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 لأغر��ض هذه �لمذكرة، ُيق�سد بم�سطلح »�آ�سيا و�لمحيط �لهادئ« �لمنطقة �لتي ت�سم 47 دولة، بالإ�سافة �إلى �لأر�ض �لفل�سطينية �لمحتلة، على جميع م�ستويات �لدخل من �سرق �آ�سيا وجنوب 

�سرق �آ�سيا، وجنوب �آ�سيا، ودول جزر �لمحيط �لهادئ و�لدول �لعربية في غرب �آ�سيا، ما لم ُيذكر خالف ذلك ب�سر�حة.

ت�ستند هذه �لمذكرة �إلى �لمذكرة �لبحثية �لتي و�سعها ب. هوين P. Huynh وم.كوغيل  M. Cowgill حول قطاع �لمالب�ض و�لأحذية في �آ�سيا و�لمحيط �لهادئ بعنو�ن: �سعف �لمتثال للحد 

�لأدنى لالأجور في قطاع �سناعة �لمالب�ض في �آ�سيا، �لعدد 5 )بانكوك، منظمة �لعمل �لدولية، 2016(؛ ب. هوين: ت�ستمّر فجو�ت �لأجور بين �لجن�سين في قطاع �لمالب�ض و�لأحذية في �آ�سيا، 

و�لمذكرة �لبحثية في قطاع �سناعة �لمالب�ض و�لأحذية في �آ�سيا و�لمحيط �لهادئ، �لعدد 4 )بانكوك، منظمة �لعمل �لدولية، 2016(؛ ب. هوين P. Huynh : �سادر�ت قوية ونمو فر�ض �لعمل في 

قطاع �لمالب�ض و�لأحذية في �آ�سيا، مذكرة بحثية حول قطاع �سناعة �لمالب�ض و�لأحذية في �آ�سيا- �لمحيط �لهادئ، �لعدد 1 )بانكوك، منظمة �لعمل �لدولية، 2015(.

األجور واالنتاجية في قطاع المالبس في 
دول آسيا والمحيط الهادئ والعالم العربي

مقّدمة1

و�سلت �سناعة �لمالب�ض و�لأحذية في دول �آ�سيا و�لمحيط �لهادئ �لى 

و�لديموغر�في  �لقت�سادي  �لتحول  يت�سّبب  حيث   
2

محوري،  منعطف 

�لأ�سو�ق  في  ثرية  ��ستهالكية  طبقة  ن�سوء  ر�فقه  و�لذي  �ل�سين،  في 

�لكو�رث  �أدت  �لأثناء،  هذه  وفي  �لتناف�سي.  �لم�سهد  بتغيير  �لنا�سئة، 

في  بنغالدي�ض  في  بالز�  رنا  مبنى  �نهيار  مثل  �لأخيرة،  �ل�سناعية 

�لم�سوؤولية  على  مجددً�  �ل�سوء  ت�سليط  �إلى   ،2013 ني�سان/�أبريل 

�تخاذ  في  �أ�سا�سيين  باعتبارهما  �لقانوني  و�لمتثال  �لجتماعية 

�لقر�ر�ت �لخا�سة بتوريد �لمالب�ض.

في هذ� �ل�سياق �لديناميكي، تقدم هذه �لمذكرة �لقت�سادية �تجاهات 

ل�سناعة �لمالب�ض في �لمنطقة ويدر�ض �لعو�مل �لرئي�سية �لتي �ست�سكل 

�لتوقعات متو�سطة �لأجل لنموها. في ��سارة �لى تحليل �سناعة �لأخيرة 

وتزعم  العمل،  ووقت  الإنتاجية  والأجور،  العمل  �شروط  في  التطورات 

هذه �لمذكرة �أن يمكن تعزيز ظروف عمل �أف�سل م�ساعدة �لبلد�ن دفع 

�أف�سل �لقوى  �لموؤهلين ب�سكل  �لتناف�سية من خالل ��ستقطاب  �لقدرة 

�لعاملة وتعزيز �لإنتاجية في مكان �لعمل.

االتجاهات

نمو �صخم في مجال ال�صادرات

تحّولت دول �آ�سيا و�لمحيط �لهادئ �لى �لم�سنع �لذي يوّرد �لمالب�ض 

للعالم. ففي �لعام 2014، بلغت قيمة �ل�سادر�ت �لعالمية من �لمالب�ض 

و�لن�سيج و�لأحذية )�لر�سم 1، �لجدول �أ( في منطقة �آ�سيا و�لمحيط 

�لهادئ �لنامية )با�ستثناء �لدول �لعربية(  601.1 مليار دولر �أميركي 

)59.5 في �لمائة(. ويعك�ض ذلك �رتفاعًا ملحوظًا بالمقارنة مع �لعام 

1995 حيث بلغت قيمتها 178.3 مليار دولر �أميركي )43.8 في �لمائة 
من �ل�سادر�ت �لعالمية(. وت�سم �لقت�ساد�ت �لآ�سيوية ثالثة من �أكبر 

خم�سة م�سّدرين للمالب�ض في �لعالم، وهي في �لمرتبة �لعا�سرة بين 

�لع�سرين �لأو�ئل. وقد بلغ متو�سط �لنمو �ل�سنوي �لمرّكب في �سادر�ت 

6.6 في �لمائة بين  �لنامية  �آ�سيا و�لمحيط �لهادئ  �لمالب�ض في دول 

�لبلد�ن  )با�ستثناء  �لعالمي  �لمتو�سط  بلغ  فيما  و2014،   1995 �لعام 

و�لملفت  فقط.  �لمائة  في  �لهادئ(3.1  و�لمحيط  �آ�سيا  في  �لنامية 

�أكثر هي �لإنجاز�ت على �سعيد �لنمو على �لمدى �لطويل في �لمنطقة، 

ل�سيما مع �لتباطوؤ �لذي �سهدته �سادر�ت �لمالب�ض مبا�سرًة بعد �لأزمة 

�لمالية �لآ�سيوية في �لعام1997 و 1998 و�لأزمة �لقت�سادية �لعالمية 

في �لعام 2008.

)2

)1

الر�صم 1. �صادرات المالب�س والن�صيج والأحذية على الم�صتوى العالمي 

 $( �لنامية  �لهادئ  و�لمحيط  �آ�سيا  دول  من  �ل�سادر�ت  اأ.  الجدول 

2014 مليار( وح�ستها من �لمجموع �لعالمي )٪(، -1995 
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 ،2014 مليار(،   $( مختارة  �قت�ساد�ت  من  �سادر�ت  ب.  الجدول 

2014  - و�لنمو �ل�سنوي �لمركب )٪(، 1995 

و�لتنمية  للتجارة  �لمتحدة  �لأمم  موؤتمر  تقدير�ت  الم�صدر: 

)�لأونكتاد(: قاعدة بيانات �سعبة �لإح�ساء�ت في �لأونكتاد 
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 لالّطالع على كافة �لتقدير�ت حول تجارة �ل�سلع، بما في ذلك �لمالب�ض و�لن�سيج و�لأحذية، �لرجاء �لعودة �لى �لأونكتاد: قاعدة �لبيانات �لإح�سائية �لخا�سة بالأونكتاد.

�لرقم �لخا�ض بال�سين ي�سمل فقط �لوحد�ت �لح�سرية �لعامة  وبالتالي فيه �سوء تقدير.

لكن �لتطور�ت �لجديدة في مجال �لروبوتات و�لأتمتة قد تغّير م�سار نمو �لعمالة هذ� في �لعقود �لمقبلة، ول �سيما بالن�سبة للعمال �لقل مهرة. لمزيد من �لنقا�ض، �لرجاء مر�جعة: منظمة �لعمل 

�لدولية: �لتحولت في ر�بطة دول جنوب �سرق �آ�سيا: دور �لتكنولوجيا في تغيير فر�ض �لعمل و�لمن�ساآت )بانكوك، 2016(.

لمزيد من �لنقا�ض حول �سعف م�ساركة �لمر�أة في �لقوة �لعاملة في جنوب �آ�سيا، ر�جع ر. �سود�ري و�ض. فيريك: م�ساركة �لقوة �لعاملة �لن�سائية في �لهند وخارجها، �سل�سلة �أور�ق عمل خا�سة 

بمنظمة �لعمل �لدولية حول �آ�سيا و�لمحيط �لهادئ )بانكوك، منظمة �لعمل �لدولية، 2014(.

)4

)5

)6

)3

�لعالمي )�لر�سم  �لتي تر�سم �لم�سهد  كثيرة هي �قت�ساد�ت �لمنطقة 

�لعالمية  �لمالب�ض  �سادر�ت  �ل�سين  ت�سدّرت  فقد  ب(.  �لجدول   ،1
�لن�سيج  2014، بلغت قيمة �سادر�تها من  �لعام  على مدى عقود. في 

�لمائة  في   52 على  و�سيطرت  دولر،  مليار   358 و�لأحذية  و�لمالب�ض 

من ح�سة �ل�سادر�ت في �ل�سوق بين جميع �لقت�ساد�ت �لنامية. كما 

ّنفتا بين �أعلى م�سّدري �لمالب�ض عالميًا، حيث  �أن �لهند و�لفيتنام �سُ

�لتو�لي.  على  �أميركي  دولر  مليار  و37   42.7 �ل�سادر�ت  بلغ مجموع 

وكان �لنمو �ل�سنوي لل�سادر�ت بين 1995 و2014 �سلبًا حيث تجاوز 

�لأرقام �لمزدوجة في بنغالدي�ض )13.1 في �لمائة(، وكمبوديا )22.5 

في �لمائة(، و�ل�سين )11.5 في �لمائة( وفيتنام )18.4 في �لمائة(. 

وت�سير هذه �لتجاهات وب�سكل و��سح �إلى �أن �لهيمنة �لعالمية ل�سناعة 

لن  �لهادئ  �آ�سيا-�لمحيط  منطقة  في  و�لأحذية  و�لن�سيج  �لمالب�ض 

تخّف في �لم�ستقبل �لقريب.  

تعتبر �سناعة �لمالب�ض و�لأحذية، �سمن �ل�سياقات �لوطنية لكل دولة، 

و�لمحيط  �آ�سيا  دول  من  عدد  �سادر�ت  �إجمالي  في  �أ�سا�سيًا  م�ساهمًا 

من  �لمائة  في   89.2 على  �لقطاع  ��ستحوذ  بنغالدي�ض،  في  �لهادئ. 

�إجمالي �سادر�ت �ل�سلع في �لعام 2014، مع ت�سجيل زيادة قدرها 12.6 

 وقد كان نمو �لقطاع ملحوظًا �أكثر في 
3
نقطة مئوية منذ �لعام 1995. 

كمبوديا، حيث �رتفعت ح�سته من �سادر�ت �ل�سلع من 20.6 في �لمائة 

في �لعام 1995 �إلى 77.4 في �لمائة في �لعام 2014. 

في �لأردن، �سهدت �سناعة �لمالب�ض تو�ّسعًا قويًا خالل �ل�سنو�ت �لقليلة 

�لعام  في  دولر  مليون    500 �ل�سادر�ت من  �رتفعت  �لما�سية، حيث 

2007 �إلى 1.3 مليار دولر في �لعام 2015. وقد �أ�سبح �لقطاع مربحًا 
للدولة، حيث �رتفعت �ل�سادر�ت بن�سبة 10 في �لمائة �سنويًا، ما يمثل 

حو�لي 16 في �لمائة من �إجمالي �سادر�ت �لأردن.

في  �لقطاع  م�ساهمة  ت�ساءلت  �لمقارنة،  �سبيل  على  �لباك�ستان،  في 

لكنها   ،1995 �لعام  منذ  مئوية  نقطة   16.9 بن�سبة  �ل�سلع  �سادر�ت 

بقيت على ن�سبة 58.7 في �لمائة في �لعام 2014. وُيعزى �تجاه �لقطاع 

فيما  ملحوظ  ب�سكل  �لن�سيج  �سادر�ت  �نخفا�ض  �إلى  عام  ب�سكل  هذ� 

�سناعة  �سكلت  فيتنام،  في  ثابتة.  و�لأحذية  �لمالب�ض  �سادر�ت  بقيت 

منذ  �ل�سلع  �سادر�ت  �إجمالي  ربع  و�لأحذية حو�لي  و�لن�سيج  �لمالب�ض 

�لعام 1995. 

�لتي  �لهادئ  و�لمحيط  �آ�سيا  �قت�ساد�ت  كثيرة هي  �أخرى،  ناحية  من 

خّففت ب�سكل كبير من �عتمادها على �سناعة �لمالب�ض، وتحّولت خالل 

�لتحويلية  �ل�سناعات  من  �أخرى  قطاعات  �إلى  �لما�سيين  �لعقدين 

�لتي تتطلب مهار�ت �أعلى. في �ل�سين، على �سبيل �لمثال، �إنخف�ست 

بين  �ل�سلع  �سادر�ت  �إجمالي  من  مئوية  كن�سبة  �لمالب�ض  �سادر�ت 

1995 و2014 بحو�لى 15 نقطة مئوية لت�سل �إلى 15.3 في �لمائة. في 
�إنتاج  �لعتماد على  �أي�سًا  �نخف�ض  نف�سها،  �لفترة  �إندوني�سيا، وخالل 

�ل�سلع  �سادر�ت  في  �لقطاع  م�ساهمة  �أن  �إل  كبير،  حد  �إلى  �لمالب�ض 

��ستمرت بن�سبة 9.8 في �لمائة في �لعام 2014.

فر�س نا�صئة لخلق الوظائف 

�لمالب�ض  �إنتاج  خلق  �لعمالة،  �لكثيفة  �ل�سناعة  هذه  لطبيعة  نظرً� 

�قت�ساد�ت  ع�سرة  من  عّينة  خالل  ومن  �لعمل.  فر�ض  من  �لماليين 

مليون   40 �ل�سناعة  هذه  في  �لعمالة  �إجمالي  تجاوز  نامية،  �آ�سيوية 

وظيفة )�لر�سم 2، �لجدول �أ(. و�سّكلت �ل�سين )6.7 مليون( و�لهند 

تجاوزت  وقد   
4
�لمجموع. هذ�  �أخما�ض  ثالثة  حو�لي  مليون(   16.8  (

بنغالدي�ض )4.9 مليون(  �لثالثة ماليين في  �لقطاع  �لعمالة في هذ� 

و�إندوني�سيا )3.8 مليون( و�لباك�ستان )3.6 مليون(.

ت�سير  للمقارنة،  �لقابلة  �لبيانات  توفرت  وحيث  ذلك،  على  وعالوة 

�لتجاهات �لى تو��سل �لرتفاع في عدد �لوظائف في �سناعة �لمالب�ض 

نمو  �أّن  حيث   
5

تايالند�.  با�ستثناء  �لأخيرة،  �ل�سنو�ت  في  و�لن�سيج 

�لوظائف في �لهند كان �سلبًا، مع زيادة بن�سبة 10.7 في �لمائة على 

قاعدة �سنوية مرّكبة بين 2010-2009 و2012-2011. في �ل�سين، 

�سهدت �لعمالة في هذ� �لقطاع نموً� بن�سبة 8.1 في �لمائة بين 2010 

و2013. على �سبيل �لمقارنة، بلغ متو�سط �رتفاع فر�ض �لعمل �ل�سنوية 

4.6 في �لمائة في باك�ستان و3.4 في �لمائة في  خالل �لفترة نف�سها   

�لفيليبين و3.1 في �لمائة في فيتنام. ولكن في �إندوني�سيا، بلغت درجة 

بين  �سنويًا  �لمائة  في   1.4 حو�لي  �لعمالة  حيث  من  �ل�سناعة  تو�ّسع 

هذ�  من  �لمائة  في   45 من  �أقل  �لمر�أة  مثلت  حيث  و2014،   2010
�لنمو. 

وتتر�وح  �لن�ساء.  ت�سغلها  �لمالب�ض  �إنتاج  وظائف  معظم  عام،  ب�سكل 

بين  و�لأحذية  و�لن�سيج  �لمالب�ض  �سناعة  في  �لعاملة  �لمر�أة  ح�سة 

ثالثة �أخما�ض تقريبًا في �إندوني�سيا و�أربعة �أخما�ض في كمبوديا. على 

�لنقي�ض من ذلك، في �لهند وباك�ستان، �لعمال من �لذكور حّركو� هذه 

�ل�سناعة �أكثر من �لإناث، مما يبرز �لتحدي �لمتمّثل ب�سعف م�ساركة 

6
�لإناث في �لقت�ساد ب�سكل عام. 
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 تقوم منظمة �لعمل �لدولية بدعم عملية تو�سيع �لبر�مج كثيفة �لعمالة من �أجل �ل�سماح لالجئين �ل�سوريين بالنفاذ ب�سكل مبا�سر �لى �لوظائف. تحقيقًا لهذه �لغاية، �سّهلت منظمة �لعمل �لدولية 

ومفو�سية �سوؤون �لالجئين �ألفي ت�سريح عمل لالجئين �ل�سوريين كي يعملو� في �سناعة �لمالب�ض في �لأردن. 

)7

والأحذية،  والن�صيج  المالب�س  �صناعة  في  العمالة   .2 الر�صم   

ل�صنوات مختلفة 

الجدول اأ.  مجموع �لعمالة وفقًا للجن�ض )بالآلف(

الجدول اأ.  

�لعمالة باأجر كح�سة من مجموع �لعمالة باأجر في �ل�سناعة �لتحويلية 

ح�سب �لجن�ض )٪(

�إن �سناعة �لمالب�ض و�لن�سيج و�لأحذية في دول �آ�سيا و�لمحيط �لهادئ 

�لنامية مهمة �أي�سًا، بالنظر �لى درجة �لأجور �لمنتظمة �لتي توفرها 

�لوظائف للعمال في هذ� �لقطاع. مع بع�ض �ل�ستثناء�ت �لقليلة، ي�سّم 

�لجزء �لأكبر من �لعمالة في �ل�سناعة عاملين باأجر. فقد �سغل عدد 

وظائف  خم�ض  �أ�سل  من  �أربعة  �لمثال،  �سبيل  على  باأجر،  �لعاملين 

بلغت  وبالمثل،  وفيتنام.  و�ندوني�سيا  بنغالدي�ض وكمبوديا  �سناعية في 

�أ�سل  من  ثالثة  من  �أكثر  وتايالند،  و�لفيليبين،  باك�ستان،  في  �لن�سبة 

للح�ساب  �لعاملون  يهيمن  ذلك،  من  �لنقي�ض  وعلى  وظائف.  خم�ض 

و�لن�سيج  �لمالب�ض  �سناعة  في  �لم�ساهمون  �لأ�سر  وعمال  �لخا�ض 

و�لأحذية في �لهند وجمهورية لو �لديمقر�طية �ل�سعبية. مقارنًة بدول 

�أخرى، �لح�سة �ل�سغيرة من �لعاملين باأجر )حو�لي و�حد من �أ�سل 

�ل�سناعة  هذه  على  يغلب  �لذي  �لنظامي  غير  �لطابع  تعك�ض  ثالثة( 

في كال �لبلدين، حيث معظم �لعمال هم من �لمتعاقدين من �لباطن 

�لذين يعملون من منازلهم ويتقا�سون �أجرهم على �أ�سا�ض �لقطعة.  

و�لأحذية،  و�لن�سيج  �لمالب�ض  باأجر في �سناعة  �لعمالة  تك�سف ح�سة 

هذه  �أهمية  عن  �لتحويلية،  �ل�سناعات  قطاعات  بجميع  مقارنًة 

�ل�سناعات  قاعدة  حيث  فكمبوديا،  �لعمل.  فر�ض  خلق  في  �ل�سناعة 

�لتحويلية قليلة �لتنّوع �لى حّد كبير، قد �سّجلت �لح�سة �لأكبر، �أي 77 

في �لمائة ب�سكل عام و91،4 في �لمائة للعامالت من �لإناث )�لر�سم 

�لمالب�ض  �سناعة  في  �لعمالة  مجموع  بلغ  وبالِمثل،  ب(.  �لجدول   ،2
قطاع  في  باأجر  �لعمالة  مجموع  من  �لمائة  في   63 بنغالدي�ض  في 

�ل�سناعات �لتحويلية ككل. في فيتنام وباك�ستان، بلغت �لن�سب �لمئوية 

�لقابلة للمقارنة 38.8 في �لمائة )54.9 في �لمائة لالإناث( و46.7 

في �لمائة )80.7 في �لمائة لالإناث(، على �لتو�لي. من ناحية �أخرى، 

كانت ن�سبة م�ساهمة �لعمالة باأجر في �ل�سناعات �لتحويلية في كل من 

�لطويل  هدفهما  يعك�ض  مما  �لمائة،  في   30 دون  و�ندوني�سيا  �لهند 

�إلى �ل�سناعات �لتحويلية  �لأجل �لقا�سي بالتحول في نهاية �لمطاف 

�أو  �لمائة  17 في  بحو�لي  �ل�سناعة  �ساهمت  وبالمثل،  �لأعلى جودة. 

�أقل في �ل�سين و�لفيليبين وتايالند.

في �لأردن، تقدم �سناعة �لمالب�ض وظائف للعمال �لمحليين وللعمال 

�لمهاجرين �لدوليين على حد �سو�ء. وي�سكل �لأردنيون نحو ربع �لقوة 

�لعمال  من  فهم  �لباقون،  �أما  �لمالب�ض.  �سناعة  قطاع  في  �لعاملة 

�آ�سيا  و�سرق  �لقادمين من جنوب  �لن�ساء،  من  معظمهم  �لمهاجرين، 

مثل بنغالدي�ض و�ل�سين و�لهند وميانمار و�سريالنكا. وقد بذل �لقطاع 

هذه  في  �لأردنية  �لمر�أة  م�ساركة  لزيادة  جهودً�  �لأخيرة  �لآونة  في 

�ل�سناعة. وت�سمل مبادر�ت �ل�سناعة �لهامة �لأخرى تو�سيع �لبر�مج 

7
كثيفة �لعمالة من �أجل خلق فر�ض عمل لالجئين �ل�سوريين.  
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�لعمالة في  �ل�سين مجموع  �أرقام  ت�سمل  و�أكثر؛  مالحظة: 15 عامًا 

�لوحد�ت �لح�سرية �لعامة فقط.

�لوطنية  �لعاملة  �لقوة  م�سوحات  عن  �لناتجة  �لتقدير�ت  الم�صدر: 

لالإح�ساء،  �ل�سيني  �لوطني  و�لمكتب  مختلفة(  )ل�سنو�ت  �لر�سمية 

�لإح�سائي  �لكتاب  �لجتماعي:  و�ل�سمان  �لب�سرية  �لمو�رد  ووز�رة 

�ل�سنوي للعمالة �ل�سينية )بكين، �سنو�ت مختلفة(.



4

اأجور قطاع المالب�س منخف�صة لكنها ترتفع

حملة  لي�ست  �لمنطقة،  عبر  �لمالب�ض  تجار  بين  �لمناف�سة  يحّفز  ما 

�أي�سًا  �إنما  وح�سب،  �لقت�سادي  و�لنمو  �لت�سدير  �سوق  ح�سة  تو�سيع 

�أن توؤدي  �لقدرة على خلق فر�ض �لعمل. لكن �لأهم هو �لحر�ض على 

ديناميكية �ل�سناعة �إلى خلق وظائف ذ�ت نوعية �أف�سل وباأجور لئقة. 

وعلى �لرغم من بع�ض �لتقدم، ل تز�ل �أجور قطاع �ل�سناعة منخف�سة 

في جميع �أنحاء �لمنطقة. فقد كان متو�سط �لمد�خيل دون 200 دولر 

في �ل�سهر في �أغلبية �لدول �لع�سر �لتي توفرت بيانات ب�ساأنها )�لر�سم 

3(. وُت�ستثنى �ل�سين وتايالند و�لفيليبين حيث كانت �لأجور �ل�سهرية 
�أدنى  وعند  �لتو�لي.  على  دولر�ت  و208  دولرً�  و277  دولرً�،   491
مائة دولر في كمبوديا وجمهورية  �لأجور حو�لي  بلغ متو�سط  �ل�سّلم، 

لو �لديمقر�طية �ل�سعبية وباك�ستان. و�لجدير بالذكر �أن �أجور �لذكور 

قد  �لفجوة  �أن  �لرغم من  م�ستمر، على  ب�سكل  �لإناث  �أجور  �أعلى من 

�ختلفت بين �لدول.

الر�صم 3. متو�صط الأجور ال�صهرية ال�صمية في قطاع �صناعة 

�صنة  اآخر   ،)$( الجن�س  ح�صب  والأحذية  والن�صيج  المالب�س 

متاحة

الر�صم  4. الحّد الأدنى لالأجور في �صناعة المالب�س )بالدولر(، 

اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير 2015

مالحظة:  15 عامًا وما فوق. ت�سمل �لأجر �لإجمالي �لنقدي و�لعيني، 

�لمدفوعات  )بدون  �ل�سعبية  �لديمقر�طية  لو  جمهورية  با�ستثناء 

�إ�سافية  ب�ساعات  و�لعمل  �لعالو�ت  )بدون  وتايالند  �لنقدية(  غير 

و�لمدفوعات غير �لنقدية(؛ تنطبق �أرقام �ل�سين فقط على �لوحد�ت 

و�لعمالة  �لخا�سة  �لح�سرية  �لوحد�ت  )بدون  �لعامة  �لح�سرية 

�لفردية(.

الم�صدر: تقدير�ت ناتجة عن م�سوحات �لقوة �لعاملة �لوطنية �لر�سمية 

)عدة �سنو�ت(؛ �لمكتب �لوطني لالإح�ساء في �ل�سين ووز�رة �لمو�رد 

�لب�سرية و�ل�سمان �لجتماعي، مرجع �سابق؛ و�لبنك �لدولي: موؤ�سر�ت 

�لتنمية �لعالمية )و��سنطن �لعا�سمة، 2014(.

�أول  �عتبارً� من  فاعلة  �لمطروحة ت�سبح  �لمعدلت  جميع  مالحظة: 

�لمهارة  درجات  �أدنى  �إلى  ت�سير  وهي    ،2015 �لثاني/يناير  كانون 

للحد  لمركزية  باأنظمة  تتمتع  �لتي  للدول  بالن�سبة  �لجدد.  للد�خلين 

�لأدنى لالأجور، تعك�ض �لأرقام معدلت ذ�ت �سلة بمو�قع �إنتاج �لمالب�ض 

�لرئي�سية.

ر�سمية. �لدولية عن م�سادر وطنية  �لعمل  لمنظمة  تجميع  الم�صدر: 

�لم�سدر: تقدير�ت ناتجة عن م�سوحات �لقوة �لعاملة �لوطنية �لر�سمية 

)عدة �سنو�ت(؛ �لمكتب �لوطني لالإح�ساء في �ل�سين ووز�رة �لمو�رد 

�لب�سرية و�ل�سمان �لجتماعي، مرجع �سابق؛ و�لبنك �لدولي: موؤ�سر�ت 

�لتنمية �لعالمية )و��سنطن �لعا�سمة، 2014(.
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في هذ� �ل�سياق، تبقى �سيا�سات �لحد �لأدنى لالأجور محورية ل�سمان 

�لمد�خيل �لمنا�سبة، ول�سيما للعاملين في �أ�سفل �سّلم �لأجور. وغالبًا 

ما يكون �لحد �لأدنى لالأجور بمثابة موؤ�سر لالأجور �ل�سائدة في قطاع 

�سناعة �لمالب�ض في �آ�سيا و�لمحيط �لهادئ، نظرً� للمهار�ت �لمتدنية 

�لمفاو�سة  في  �ل�سائد  و�ل�سعف  عمومًا،  �لعاملة  �لقوة  �سفوف  في 

�لجماعية ونظم �لأجور على �أ�سا�ض �لجد�رة. فاإذ� �سيغت �ل�سيا�سات 

وُنفذت ب�سكل مالئم، يمكنها �أن ت�ساعد في �لحد من �لفقر في �لعمل، 

وتوفير حد �أدنى من �لحماية �لجتماعية للعاملين باأجر و�لأكثر �سعفًا.

�إن �لحد �لأدنى لالأجور �ل�سهرية منخف�ض في كل �أنحاء �لمنطقة حتى في 

�أهم �لقت�ساد�ت �لم�سدرة للمالب�ض في �آ�سيا و�لمحيط �لهادئ  )�لر�سم 

4(. ت�سّجل بنغالدي�ض و�سري لنكا و�إلى حد بعيد �أدنى �لم�ستويات، حيث 
�لحد �لأدنى �لقانوني لالأجور هو 71 و66 دولرً� �أميركيًا على �لتو�لي، 

�أي �أقل من ربع �لن�سبة �لأعلى �لمعتمدة  في �ل�سين. �أما في �لأ�سو�ق 

�لمناف�سة �لأخرى، على �سبيل �لمثال كمبوديا و�لهند وباك�ستان وفييتنام، 

يتر�وح �لحد �لأدنى �لأعلى لالأجور �لمعمول به بين 119 و145 دولرً� 

�أميركيًا، �أو ما بين �لُخم�َسين و�لن�سف من م�ستويات �لأجور �لأعلى في 

�ل�سين. على �لنقي�ض من ذلك، كان �لحد �لأدنى لالأجور في �أعلى معدل 

له في قطاع �ل�سناعة  عاليًا جدً�، حيث يتر�وح بين 237  و269 دولرً� 

في �إندوني�سيا وماليزيا و�لفيليبين وتايالند.
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8( 8 تكثر �ل�سعوبات �لتي تنطوي عليها �لمقارنات على �سعيد �لإنتاجية عبر �لبالد. وتمثل هذه �لأرقام نتاج منهجية و�حدة فقط من بين منهجيات �أخرى.

الر�صم 5. معدلت عدم المتثال للحد الأدنى لالأجور في قطاع 

المالب�س )٪(، اآخر �صنة متاحة

الر�صم 6. اإنتاجية العمل في �صناعات مختارة )بالقيمة الحالية 

للدولر(، اآخر �صنة متاحة

�لوطنية  �لعاملة  �لقوة  م�سوحات  عن  ناتجة  تقدير�ت  الم�صدر: 

�لر�سمية )عدة �سنو�ت(

على �لرغم من �نخفا�ض م�ستويات �لحد �لأدنى لالأجورعمومًا في �أنحاء 

�لمنطقة، يبقى عدم �لمتثال منت�سرً� )�لر�سم 5(. على �سبيل �لمثال، 

ل يتم دفع �لحد �لأدنى لالأجور لأكثر من ن�سف �لأجر�ء �لعاملين في 

�سناعة �لمالب�ض في �لهند و�لفيليبين. وبالمثل، يح�سل حو�لي �ثنين 

من كل خم�سة عمال باأجر في �إندوني�سيا وباك�ستان وتايالند على دخل 

�أقل من �لحد لأدنى.
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�لم�سافة  �لقيمة  �إجمالي  �أنها  على  �لعمل  �إنتاجية  ُتعّرف  مالحظة: 

�أ�سعار �ل�سرف �ل�سمية �لر�سمية  بال�سعر �لحالي للعامل �لو�حد، مع 

�لمطبقة. �أ = �إ�سقاطات؛ GTF = مالب�ض ون�سيج و�أحذية.

�إلى بيانات ر�سمية من �لح�سابات �لقومية  الم�صدر: تقدير�ت ت�ستند 

�لدولي،  �لبنك  �سنو�ت(؛  )عدة  �لوطنية  �لعاملة  �لقوة  وم�سوحات 

مرجع �سابق.

حفز الإنتاجية من خالل تح�صين ظروف العمل 

�إن �لعو�مل غير �لمتعلقة بالأجور تحّرك �أكثر فاأكثر �لقر�ر�ت �ل�سر�ئية 

وم�سادر �لتموين بين �سركات �لمالب�ض في �أوروبا و�لوليات �لمتحدة 

وكفاءة  �لمنتج،  وجودة  �لقدر�ت،  �لمحدد�ت  هذه  وت�سمل  �لأميركية. 

�إلى ذلك،  بالإ�سافة  للعمل.  �لإنتاج، و�لمتثال  �لعاملة، وفعالية  �لقوة 

ت�سّببت �لكو�رث �ل�سناعية - على �سبيل �لمثال �نهيار مجّمع رنا بالز� 

للمالب�ض  م�سنعين  في  قاتالن  وحريقان   2013 ني�سان/�أبريل  في 

تجار  على  �ل�سغط  بزيادة   -  2012 �أيلول/�سبتمبر  في  باك�ستان  في 

�أعادو� �لنظر في �لإ�ستر�تيجيات  �لتجزئة متعددي �لجن�سيات �لذين 

�لتي ي�ستخدمونها في �لتعاقد مع �لعمال. وقد �أدى ذلك �إلى مطالبات 

�لعمل  مكان  في  �ل�سالمة  ل�سمان  �لجتماعية،  بالم�سوؤولية  عالمية 

و�متثال �لعمالة في �لم�سانع �لتي تزّود �لمالب�ض في �لعالم.

لمخاوف  �لت�سّدي  �إلى  �لموّردين  �لعديد من  ي�سعى  �ل�سياق،  في هذ� 

�لنا�ض في تحقيق ظروف عمل لئقة فيما يعملون على زيادة �لإنتاجية 

تبقى  �لمنطقة،  �أنحاء  جميع  في  �لتناف�سية.  �لقدرة  على  و�لحفاظ 

ذ�ت  �ل�سناعة  طبيعة  يعك�ض  �لذي  �لأمر  كبيرة،  �لإنتاجية  �لثغر�ت 

كانت  بنغالدي�ض،  في   .)6 )�لر�سم  عام  ب�سكل  �لمنخف�سة  �لقيمة 

�إنتاجية قطاع �لمالب�ض – �لمعّرفة على �أنها �لقيمة �لجمالية �لم�سافة 

في  �أميركي.  دولر  �ألف  – دون  �لو�حد  للعامل  �لجارية  �لأ�سعار  في 

�لإنتاجية  م�ستويات  تر�وحت  وفيتنام،  وباك�ستان  و�لهند  كمبوديا 

دولر  و2300   1700 بين  و�لأحذية  و�لن�سيج  �لمالب�ض  قطاع  في 

تايالند  �لعمل في  �إنتاجية  �لنقي�ض من ذلك، تجاوزت  �أميركي. على 

�لثمانية �آلف  دولر �أميركي، فيما فاقت �لأربعة �آلف في �إندوني�سيا 

8
و�لفيليبين.
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لتوؤكد  �لعمل  �إنتاجية  ناحية  من  �ل�سناعات  بين  ما  �لختالفات  تاأتي 

على �ل�سعوبات �لنتاجية في قطاع �إنتاج �لمالب�ض. في �لدول �لثمانية، 

�ل�سناعة  قطاع  من  جزءً�  �لمالب�ض  �سناعة  في  �لإنتاجية  �سّكلت 

�لفيليبين  في  تقريبًا  �لربع  بين  تر�وحت  حيث  عمومًا،  �لتحويلية 

و�لأربعة �أخما�ض في كمبوديا. وتعك�ض �لن�سبة �لأعلى في كمبوديا �سيق 

قاعدة �ل�سناعة �لتحويلية فيها من حيث تنويع �لمنتجات ومحدودية 

�لقيمة �لم�سافة �لإجمالية. وعالوة على ذلك، وفي حالت مثل كمبوديا 

وباك�ستان، �أتت �إنتاجية �لعمل في قطاع �لمالب�ض في مرتبة �أدنى من 

�أعلى  و�لهند، كانت  بنغالدي�ض  �لزر�عة. في  �لعمل في قطاع  �إنتاجية 

بحو�لي 10 في �لمائة فقط. 

�إن تح�سين �لإنتاجية في �ل�سناعة �سروري ل�سمان �لقدرة �لتناف�سية، 

ولي�ض  �لإنتاجية  �لمكا�سب  تحّرك  �أن  يجب  �لتي  هي  �لكفاءة  ولكن 

كثافة �لعمل. �إن زيادة حجم �لإنتاج على �أ�سا�ض �ساعات �لعمل �لطويلة 

مكان  في  و�ل�سحة  �ل�سالمة  �لى  ت�سيء  قد  �لز�ئد  �لإ�سافي  و�لعمل 

�لعمل، وتخلق �لمثبطات �لتي تحول دون �عتماد تد�بير مثل �لبتكار�ت 

قابلة  �لإنتاجية  في  تح�سينات  نحو  �لدفع  على  �لقادرة  �لتكنولوجية 

�لمالب�ض  �سناعة   قطاع  في  �لمفرطة  �لعمل  �ساعات  ولكن  للحياة. 

لو  وجمهورية  كمبوديا  ففي   
9

 .)7 )�لر�سم  �لمنطقة  في  �سائٌع  �أمٌر 

�لديمقر�طية �ل�سعبية، �أكثر من عامل من �أ�سل �ثنين عمل في �سناعة 

�لمالب�ض لأكثر من 48 �ساعة عمل في �لأ�سبوع. في باك�ستان وفيتنام، 

كانت �لح�س�ض �لقابلة للمقارنة �أكثر بقليل من �ثنين من �أ�سل خم�سة، 

وفي �ندوني�سيا بلغت �لن�سبة حو�لي و�حد من �أ�سل �ستة.

9( لمزيد من �لنقا�ض حول هذ� �لمفهوم و�لمعايير �لدولية لقيا�ض �ساعات �لعمل �لمفرطة، �نظر منظمة �لعمل �لدولية: موؤ�سر�ت �لعمل �لالئق: مفاهيم وتعاريف )جنيف، 2012(.

المالب�س  �صناعة  قطاع  في  باأجر  العاملين  ح�صة   .7 الر�صم 

في  �صاعة   48 من  اأكثر  يعملون  الذين  والأحذية  والن�صيج 

الأ�صبوع )٪(، اآخر �صنة متاحة

�صناعة  قطاع  في  الجن�صين  بين  الأجور  فجوة   .8 الر�صم 

المالب�س والن�صيج والأحذية )٪(، اآخر �صنة متاحة
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�لمهنة  في  �لعمل  �ساعات  �أ�سا�ض  على  فوق؛  وما  �سنة   15 مالحظة: 

�لأ�سا�سية

�لوطنية   �لعاملة  �لقوة  م�سوحات  عن  ناتجة  تقدير�ت  الم�صدر: 

�لر�سمية )عدة �سنو�ت(

�إن تحفيز �لإنتاجية من خالل �لكفاءة بدًل من �لكثافة �أمر بالغ �لأهمية 

للتعوي�ض عن �لزيادة في �لأجور، وللحر�ض على تناف�سية تكلفة وحدة 

ولزيادة  عام.  ب�سكل  �لأ�سعار  م�ستويات  على جاذبية  ولالبقاء  �لعمل، 

�لإنتاجية مع �لحفاظ على �لمعايير عالية للجودة، يجب على �لموّردين 

�لتدريب  في  و�ل�ستثمار  �لبتكارية،  �لأعمال  م�ساريع  على  يرّكزو�  �أن 

و��ستبقائها،  �لماهرة  �لعاملة  �لقوة  وجذب  �ل�سركة،  م�ستوى  على 

هذ�  �سي�سمح  و�لعالية.  �لمتو�سطة  �لإد�رية  �لمنا�سب  في  ل�سيما 

�لنهج للموردين، على �لمدى �لمتو�سط و�لبعيد، بالرتقاء في �سل�سلة 

�لقيمة �سمن �سناعة �لمالب�ض، وبتزويد �لمزيد من منتجات �لمالب�ض 

مثل  �أعلى  م�سافة  قيمة  ذ�ت  خدمات  وبتقديم  و�لمعّقدة،  �لمتطّورة 

�لبحوث وت�سميم �لمنتجات.

�ل�سجل  في  �لفرق  �إلى  �لخام   �لأجور  في  �لفجوة  ت�سير  مالحظة: 

وما  �لعمر  من  ع�سر  )�لخام�سة  بال�ساعة  �لموظفين  لأجور  �لمقّدر 

فوق(، مع �لتحقق من �لنوع �لجتماعي فقط، فيما تتحّقق فجوة �لأجور 

�لمعّدلة من �لختالفات من ناحية �لنوع �لجتماعي، و�لعمر، و�لو�سع 

�لقت�سادي،  و�لقطاع  �لجغر�في،  و�لموقع  و�لتعليم،  �لجتماعي، 

�لذكور  مد�خيل  �إلى  �ليجابية   �لأجور  فجوة  قيمة  ت�سير  و�لوظيفة. 

�لطبيعي  �ل�سجل  �إلى  �لهند  �أرقام  ت�ستند  بالإناث.  مقارنًة  �لعالية 

للمد�خيل �ليومية �لمقّدرة.

�لوطنية  �لعاملة  �لقوة  م�سوحات  عن  ناتجة  تقدير�ت  الم�صدر: 

�لر�سمية )عدة �سنو�ت(.
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و�ساعات  لالأجور  �لأدنى  �لحد  لقو�نين  �لمتثال  �إلى  �لنظر  يجب 

�لعمل �لإ�سافية على �أنها مجرد خطوة �أولى نحو تنفيذ هذ� �لنوع من 

�ل�ستر�تيجيات. ويوفر تعزيز �لم�ساو�ة بين �لجن�سين في �أماكن �لعمل 

و�سيلة هامة لزيادة �لإنتاجية و�لقدرة �لتناف�سية. وتهيمن �لقوة �لعاملة 

�لن�سائية على �سناعة �لمالب�ض في �آ�سيا و�لمحيط �لهادئ، على �لرغم 

من �أن دخل �لإناث يبقى بعيدً� عن دخل �لذكور )�لر�سم 8(. �إن �لفرق 

باك�ستان  في  �أعلى  �لمالب�ض  قطاع  في  و�لإناث  �لذكور  مد�خيل  بين 

تر�وحت  بالمقارنة،  �لمائة(.  في   34.6( و�لهند  �لمائة(  في   64.5(

وتايالند  �لفيليبين  في  �لمائة  في  و25   17 بين  �لأجور  في  �لفجوة 

و�لجغر�فية  و�لتعليمية  �لديمغر�فية  �لفروقات  تكييف  وبعد  وفيتنام. 

في  �لتفاوت  ظّل  و�لذكور،  �لإناث  بين  و�لمهنية  �لفرعية  و�ل�سناعية 

�لأجور ل�سالح �لذكور موجودً� في �ست دول من �أ�سل ثمانية.

اآخر التطورات على �صعيد ال�صيا�صات

قام عدد من دول �آ�سيا و�لمحيط �لهادئ بادخال تغيير�ت على �سيا�سات 

�لمالب�ض  قطاع  على  �أًثر  �لذي  �لأمر  �لأخيرة،  �ل�سنو�ت  في  �لأجور 

�أدنى  حدً�  تعتمد  دولة  �آخر  ميانمار  �أ�سبحت  موؤخرً�،  و�لأحذية. 

لالأجور، مع �أجر يومي بقيمة 3600 كيات، �أي ما يعادل ثالثة دولر�ت 

�ل�سرف في  �أ�سعار  �ل�سهر، ح�سب  78 دولرً� في  �أو  �ليوم  تقريبًا في 

ل�سادر�ت  كم�سدر  ميانمار  �أهمية  تتز�يد   .2016 حزير�ن/يونيو 

�لمالب�ض و�لأحذية و�لن�سيج، على �لرغم من �أن �لحد �لأدنى لالأجور 

هو �لأدنى في �لمنطقة.

�أعادت كمبوديا �إحياء نظام �لحد �لأدنى لالأجور في �ل�سنو�ت �لأخيرة. 

فمنذ �لعام 2014، �أطلقت مر�جعات �سنوية للحد �لأدنى لالأجور من 

خالل �للجنة �ل�ست�سارية �لثالثية للعمل. وقد �سملت هذه �لمر�جعات 

و�لقت�سادية  �لجتماعية  �لمعايير  حول  �لأدلة  على  قائمة  مفاو�سات 

 128 �إلى  �ل�سهري  لالأجر  �لأدنى  �لحد  رفع  �إلى  و�أّدت  عليها،  �لمتفق 

140 دولرً� في  �إلى  2015، ومجددً�  دولرً� في كانون �لثاني/يناير 

كانون �لثاني/يناير 2016. وينطبق �لحد �لأدنى لالأجور في كمبوديا 

على قطاع �لمالب�ض و�لأحذية و�لن�سيج فقط. 

جديدً�  قانونًا  �لندوني�سية  �لحكومة  ��ستحدثت   ،2015 �لعام  في 

لتعديل �لطريقة �لتي يتم من خاللها تحديد �لحد �لأدنى لالأجور. بعد 

�ليوم، �سُت�ستخدم �سيغة تقوم �أ�سا�سًا على نمو �لناتج �لمحلي �لإجمالي 

و�لت�سخم من �أجل تكييف �لحد �لأدنى لالأجور، بدًل من �لنظام �ل�سابق 

�لذي كان يقوم على �لمد�ولت بين مجال�ض �لأجور في �لمحافظات. 

لم ترّحب جميع �لهيئات �لمكونة �لندوني�سية بالنظام �لجديد - فقد 

�أعربت بع�ض �لنقابات عن قلقها �إز�ء ما �عتبرته م�ساور�ت غير كافية 

لح�سول هذه �لتغيير�ت، ف�ساًل عن غياب �لم�ساركة �لثالثية في عملية   

تحديد �لأجور بالذ�ت.

�لمالب�ض  قطاع  ل�سالح  �لأجور  �سيا�سة  في  تغيير�ت  موؤخرً�  ح�سلت 

�أكبر م�سّدر  ثامن  ماليزيا هي  لأن  لي�ض  ذلك  ماليزيا.  في  و�لأحذية 

و�إنما  وح�سب،  �لدخل  و�لمتو�سطة  �لنامية  �لدول  بين جميع  للمالب�ض 

على  ماليزيا  �سادقت  فقد  �لمنطقة.  في  ماليزيا  نفوذ  ب�سبب  �أي�سًا 

 7 في   )131 )رقم   1970 لالأجور،  �لأدنى  �لحد  تحديد  �إتفاقية 

�أن تدخل هذه �لتفاقية حّيز �لتنفيذ في  2016، على  حزير�ن/يونيو 

معيار  هي   131 رقم  و�لتفاقية   .2017 حزير�ن/يونيو  في  ماليزيا 

يجب  �لتي  و�لقت�سادية  �لجتماعية  �لمعايير  يحّدد  هام  دولي  عمل 

مر�عاتها عند تحديد �لحد �لأدنى لالأجور، ف�ساًل عن جو�نب �لعملية 

�لتي ينبغي �تباعها في و�سع وتنفيذ نظام للحد �لأدنى لالأجور. ينبغي 

�لت�سديد بقوة على �إ�سر�ك �ل�سركاء �لجتماعيين في تحديد �لأجور. 

�أ�سحاب  ممثلي  بين  ت�ساور�ت  قيام  ب�ساأن �سرورة  و��سحة  و�لتفاقية 

�لأدنى  �لحد  نظام  وتعديل”  وت�سغيل  “�إن�ساء  ب�ساأن  و�لعمال  �لعمل 

لالأجور.

ل تفرط التفاقية رقم 131 في �لقيود �لتي تفر�سها على �لموؤ�س�سات 

�أنظمة  من  و��سعة  مجموعة  �أن  كما  و�سعها،  ينبغي  �لتي  و�لم�سار�ت 

ماليزيا  نرى  �أن  �لم�سّجع  ومن  �لتفاقية.  مع  تتما�سى  �لأجور  تحديد 

هي  وماليزيا  عليها.  �لم�سادقة  خالل  من  �لتفاقية  بمبادئ  تلتزم  

على  �سادقت  �لتي  �لدولية  �لعمل  منظمة  في   53 رقم  �لع�سو  �لدولة 

�لتفاقية 131، و�لخام�سة في �آ�سيا، و�أول ع�سو في ر�بطة دول جنوب 

�سرق �آ�سيا ي�سادق على �لتفاقية. �أما �لدول �لأربع �لأخرى �لآ�سيوية 

�لتي �سادقت على �لتفاقية رقم 131 فهي �ليابان، وجمهورية كوريا، 

ونيبال، و�سري لنكا. وفي �لدول �لعربية، �سادق كل من �لعر�ق ولبنان 

و�لجمهورية �لعربية �ل�سورية و�ليمن على �لتفاقية.

التو�صيات 

�إن �إنتاج �لمالب�ض في دول �آ�سيا و�لمحيط �لهادئ �لنامية ل مثيل له في 

�لعمل. ولكن �لكو�رث �ل�سناعية  �لعالم من حيث �ل�سادر�ت وفر�ض 

�ل�سائدة  �لعمل  ظروف  ب�ساأن  �لعالمي  �لوعي  من  ز�دت  قد  �ل�سخمة 

و�لمحيط  �آ�سيا  في  و�لأحذية  �لمالب�ض  ل�سناعة  يمكن  �لم�سانع.  في 

تحفيز  بمكان  �لأهمية  من  ولكن  تقدمها،  على  تحافظ  �أن  �لهادئ 

�لقدرة �لتناف�سية و�لأجور و�لإنتاجية. وتحقيقًا لهذه �لغاية، ل بّد من 

�لتركيز على بع�ض �لأولويات �لفّعالة:

مبادئ  تعك�ض  �لتي  لالأجور  �لأدنى  �لحد  تكييف  عملية  •�����إن 
�لتفاقية رقم 131 �ست�ساعد كاًل من �لعمال و�أ�سحاب �لعمل في 

�إلى حد كبير  قطاع �سناعة �لمالب�ض، هذه �ل�سناعة �لتي تعتمد 

على �لحد �لأدنى لالأجور. وت�سّدد مبادئ �لتفاقية رقم 131 على 

�إ�سر�ك ممثلي �لعمال و�أ�سحاب �لعمل في عملية تكييف  �سرورة 

�لعو�مل  من  و��سعة  مجموعة  مر�عاة  مع  لالأجور،  �لأدنى  �لحد 

كقاعدة  �لتجريبية  �لأدلة  و��ستخد�م  و�لقت�سادية،  �لجتماعية 

لتكييف �لأجور.

�لمتثال  �سمان  في  �لعمل  تفتي�ض  �أنظمة  في  �ل�ستثمار  •����ي�ساعد 
�سروري  �لجهود  من  �لنوع  هذ�  لالأجور.  �لأدنى  �لحد  لقو�نين 

�سل�سلة  �أ�سفل  في  �لموجودين  �لمالب�ض  �سناعة  عمال  لحماية 

وهو  �أف�سل”،  “عمل  برنامج  مثل  �لبر�مج   نجاح  ويوفر  �لأجور. 

وموؤ�س�سة  �لدولية  �لعمل  منظمة  بين  نوعها  من  فريدة  �سر�كة 

�لتمويل �لدولية، برهانًا على تعزيز �لمتثال في هذ� �لمجال.

�لمهار�ت  تكافئ  معّززة  وتعوي�سات  �أجور  �أنظمة  •�������ستحد�ث 
فت�ساعد  تمييز،  �أي  عن  بعيدً�  �أف�سل،  ب�سكل  و�لتعليم  و�لخبرة 
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يتحّمل �لموؤلفون وحدهم م�سوؤولية �أي �آر�ء مطروحة. ل ي�سكل هذ� �لإ�سد�ر تاأييًد� لأي ر�أي من �لآر�ء �لمطروحة �أو �لمنتجات �أو �لعمليات �أو 

�لإ�سار�ت �لجغر�فية من جانب منظمة �لعمل �لدولية.

.2016 �لدولية  �لعمل  لمنظمة  محفوظة  و�لن�سر  �لتاأليف  © حقوق 

مكتب منظمة العمل الدولية الإقليمي للدول العربية

مركز �أري�سكو، �سارع ج�ستنيان، �لقنطاري

�ض.ب.: 4088-11، ريا�ض �ل�سلح، 

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

beirut@ilo.org :لبريد �لإلكتروني�

www.ilo.org/beirut

مكتب منظمة العمل الدولية الإقليمي لآ�صيا والمحيط الهادئ

مبنى �لأمم �لمّتحدة 

جاّدة ر�جد�منيم نوك

بانكوك 10200، تايلند�

هاتف: 6622881234+   فاك�ض: 66228801735+ 

BANGKOK@ilo.org :لبريد �لإلكتروني�

www.ilo.org/asia

و�لإبد�ع  �لكفاء�ت  �ساحبة  �لعاملة  �لقوة  و��ستبقاء  �جتذ�ب  في 

في  نق�ض  ي�سود  حيث  �ل�سياق  وفي  �لإنتاجية.  نمو  تحريك  بغية 

هي  �لفعالة  �ل�ستر�تيجيات  �إحدى  لعّل  �لماهرة،  �لعاملة  �ليد 

ذلك  يتطلب  وقد  �لمعّززة.  �لأجور  نظم  على  �لتركيز  �إعادة 

�أي�سًا تد�بير لت�سجيع �لم�ساو�ة بين �لجن�سين في هذه �ل�سناعة 

و�لترويج للتقدم �لوظيفي و�لأجور �لمن�سفة لجميع �لعاملين.

�لجديدة  و�لتكنولوجيات  كفاءة  �لأكثر  �لعمليات  تكييف  •����ُيعتبر 
�لجهود  هذه  تخّف�ض  وقد  �لإنتاجية.  زيادة  من  يتجز�أ  ل  جزءً� 

من  �لترقي  على  �ل�سناعة  وت�ساعد  �لمفرطة  �لعمل  �ساعات  من 

�لناحية �لوظيفية، مما ي�سّجع على �لتحّول في نهاية �لمطاف �إلى 

�إنتاج للمالب�ض عالية �لجودة. ويمكن للتقنيات �لمبتكرة �أن ت�ساعد 

�أي�سًا في جعل �لم�سانع �أكثر �أمانًا، وبخا�سة بالن�سبة للعاملين في 

قطاع �سناعة �لمالب�ض �لذين ي�ساركون في مر�حل �لإنتاج �لأكثر 

خطورة. 

قيام  �أّن  حيث  �سروري،  �أمر  �ل�سناعية  �لعالقات  تعزيز  •�����إن 
�ساأنه  من  �لعمل  و�أ�سحاب  �لعمال  بين  وحقيقي  �أف�سل  حو�ر 

�لمبذولة  و�لجهود  �لأجور  تحديد  �آليات  تح�سين  على  ي�ساعد  �أن 

لتحفيز �لإنتاجية. يجب �أن تدعم هذ� �لإجر�ء بحوث قائمة على 

�لأدلة �لر��سخة و�لمعلومات �لإح�سائية �لحديثة.


