدة   :)ILO/ILOSTAT( الدولية  العمل  منظمة  اإح�سائيات  الم�صدر: 
الأجور العالمية 2014/2015، ا�ستنادًا اإلى الإح�ساءات الوطنية.

ال�سكل 2. متو�سط نمو الأجور الحقيقية في اآ�سيا والمحيط 

الهادئ بح�سب المنطقة دون الإقليمية 

ومهما كان هذا التطور اإيجابيًا، ل تزال ال�سورة العامة متباينة. اأوًل، اإن 

الحافز وراء الأداء الديناميكي في المنطقة اإلى حّد كبير هو ال�سين، 

اأكبر اقت�ساد في منطقة اآ�سيا والمحيط الهادئ؛ في حين كان نمو الأجور 

في مناطق اأخرى من العالم اأكثر توا�سعًا بكثير. ثانيًا، على الرغم من 

محاولة البع�ض مواكبة نمو الأجور في العديد من القت�ساديات النامية 

يزال  ل  ال�سناعية،  القت�ساديات  في  عليه  كانت  مما  اأ�سرع  بوتيرة 

متو�سط الأجور في الدول وداخلها يختلف اختالفًا كبيرًا.
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ت�سير اإح�ساءات الأجور ال�سينية اإلى الوحدات الح�سرية، ول تغطي المناطق الريفية اأو الموؤ�س�سات الخا�سة.

منظمة العمل الدولية: الأجور والإنتاجية وح�سة العمالة في ال�سين )بانكوك، 2016(.

منظمة العمل الدولية: تقرير الأجور في العالم 2014/2015: الأجور وعدم الم�ساواة في الدخل )جنيف، 2015(. 

انظر منظمة العمل الدولية: الأجور في اآ�سيا والمحيط الهادئ: تقدم ديناميكي لكن متفاوت )بانكوك، 2014(، المربع 4.  )5

)4
)3

)2

وفي �سرق اآ�سيا، ارتفعت الأجور الحقيقية بين 6 و9 في المائة �سنويًا منذ 

العام 2006 )ال�سكل 2(. ونتيجة لذلك، علت الأجور الحقيقية في العام 

2013، في المعدل، بن�سبة 67 في المائة عما كانت عليه في 2006. 
وبالنظر اإلى الحجم الكبير لالأعمال المدفوعة الأجر في ال�سين، ُتعتبر 

 المنطقة دون الإقليمية المتين. مع ذلك، 
2

هذه الدولة المحرك لأداء 

 في الآونة الأخيرة. وارتفع متو�سط 
ً
�سهد نمو الأجور في ال�سين تباطاأ

في   6.2 بن�سبة  ال�سين  في  الح�سرية  المناطق  في  الحقيقية  الأجور 
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المائة في العام 2014، في انخفا�ض عن 11.3 في المائة في 2009. 

وحققت منغوليا اأي�سًا نموًا كبيرًا في الأجور، فقد علت الأجور الحقيقية 

في البالد باأكثر من ال�سعف بين العامْين 2006 و 2014.

وقد �سهدت منطقة جنوب اآ�سيا نموًا �سنويًا جيدًا في الأجور الحقيقية تجاوز 

6 في المائة خالل العامْين 2007 و 2008 على ال�سواء، لكن نمو الأجور 
الحقيقية  الأجور  علت  الما�سي،  العقد  وخالل  الحين.  ذلك  منذ  تباطاأ 

بوتيرة �سريعة في المناطق الريفية في الهند وبقيت م�ستقرة في باك�ستان.

نمت الأجور الحقيقية في جنوب �سرق اآ�سيا بوتيرة اأبطاأ من نموها في 

الموجهة  الإقليمية  المنطقة دون  تلقت  اآ�سيا. وقد  اآ�سيا وجنوب  �سرق 

نمو  وتعّثر  العالمية،  المالية  الأزمة  جّراء  قوية  �سفعة  الت�سدير  نحو 

الأجور في العام 2008. وبعد تعافي المنطقة دون الإقليمية، ا�ستاأنفت 

الأجور الحقيقية نموها، واأخذ بالت�سارع منذ العام 2012.

والمحيط  اآ�سيا  منطقة  دول  بقية  مجاراة  العربية  الدول  ت�ستطع  لم 

الهادئ، اإذ �سهدت الأجور الحقيقية ركودًا لغاية العام 2011 وارتفاعًا 

بيانات  تواجه  ذلك،  مع  فح�سب.  الما�سية  القليلة  ال�سنوات  خالل 

�سبيل  فعلى  القيود.  من  العديد  الإقليمية  دون  المنطقة  في  الأجور 

جزئيًا  ُتعزى  الفائتة  ال�سنوات  خالل  الأجور  ارتفاعات  كانت  المثال، 

خالل  الجتماعية  ال�سطرابات  على  ردًا  الوطنية  التدخالت  اإلى 
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النتفا�سات العربية. 

من  العديد  في  العمال  يزال  ل  موؤخرًا،  �ُسجل  الذي  النمو  ورغم 

اأجورًا  يك�سبون  الهادئ  والمحيط  اآ�سيا  في  النامية  القت�ساديات 

الأجور  م�ستويات  عن  المتوافرة  المعلومات  وتك�سف  جدًا.  منخف�سة 

بالن�سبة اإلى اقت�ساديات تملك بيانات قابلة للمقارنة على نطاق وا�سع 

عن وجود تباينات كبيرة في جميع اأنحاء المنطقة )ال�سكل 3(.

وفي اأ�سفل القائمة، يك�سب الأجراء في كمبوديا، ولو�ض، وباك�ستان مبلغًا 

�سئياًل )يتراوح بين 119 و 146 دولرًا اأميركيًا في ال�سهر(. وتترجم 

التي  تلك  اأي�سًا جزءًا من  ت�سّكل  الدول  باأن هذه  المتدنية  الأجور  هذه 

تملك اأعلى ن�سبة من العمال الفقراء. اإل اأن الأجور اأعلى اإلى حّد ما في 

ال�سريحة الدنيا من البلدان المتو�سطة الدخل مثل الهند وفيتنام. كما 

ُتعّد الأجور في ال�سريحة العليا من البلدان المتو�سطة الدخل على غرار 

ماليزيا والأردن وال�سين اأعلى بكثير )685-592 دولرًا(، على الرغم 

من اأنها ل تزال دون الجور في القت�ساديات ذات الدخل المرتفع مثل 

نيوزيلندا، و�سنغافورة، واأ�ستراليا )بين 3058 و3715 دولرًا(.

ورغم زيادة الحد الأدنى لالأجور التي �سهدتها المنطقة العربية في الآونة 

الأخيرة، ُتظهر البيانات المتاحة حول نمو الأجور �سورة متباينة با�ستمرار.

وفي دول جزر المحيط الهادئ، ُتعتبر الأجور م�سدر الدخل الرئي�سي 
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بالن�سبة اإلى الأ�سر رغم قّلة البيانات الموثوقة المتوافرة. 

ازدياد الأعمال المدفوعة الأجر وبقاء العديد من الن�ساء مع 

ذلك على الهام�ش

اإلى  الهادئ  والمحيط  اآ�سيا  في  الأجر  المدفوعي  العمال  عدد  ي�سل 

858 مليونًا، ما يمّثل اأكثر من ن�سف موظفي العالم المدفوعي الأجر 
والراتب. فقد بلغت ن�سبة العمال المدفوعي الأجر من اإجمالي العمالة 

في المنطقة 44.6 في المائة خالل العام 2015، في ارتفاع من 43.7 

اأعلى  باأجور  العمال  يتمتع هوؤلء  2006. وعمومًا  العام  المائة في  في 

وظروف عمل اأف�سل من نظرائهم في العمالة اله�سة )اأ�سحاب المهن 

اأن  اإلى  الإ�سارة  مع  الم�ساهمين(،  العاملين  الأ�سرة  واأفراد  الحرة 

الوظائف المدفوعة الأجر ل توفر جميعها العمل الالئق.

وبحلول العام 2030، من المتوّقع اأن ت�سل ن�سبة العاملين باأجر اإلى 48.6 

اآ�سيا  اأ�سرع في جنوب  في المائة، علمًا باأن العمل باأجر �سينمو بوتيرة 

وجنوب �سرق اآ�سيا، حيث ل تزال الن�سبة متدنية للغاية )ال�سكل 4(. وفي 

اأماكن اأخرى في المنطقة، �ستبقى على حالها اأو ت�سهد انخفا�سًا طفيفًا.

ال�سكل 3: متو�سط الأجور ال�سمية ال�سهرية في مجموعة 

منتقاة من الدول في منطقة اآ�سيا والمحيط الهادئ، 2015 اأو 

اأحدث عام تتوافر عنه بيانات )بالدولر(
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مالحظة:

)اأ(  متو�سط الأجور اليومية اأو الرواتب للعمال المدفوعي الأجر العادي والراتب الذين 

اأ�سعار  اأن  اإلى  ي�سار   .313/12 في  م�سروبًا  عامًا،  و59   15 بين  اأعمارهم  تتراوح 

ال�سرف تم الح�سول عليه من وزارة الإح�ساء وتنفيذ البرنامج: التقرير ال�سنوي 

الإح�سائي في الهند، India Statistical Yearbook، 2014 2014 )نيودلهي، 2014(.

)ب(  ا�ستنادًا اإلى درا�سات ا�ستق�سائية للموؤ�س�سات مع تغطية وا�سعة، ت�سير هونغ كونغ 

)ال�سين( واليابان اإلى وجود موظفين بدوام كامل.

)ج( ت�سير اإلى القطاع الخا�ض.
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T. P. Soubbotina and K. A. Sheram: ما وراء النمو القت�سادي: مواجهة تحديات التنمية العالمية Beyond economic growth، meeting the challenges of global develop-

ment  )30 .الدولي، 2000(، �ض البنك  العا�سمة،  .وا�سنطن 

H.W. Tat and R. Toh: النمو مع الم�شاواة في �شنغافورة: التحديات والآفاق، �شروط العمل والتوظيف، Growth with equity in Singapore: Challenges and prospects، Condi-

tions of Work and Employment، 2014 ،سل�سلة رقم 48 )جنيف، منظمة العمل الدولية�(.
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)د(  ا�ستنادًا اإلى درا�سات ا�ستق�سائية للموؤ�س�سات، المحت�سبة كمتو�سط مرجح للتوظيف 

في الوحدات الح�سرية والموؤ�س�سات الخا�سة، انظر: منظمة العمل الدولية: الأجور 

والإنتاجية وح�سة العمالة في ال�سين، الم�سدر ال�سابق.

)ه( ي�سير اإلى التعدين والمحاجر والت�سنيع فقط.

)و( ا�ستنادًا اإلى ال�سجالت الإدارية من مجل�ض �سندوق الدخار المركزي.

الم�سدر: اإح�سائيات منظمة العمل الدولية )ILO/ILOSTAT(: قاعدة بيانات الأجور 

على  الح�سول  تّم  اأنه  ُيذكر  الوطنية.  الإح�ساءات  اإلى  ا�ستنادًا   ،2014/2015 العالمية 

 World Development العالمية  التنمية  موؤ�سرات  الدولي،  البنك  ال�سرف من  اأ�سعار 

Indicators )وا�سنطن العا�سمة، 2016(.

ال�سكل 4: الأعمال المدفوعة الأجر في اآ�سيا والمحيط الهادئ، 

بين 2006 و2030 )الن�سبة المئوية % من اإجمالي العمالة(

مالحظة: تمثل البيانات بين 2016 و2030 توّقعات.

النماذج القت�سادية  اتجاهات  الدولية:  العمل  البحوث في منظمة  اإدارة  الم�صدر: 
القيا�سية، ت�سرين الأول/اأكتوبر 2015.

لتحقيق  اأ�سا�سية  الأجر  المدفوعة  الوظائف  في  المراأة  م�ساركة  ُتعتبر 

الم�ساواة بين الجن�سين. مع ذلك، �سغلت الن�ساء 36.8 في المائة فقط 

من الوظائف المدفوعة الأجر في العام 2015، ومن المتوقع اأن تتراجع 

هذه الن�سبة اإلى 35.7 في المائة بحلول العام 2030. وعلى الرغم من 

اأنه يرجح اأن تزداد ح�سة الن�ساء العامالت باأجر ب�سكل طفيف في جنوب 

اآ�سيا والدول العربية )من ن�سب منخف�سة للغاية عند 20.3 في المائة 

و15 في المائة على التوالي في العام 2015(، ل يزال �سد الثغرة بين 

الجن�سين في وظائف العمل الماأجور ي�سكل تحديًا.

ا�ستمرار عدم الم�ساواة في الأجور داخل البلدان

اختطف عدم الم�ساواة الأ�سواء في المناق�سات ال�سيا�سية الدائرة خالل 

ال�سنوات القليلة الما�سية. فتفاوت الأجور المرتفع والمتنامي قد يخفف 

اأ�سا�ض  من تاأثير النمو القت�سادي في الحد من الفقر، وُي�سعف حتى 

النمو. كما يهدد ارتفاع معدل الالم�ساواة ال�ستقرار ال�سيا�سي لبلد ما، اإذ 

ي�سبح عدد متزايد من النا�ض غير را�سين عن و�سعهم القت�سادي، ما 

يجعل من ال�سعب التو�سل اإلى توافق �سيا�سي بين المجموعات ال�سكانية 

ال�سيا�سي  ال�ستقرار  عدم  يزيد  وعليه،  والأدنى.  الأعلى  الدخل  ذات 

التنمية  كبير  ب�سكل  بالتالي  ويقّو�ض  ما  بلد  في  ال�ستثمار  من مخاطر 

6
القت�سادية في البالد. 

وبا�ستخدام مقيا�ض م�سترك لعدم الم�ساواة في الأجور – وهو مقيا�ض 

ن�سبة 90 في المائة من الأجور اإلى 10 في المائة، ما يطلق عليه غالبًا 

ا�سم ن�سبة »P90/P10« – تختلف عدم الم�ساواة ب�سكل كبير بين البلدان 

)ال�سكل 5(. فعلى �سبيل المثال، تبلغ الن�سبة في �سنغافورة 9.8، وبعبارة 

اأخرى، فاإن اأغنى 10 في المائة من العاملين باأجر في البالد يك�سبون ما 

يقارب 10 مرات اأكثر من اأفقر 10 في المائة من الأجراء. وُيعتبر هذا 

الم�ستوى من التفاوت مرتفعًا، اأي اأعلى ن�سبيًا من ذلك الموجود في بلدان 

اأخرى في اآ�سيا والمحيط الهادئ.

 ،)P90/P10 ال�سكل 5: عدم الم�ساواة في الأجور )ن�سبة

بيانات متوافرة عن اأحدث عام

مالحظة: ت�سير البيانات اإلى العام 2013 )اإندوني�سيا، وماليزيا، و�سريالنكا(، و2012 

و2010  ونيوزيلندا(،  )اليابان  و2011  وفييتنام(،  و�سنغافورة،  والهند،  )كمبوديا، 

)اأ�ستراليا، وكوريا، ولو�ض، وجزر المالديف، وتايلندا(.

بيانات  قاعدة   :)ILO/ILOSTAT( الدولية  العمل  منظمة  اإح�سائيات  الم�صدر: 
الأجور العالمية 2014/2015، ا�ستنادًا اإلى الإح�ساءات الوطنية؛ منظمة العمل الدولية 

اأف�سل  لوظائف  التكامل  اإدارة   :2015 اآ�سيان  مجتمع   :)ADB( الآ�سيوي  التنمية  وبنك 

 ASEAN Community 2015: Managing integration for better وازدهار م�سترك: 

jobs and shared prosperity )بانكوك، 2014(.

وُتعتبر اإندوني�سيا مثاًل اآخر على ن�سبة الالم�ساواة في الأجور المرتفعة 

في جنوب �سرق اآ�سيا، حيث ت�سل ن�سبة »P90/P10«   اإلى 9.7. ي�سار 

اإلى اأن الأجور الحقيقية عند الجانب الأدنى من مقيا�ض الن�سبة المئوية 

في هذين البلدين علت ب�سكل طفيف للغاية خالل العقدْين الما�سيين، 

ففي   
7

ملحوظًا.  نموًا  �سهدت  العلى  الجانب  عند  الدول  اأن  حين  في 

جنوب �سرق اآ�سيا، و�سلت ن�سبة »P90/P10«  اإلى 7.2 في الهند و6.5 

في �سريالنكا، و4.3 في جزر المالديف.

ال�شغوط،  وطاأة  تحت  ن�شبيًا  الأجور  ت�شتت  يرزح  اآ�شيا،  �شرق  وفي 

اإلى ال�سين، كان  بالن�سبة  اأما  اليابان وجمهورية كوريا.  وتحديدًا في 

في   20 )اأعلى  المرتفع  الدخل  ذات  الأ�سر  في  للفرد  المتاح  الدخل 

المائة( يتجاوز بواقع 10.7 مرات دخل الأ�سر ذات الدخل المنخف�ض 
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تّم احت�ساب النتيجة ا�ستنادًا اإلى الإح�ساءات الوطنية ال�سادرة عن المكتب الوطني لالإح�ساء: التقرير الإح�سائي ال�سنوي في ال�سين، 2015 )بيجينغ 2016(.

منظمة العمل الدولية: الأجور والإنتاجية وح�سة العمالة في ال�سين )بانكوك، 2016(.

Journal of Economic Perspectives )2012، العدد. 26 رقم. 4( �ض. 75-102. X. Meng: »نتائج �سوق العمل والإ�سالحات في ال�سين« Labor market outcomes and reforms in China، في 

اإدارة البحوث في منظمة العمل الدولية: اتجاهات النماذج القت�سادية القيا�سية، ت�سرين الأول/اأكتوبر 2015؛ اإح�سائيات منظمة العمل الدولية )ILO/ILOSTAT(: قاعدة بيانات الأجور 

العالمية 2014/2015، ا�ستنادًا اإلى الإح�ساءات الوطنية؛ منظمة العمل الدولية: موؤ�سرات رئي�سية ل�سوق العمل، الإ�سدار التا�سع )جنيف(.

اإح�سائيات منظمة العمل الدولية )ILO/ILOSTAT(: قاعدة بيانات الأجور العالمية 2014/2015، ا�ستنادًا اإلى الإح�ساءات الوطنية.

)9
)10

)11

)12

)8

8
)اأدنى 20 في المائة( في العام 2014. 

تجني الن�ساء غالباً اأقل من الرجال

َتظهر معالم عدم الم�ساواة بين الجن�سين في �سوق العمل جليًة لي�ض 

فقط في تدني م�ساركة المراأة في العمل الماأجور )ما يمثل عدم تكافوؤ 

انعدام  الأجور )ما يمثل  اأي�سًا في  بل  المنتجة(،  العمالة  الفر�ض في 

الم�ساواة في النتائج(. غالبًا ما تك�سب الن�ساء اأقل من الرجال، و�ساهم 

هذا التفاوت في الأجور في ازدياد الالم�ساواة في الدخل. ويمكن اأن 

يوؤدي هذان ال�سكالن من اأ�سكال عدم الم�ساواة اإلى حلقة مفرغة في 

الوقت الذي يخلق فيه عدم تكافوؤ الفر�ض تفاوتًا في الدخل، ما يوؤدي 

بدوره اإلى اختالف فر�ض العمل المتاحة للن�ساء مقارنة مع الرجال.

قد تكون الثغرات في الأجور بين الجن�سين نتيجة م�ستركة للف�سل المهني 

والمحيط  اآ�شيا  في  الن�شاء  تنخرط  ما  وغالبًا  الجن�شين.  بين  والتمييز 

الهادئ باأعمال ذات اأجور اأدنى على غرار العمل المنزلي. وبا�ستثناء تيمور 

ال�سرقية والفلبين، تتقا�سى الن�ساء اأقل من الرجال في جميع اقت�ساديات 

اآ�سيا والمحيط الهادئ التي توافرت عنها بيانات )ال�سكل 6(.

ال�سكل 6. الفجوة في الأجور بين الجن�سين في منطقة اأ�سيا 

والمحيط الهادئ، 2015 والبيانات المتوافرة عن اأحدث عام )%(

-101030507090110
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مالحظة:

والراتب )رموز  العادي  الأجر  المدفوعي  للعمال  الرواتب  اأو  اليومية  الأجور  * متو�سط 
في  م�سروبًا  عامًا،  و59   15 بين  اأعمارهم  تتراوح  الذين   )72  ،71  ،31 الأن�سطة:  و�سع 

وتنفيذ  الإح�ساء  وزارة  من  عليه  الح�سول  تم  ال�سرف  اأ�سعار  اأن  اإلى  ي�سار   .313/12
 India Statistical Yearbook،  2014 البرنامج: التقرير ال�سنوي الإح�سائي في الهند، 

2014 )نيودلهي، 2014(.

** ا�ستنادًا اإلى درا�سات ا�ستق�سائية للموؤ�س�سات مع تغطية وا�سعة، ت�سير اإلى الموظفين 
بدوام كامل.

بيانات  قاعدة   :)ILO/ILOSTAT( الدولية  العمل  منظمة  اإح�سائيات  الم�صدر: 
الأجور العالمية 2014/2015، ا�ستنادًا اإلى الإح�ساءات الوطنية.

اآ�سيا، وخ�سو�سًا  تت�سع الفجوات في الأجور بين الجن�سين في جنوب 

في النيبال )حيث تتقا�سى الن�ساء 40.5 في المائة اأقل من الرجال( 

وباك�ستان )38.6 في المائة(. اأما دول في جنوب �سرق اآ�سيا، ففجوات 

وُيعتبر  و�سنغافورة.  واإندوني�سيا  كمبوديا  با�ستثناء  اأقل،  فيها  الأجور 

اأ�ستراليا  في  الرجال  اأجور  من  بكثير  اأدنى  الن�ساء  اأجور  متو�سط 

9
ونيوزيلندا، حيث ت�سغل العديد من الن�ساء وظائف بدوام جزئي. 

بين  الجن�سين  بين  الأجور  في  الفجوات  تتراوح  العربية،  الدول  وفي 

0.4 و30 في المائة. وتظهر هذه الثغرات اأي�سًا في �سرق اآ�سيا، حيث 
تتجاوز 20 في المائة في ماكاو )ال�سين( واليابان وكوريا. ورغم عدم 

توافر بيانات اإح�سائية وطنية لل�سين، اأ�سارت اإحدى التقديرات اإلى 

اأن فارق الأجور بين الجن�سين في ال�سين ناهز 23 في المائة في العام 

10
 .2009

الأجور تتخلف عن نمو الإنتاجية وح�س�ش الدخل من العمل 

تتراجع

ي�سمن ربط الأجور بالإنتاجية اأنه في حين قد تزيد ال�سركات فائ�سها 

النمو  من  العمال  ي�ستفيد  الإنتاجية،  نمو  مع  يتما�سى  بما  الت�سغيلي 

القت�سادي على �سكل ارتفاع الأجور الحقيقية )المربع 1(. مع ذلك، 

في جميع  الإنتاجية  نمو  دون  الأجور  اأداء  كان  الما�سي،  العقد  خالل 

 
11

العربية.  الدول  با�ستثناء  الهادئ،  والمحيط  اآ�سيا  منطقة  اأنحاء 

وفيها، كانت زيادات الجور، عقب فترة من الركود القت�سادي لغاية 

العام 2011، اأكثر متانة بقليل من نمو الإنتاجية.

توزيع  في  للنظر  اأخرى  ثمة طريقة  والإنتاجية،  الأجور  اإلى  بالإ�سافة 

المكا�سب القت�سادية بين العمال وال�سركات وتتمثل بح�سة الدخل من 

وباعتباره  للعمال.  المتراكم  القومي  الدخل  حجم  في  وتظهر  العمل. 

ُيعتبر   ،2030 الم�ستدامة  التنمية  اأهداف  10 من  الهدف  موؤ�سرًا في 

منح العمل ح�سة اأكبر في المكا�سب القت�سادية خطوة هامة لمكافحة 

الفقر والحّد من عدم الم�ساواة.

بيانات  عنه  توافر  الهادئ  والمحيط  اآ�سيا  في  اقت�سادًا   16 بين  ومن 

العمل  من  الدخل  ح�سة  انخف�ست   
12

و2009،   1995 العامْين  بين 
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ُي�سدر المكتب الوطني لالإح�ساء )NBS( بيانات اأجور الموظفين في القطاع الح�سري فقط: ل تتوافر بيانات ذات �سلة من المكتب حول متو�سط الأجور في القت�ساد ككل.

منظمة العمل الدولية: الأجور والإنتاجية وح�سة العمالة في ال�سين، الم�سدر ال�سابق. )2

)1

القيمة  اإجمالي  من  المئوية  بالن�سب  الموظفين  تعوي�سات  )اإجمالي 

الم�سافة( في ت�سعة اقت�ساديات. ففي ال�سين، هبطت ح�سة العمالة 

من 60 في المائة في العام 1995 اإلى 48 في المائة في العام 2008 

)ال�سكل 7(. وبالن�سبة اإلى اأجور العمال ال�سينيين، يعني هذا اأن نمو 

من  المتاأتية  الفوائد  تراجع  مع  الإنتاجية،  نمو  عن  يتخلف  اأجورهم 

تو�ّسع القت�ساد منذ العام 2003.

في جمهورية كوريا، وفي حين اأن ت�سجل الإنتاجية ارتفاعًا �سريعًا، كانت الأجور ت�سهد ركودًا اأو تتراجع حتى منذ العام 2006. ونتيجة لذلك، ات�سعت 

الفجوة بين الأجور والإنتاجية، وبخا�سة منذ العام 2009. وُيعتبر ذلك �سحيحًا لي�ض فقط بالن�سبة اإلى جمهورية كوريا )الر�سم اأ(، بل اأي�سًا بالن�سبة 

اإلى القت�ساديات ذات الدخل المرتفع الأخرى في �سرق وجنوب �سرق اآ�سيا مثل ماكاو )ال�سين(، وهونغ كونغ )ال�سين(، واليابان، و�سنغافورة.

وُيعتبر التجاه مت�سابهًا في الكثير من القت�ساديات النامية، بما فيها الفلبين و�سريالنكا. وفي الهند، كانت الإنتاجية ترتفع منذ العام 2006، في حين 

بقيت الأجور تتدنى حتى 2010، و�سهدت منذ ذلك الحين تقّدمًا طفيفًا )الر�سم ب(. اأما في بنغالد�ض واإندوني�سيا )الر�سم ج(، فقد علت الأجور 

بوتيرة �سريعة، لكن نمو الإنتاجية كان اأعلى من ذلك حتى.

وباعتبارها القت�ساد الأكثر ديناميكية في المنطقة، �سهدت ال�سين نموًا متينًا في كل من الأجور والإنتاجية. ونظرًا اإلى عدم وجود بيانات لالأجور من 

الإح�ساءات الوطنية، و�سعت منظمة العمل الدولية تقديراتها لمتو�سط تعوي�سات كل موظف، ووجدت اأن نمو الإنتاجية فاق نمو التعوي�سات الحقيقي 

خالل العقد الما�سي )الر�سم د(.

المربع 1. نمو اإنتاجية واأجور العمال في ال�سين والهند واإندوني�سيا وجمهورية كوريا

الر�سم ب 1-1. اإنتاجية العمل التراكمية ونمو الأجور الحقيقية )2006=100(
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الم�صدر: اإح�سائيات منظمة العمل الدولية )ILO/ILOSTAT(: قاعدة بيانات الأجور العالمية 2014/2015؛ منظمة العمل الدولية: الأجور والإنتاجية وح�سة العمالة في ال�سين، 
الم�سدر ال�سابق.
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الر�سم 7. ح�سة الدخل من العمل في دول مختارة من منطقة 

اآ�سيا والمحيط الهادئ، 1995 – 2010 )%(
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بيانات  قاعدة   :)ILO/ILOSTAT( الدولية  العمل  منظمة  اإح�سائيات  الم�صدر: 
الأجور العالمية 2014/2015، ا�ستنادًا اإلى الإح�ساءات الوطنية.

 ،The B.E. Journal of Macroeconomics )2003 في ،Explaining movements in the labor share »سرح التحركات في ح�سة العمالة�« :S. Bentolila and G. Saint-Paul 
Why have wage shares fallen? A panel analysis of the determinants of functional income distr 3، رقم 1( �ض. 33-1؛ S. Engelbert: »لم هوت ح�سة الأجور؟« -  العدد

bution، Conditions of Work and Employment، �سل�سلة رقم 35 )جنيف، منظمة العمل الدولية، 2013(.

Minimum wage policy guide، http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/lang--en/index. ،منظمة العمل الدولية: دليل �سيا�سة الحّد الأدنى لالأجور

htm accessed 15 Sep. 2016

»طفرة اأجور في ال�سين بداأت تتال�سى« China’s great wage boom is starting to fade، في Bloomberg News، 22 اآذار/مار�ض 2016.

http://www.minimumwage.go.kr/eng/sub04.html accessed 16 Sep. 2016 لجنة و�سع الحّد الأدنى لالأجور، كوريا: نظام تحديد الحّد الأدنى لالأجور

�سعر ال�سرف يعود للعام 2013، من البنك الدولي، الم�سدر ال�سابق.

)13

)14

)15
)16
)17

العمالة  ن�سبة  في  الحاد  النخفا�ض  ي�سير  الجديدة،  غينيا  بابوا  في 

وم�ستواه المتدنية للغاية اإلى اأن الزيادة الكبيرة في الأرباح المتاأتية من 

قطاعْي النفط والتعدين القائمين على راأ�ض مال كثيف في البالد قد 

ل ي�ستفيد منها العمال. كما تقل�ست ح�سة الدخل من العمل اأي�سًا في 

اليابان، وب�سكل اأكبر حتى في النيبال، لكنها ظلت م�ستقرة في الهند 

منذ مطلع ع�سرينيات القرن الحالي. وفي الوقت نف�سه، ارتفعت ح�سة 

العمالة منذ مطلع ع�سرينيات القرن الجاري في نيوزيلندا.

عديدة هي الأ�سباب التي اأّدت اإلى انخفا�ض ح�سة العمالة في الدول 

المتاأتية  الأجور  التنازلية على  ال�شغوط  )اأ(  النامية، منها:  الآ�شيوية 

العمالة  اإلى  جزئيًا  العمل  عن  العاطلين  من  العديد  ان�سمام  من 

الماأجورة؛ )ب( والنتقال اإلى مزيد من الإنتاج ذي راأ�ض مال كثيف؛ 

)ج( وازدياد المناف�سة الدولية؛ )د( ووجود موؤ�س�سات عمل �سعيفة. 

والمتثال  الدولية  المناف�سة  اأن  الدرا�سات  معظم  اعتبرت  ذلك،  مع 

المحدود لقوانين العمل، وموؤ�س�سات العمل ال�سعيفة الأداء هي العوامل 

13
الرئي�سية التي تثبط قدرة العامل على الم�ساومة في المنطقة. 

تطورات ال�سيا�سة االأخيرة

تتمثل الأدتان الرئي�سيتان ل�سيا�سة الأجور بتحديد الحد الأدنى لالأجور 

والمفاو�سة الجماعية. لكل منهما اأهداف مختلفة، ويكمالن بع�سهما 

اإلى تهيئة الظروف لتقا�سم  ال�سوق، ويوؤديان معًا  البع�ض في اقت�ساد 

الأرباح بين راأ�ض المال والعمالة.

تحديد الحد الأدنى لالأجور يلعب دوراً حيوياً

اإن الغر�ض من تحديد الحد الأدنى لالأجور هو حماية العمال من تدني 

الأجور من دون وجه حّق. ويمكن اأن ي�ستمل الحد الأدنى لالأجور اأي�سًا 

تدريجيًا  دخل  نمو  »تحقيق  اإلى  تهدف  �سيا�سة  من  هام  عن�سر  على 

والحفاظ عليه نمو الدخل لأفقر 40 في المائة من ال�سكان بحلول العام 

2030« )الغاية 10 في الهدف 8 �سمن اأهداف التنمية الم�ستدامة(، 
وبالتالي الحد من عدم الم�ساواة.

اآ�سيا والمحيط الهادئ  اأن�ساأت معظم القت�ساديات في  اأن  هذا و�سبق 

اأنظمة لتحديد الحد الأدنى لالأجور )90 في المائة من الدول الأع�ساء 
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في المنظمة هي من اآ�سيا واأكثر من 70 في المائة هي دول عربية(. 

الأجور  لالأجور في معالجة  الأدنى  الحد  التعديالت على  �ساهمت  وقد 

الطلب  تو�سيع  على  الم�ساعدة  عن  ف�ساًل  الفقراء،  وعمالة  المتدنية 

المحلي والتغيير الهيكلي.

وفي ظل اقت�ساديات �سرق اآ�سيا الموجهة نحو الت�سدير، مثل ال�سين 

وجمهورية كوريا، تعّثرت هذه ال�سيا�سة مع بداية الأزمة المالية العالمية 

في 2008-2007. وفي ال�سين، تراجع نمو الحد الأدنى لالأجور خالل 

مع   .2009 العام  في  الرتفاع من جديد  عاود  لكنه  العالمية،  الأزمة 

ذلك، مع تباطوؤ القت�ساد خالل ال�سنوات القليلة الما�سية انحدر نمو 

مقاطعة  اأعلنت   ،2015 العام  وفي  حاد.  ب�سكل  لالأجور  الأدنى  الحد 

في  بال�سكان  اكتظاظًا  الأكثر  المقاطعة  – وهي  الجنوبية  قوانغدونغ 

ب1.1  واقت�سادًا  ن�سمة  مليون   107 ي�سّم  �سناعي  ومركز  ال�سين 

تريليون دولر – عن تجميدها الحد الأدنى لالأجور لمدة عامين. كما 

رفعه  اأو  لالأجور  الأدنى  الحد  تجميد  اأخرى  وبلديات  مقاطعات  قرر 

15
ب�سكل طفيف فقط للعام 2016. 

الأزمة  اأي�سًا خالل  الأدنى لالأجور  وفي جمهورية كوريا، هوى نمو الحد 

المالية العالمية، لكنه فاق الت�سخم في فترة ما بعد الأزمة. و�سهدت زيادة 

بن�سبة 8.1 في المائة في العام 2016، كانت الأكبر منذ 2008، ما دعم 

الطلب المحلي. ووفقًا للجنة و�سع الحد الأدنى لالأجور في البالد، �سيوؤثر 

16
هذا الرفع في حياة على ما يقارب 342 األف ن�سمة في البالد. 

لعب الحد الأدنى لالأجور اأي�سًا دورًا كبيرًا في اإنعا�ض النمو في الأجور 

الما�سية. وفي -2011 القليلة  ال�سنوات  اآ�سيا خالل  في جنوب �سرق 

12، رفعت تايلندا الحد الأدنى لالأجور اإلى 300 بات تايلندي في اليوم 
في   40 ن�سبتها  تناهز  زيادة  في  اأميركية(،  دولرات   9.80( الواحد 

 ويمثل ذلك مواكبة بعد اأكثر من عقد من الزمن، وقد لعبت 
17

المائة. 

دورًا في اإحياء نمو الأجور. كما كان نمو الحد الأدنى لالأجور متينًا في 

اإلى  لالأجور  الأدنى  الحد  لو�سع  الوطني  المجل�ض  �سعى  فيتنام، حيث 

رفع الحد الأدنى لالأجور تدريجيًا حتى م�ستوى الحد الأدنى من الأجر 

المعي�سي. وتراوحت التعديالت الحد الأدنى لالأجور بين 12.5 و17.5 

في المائة �سنويًا بين 2013 و2016. كما تّم رفع الحد الأدنى لالأجور 

في لو�ض واإندوني�سيا والفلبين.
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.http://minimumwages.mohr.gov.my/employers/about-minimum-wages-policy/accessed 27 May 2016 ،وزارة الموارد الب�سرية )ماليزيا(: �سفحة الحّد الأدنى لالأجور

http://www. ،)2016 شباط/فبراير�( The state، the unions and collective bargaining in China الدولة والنقابات والمفاو�سة الجماعية في ال�سين :S. Kuruvilla and M. Liu
 .fondazionegiuseppepera.it/wp-content/uploads/2016/02/Kuruvilla-Liu.pdf accessed 15 Sep. 2016

)18
)19

البالد  اأدنى جديدًا لالأجور في  2013، و�سعت ماليزيا حدًا  العام  وفي 

- وهي �سيا�سة دعمت �سراحة انتقال البالد اإلى مرتبة اأ�سحاب الدخل 

المرتفع عبر الق�ساء على الفقر، وزيادة الطلب المحلي، وت�سجيع ال�سركات 

الت�سديق على التفاقية رقم   وعبر 
18

القيمة.  على الرتقاء في �سل�سلة 

131 ب�ساأن تحديد الحد الأدنى لالأجور، 1970 في العام 2016، اأ�سبحت 
ماليزيا بذلك اأول دولة ع�سو  في اآ�سيان تعتمد ر�سميًا هذه التفاقية.

في بنغالد�ض والهند و�سريالنكا، �سهد الحد الأدنى لالأجور ارتفاعًا على 

مدى ال�سنوات القليلة الما�سية، على الرغم من اأن وتيرة التكيف تختلف، 

ومحل  القطاع  وفق  وتتباين   1600 تتجاوز  متنوعة  معدلت  وجود  ومع 

ال�سكن والمهنة، ل يزال نظام الحد الأدنى لالأجور في الهند في غاية 

التعقيد، مع الإ�سارة اإلى اأن تح�سين عملية تحديد الحد الأدنى لالأجور 

موجود على جدول الأعمال. فعلى �سبيل المثال، تعمل الحكومة الهندية 

على تعديل قانون الحد الأدنى لالأجور لعام 1948، والهدف من ذلك 

يتمثل بتحديد معدل معياري للحد الأدنى لالأجور لجميع المهن، وعر�ض 

�سيغة جديدة لحت�ساب الحد الأدنى لالأجور، وجعل دفع الرواتب عن 

طريق التحويالت الم�سرفية اإلزاميًا. وقد ي�ساهم هذا الأخير في �سمان 

األ يح�سل المقاولون والو�سطاء على ح�سة من اأجور العمال.

ومن بين بلدان جزر المحيط الهادئ، و�سعت فيجي حدًا اأدنى جديدًا 

لالأجور في العام 2014، الذي، بدًل من اأن يحل محل معدلت مهنية 

اأو قطاعية قائمة، يمالأ فجوة التغطية للعاملين في قطاعات لم تكن 

مغطاة في ال�سابق. اأما فانواتو ف�سبق اأن اعتمدت حدًا اأدنى لالأجور، 

في حين تدر�ض كيريباتي وتوفالو اتخاذ خطوات مماثلة.

مهمتها  في  لالأجور  الأدنى  الحد  و�سع  موؤ�س�سات  نجاح  ويتطلب  هذا 

م�ساركة العمال واأ�سحاب العمل على ال�سواء. فقد اأن�ساأت دول مثل الأردن، 

المحتلة،  الفل�سطينية  والأر�ض  وماليزيا،  ولبنان،  كوريا،  وجمهورية 

وفييتنام، هيئات ثالثية لتحديد الحد الأدنى لالأجور. كما ان التعديالت 

الدورية ُتعد �سمة اأخرى من �سمات اأنظمة تحديد الحد الأدنى لالأجور 

الأجور  ذوي  العمال  ت�سر  الأمد  الطويلة  التاأخيرات  اأن  كما  الناجحة. 

المنخف�سة، في حين اأن اعتماد زيادات كبيرة في الحّد الأدنى لالأجور 

لمواكبة الغير يمكن اأن يلحق ال�سرر بالقت�ساد. ويتمتع توافر وا�ستخدام 

البيانات ذات ال�سلة بما يتفق مع مجموعة متفق عليها من المعايير التي 

تعك�ض احتياجات العمال واأ�سرهم ف�ساًل عن العوامل القت�سادية بالقدر 

نف�سه من الأهمية. وت�سمح البيانات التي ت�سدر في وقتها المنا�سب ل�سناع 

القرار بمراقبة الآثار، واعتماد تعديالت، والنظر في تمديد الحد الأدنى 

لالأجور للعمال المعر�سين لخف�ض اأجورهم من دون مبرر.

دور المفاو�سة الجماعية يبقى محدوداً

العمل  اأ�سحاب  تمّكن  رئي�سية  اآلية  الجماعية  المفاو�سة  عملية  ُتعتبر 

عمل  ظروف  واإر�ساء  عادلة  اأجور  و�سع  من  والنقابات  ومنظماتهم 

�سليمة.  عمل  عالقات  لبناء  الأ�سا�ض  يوفر  كما  الأدنى.  الحد  تتجاوز 

فقد تتناول التفاقات الجماعية حقوق وم�سوؤوليات الأطراف، وبالتالي 

توؤمن �سناعات واأماكن عمل من�سجمة ومنتجة.

وفي العام 2016، بلغ عدد الدول الأع�ساء في منظمة العمل الدولية، 

لعام  الجماعية  والمفاو�سة  التنظيم  حق  اتفاقية  على  �سادقت  التي 

1949 )رقم 98(، 164 من اأ�سل 187. مع ذلك، كانت 20 دولة من 
اآ�سيا والمحيط الهادئ،  التي لم ت�سادق على التفاقية من   23 اأ�سل 

بما فيها ال�سين والهند وجمهورية كوريا.

ونتيجة لذلك، ل يزال معدل تغطية المفاو�سة الجماعية - الذي يعرف 

باأنه ن�سبة الموظفين الذين تحدد اتفاقات جماعية اأجورهم وظروف 

اآ�سيا، يتراوح  عملهم - متدنيًا في المنطقة. وفي البلدان النامية في 

معدل تغطية المفاو�سة الجماعية بين 1 و2 في المائة فقط في ماليزيا 

والفلبين، وبين 5 و6 في المائة في بنغالد�ض والهند، و�سوًل اإلى بلوغه 

1(. وتعّد ال�سين ا�ستثناء في  10 في المائة في اإندوني�سيا )الجدول 
هذا الحالة، مع مناهزة معدل التغطية 40 في المائة.

الجدول 1. معدل تغطية المفاو�سة الجماعية )CBC( في دول مختارة 

من منطقة اآ�سيا والمحيط الهادئ، البيانات المتوافرة عن اأحدث عام )%(

 Amsterdam Institute for Advanced الم�صدر: معهد اأم�ستردام لدرا�سات العمل المتقدم
Labour Studies )AIAS(: الخ�سائ�ض الموؤ�س�سية لنقابات العمال، وتحديد الأجور، وتدخل 

الدولة والمواثيق الجتماعية )ICTWSS(، قاعدة البيانات، الإ�سدار 5 )اأم�ستردام، 2015(.

CBC   Year

61.02013

5.02006

39.32012

6.02012

10.02008

17.12013

11.12012

1.22013

15.02013

1.42013

17.32012

3.22007

É«dGÎ°SCG

¢TOÓ¨æH

Ú°üdG

óæ¡dG

 É«°ù«fhófEG

¿ÉHÉ«dG

ÉjQƒc ájQƒ¡ªL

Éjõ«dÉe

Góæ∏jRƒ«f

ÚÑ∏ØdG

IQƒaÉ¨æ°S

Góæ∏jÉJ

التغييرات  يعك�ض  ال�سين  في  والمتنامي  المرتفع  التغطية  فمعدل 

درا�سة  ووفق  البالد.  في  ال�سناعية  العالقات  م�سهد  في  ال�سريعة 

�سدرت موؤخرًا، حققت ال�سين تقدمًا كبيرًا، رغم ا�ستمرار التحديات 

في  وا�سح  تقدم  كان هناك  ناحية،  فمن   
19

تواجهها.  التي  الحا�سمة 

ن القدرات التقنية والدور التمثيلي لتحاد  مجالت على غرار )اأ( تح�ُسّ

العالقات  تعزيز  )ب(  )ACFTU(؛  ال�سين  عموم  عمال  نقابات 

والمفاو�سة  للنقابات  م�ساحة  توفير  على  للم�ساعدة  ال�سناعية، 

تغطية  ومعدل  النقابية  الكثافة  في  الكمية  والزيادة  )ج(  الجماعية؛ 

من  عدد  انتهاج  يتّم  كما  �سواء.  حد  على  الجماعية  المفاو�سة 

اأكثر  جماعية  مفاو�سة  عملية  لتوفير  المحلية  التجريبية  المقاربات 

جدية وحقيقية، )على �سبيل المثال انتخاب روؤ�ساء النقابات في بع�ض 
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اأو�شاط  المحافظات والبلديات(، ف�شاًل عن وجود رغبة متزايدة في 

العمال للتعبير عن مواقفهم. ومن ناحية اأخرى، ل يمكن الحديث عن 

تبقى  وبالتالي  المنا�سب«،  »التمثيل  اإطار  في  اإل  الجماعية  المفاو�سة 

معظم التفاقات »�سكلية وزائفة وتت�سم ب�سعف التنفيذ«.

تملك  ال�سين(،  )با�ستثناء  اآ�سيا  في  النامية  البلدان  مع  وبالمقارنة 

الدول ال�سناعية معدل تغطية المفاو�سة الجماعية اأعلى: بين 11 و18 

في المئة في جمهورية كوريا، واليابان، و�سنغافورة، ونيوزيلندا، و60 

اأ�ستراليا. ويعزى ال�سبب الرئي�سي لرتفاع هذا المعدل  في المائة في 

في اأ�ستراليا اإلى تو�سيع نطاق التفاقات لت�سمل جميع اأ�سحاب العمل 

والعمال في مهنة اأو قطاع معينين.

اآ�سيا  المحدود في دول  الجماعية  المفاو�سة  اأ�سباب دور  اأحد  ويتمثل 

النامية بت�ساوؤل ع�سوية التحاد. فعلى الرغم من اأن الوظائف باأجر 

كثافة  تراجعت  بيانات،  عنها  تتوافر  التي  البلدان  ن�سف  في  تزداد 

التحاد )الذي يعرف باأنه ن�سبة اأع�ساء النقابة بين العاملين باأجر اأو 

براتب(، وتبلغ حايًا م�ستوى اأقل من 10 في المائة.

القانونية  بالأطر  يتعلق  اأكبر،  باأهمية  يحظى  والذي  الآخر،  ال�سبب  اأما 

الوطنية التي ل تزال في كثير من الأحيان تحول دون تمثيل العمال والتعبير 

عن مواقفهم. وبهدف تطبيق العملية بفعالية، ل بّد من اأن تقوم المفاو�سة 

وي�سهل  ي�سجع  الذي  والموؤ�س�سي  القانوني  الإطار  اأ�سا�ض  الجماعية على 

العملية. ي�سار اإلى اأن التفاقية رقم 98 لعام 1949 ب�ساأن تطبيق مبادئ 

ت على هذه التدابير الحمائية. حق التنظيم والمفاو�سة الجماعية ن�سّ

في نهاية المطاف، يجب اأن ت�ستند المفاو�سة الجماعية ال�سليمة على 

عن  تعّبر  ممثلة  منظمات  وت�سكيل  الموظفين  وت�سامن  العمال  حرية 

النقابية  الحرية  اتفاقية  في  عليه  المن�سو�ض  النحو  على  خياراتهم، 

التفاقيتان  هاتان  وت�سّكل   .)87 )رقم   1948 التنظيم،  حق  وحماية 

الأ�سا�سيتان، اللتان �سبق اأن �سادقت عليهما اأكثر من 150 دولة ع�سو 

في المنظمة، في الوقت الراهن معيارًا عالميًا.

مع ذلك، من �ساأن المزيد من الت�سديقات في اآ�سيا والمحيط الهادئ اأن 

ُتعّبر عن اأن المنطقة ملتزمة بمبادئ التفاقيات، وهو اأمر حا�سم بالن�سبة 

اإلى تطوير اآليات المفاو�سة الجماعية بما يتما�سى مع الظروف الوطنية.

التو�سيات

اإن اأرادت الدول اإحداث ازدهار م�سترك، مع رفع مداخيل الجميع، وبناء 

مجتمعات �ساملة، ل بّد من ان تعالج التحديات المزدوجة المتمثلة بو�سع 

حجر الأ�سا�ض لزيادات م�ستدامة في الأجور في الم�ستقبل، والتاأكد من اأن 

جميع العمال يح�سلون على ح�سة عادلة من ثمار النمو.

ومن �ساأن قطاع اأعمال مبتكر، وديناميكي، وتناف�سي اأن يوفر الأ�سا�ض 

لنمو م�ستدام في الأجور يخلق فر�ض عمل لئقة، ويحقق الأرباح، ويدفع 

عجلة النمو قدمًا. ويعني ارتفاع م�ستويات الأجور يعني اأن ال�سركات ل 

يمكنها الكتفاء باإنجازات الأم�ض اإن كانت تريد المحافظة على قدرتها 

الحكومي  الدعم  اإلى  ال�سركات  تحتاج  النجاح،  ولتحقيق  التناف�سية. 

على �سكل تعليم وتدريب مهني عالي الجودة، وا�ستثمار عام في البنية 

التحتية، وتوفير البيئة التنظيمية الموؤاتية لالأعمال، وغيرها من التدابير 

التي تدعم البتكار والتطوير التكنولوجي ونمو الإنتاجية. وبالتالي ي�سّكل 

تعزيز الظروف التي ت�ساعد ال�سركات على النجاح وو�سع الأ�سا�ض لنمو 

م�ستدام في الأجور في الم�ستقبل، تحديًا بالن�سبة اإلى الحكومات.

وُيعتبر ت�سجيع الحوار و�سمان الحقوق في العمل من دعائم موؤ�س�سات 

تحديد الأجور الفعالة التي يمكن اأن ت�ساعد على �سمان م�ساركة فوائد 

النمو ب�شكل عادل وعلى اأو�شع نطاق ممكن. واإذا انخرط العمال واأ�شحاب 

العمل معًا، مع ح�سول الطرفان على ح�سة في �سمان اأجور منا�سبة، 

يمكن اأن يتاأتى من تحديد الحد الأدنى لالأجور نتائج اأف�سل للجميع.

اإجراءات ال�سيا�سة المو�سى بها ت�سمل ما يلي:

�سعيد  على  هامة  اأداة  لالأجور  الأدنى  الحد  يوفر  الأجور.  تحديد  موؤ�س�سات  تح�سين 

ال�سيا�سة لحماية العمال من خف�ض الأجور من دون مبرر. مع ذلك، قد تكون اأي�سًا اإحدى 

م�سادر النزاع والجدل. لذا ينبغب على الحكومات اأن تدعم موؤ�س�سات تحديد الحّد الأدنى 

لالأجور وترتكز قراراتها على الأدلة والحوار مع النقابات واأرباب العمل. وُيعتبر المتثال 

الأف�سل، وتقييم الآثار، والتعديالت الدورية من الإجراءات المهمة. هذا ومن ال�سروري 

النظر في تو�سيع التغطية لت�سمل جميع العاملين باأجر وبراتب المعر�سين لخطر خف�ض 

الأجور، بما فيهم المهاجرين.

العمل  اأ�سحاب  تمّكن  اآلية  الجماعية  المفاو�سة  توفر  الجماعية.  المفاو�سة  تعزيز 

ومنظماتهم والنقابات من و�سع اأجور عادلة واإر�ساء ظروف عمل جيدة، وبناء عالقات عمل 

�سليمة. وتحتاج الحكومات اإلى اإن�ساء بيئات تمكينية للمفاو�سة الجماعية الفعالة، ا�ستنادًا 

اإلى المبادئ المن�سو�ض عليها في التفاقية رقم 98 لعام 1949 ب�ساأن تطبيق مبادئ 

حق التنظيم والمفاو�سة الجماعية والتفاقية رقم 87 لعام 1948 حول الحرية النقابية 

اإلى تح�سين  العمل  اأ�سحاب  العمالية ومنظمات  النقابات  التنظيم. وتحتاج  وحماية حق 

قدراتها التقنية والتمثيلية للعب اأدوار فعالة في المفاو�سات الجماعية.

ال�ستثمار في اإح�ساءيات الأجور. يعّد توافر البيانات الموثوقة والمنا�سبة من حيث الوقت اأمرًا 

بالغ الأهمية بالن�سبة اإلى �سيا�سة الأجور المرتكزة على الأدلة. ويتّم ت�سجيع مكاتب الإح�ساءات 

الوطنية على اإجراء درا�سات ا�ستق�سائية منتظمة، وتوظيف المفاهيم والتعاريف والمنهجيات 

الدولية لجمع معلومات وافية وراهنة حول الأجور. ومن الممكن اأن ي�سهل ذلك تحديد الحد 

الأدنى لالأجور والمفاو�سة الجماعية على حد �سواء، كما قد ي�ساعد على ر�سد وتقييم الأثر.
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يتحّمل الموؤلفون وحدهم م�سوؤولية اأي اآراء مطروحة. ل ي�سكل هذا الإ�سدار تاأييًدا لأي راأي من الآراء المطروحة اأو المنتجات اأو العمليات اأو 

الإ�سارات الجغرافية من جانب منظمة العمل الدولية.  

.2016 الدولية  العمل  لمنظمة  محفوظة  والن�سر  التاأليف  © حقوق 

مكتب منظمة العمل الدولية الإقليمي للدول العربية

مركز اأري�سكو، �سارع ج�ستنيان، القنطاري

�ض.ب.: 4088-11، ريا�ض ال�سلح، 

2150-1107 بيروت، لبنان
هاتف: 9611752400+   فاك�ض: 9611752405+ 
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مبنى الأمم المّتحدة 
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