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نظرة عامة رسيعة 

ن عن طريق  ن العدالة االجتماعية للعامل�ي ي توجه سوق العمل، وتهدف إىل تحس�ي
إن أعراف العمل هي القواعد والممارسات والسياسات ال�ت

ا.  ي تم اعتماد العديد منها عالميًّ
حماية حرية تكوين الجمعيات والتفاوض الجماعي. كما أنها تضع المعاي�ي الخاصة بظروف العمل، وال�ت

وعندما يتعلق االأمر بخلق الوظائف، فإن أهم االأدوات المحفزة لذلك هي أحوال االقتصاد الكلي والبنية الصناعية للدولة. وتزداد 
أهمية أعراف العمل عندما يتعلق االأمر بجودة العمل.

ن قد أصبحت، للأسف،  ن والسياسات اللزمة لحماية العامل�ي إن فكرة أن الدول، السيما الدول النامية، ال تستطيع سنَّ القوان�ي
ي المنتديات السياسية، وذلك باالستناد إىل إطار عمل العرض والطلب لنظرية سوق العمل التقليدي. غ�ي أن هذا النموذج 

سائدة �ن
ي التفاوض أو االأعراف االجتماعية للدولة، وهو االأمر الذي قد يبقي جودة الوظائف 

النظري ال يأخذ باالعتبار القوَة غ�ي المتكافئة �ن
عند مستوى منخفض عل نحو غ�ي حقيقي.  

يعات حماية التشغيل، والحد االأد�ن للأجور. كما سنقوم بالبحث  ن من أعراف العمل، أال وهما: ت�ش ن مهم�ي كز هنا عل عرف�ي س�ن
ن التشغيل وأنظمة الضمان االجتماعي؛  ، واالأبحاث، والروابط ب�ي ن ي الحجج النظرية المؤيدة والمعارضة لهذين المبدأين االأساسي�ي

�ن
مثل: خطط المعاشات التقاعدية، وإعانات البطالة. 

يعات حماية العمل  ت�ش

ن وإنهاء الخدمة، تؤدي إىل عمل أك�ش استقراًرا عن طريق  يعات حماية العمل، مثل قواعد التعي�ي تؤكد االأدلة البحثية عل أن ت�ش
يعات حماية العمل. أما  ن بت�ش ن غ�ي المشمول�ي ن العامل�ي ي ما ب�ي

ن ترتفع معدالت إنهاء الخدمة �ن ي ح�ي
خفض معدل الدوران، �ن

يعات حماية العمل تقلص مستويات التشغيل العامة فهي واهية وغ�ي مقنعة بالمرة.  الحجة القائلة بأن ت�ش

الحد الأد�ن للأجور 

تش�ي االأبحاث المتعلقة بالحد االأد�ن للأجور إىل أن تطبيق عرف العمل هذا يمكن أن ينتج عنه فائزون وكذلك خارسون محتملون 
ن  ن المشمول�ي ام بالقانون، ونسبة العامل�ي ن نفاذ واالل�ت ؛ حيث إن آثار الحد االأد�ن للأجور تعتمد عل درجة االإ ن ن صفوف العامل�ي ب�ي

ي سوق العمل، وهياكل الحد االأد�ن للأجور.  
ن الحد االأد�ن للأجور، ودرجة المنافسة �ن بقوان�ي

ن وأرسهم،  ي طريق تحديد الحد االأد�ن للأجور. ولضمان أن يرفع الحد االأد�ن مستوى معيشة العامل�ي
إن العامل الحاسم يكمن �ن

 :)ILO, 2008( وط عل االأقل يجب أن تتوافر خمسة رسش

ا وسهل الفهم؛ حيث إن االأنظمة شديدة التعقيد تميل الأن تكون  •  إبقاء تصميم نظام الحد االأد�ن للأجور بسيًطا نسبيًّ
ًا.   أقل تأث�ي

ن والعوامل االقتصادية. • مراعاة كل من احتياجات العامل�ي

ي ذلك االأك�ش تعرًضا للستغلل. •
ن بما �ن مد التغطية القانونية لتشمل أغلبية العامل�ي

ام. • ن الة لفرض االل�ت وضع آلية فعَّ

اك االقتصاد غ�ي المنظم،   • وري كذلك إرسش  التشاور الكامل مع المنظمات الممثِّلة الأصحاب العمل والعمال. ومن ال�ن
ي الدول النامية.

السيما �ن



الحماية الجتماعية 

ن أو  إن الحماية االجتماعية هي نظام المنافع الذي تطبقه الدولة للأشخاص والعائلت عندما يكونون فقراء أو مر�ن أو معوق�ي
ن بواسطة آخرين. وقد يتم توف�ي المنافع من خلل نظام الضمان االجتماعي للدولة،  ن أو شبابًا معال�ي ن عن العمل أو مسن�ي عاطل�ي

غاثة، أو من خلل مجموعة من هذه  ن الخاص، أو المدخرات الشخصية، أو مختلف االأعراف االجتماعية ومنظمات االإ أو التأم�ي
المصادر.  

ابطة ترابًطا وثيًقا، ويجب أن تكون متصلة عند  ي أن سياسات التشغيل وسياسات الحماية االجتماعية م�ت
إن رسالتنا الرئيسية تكمن �ن

وضع السياسات؛ للتوصل إىل الحلول القائمة عل النمو المستدام طويل االأجل المرتكز عل التشغيل. 
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 ما المقصود بأعراف العمل؟ . 7.1

ي تؤثر 
ـــ ال�ت ـــ سواء أكانت رسمية أو غ�ي رسمية، مكتوبة أو غ�ي مكتوبةـ  إن أعراف العمل »تشمل القواعد والممارسات والسياساتـ 

ها حقوًقا عالمية، ولكنها أيًضا  ي أصبحنا نعت�ب
ن العمل المعينة ال�ت كلها عل طريقة عمل سوق العمل. إنها واضحة وباقية مثل قوان�ي

ي تتلسش وتعود من جديد تبًعا 
ة االأجل ال�ت ي تعكس آراء المجتمع وكذلك السياسات قص�ي

تتجاوز نطاق الممارسات غ�ي الرسمية ال�ت
  .)Berg and Kucera, 2008,p. 11( » للمزاج السياسي

 Berg &Kucera 2008,( ي تحكم حياتنا العملية داخل سوق العمل وخارجه
ي ما يلي قائمة بأعراف العمل االأساسية السائدة ال�ت

و�ن
)abridgement of Rodgers, 1994

عقود العمل. •

آليات السيطرة عل عقود العمل وتنظيمها. •

تنظيم العمل وتمثيله: نقابات العمال أو االتحادات التجارية أو المهنية. •

تنظيم أصحاب العمل وتمثيلهم: منظمات أصحاب العمل وجمعيات االأعمال. •

االإجراءات السائدة للبحث عن عمل، وقواعد الوصول إىل الوظائف بأنواعها المختلفة. •

طرق دفع االأجور. •

عملية تثبيت االأجور أو تحديدها. •

مؤسسات التدريب وصقل المهارات. •

تنظيم الوظائف داخل المنشأة. •

نتاج. • هيكل الملكية والسيطرة عل االإ

التنظيم االجتماعي والحكومي للعمالة الذاتية. •

أنظمة الضمان االجتماعي وضمان الدخل. •

مستوى المعيشة التقليدي، الطموحات المتعلقة باالستهلك والرفاهية والمدخرات والعمل. •

تنظيم المعروض من العمل داخل االأرسة المعيشية وخارجها. •

تملك كافة البلدان، بغض النظر عن مستوى نموها االقتصادي، ا أعراًفا أساسية للعمل. وتختلف البلدان من حيث درجة تنظيم 
  . ن ن الرسمية لسوق العمل، ومن حيث التطبيق العملي لهذه القوان�ي القوان�ي

ي السابق أسواق العمل المنتظمة غ�ي الرسمية. 
ي ما كان يدعى �ن

ن العمل كرد فعل لممارسات غ�ي مرغوبة �ن يظهر العديد من قوان�ي
ي كافة أنحاء العالم؛ 

ي أسواق العمل �ن
، عل أساس الجندر أو العرق أو االأصل االجتماعي، الموجود بوجه عام �ن ن ومثال ذلك: التمي�ي

ن وسياسات لمواجهته ولتغي�ي االأعراف االجتماعية.  ن قامت بسنِّ قوان�ي ي قررت محاربة التمي�ي
فالدول ال�ت

ي 
ي يتبناها مؤتمر العمل الدوىلي والتعاون الف�ن

ي تتبناها دولٌة ما تَُؤثِّر عل االتفاقيات والتوصيات ال�ت
ن والممارسات ال�ت إن القوان�ي

، كما تتأثر بها عل حد سواء.    ي يقوم بها مكتب العمل الدوىلي
وجهود الدعوة ال�ت
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  هل تعمل أعراف العمل عل مساعدة السوق أم إعاقته؟ . 7.2

ين، كان يُنظر إليه عل أنه استجابة للفقر الناتج عن فقدان  ي أوائل القرن الع�ش
ي أوروبا �ن

ن البطالة الأول مرة �ن ي تأم�ي
عندما تم تب�ن

يعات القانونية الخاصة بالحد االأقىص لساعات العمل والحد االأد�ن للأجور ولوائح الصحة والسلمة؛  ي الت�ش
الوظائف، وتم تب�ن

ن حماية حرية تكوين الجمعيات والتفاوض الجماعي؛  ي قوان�ي
. كما تم تب�ن ن ن أحوال العمل ومستوى معيشة العامل�ي بغية تحس�ي

ي تمخضت 
ي كان أصحاب العمل يتمتعون بها، وكان يُنظر إىل ظهور قانون العمل والمؤسسات ال�ت

ة القوة التفاوضية ال�ت ن لموازنة م�ي
ي التاريخ الحديث. 

عنه عل أنه أحد االنتصارات العظمى �ن

ـــ هي سبب للبطالة  ي أجزاء عديدة من العالم الناميـ 
ي تم تبنيها بشكل كب�ي �ن

ـــ ال�ت ون أن هذه االأعراف عينهاـ  واليوم، يرى كث�ي
ن وإنهاء الخدمة وساعات العمل قد عرقل االستثمار مسبًبا معاناة  واالأنشطة غ�ي المنظمة. كما يُعتقد أن تنظيم أشياء مثل التعي�ي

للفق�ي أك�ش مما يعانيه بالفعل. 

النموذج القياسي للعرض والطلب عل العمل 

ح بشكل رئيسي من خلل بروز نظرية اقتصادية واحدة: النموذج االقتصادي القياسي للعرض  ُ ي التفك�ي قد رسش
إن هذا التحول �ن

ن عدد أقل من  والطلب عل العمل. فهذا النموذج يدعي أنه مع ارتفاع االأجور ترتفع تكاليف العمل؛ ومن ثم تقوم المنشأة بتعي�ي
. وتؤدي هذه النظرية إىل ما يفيد أن صانعي السياسات سيكونون عل درجة من الحكمة للتخلص من أعراف العمل ؛ الأنها  ن العامل�ي

 . ي طريق سوق العمل التنافسي
بمثابة عقبات »مصطنعة« �ن

ت  ي أوروبا الجنوبية؛ حيث أُج�ب
ا. ويمكن رؤية تأث�ي النموذج �ن وعل مستوى المنشأة الفردية، يبدو النموذج القياسي منطقيًّ

اتيجية السياسة هذه لم تُجِد  ن التنافسية وتقليل البطالة. ومع ذلك، فإن اس�ت ي مسعى لتحس�ي
الحكوماُت عل خفض االأجور �ن

ن الموجودين، بغض النظر عما إذا كانت سوق العمل عل درجة  نفًعا؛ ففي معظم البلدان، هناك وظائف أقل من عدد العامل�ي
ن مزيٍد من  عالية من التنظيم أم ال. ففي ظل اقتصاد راكد وطلب متناقص عل السلع والخدمات، ال تقوم المؤسسات بتعي�ي

ا عل المستوى الفردي قد يتهاوى عل المستوى االجتماعي  العمال، بغض النظر عن مدى انخفاض تكلفة العمل، وما يبدو منطقيًّ
االأشمل.  

ن النموذج القياسي والعالم الذي نعيش فيه، فبعض المنشآت والصناعات تدفع أك�ش من بعضها االآخر،  ثمة تناقضات أخرى ب�ي
ي تلك المنشآت هي عينها دون اختلف. ومن المشكوك فيه أن تكون الرواتب 

ي يتم القيام بها �ن
ح�ت وإن كانت الوظائف ال�ت

كات هي نتاج العرض المحدود والطلب المرتفع.   ي ال�ش
ن �ن ن التنفيذي�ي الضخمة للمسؤول�ي

ورغم ضعف النموذج االقتصادي القياسي للعرض والطلب عل العمل، فإنه ال يزال المبدأ الحاكم لعملية صنع السياسات 
االقتصادية، ويشكل تهديًدا لنقابات العمال والحكومات المهتمة بإعادة توجيه سياسة االقتصاد الكلي نحو التشجيع عل التشغيل.  

ًحا أفضل لما نراه حولنا؟  هل هناك نظريات اقتصادية أخرى تقدم رسش

ــــ إن أصحاب العمل لديهم مجال واسع لتحديد االأجور؛ ومن هنا  ي كلية لندن للقتصادـ 
ــــ أستاذ االقتصاد �ن يقول أالن مانينجـ 

ي سوق العمل تعطي 
ا بكل مع�ن الكلمة )Manning, 2003(. ووفًقا لما ذكره مانينج، هناك فروق �ن فإن سوق العمل ليس تنافسيًّ

ن معلومات قليلة حول فرص العمل  أصحاب العمل قوة سوقية، بما يسمح لهم بتحديد االأجور؛ أوالً: غالًبا ما يكون لدى العامل�ي
ن عن العمل، فقد ال تكون  ي ترك وظيفة للبحث عن وظيفة أخرى، وهذا أمر مفهوم. وإذا كانوا عاطل�ي

ددون �ن البديلة، كما أنهم ي�ت
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لديهم القدرة المالية للصمود ح�ت الحصول عل فرصة أفضل. ولعل سهولة الحركة والتنقل عامل آخر؛ فليس من الممكن دائًما 
ن االنتقال إىل وظيفة أفضل. كما يتأثر البحث عن وظيفة بمسؤوليات الرعاية االأرسية. ويمكن لهذه العوامل أن تحدَّ من  للعامل�ي

ي يستطيع العامل أن يخصصها للعمل، وإىل أي مدى يمكنه الذهاب للبحث عن وظائف جديدة.  
عدد الساعات ال�ت

ــــ  ي وبياتريس ويبـ 
إن نموذج مانينج يلقي الضوء عل بعض ملمح سوق العمل، وليس كلها عل االأرجح. فلقد استند سيد�ن

، ولكنهما زعما أن  ي تحليلهما إىل النموذج التنافسي
ـــ �ن ي الكتاب القديم الديمقراطية الصناعيةـ 

عندما كانا يكتبان منذ قرن مىصن �ن
ن والمجتمع )Webb and Webb, 1902(؛ ولذلك فإن حالة عدم الفاعلية تلك تستدعي التنظيم.  الة لكل من العامل�ي النتائج غ�ي فعَّ

ن قد أدى إىل أجور منخفضة بدرجة أقل من أن تغطي التكاليف االجتماعية للعمل. وزعما أن  حا كيف أن يأس العامل�ي لقد رسش
ي تقل عن مستوى الكفاف قد استلزمت تكلفة 

ي وضع جيد، وأن االأجور ال�ت
بقاء عل العامل وأرسته �ن االأجور يجب أن تكون كافية للإ

فقار  ي غياب العون العام، كان للإ
امج االجتماعية لدعم الفقراء. و�ن اجتماعية. لقد تحمل المجتمع هذه التكاليف من خلل ال�ب
ي شكل انتشار الجريمة واالأمراض واالضطرابات االجتماعية.   

تكلفته السلبية عل المجتمع �ن

ي من شأنها أن تتجنب انتشار ما أسمياه »الصناعات 
إن ويب وويب يؤيدان سياسات الحد االأد�ن للأجور، وهي السياسات ال�ت

فا بأنه رغم أن بعض المؤسسات التجارية لن تستطيع البقاء إذا ما تم إجبارها عل دفع أجور أعل، فإن  الطفيلية«. وقد اع�ت
ي الفاعلية الصناعية« 

سهام �ن ي نهاية المطاف عن طريق »وقف االنحطاط« و«االإ
 أرضية االأجور الجديدة سوف تفيد المجتمع �ن

 .)op. cit., p. 767(

كيف نعرف ما إذا كانت أعراف العمل تحقق أهدافها أم ال؟ 

ات. فعل سبيل المثال،  ا من المتغ�ي ًا جدًّ ن قياس أداء أعراف للعمل؛ نظًرا الأن االأمر يشمل عدًدا كب�ي من الصعب عل االقتصادي�ي
ي سوق العمل. وقد نحتاج إىل المزيد من 

يمكن للعديد من أعراف العمل وتدخلت السياسة أن تجتمع مًعا لزيادة مشاركة المرأة �ن
ي تَُمكن من العمل بعض الوقت بأجور مقدرة بالنسبة والتناسب مع العمل كل الوقت. وقد نحتاج إىل سياسات لتوف�ي 

الوظائف ال�ت
ي سوق العمل؛ ولذا فإن 

الرعاية للطفل والتعليم الخاص بالطفولة المبكرة. إن ساعات العمل تؤثر عل قدرة االأرسة عل المشاركة �ن
ن  يبية بحيث ال تعاقب العامل�ي سياسات التعليم قد تحتاج إىل مواءمة مع سياسات سوق العمل. كما يجب تصميم السياسة ال�ن

ال. وإن قياس االآثار  ن بشكل فعَّ ن المناهضة للتمي�ي ورة. وقد تكون هناك حاجة كذلك إىل إنفاذ القوان�ي لبعض الوقت دون �ن
المجمعة لكل هذه التدخلت لهو أمر صعب.

يعات حماية العمل، والحد االأد�ن للأجور؛  ثمة مبدآن من أعراف العمل يمكنهما توضيح هذه النقطة توضيًحا جيًدا، أال وهما: ت�ش
وسوف نناقشهما الحًقا من حيث: النظرية الخاصة بهما، والحجج المؤيدة والمعارضة لهما.
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يعات حماية العمل . 7.3  ت�ش

ا عل االأقل  يًعا أساسيًّ يعات حماية العمل أحد أعراف العمل، وتهدف إىل زيادة االأمن الوظيفي. ولعل كل دولة تقريًبا تطبق ت�ش تُعد ت�ش
لحماية العمل؛ ومن االأمثلة المشهورة عل ذلك قواعد التوظيف، وإنهاء الخدمة، أو القيود عل استخدام العمالة المؤقتة. 

ن الذين تم فصلهم من العمل أو تم إنهاء  ي كافة أنحاء العالم تُلزم أصحاب العمل بتعويض العامل�ي
إن معظم الدول �ن

كة وعل الراتب.  خدماتهم من خلل تعويض إنهاء الخدمة. وعادة ما يعتمد المبلغ المدفوع عل عدد سنوات العمل لدى ال�ش
اط  ي حالة الفصل من العمل. ومن االأمثلة كذلك اش�ت

ي قاعدة أن المنشآت يجب أن تُعطي إخطاًرا مسبًقا �ن
وهناك مثال آخر يتمثل �ن

  .)Muller, 2011( ن مناقشة القرارات المتعلقة بالفصل من العمل الأسباب اقتصادية مع ممثلي العامل�ي

ة مثلما  وترد بعض االستثناءات عل هذه القواعد؛ ففي بعض البلدان ال يكون قانون الفصل من العمل ُملزًِما للمنشآت الصغ�ي
ن لقانون الحماية من الفصل من الخدمة.   ة موظف�ي ي يعمل بها أقل من ع�ش

ي ألمانيا؛ حيث ال تخضع المنشآت ال�ت
يحدث �ن

أك�ش 
ي هو ما اذا 

ما يقلق�ن
ي آمنة

كانت وظيف�ت
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الرسائل الرئيسية لتوجيهات منظمة العمل الدولية الخاصة بقواعد إنهاء الخدمة. 

ي إصدارها اتفاقية إنهاء االستخدام )رقم 
، وذلك �ن ن وضعت منظمة العمل الدولية توجيهات حول إنهاء خدمة الموظف�ي

 .)ILO, 1982( )158

عىل من ت�ي هذه القواعد؟ 

، مع بعض االستثناءات كتلك المتعلقة بأصحاب  • ن  عل كافة فروع النشاط االقتصادي وعل جميع العامل�ي
ة اختبار.  العقود المؤقتة أو الذين يقضون ف�ت

ما القواعد؟

ي متصل بقدرة العامل أو ت�فه أو بناء  •
 االمتناع عن فصل العامل من الخدمة ما لم يكن هناك سبب قانو�ن

عل مطالب تشغيلية للمنشأة. 

ة إخطار معقولة أو تعويض بدالً عنها، ما لم يكن مذنًبا  • ي ف�ت
 للعامل المقرر فصله من العمل الحق �ن

. بارتكاب سوء ت�ف خط�ي

 عندما يتوقع رب العمل إجراء حاالت فصل الأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية أو ما شابه عل نحو  •
ن والجهة المختصة  ن عل رب العمل إخطار ممثلي العامل�ي

َّ يؤثر عل عدد محدد من القوى العاملة، يتع�ي
ي أقرب وقت ممكن.

)مثل وزارة العمل( �ن

ي الحصول عل بدل  •
ـــ �ن ــــ وفًقا للقانون والممارسات الوطنيةـ   للعامل الذي تم فصله من العمل الحقـ 

ه من أشكال الضمان االجتماعي. ن البطالة أو غ�ي و/أو إعانات إنهاء الخدمة من تأم�ي

ي الطعن عل ذلك الفصل أمام جهة  •
 للعامل الذي يرى أنه قد ُفِصَل من العمل بطريقة غ�ي عادلة الحقُّ �ن

محايدة )كالمحكمة(. وإذا خُلصت الجهة المحايدة إىل ما يفيد أن الفصل غ�ي عادل، فإن بمقدورها أن 
تعلن بطلن الفصل، وأن تأمر بإعادة الوضع إىل ما كان عليه و/أو سداد تعويض ملئم.

يعات حماية العمل : ما تقوله لنا النظريات  آثار ت�ش

نتاجية. يعات حماية العمل عل قرارات العامل ورب العمل بعدة طرق تؤثر بدورها عل تكاليف العمل والتشغيل واالإ  تؤثر ت�ش
 .)Cazes, 2013( 

يعات حماية العمل  االآراء المؤيدة لت�ش

يعات حماية العمل تزيد إنتاجية العمل؛ فهي تؤدي بوجه عام إىل علقة عمل أك�ش استقراًرا وثباتًا،  ن أن ت�ش ن النظري�ي يرى بعض الباحث�ي
يعات حماية  وتُحسن االأداء االقتصادي. وحيث إن قواعد مثل خطط تعويضات إنهاء الخدمة تجعل الفصل من العمل أك�ش كلفة، فإن ت�ش

ي القوى العاملة الخاصة بهم عن طريق توف�ي فرص إعادة التدريب وصقل المهارات. 
التشغيل تعطي أصحاب العمل حافزًا للستثمار �ن

ات التكنولوجية. وبحسب هذا الرأي،  ي مواكبة التغ�ي
نام بالعمل والرغبة �ن ، سيعمل االأمن الوظيفي عل تشجيع االل�ت ن ي ما يتعلق بالعامل�ي

و�ن
ن المنشآت، فهي  ي ما ب�ي

اتيجيات »السباق نحو القاع« �ن اتيجيات التنافسية »غ�ي االأخلقية« أو اس�ت يعات حماية العمل تمنع االس�ت فإن ت�ش
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هم عل التنافس عل أساس الجودة واالبتكار وليس تكاليف العمالة المنخفضة.  تج�ب

يعات حماية العمل تزيد حماية الفئات الضعيفة. ومن أمثلة تلك الحماية اللوائح المتعلقة بإجازات الحمل والوضع وقواعد  كما أن ت�ش
ا.   ن االأك�ب سنًّ االأقدمية للعامل�ي

يعات حماية العمل تزيد تكاليف إنهاء  ي حالة االنكماش االقتصادي. وحيث إن ت�ش
يعات حماية العمل أن تكون عامل استقرار �ن ويمكن لت�ش

ات الركود. إنها تضمن وجود قواعد واضحة  ي أثناء ف�ت
ي وظائفهم ح�ت �ن

ن عل المنشآت، فإنها عل االأرجح سوف تبقيهم �ن خدمة العامل�ي
ي حالة فصلهم من الخدمة الأسباب اقتصادية أو تشغيلية؛ ففي بعض البلدان مثلً يتم إلزام 

ن �ن وإجراءات إدارية تزيد االأمن للعامل�ي
ا، إذا أمكن، عند إلغاء مناصبهم. ن داخليًّ المنشآت بإعادة توزيع العامل�ي

ن المجتمع والمنشآت الفردية؛ فعل سبيل المثال: إذا ُطلب من  يعات حماية العمل توزع تكاليف العمالة الزائدة بالتساوي ب�ي كما أن ت�ش
ن لتسهيل إعادة توظيفهم، فإن هذه التكاليف ال تقع عل عاتق مراكز التوظيف الممولة  ن المفصول�ي كات تمويل تدريبات إضافية للعامل�ي ال�ش

من قبل الدولة.  

يعات حماية العمل  االآراء المعارضة لت�ش

ن عل المنشآت إعطاء 
َّ يعات حماية العمل تقلل فرص التشغيل المنتظم؛ فمثلً عندما يتع�ي يرى باحثون نظريون آخرون أن ت�ش

ح بعض  ة زمنية معينة. وتق�ت ي دفع رواتب للعمالة الزائدة لف�ت
إخطار مسبق بإنهاء الخدمة الأسباب اقتصادية، يجب عليها االستمرار �ن

النماذج النظرية أن هذه اللوائح تؤدي إىل إحجام أصحاب العمل عن خلق وظائف منتظمة. فبدالً عنها يمكنهم استخدام العمال غ�ي 
يعات حماية العمل. ي ال تنطبق عليها عادًة ت�ش

ن أو العقود المؤقتة ال�ت المنظم�ي

ي 
ن المنشآت وتبطئ عملية ضبط القوى العاملة �ن ي ما ب�ي

يعات حماية العمل تعوق حرية تدفق العمالة �ن يرى باحثون نظريون آخرون ت�ش
، سوف تنهار الوظائف االأقل إنتاجية وتنشأ الوظائف االأك�ش إنتاجية.  ي

االأوقات السيئة اقتصاديًّا. وبمرور الوقت ومع التطور والتقدم التق�ن
ي نمو 

كات إىل عدم الفاعلية والتأخر �ن ن أمرًا مكلًفا لل�ش ي تجعل إنهاء خدمة العامل�ي
وسيؤدي وجود لوائح مثل تعويضات إنهاء الخدمة ال�ت

 .)Martin and Scarpetta2011(  االنتاجية

«؛  ن « و«غ�ي المشمول�ي ن ن »المشمول�ي يعات حماية العمل إىل حاالت من عدم التكافؤ عن طريق زيادة الفجوة ب�ي وقد تؤدي ت�ش
( سوف يتمتعون بأفضلية  ن ي وظائف عل درجة عالية من االأمان المكفول من خلل قانون حماية العمل )المشمول�ي

فالذين يعملون �ن
ي حد ذاته أن يكون 

ن يمكن �ن (. ومع ذلك، فإن وجود غ�ي المشمول�ي ن ي وظائف غ�ي محمية )غ�ي المشمول�ي
مقارنة بمن يعملون �ن

ي نشاٍط ما، قد يلجأ إليه أصحاب 
ي التنظيم. وبدالً من استخدام العمل المؤقت كطريقة مؤقتة للتعامل مع زيادة �ن

نتيجة للفشل �ن
اتيجية متواصلة لتجنب لوائح التشغيل.  العمل كاس�ت
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يعات حماية العمل؟  نا به االأبحاُث عن آثار ت�ش ما الذي تخ�ب

ي دول معينة )دراسات خاصة بدولة منفردة( قد ال تنطبق عل الدول االأخرى؛ نظًرا للختلفات من 
ي تجرى �ن

إن نتائج االأبحاث ال�ت
ي تُجرى عل عدة دول 

حيث طبيعة حماية العمل ومداها والظروف االقتصادية وسمات سوق العمل. ولذلك تسعى الدراسات ال�ت
ي إيجاد بيانات 

إىل معالجة هذه المشكلة باستخدام بيانات من دول عديدة. غ�ي أن التحدي الذي يواجه هذه الدراسات يكمن �ن
ات مخت�ة لتقييم »�امة« قانون حماية  قابلة للمقارنة لعدد كب�ي من الدول. لقد قامت بعض المنظمات الدولية بتطوير مؤرسش

ي بلدان عديدة وتصنيفها وفًقا لذلك. 
العمل �ن

المستقر  العمل 

يعات حماية العمل تؤدي إىل عمالة أك�ش استقراًرا عن طريق الحّد من معدل الدوران. فبعد أن قام  ي عل أن ت�ش
يؤكد الدليل البح�ش

ي 
ة، بينت االأبحاث أن معدالت الدوران قد انخفضت �ن ي 1990 بزيادة قيود إنهاء الخدمة عل المنشآت الصغ�ي

ي إيطاليا �ن
إصلح جرى �ن

ي أُجريت عل دول عديدة تؤيد هذه النتيجة؛ فلقد وجدت 
كات المتأثرة ) Kugler and Pica, 2008,pp. 78-95(. إن الدراسات ال�ت ال�ش

ن وإنهاء  دراسة أُجريت باستخدام عينة من ستة ع�ش اقتصاًدا من االقتصادات الصناعية والناشئة دليلً قويًّا عل أن لوائح التعي�ي
)Haltiwanger et al., 2010( الخدمة تميل إىل خفض معدل الدوران

ي ضبط القوى العاملة لديها، فإن ذلك 
ويرى مؤلفو دراسٍة أخرى أُجريت عل عدة دول أنه عندما يكون لدى المنشآت مرونة أقل �ن

ن يستفيدون من هذا النوع من اللوائح.  يمكن أن يعوق نمو االنتاجية مع أنهم يقرون بأن العامل�ي
 .)Lafontaine and Sivadasan, 2009( 

التشغيل  مستويات 

يعات حماية التشغيل تقلِّص مستويات التشغيل واهية وغ�ي مقنعة مطلًقا. ومع ذلك، فهناك اتفاق  إن الحجة القائلة بأن ت�ش
«؛ فعل سبيل المثال: توصلت دراسة عن  ن « وغ�ي المشمول�ي ن ن »المشمول�ي واسع االنتشار عل أن تلك اللوائح تزيد الفجوة ب�ي

ن  ن غ�ي المشمول�ي ن العامل�ي ي ما ب�ي
ي إسبانيا إىل أن معدالت الفصل من العمل أعل �ن

ن �ن ن والمؤقت�ي االآثار المختلفة للعمال الدائم�ي
 .)2077-Boeri and Jimeno, 2005, pp. 2057( يعات حماية العمال بت�ش

االأثر عل الشباب 

ن التشغيل  يعات حماية العمل عل بطالة الشباب غ�ي حاسم كذلك. فقد توصلت بعض الدراسات إىل أن قوان�ي إن أثر ت�ش
ن توصل البعض االآخر إىل أنه ليس لها  ي ح�ي

ا إىل سوق العمل )Botero et al., 2004(، �ن الصارمة تعوق وصول العمال االأصغر سنًّ
  .)Noelke, 2011( أي تأث�ي يُذكر

المنشآت  حجم 

ن اللوائح بأنها أك�ش �امة  يعات حماية العمل تقلِّل حجم المنشآت؛ ففي إيطاليا تتم�ي ي بعض الدول أن ت�ش
أوضحت الدراسات �ن

ي يقل حجمها 
كات ال�ت ي عام 2003 أن ال�ش

ن فيها عل 15 عاملً. وبينت دراسة أُجريت �ن ي يزيد عدد العامل�ي
بالنسبة للمنشآت ال�ت

، ح�ت ال تتجاوز حدَّ الخمسة ع�ش  قليلً عن هذا الحد الفاصل تحجم عن النمو، مقارنة بالمنشآت االأصغر بكث�ي أو االأك�ب بكث�ي
.)Garibaldi et al., 2003( ًعامل
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البحوث  تفس�ي 

ي 
ًا ما تكون هناك نقاط ضعف �ن . فكث�ي ن الناقد والخب�ي وري الأعضاء النقابات العمالية النظُر إىل مثل هذه الدراسات بع�ي من ال�ن

يعات حماية العمل سيكون لها أثر عل  ض معظُم االأبحاث أن ت�ش ي تنفيذ البحث أو تفس�ي نتائجه. وتف�ت
المنهجية المستخدمة �ن

ي 
ي تعا�ن

ي االتجاه االآخر؛ فعل سبيل المثال: قد يكون االأمر أنَّ الدول ال�ت
النتائج االقتصادية، دون مراعاِة أنه قد يكون لها أثر يس�ي �ن

يعات أك�ش �امة لحماية  من ركود اقتصادي وبها معدالت خلق وظائف منخفضة تميل إىل حماية الوظائف الحالية من خلل ت�ش
يعات حماية العمل، وليس الجانب االآخر للأمر.   ي تؤدي إىل ت�ش

التشغيل. وقد تكون االأحوال االقتصادية هي ال�ت

ًا  ي تشمل عدة دول، كث�ي
ي دراساتهم. ففي الدراسات ال�ت

ي يستخدمونها �ن
ات ال�ت ن للمؤرسش ي طريقة اختيار الباحث�ي

يُرجى النظُر بعناية �ن
ات من  يعات حماية العمل، حيث تتألف هذه المؤرسش ات المخت�ة لقياس أشياء مثل »�امة« ت�ش ما يجري استخدام المؤرسش

ات  نا البحث بما يكفي عن أثر هذه المؤرسش ن والفصل من الخدمة(. وقد ال يخ�ب ات فرعية )مثل عدة قواعد مختلفة للتعي�ي عدة مؤرسش
الفرعية المختلفة.  

يعات حماية العمل.  نفاذ الفعلي لت�ش ومن القيود البحثية المتكررة االأخرى عدم مراعاة درجة االإ

 الحد االأد�ن للأجور . 7.4

ي صفوف عمال 
ي عام 1894، ضجة �ن

ي نيوزيلندا �ن
أحدث التحرك من أجل الحدِّ االأد�ن للأجور، الذي تم استحداثه الأول مرة �ن

ين. واليوم، تطبق أك�ش من 90 بالمائة من دول العالم شكلً من أشكال قانون الحد  ي أوائل القرن الع�ش
المصانع االستغللية �ن

 .)ILO, 2013a( االأد�ن للأجور

 Saget,( ن وتعزيز قوتهم التفاوضية ن رفاهية العامل�ي ي تحس�ي
يكمن الهدف الرئيسي من الحد االأد�ن للأجور كمبدأ عمل أساسي �ن

2001(. وغالًبا ما يؤثِّر الحد االأد�ن للأجور عل النهاية الدنيا من سلسلة االأجور، وذلك عن طريق وضع حدٍّ أد�ن للأجور.  

ن  ن ممثلي الحكومة وممثلي العامل�ي ي ما ب�ي
يتم تحديد الحد االأد�ن للأجور من خلل عمليات تثبيت معقدة تتضمن تشاورات �ن

ًا ما تستند تلك التشاورات إىل مناقشات حول كيفية تأث�ي الحد االأد�ن للأجور عل نتائج سوق العمل، كما أن  وأصحاب العمل، وكث�ي
، مثل التضخم أو النمو االقتصادي، تؤثر عل هذه المناقشات.   أحوال االقتصاد الكلي

ن الدول؛ فالعديد من الدول، عل  ي ما ب�ي
اطات االأهلية وتكرار التعديلت اختلًفا شديًدا مع مرور الوقت و�ن تختلف المعدالت واش�ت

ا فقط عل قطاعات محددة، وبعض الدول لديها معدالت أد�ن لبعض الفئات مثل  سبيل المثال، تطبق الحد االأد�ن للأجور جزئيًّ
الشباب. يوضح الشكل رقم 1 عينة للحد االأد�ن للأجور حول العالم. 
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) ائية )بالدوالر االأمريكي الشكل 1: الحد االأد�ن للأجور حول العالم، 2011، عامل تحويل تعادل القوة ال�ش
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 ILO, 2012 :المصدر

مالحظات: تش�ي البيانات الخاصة بباكستان إىل الحدِّ الأد�ف لالأجور للعمالة غ�ي الماهرة. وتش�ي البيانات الخاصة بالمملكة المتحدة إىل الحد الأد�ف لأجور 
ي القطاع الخاص. )العمال المهاجرون ل يشملهم الستبيان(. 

ف �ف ف العامل�ي . وتش�ي البيانات الخاصة بُعمان إىل الحد الأد�ف لالأجور للعماني�ي ف البالغ�ي

الرسائل الرئيسية لتوجيهات منظمة العمل الدولية الخاصة بتحديد الحد االأد�ن للأجور 

تم التصديق عل اتفاقية تحديد الحد االأد�ن للأجور، 1970 )رقم 131( الصادرة عن منظمة العمل الدولية من قبل 116 
دولة )ILO, 1970(. إنها توجز العنا� الرئيسية الواجب مراعاتها عند تحديد مستوى الحد االأد�ن للأجور. 

المادة 3 

مكان وبما يتفق مع الممارسات والظروف  ي االعتبار لتحديد المستويات الدنيا للأجور، بقدر االإ
ي تُؤخذ �ن

تشمل العنا� ال�ت
الوطنية .

ي البلد وتكاليف المعيشة وإعانات  •
 احتياجات العمال وعائلتهم، مع مراعاة المستوى العام للأجور �ن

الضمان االجتماعي ومستويات المعيشة النسبية للمجموعات االجتماعية االأخرى. 

ي بلوغ مستوى  •
نتاجية، والرغبة �ن  والعوامل االقتصادية، ومنها متطلبات التنمية االقتصادية، ومستويات االإ

مرتفع من التشغيل والحفاظ عليه. 

المادة 4 

بقاء عل إجراءات تتلءم مع الظروف الوطنية  • نم كل دولة عضو تصدق عل هذه االتفاقية بإقامة أو االإ تل�ت
ن باالأجر وتعديلها من وقت الآخر.  يمكن من خللها تحديد االأجور الدنيا لمجموعات العامل�ي

ن عند وضع مثل تلك  • توضع أحكام بشأن التشاور الكامل مع ممثلي أصحاب العمل والعمال المعني�ي
االإجراءات واستخدامها وتعديلها. 
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آثار الحد االأد�ن للأجور: ما تقوله لنا النظريات 

 . تعتمد النظريات الخاصة بالحد االأد�ن للأجور إىل حد كب�ي عل نموذج سوق العمل االأساسي

االآراء المعارضة للحد االأد�ن للأجور 

اض أن المنشآت، السيما  ن إىل القطاع غ�ي المنظم، عل اف�ت يرى المعارضون للحد االأد�ن للأجور أنه يزيد البطالة، ويدفع العامل�ي
اط دفع أجور أعل. ؛ وذلك بسبب اش�ت ن ن العدد عينه من العامل�ي المنشآت االأصغر، لن يكون بمقدورها تعي�ي

ن لديهم وصول غ�ي محدود إىل خيارات التشغيل، و  ض أن العامل�ي ويستند هذا الرأي إىل نموذج سوق العمل التنافسي الذي يف�ت
ء يحفز أصحاب العمل لتقديم أك�ش من مجرد  ي

؛ ومن هنا فل سش ن ي خيارات التعي�ي
أن أصحاب العمل لديهم خيار غ�ي محدود �ن

الحد االأد�ن للأجر الذي سيقبل به العاملون. ونتيجة لذلك، بحسب توقع النظرية، فإن استحداث حدٍّ أد�ن للأجور أعل من ذلك 
 .)Fox, 2006( المستوى سوف يج�ب أصحاب العمل عل تقليل العمالة

هم عل البحث عن بدائل مثل التكنولوجيا الحديثة  ثمة رأي آخر بأن الحد االأد�ن للأجور يقلِّل ربح أصحاب العمل التجارية، ويج�ب
ن من دول ليس  نتاج إىل موردين خارجي�ي ــــ قد يقوم أصحاب العمل بإسناد االإ ـ  كات االأك�ب ي حالة ال�ش

ــــ كما �ن الموفرة للعمالة أوـ 
  .)Neumark and Wascher, 2007( لديها حد أد�ن للأجور أو لديها مستوى أقل من الحد االأد�ن للأجور

ات  ي ف�ت
وهناك رأي ثالث معارض للحد االأد�ن للأجور؛ إذ يرى أن الحد االأد�ن للأجور يمنع المنشآت من خفض تكاليف االأجور �ن

ي الكفاءة االقتصادية. فعدم القدرة عل خفض االأجور إىل ما دون الحد االأد�ن 
االنكماش االقتصادي، مما يؤدي إىل أوجه قصور �ن

ي تلك  ي الفق�ي الذي يش�ت
للأجور، عل سبيل المثال، قد يج�ب المؤسسات التجارية عل زيادة أسعار بضائعها وخدماتها، وسيعا�ن

  .)Berg and Kucera, 2008( .ًالبضائع والخدمات أك�ش ممن هم أي� حاال

لدي أخبار جيدة وأخرى سيئة 
فع  لك.... الجيدة... اّن الحكومة س�ت

الحد االأد�ن للأجور

عظيم... 
والسيئة؟

سوف تطرد 
ال أستطيع 

تحمل 
التكاليف
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االآراء المؤيدة للحد االأد�ن للأجور 

ن الذين يدعمون الحد االأد�ن للأجور ال يقبلون نظرية وجود سوق عمل تنافسية بشكل مثاىلي حيث يكون  ن النظري�ي إن الباحث�ي
ن حرية االنتقال من وظيفة إىل أخرى لتحقيق أقىص استفادة من مدخولهم وجودة وظائفهم. ويرى أولئك الباحثون أن  للعامل�ي

، وضمان تحقيق مستوى معيشة الئق لهم ولعائلتهم.  ن الحدَّ االأد�ن للأجور عامٌل حاسم لحماية العامل�ي

ي العمل أك�ب من عدد الوظائف المتاحة، يسهل دفع أجور 
ن �ن ن الراغب�ي ي سوق العمل الواقعية، عندما يكون عدد العامل�ي

و�ن
ًا ما تعتمد عائلتهم  ن الضعفاء، وال يكون هناك مستكشفون يبحثون عن العمالة منخفضة االأجر. وكث�ي أقل مما ينبغي للعامل�ي
كوا  عل مكتسباتهم وحدها، وهذا صحيح بالنسبة إىل %46 من عائلت العمال المتأثرين )Fox, 2006(، ومن غ�ي المرجح أن ي�ت

ا.    وظائفهم ح�ت وإن كانت االأجور منخفضة جدًّ

نتاجية؛ فعند تطبيق الحد االأد�ن للأجور يصبح من مصلحة رب العمل  ن االإ ويذكر رأي آخر مؤيد للحد االأد�ن للأجور أنه يحسِّ
ام بمعاي�ي السلمة والصحة.   ن ي القوى العاملة بالتدريب، وكذلك االل�ت

االستثمار �ن

ين، إىل مكافحة المصانع  ي الجزء االأول من القرن الع�ش
ي الواليات المتحدة، �ن

وقد تم توجيه العديد من معاي�ي العمل االأوىل �ن
االستغللية. ففي بعض االأحيان عملت المصانع بأنظمة العمل المدفوع بالقطعة، ولم تكن هناك معاي�ي للصحة والسلمة. 

، غ�ي أن ذلك كان له أثر بسيط عل أصحاب العمل بسبب نظام العمل المدفوع  ن وأثرت أماكن العمل الضيقة عل إنتاجية العامل�ي
ت الحوافز  َّ بالقطعة. إن المبدأ االأساسي الخاص بالحد االأد�ن للأجور ولوائح الصحة والسلمة ومتطلبات الحد االأد�ن للأجور قد غ�ي

نتاج وإجراء تحسينات تكنولوجية. ومن حيث التطبيق  المتاحة الأصحاب العمل؛ حيث أصبح من مصلحتهم تطوير عمليات االإ
  .)Berg and Kucera, 2008( ي الواليات المتحدة االأمريكية

، اختفت المصانع االستغللية إىل حد كب�ي �ن العملي

ية االقتصادية أنه رغم أن الحد االأد�ن للأجور قد يخلق مثبطات الأصحاب العمل، فإنه يزيد  ن ي النظرية الكين�ي
يرى الباحثون �ن

مما يدخرون من مدخولهم. ن االستهلك؛ فالعمال منخفضو االأجور من المرجح أن ينفقوا أك�ش التشغيل عن طريق تحف�ي

ي الدول 
كما أن الحد االأد�ن للأجور يمكن أن يزيد متوسط االأجور، بما يؤدي إىل مزيٍد من االآثار االقتصادية عل االستهلك والعمالة. و�ن

، وهو ما يُسمى »تأث�ي المنارة«. فإذا تم تحديد  ن ًا ما يُستخدم الحد االأد�ن للأجور كنقطة مرجعية للمنافع االأخرى للعامل�ي النامية، كث�ي
 Gindling and( الحد االأد�ن للأجور عند مستوى ذي مغزى للقتصاد غ�ي المنظم، فإنه قد يزيد أجور القطاع غ�ي المنظم ب�عة

.)Terrell, 2007a; Cazes )2013, p. 207

ًا، تُعت�ب برامج الحد االأد�ن للأجور مستحسنة من وجهة نظر الحكومات؛ الأنها تقلل نفقات برامج الرعاية االجتماعية. فعند  وأخ�ي
 .)Kallem, 2004( زيادة دخل الفئات االأشد فقًرا فإنها تزيد حوافز االنضمام إىل القوى العاملة المنظمة

ي معظم أمريكا اللتينية. وإذا زاد الحد االأد�ن 
ي بعض البلدان يجري ربط منافع الحماية االجتماعية بالحد االأد�ن للأجور، كما �ن

�ن
ازيل؛ حيث يوجد 2.6 مليون  ي ال�ب

عاقة أيًضا، ومثال ذلك ما حدث  �ن ن ضد البطالة واالإ يد المعاشات ومنافع التأم�ي ن للأجور، س�ت
اكات  ن آخرين يتلقون الحد االأد�ن للمعاش غ�ي مدفوع االش�ت عاقة/الفقر/الشيخوخة، وتسعة ملي�ي شخص يعيشون عل منافع االإ

 . ن للعمال الزراعي�ي

ي هكذا دول بمقاومته تجنًبا لزيادة تكلفة 
إن االأثر الماىلي لرفع الحد االأد�ن للأجور يمكن أن يكون واسًعا. وقد تقوم الحكومات �ن

الحماية االجتماعية.
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نا به االأبحاث حول الحد االأد�ن للأجور؟ ما الذي تخ�ب

ورة عل البلدان االأخرى. وغالًبا ما يصعب  ليس هناك حد أد�ن عالمي للأجور، كما أن النتائج المحصلة لبلد ما ال تنطبق بال�ن
ن معرفة آثار الحد االأد�ن للأجور.  إيجاد بيانات قابلة للمقارنة؛ مما يجعل من الصعب عل الباحث�ي

ي الدول النامية غالًبا ما 
ن الدول المتطورة والنامية؛ وذلك الأن القطاع غ�ي المنظم �ن ن دراسات الحد االأد�ن للأجور ب�ي ًا ما تم�ي كث�ي

يشكل نصف سوق العمل. 

ات عل الدول النامية  التأث�ي

ي الدول النامية من حيث ثلث نتائج: 
ات الحد االأد�ن للأجور �ن ي تأث�ي

ي تبحث �ن
هناك المزيد والمزيد من الدارسات ال�ت

ي القطاع المنظم.  •
االأجور والتشغيل �ن

ي القطاع غ�ي المنظم.  •
االأجور والتشغيل �ن

الحد من الفقر.  •

ي كوستاريكا 
ائية للعمالة منخفضة االأجر. �ن ي حماية القوة ال�ش

ويوضح العديد من الدراسات أن الحد االأد�ن للأجور يمكن أن يساعد �ن
 .)Gindling and Terrell, 2007a( ي القطاع المنظم

ي متوسط االأجر �ن
ي الحد االأد�ن للأجور إىل زيادات �ن

وهندوراس، أدت الزيادة �ن
ام؛ ففي هندوراس مثلً، وحدها  ن يجابية للحد االأد�ن للأجور متصلة بقوة باالل�ت ات االإ ومع ذلك، ثمة دليل أيًضا عل أن التأث�ي

 .)Gindling and Terrell, 2007b( نم بالحد االأد�ن للأجور ي قد استطاعت أن تل�ت
ى هي ال�ت كات الك�ب ال�ش

؛ فلقد أوضحت دراسات عديدة أن طريقة تحديد الحد االأد�ن  وري، فإنه ليس العامل الوحيد الذي له تأث�ي ام �ن ن ومع أن االل�ت
ن  ي تحس�ي

ا للأجور، أسهمت طريقة تحديد الحد االأد�ن �ن ا؛ ففي كولومبيا، وهو بلد به حد أد�ن عاٍل نسبيًّ للأجور أيًضا تؤدي دوًرا مهمًّ
ي الجزء االأد�ن ¬)Arango and Pachón, 2003(. إنه الأمر 

ي الجزأين االأوسط واالأعل من توزيع الدخل، ولكن ليس �ن
مكاسب االأرس �ن

ام، مع حماية دخل العمال ذوي  ن ورة أن يتم تحديد الحد االأد�ن للأجور بطريقة تقلِّل فقدان الوظائف وعدم االل�ت ي غاية ال�ن
�ن

االأجر المنخفض.

ي عل االأجور وعمالة القطاع المنظم.  إذا ما تم تحديد الحد االأد�ن للأجور عل نحو صحيح، فإنه يمكن أن يكون له أثر إيجا�ب
 ) ازيل من عام 2000 )266 ريال برازيلي ي ال�ب

ازيل أفضل مثال عل ذلك. فمع أنه قد تم تقريًبا مضاعفُة الحد االأد�ن للأجور �ن وال�ب
(، فإن إضفاء الطابع الرسمي عل القوى العاملة قد ازداد. ووجدت دراسات عديدة أنه خلل  إىل عام 2010 )510 ريال برازيلي
ي الحد االأد�ن 

ي عدم تكافؤ الدخل ترجع إىل الزيادة �ن
ن عامي 2000 و 2008، كانت نسبة 66 بالمائة من االنخفاض �ن ة ما ب�ي الف�ت

ازيل بالحد االأد�ن للأجور  ي ال�ب
ي جزء من هذا االنخفاض يرجع إىل ربط مستويات إعانات الحماية االجتماعية �ن

للأجور؛ وكان السبب �ن
.)Berg, 2010; Saboia, 2007(

ـــ بوصفه إحدى الصناعات الوحيدة المشمولة بالحد االأد�ن للأجور  وقد وجدت دراسة أجريت عل قطاع المنسوجات الكمبوديـ 
ناث العاملت إىل الريف قد ازدادت منذ استحداث الحد االأد�ن للأجور،  ــــ أن التحويلت المالية المرسلة من قبل االإ ي كمبودياـ 

�ن
  .)116-Saget, 2004, pp. 111( وهو االأمر الذي استفاد منه الفقراء الريفيون
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ات عل الدول المتقدمة  التأث�ي

ي الدول المتقدمة دليلً عل أن الحد االأد�ن للأجور يؤدي إىل فقدان الوظائف. بل عل 
ي أُجريت �ن

لم تجد بعض الدراسات ال�ت
ي 

ي صناعة الوجبات ال�يعة �ن
العكس، فإن إحدى هذه الدراسات قد وجدت أن تطبيق مستوى أعل من الحد االأد�ن للأجور �ن

  .)Card and Kruger, 1995( سي قد عمل عل زيادة التشغيل نيوج�ي

ي أوريجون إىل نتيجة مماثلة، موضحًة أن أوريجون بها معدل نمو وظائف أرسع من 41 والية 
كما خلصت مبادرة بحثية أخرى �ن

أمريكية أخرى، وأن أصحاب العمل ذوي االأجور المنخفضة قد أضافوا وظائف بمعدل أرسع بعد تطبيق مستوى أعل من الحد 
  .)Oregon Center for Public Policy, 2005( االأد�ن للأجور

ن أن 
َّ ن البطالة والحد االأد�ن للأجور، وإنما تب�ي ي ماساتشوستس وفلوريدا وهاواي إىل عدم وجود علقة ب�ي

كما خلص بحث أُجري �ن
 .)McLynch, 2004; Fox, 2006( ات الحد االأد�ن للأجور تعتمد عل أشياء مثل درجة التنفيذ وهيكل الحد االأد�ن للأجور تأث�ي

ن  ي بسيط عل التشغيل، السيما بالنسبة للعامل�ي وعل الرغم من ذلك، وجد بعض الدراسات أن الحد االأد�ن للأجور له أثر سل�ب
ار  الشباب )Neumark and Wascher, 2007(. ومع ذلك فإن القرائن قد دلت عل أن مستويات االأجور االأعل تفوق هذه االأ�ن

 .)Fox, 2006( الجانبية السلبية

ي تحديد الحد االأد�ن للأجور 
دور النقابات العمالية �ن

ما الطريقة الواقعية لتحديد الحد االأد�ن للأجور؟ من المتفق عليه بوجه عام أن االأجور يجب أن تعكس إنتاجية االقتصاد؛ فإذا 
ن باالأجر. ويجب أن  ي نهاية االأمر، بما يمثل عقابًا للعامل�ي

نتاجية، فإنها ستؤدي إىل التضخم �ن زادت االأجور بمعدل أرسع من االإ
ي 

ن ذوي االأجر االأقل �ن نتاجية العامة ومعدل التضخم عل نحو يضمن مشاركة العامل�ي يعكس الحد االأد�ن للأجور كلًّ من إيرادات االإ
ايدة وعدم رؤيتهم أجورهم تتلسش بسبب زيادات االأسعار. كما أن أي تحديد للحد االأد�ن للأجور يجب أن يعكس  ن الرفاهية الم�ت

الظروف واالأولويات الوطنية.

وط عل االأقل  ن ورفع مستوى معيشتهم هم وعائلتهم، يجب استيفاء أربعة رسش ولضمان حماية الحد االأد�ن للأجور العامل�ي
  :)ILO, 2008( عند تثبيت أو تعديل مستوى الحد االأد�ن للأجور

ا أم مجموعة من المعدالت لقطاعات ومهن . 1 بقاء عل تصميم نظام الحد االأد�ن للأجور، سواء أكان معدالً وطنيًّ  االإ
ًا. ا وسهل الفهم. االأنظمة شديدة التعقيد تميل الأن تكون أقل تأث�ي مختلفة، بسيًطا نسبيًّ

ن والعوامل االقتصادية.. 2 مراعاة كل من احتياجات العامل�ي

لية. . 3 ن ي ذلك أولئك المعرَّضون للستغلل مثل العمالة الم�ن
، بما �ن ن مّد التغطية القانونية إىل أغلبية العامل�ي

ام. . 4 ن وضع آلية فعالة لفرض االل�ت

ويجب أن تتضمن عملية تحديد الحد االأد�ن للأجور مشاورات كاملة مع المنظمات الممثلة الأصحاب العمل والعمال، وكذلك 
ي تحديد الحد 

اك االقتصاد غ�ي المنظم �ن وري أيًضا إرسش ن الذين يمثلون المصالح العامة للدولة. ومن ال�ن االأشخاص المستقل�ي
ي ما يتعلق بما 

ي الدول النامية. وتوفر اتفاقية تحديد الحد االأد�ن للأجور )رقم 131( توجيهات جيدة �ن
االأد�ن للأجور، وال سيما �ن

 .)ILO, 1970( ي عملية تحديد الحد االأد�ن للأجور وطريقة معالجته
ينبغي معالجُتُه �ن
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ي الدول النامية االإحجاُم عن استخدام المفاوضات الوطنية بشأن الحد 
ي تواجه نقابات العمال �ن

ومن التحديات الرئيسية ال�ت
االأد�ن للأجور كمنتدى لتحقيق أجور أعل لفئتهم الخاصة. وإذا فعلوا ذلك، فإنهم يخاطرون بتقويض عملية تحديد الحد 

ا لحماية الفئة  ا واقعيًّ االأد�ن للأجور، وقد ينتهي االأمر دون التوصل إىل إجماع أو بالتوصل إىل حد أد�ن للأجور ال يمثل حدًّ
.)Saget, 2008, pp. 25–42( العاملة االأك�ش هشاشة
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 العمل والحماية االجتماعية . 7.5

ن أو  عانات الذي تطبقه الدولة للأشخاص وعائلتهم عندما يكونون فقراء أو مر�ن أو معوق�ي إن الحماية االجتماعية هي نظام االإ
عانات من خلل نظام الضمان االجتماعي للدولة،  ن بواسطة آخرين. وقد يتم توف�ي االإ ن أو شبابًا معال�ي ن عن العمل أو مسن�ي عاطل�ي

غاثة، أو من خلل مجموعة من هذه  ن الخاص، أو المدخرات الشخصية، أو مختلف االأعراف االجتماعية ومنظمات االإ أو التأم�ي
 .)United Nations Research Institute for Social Development, 2012( المصادر

ي الدول ذات الدخل االأعل؛ حيث ارتبطت دائًما بوضع الشخص بوصفه مواطًنا 
وقد ظهرت أنظمة الضمان االجتماعي والرفاهية �ن

ن  ؛ مثل: التأم�ي ن ي خطط التأم�ي
اك �ن ي سوق العمل. ومن خلل التشغيل، قام االأشخاص والمنشآت والحكومات باالش�ت

والمشاركة �ن
عاقة  ن الصحي، ومعاشات الشيخوخة واالإ ن االأمومة، والتأم�ي ن ضد المرض، وتأم�ي ن ضد البطالة، والتأم�ي ضد إصابة العمل، والتأم�ي

ائب، يدفع العاملون والمنشآت نظ�ي سبل الحماية مثل المساعدة االجتماعية للفقراء والرعاية الصحية  والوفاة. ومن خلل ال�ن
والتعليم . 

ي إرساء خطط الضمان االجتماعي هذه وجعلها ممكنة من خلل التوسع التدريجي 
لقد ساعدت العمالة المنظمة والعمل الجماعي �ن

ي العمالة ذات االأجر الرسمي ولوائح العمالة الشاملة، وال يمكن إدامة أنظمة الضمان االجتماعي هذه إال من خلل مستويات عالية 
�ن

من العمل المنظم. 

ن الحماية االجتماعية والعمل  فك االرتباط ب�ي

ي السياسة االقتصادية الكلية الذي حدث منذ الثمانينيات، مع تأكيده عل قوى السوق، وقواعد 
ي الجزء الخامس التحوَل �ن

ناقشنا �ن
ي آليات السوق. وينظر هذا المنظور السياسي إىل الحماية االجتماعية أك�ش كما لو كانت 

التجارة الحرة، والحاجة إىل تقليل التدخل �ن
فكًرا متخلًفا، عربة إسعاف تسارع لمعالجة بعض أسوأ نتائج سياسات السوق الحرة. 

ي تستهدف فئات معينة من االأشخاص 
ايد عل السياسات ال�ت ن ن الفاعلية عند ندرة الموارد، كان هناك تأكيد م�ت ي مسعى لتحس�ي

و�ن
ض أن تكون غ�ي  الذين يعانون من حاجة شديدة. وعادة ما تحدد السياسات االجتماعية المستهدفة الفئات الهشة عل أنها من يُف�ت
ي للقادرين عل 

ض أيًضا أن تقوم أسواق العمل بتوف�ي الدعم الكا�ن ن وكبار السن مثلً. ويُف�ت قادرة عل العمل، كاالأطفال، والمعوق�ي
العمل؛ حيث يتم فصل سبل الحماية االجتماعية عن وضع سوق العمل ونتائج التشغيل. 

ي تقوم 
اتيجيات ال�ت ن العمل والحماية االجتماعية، فهي االس�ت اتيجيات الحد من الفقر هي أحد االأمثلة عل الفصل ب�ي إن اس�ت

امج والسياسات  . إنها تصف ال�ب ؛ مثل صندوق النقد الدوىلي والبنك الدوىلي ن كاء الخارجي�ي ة بتطويرها مع ال�ش البلدان الفق�ي
ًا ما تكون  ي سيطبقها بلد ما عل مدار عدة أعوام؛ لتشجيع النمو والحد من الفقر. وكث�ي

االقتصادية الكلية والهيكلية واالجتماعية ال�ت
ي تؤكد عل النمو االقتصادي بدالً من العمالة، من منطلق أن السياسات 

اتيجيات مدفوعة بالسياسات االقتصادية ال�ت هذه االس�ت
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االجتماعية تستطيع، بعد توف�ي الظروف الملئمة للنمو، توجيَه جزٍء من الموارد الُمنَتجة لتوف�ي خدمات اجتماعية )مثل التعليم 
والرعاية الصحية(، ومساعدة محدودة للفئات السكانية الهشة المستبعدة من إعانات النمو )ما يُسمى باالأثر االنتشاري(.  

ي البلدان النامية. 
ي االأشكال الناشئة من الحماية االجتماعية �ن

ن العمل والحماية االجتماعية يمكن أن يُرى �ن كما أن فك االرتباط ب�ي
امج أن تحل بشكل ملئم  ًا بالوضع الوظيفي، وال يمكن لهذه ال�ب وط مثلً ليست مرتبطة ارتباًطا مبارسش امج التحويل النقدي الم�ش ف�ب

ي ارتبطت بصورة 
محل الدخل الوارد من االأجور والبنية التحتية القوية للخدمات والمنافع االجتماعية؛ مثل: معاشات التقاعد ال�ت

 .)UNRISD, 2012( تقليدية بالعمل

ن بعمالة  ي تتم�ي
ي أسواق العمل؛ فتلك ال�ت

ن السياسة االجتماعية والعمل بسبب االتجاهات الناشئة �ن لقد تم إضعاف الروابط ب�ي
ي الدول ذات 

ي العديد من الدول. أما �ن
كاملة وتغطية ضمان اجتماعي كاملة تشكل حصة متناقصة من إجماىلي القوى العاملة �ن

ي سبل الحماية االجتماعية القائمة عل العمالة. كما 
الدخل المرتفع فإن نمو تداب�ي العمالة غ�ي المستقرة قد نجمت عنه فجوات �ن

ي طرأت عل التكنولوجيا واالتصاالت قد قامت بتشتيت فرص العمل حول العالم. وبينما يعد التكامل العالمي 
أن التحسينات ال�ت

نتاجية واالأرباح، فإنه قد أطلق العنان للضغوط التنافسية الهادفة إىل تقليل تكاليف العمالة، ولم يكن العاملون دائًما  جيًدا للإ
نتاجية العالية من خلل أجور محسنة وحماية اجتماعية أك�ش صلبة.  قادرين عل حصد ثمار االإ

ن فقدت المنظمات العمالية أرضيتها؛ وهو االأمر الذي جعل من  ي ح�ي
لقد تحوَّلت القوة التفاوضية لصالح أصحاب العمل، �ن

ي ظل إمكانية استقدام المنتجات والخدمات من مصادر 
الصعب الحفاظ عل العمل الجماعي لدعم الحماية االجتماعية. و�ن

اتيجية خروج إذا ما ُوجد أن تكاليف الحماية االجتماعية مرهقة أك�ش من اللزم. دولية، أصبح الرأسمال اس�ت
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ن العمل والحماية االجتماعية؟  لماذا نحتاج إىل تعزيز االرتباط ب�ي

يجب أن تبقى سياسات الحماية االجتماعية والعمل متصلة عند وضع السياسات؛ للتوصل إىل الحلول القائمة عل النمو المستدام 
طويل االأجل المرتكز عل التشغيل. وهناك دليل كاٍف عل أن أنظمة الحماية االجتماعية تُفيد  االقتصاد وسوق العمل؛ فهي توفر 

ة الركود، داعمًة  الدخل اللزم الستهلك الفئات غ�ي العاملة والمعوقة والُمسنة والهشة، كما تعمل عل استقرار االستهلك أثناء ف�ت
نتاجية العملية  المنشآت ح�ت دورة النمو التالية. كما أن سبل الحماية االجتماعية مثل الرعاية الصحية والسلمة المهنية تزيد االإ

ات الحماية  ناث. إن تأث�ي ن االإ ي ما ب�ي
ء العمالة االأساسية، ال سيما �ن ي

للأشخاص، فضلً عن أن الخدمات االجتماعية نفسها تُنسش
االجتماعية هذه عل العمالة تسمى روابط.

ن العمل والحماية االجتماعية  الروابط الخلفية واالأمامية ب�ي

ي بوركينا 
ي دراسة لمنظمة العمل الدولية حول الحماية االجتماعية والعمل �ن

هناك بعض الروابط الخلفية واالأمامية الموجودة �ن
فاسو وكولومبيا وهندوراس )ILO, 2013(؛ حيث توضح هذه الروابط أن العمل يعزز توقعات النمو والحماية االجتماعية والعكس 

بالعكس.
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- التعليم، التدريب، إمكانية التوظيف. 
- الصحة الفردية والجماعية.

- التنافسية.
ي  بناء الرأسمال الب�ش

- يفيد اإلنفاق على االستهالك. 
- يعزز األسواق المحلية.

-يزيد الناتج المحلي اإلجمالي.
توليد الدخل 

- تولّد األنشطة االقتصادية التي تدفع الضرائب و«تعوض« 
اإلنفاق جزئًيّا. 

- تزيد القاعدة الضريبية.
الروابط المالية 

-  الحد من الفقر والتحرك االجتماعي يزيدان الدعم لنموذج 
التنمية. 

-  تخفيف أثر األزمات والسماح بتحمل المخاطر.

االستقرار والتماسك 
االجتماعي 

-  الخدمات االجتماعية والعمالية تخلق الوظائف التي عادة ما 
تكون ذات مستوى جيد.

- حصة قوية لعمالة اإلناث.

العمل في الخدمات 
االجتماعية 

-  يعمل اإلنفاذ وآليات االلتزام على زيادة تطبيق مستويات عمل 
الئقة.  تحديد مستوى العمل وإنفاذه 

-  إمكانية أن تعمل التحويالت النقدية على زيادة مستويات 
األجور. 

- السياسات العامة تنظم األسواق الخاصة.

الخدمات والتحويالت 
االجتماعية لها آثار على 

األسواق 

الروابط الأمامية للحماية الجتماعية 

الروابط الخلفية للحماية الجتماعية 
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الفعالة«  باشيليت  »حلقة 

ي باسم رئيسة المجموعة االستشارية الأرضية الحماية االجتماعية بمنظمة العمل الدولية، استثمارات  يربط تقرير باشيليت، الذي ُسمِّ
ن الدخل )ILO, 2011(. وتعمل هذه االأشياء بدورها عل  الحماية االجتماعية بوضع أفضل للصحة والتعليم والخدمات واالستقرار وتأم�ي

. وهي  يبية أك�ب نتاجية والقدرة عل ايجاد العمل. إنها متطلبات رئيسية لتحقيق مستوى أعل من العمل الرسمي وبناء قاعدة �ن زيادة االإ
تسمح بدورها بمزيد من النفقات عل الحماية االجتماعية وسياسات التشغيل. وهذه هي »الحلقة الفعالة«: 

نمو اقتصادي أعل 

ايدة  ن يبية م�ت إيرادات �ن
مستويات أعل من 
الحماية االجتماعية 

ي الحماية 
االستثمار �ن

االجتماعية 

مستوى أفضل من 
ن  التعليم والصحة وتأم�ي
الدخل واستقرار الدخل 

إمكانية توظيف وإنتاجية 
أعل 

مستويات أفضل من 
العمل اللئق )منظم 

، دخل أعل(  أك�ش

وط؛ حيث إن السياسات االجتماعية  الة تفي بوعودها، يلزم توافر عدد من ال�ش وعل الرغم من ذلك، وللتأكد من أن الحلقة الفعَّ
نمائية سوف تؤدي فقط إىل مزيٍد من الحماية والتشغيل إذا ما تم تصميمها وتشغيلها بالشكل الصحيح. وتتقوض قوة  والعملية واالإ

 . ن ي التعي�ي
ي حالة عدم توافر السلع والخدمات المطلوبة من قبل المستفيدين من السياسة االجتماعية واالأشخاص حدي�ش

الحلقة �ن

وإذا ما تم وضع أهداف سيئة للسياسات وتم اقتناص المنافع من قبل فئات غ�ي مستهدفة، فإن ذلك سيؤدي إىل المزيد من 
ي الحد من الفقر والتماسك االجتماعي. 

ن عل الدخل، واالإخفاق �ن ك�ي ال�ت

ط لن يؤدي النشاط االقتصادي  ي بنجاح؛ فبدون هذا ال�ش ي�ب الة مكافحة التهرب ال�ن وط االأخرى لنجاح الحلقة الفعَّ ومن ال�ش
ي إىل وجود مرونة مالية للسياسات المستدامة. 

والتشغيل االإضا�ن
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دراسات حالة 

ي الهند وأمريكا اللتينية 
�ن

ي  ة من 1973 إىل 1999 أثر إيجا�ب نفاق عل الحماية االجتماعية خلل الف�ت ي الهند، كان للإ
�ن

عل التنمية االقتصادية؛ حيث عملت سياسات الضمان االجتماعي عل تعزيز القدرات 
  .)Justino, 2007, pp. 367–382( زت فرص العمل نتاجية للفقراء، وزادت الدخول وعزَّ االإ

ازيل وأوروجواي أنه من الممكن لمستوى عاٍل من النمو  ن وال�ب كما أظهرت االأرجنت�ي
ا مع تنمية نموذج حماية اجتماعية  االقتصادي وخلق فرص العمل الرسمي أن يمضيا تدريجيًّ

شامل بما يعود بدوره بالنفع عل التنمية االقتصادية عن طريق تعزيز السوق المحلي 
 .)Berg, 2010(
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ما المقصود بأرضية الحماية االجتماعية؟ 

ا بأنها مجموعات من ضمانات الضمان االجتماعي االأساسية الرامية إىل منع الفقر والضعف  تعرف أرضيات الحماية الوطنية وطنيًّ
، عل مدار دورة الحياة،  ن قصاء االجتماعي أو الحدِّ منها. وينبغي أن تضمن هذه الضمانات كحد أد�ن أن جميع المحتاج�ي واالإ

. ويجب أن تتوافر فيها ضمانات الضمان االجتماعي االأربع  ن الدخل االأساسي ورية وتأم�ي يمكنهم الوصول إىل الرعاية الصحية ال�ن
االآتية: :

الوصول إىل الرعاية الصحية االأساسية، ومنها رعاية االأمومة. •

ورية أخرى. • ن الدخل االأساسي للأطفال، وإتاحة الوصول إىل الغذاء والتعليم والرعاية وأي سلع وخدمات �ن تأم�ي

عاقة. • ن دخل أساسي للأشخاص غ�ي القادرين عل كسب دخٍل كاٍف بسبب المرض والبطالة واالأمومة واالإ تأم�ي

ن دخل أساسي لكبار السن. • تأم�ي

ي عامي 2011 و 2012. 
ي مؤتمر العمل الدوىلي الذي عقدته �ن

اتيجية الضمان االجتماعي �ن لقد أقرت منظمة العمل الدولية اس�ت
ن سياسات الحماية االقتصادية  قرار )التوصية رقم 202( إىل إعادة إرساء العلقة ب�ي ويهدف معيار العمل الدوىلي حديث االإ

اتيجية عل الحاجة إىل االنتقال من  ا لتماسك وتنسيق السياسات. وتؤكد االس�ت واالجتماعية وحماية العمالة. إنها دعوة قوية جدًّ
ي الضمان االجتماعي. 

العمالة غ�ي المنظمة إىل العمالة المنظمة دعًما للحقوق العالمية �ن

عادة ربط العمل والحماية االجتماعية؟  ما هي تداعيات السياسة الإ

ائب إىل مستويات  ائب، لدعم الحماية االجتماعية. وتحتاج أنظمة ال�ن تحتاج الدول إىل أنظمة للسيطرة عل الدخل، مثل ال�ن
ي 

اكات الضمان االجتماعي المطلوبة، ويجب أن تتجنب السياسات االقتصادية الكلية ال�ت ائب واش�ت عالية من العمالة؛ لكي تنتج ال�ن
تكبح عملية خلق الوظائف.

قصاء من السوق، واالأجور  وقد تحتاج الدول إىل أشكال جديدة من لوائح سوق العمل؛ الإصلح أوجه الخلل الهيكلية؛ مثل: االإ
ي ال يتمتع العاملون فيها بقوة تفاوضية.

ي القطاعات ال�ت
المنخفضة �ن

ي 
ي لها روابط قوية مع سياسات العمالة. وعن طريق االستثمار �ن

إن أرضية الحماية االجتماعية الناجحة هي تلك االأرضية ال�ت
ي خلق »قوة عمل مستقرة ومنتجة«. وعل مستوى السياسة االقتصادية 

ي، تسهم أرضية الحماية االجتماعية �ن الرأسمال الب�ش
ن  ا لتحف�ي ات الركود، بما يوفر دخلً أساسيًّ الكلية، يمكن أيًضا الأرضية الحماية االجتماعية الناجحة أن تكون عامل استقرار أثناء ف�ت

.)UNRISD, 2012( الطلب عل السلع والخدمات
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