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advisor of the ministers’ council, in his statement to alSharq alAwsat, the main objective is to “provide
the opportunity for Egyptians to enjoy a wonderful corniche through coherent planning” 9.
The project execution is dependent on the partnership between the Ministry of Irrigation and Water
Resources Management, the Ministry of Housing, local governorate offices, and the Engineering
Military Authority10, and has started in August 201911. The Minister of Irrigation has spoken of
capitalizing on underutilized lands by the Nile to create parking spaces, which would be not only
beneficial for traffic management but also an additional guarantee to increase state annual
revenues12. The project plan is to be piloted in Greater Cairo by developing the Nile area across from
Imbaba Bridge up until 15 May bridge first, before its full execution in the rest of the Nile’s
governorates1314.
As part of ‘Save the river Nile’ campaign, there were a total of 268,380 cases of removals/ evictions
across the Nile-facing governorates, up until 3 April 2020, according to the Ministry of Water
Resources and Irrigation website15. Just in March 2020, there were 1567 cases of removal16. In April
2020, there have been additional waves of removals across various governorates, with 180 cases
removed only in the third week of April. These 180 removed cases included 28 cases in Al-Gharbiya,
5 in Al-Menoufiya, 30 in Al-Beheira, 7 in Damietta, 21 in Al-Minya, 19 in Assuit, 31 in Sohag, 1 in
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مقدمة
جاء في مقدمة إحدى األوراق البحثية الصاااةر عااا ، 2018أن االقتصاااة ين اهتما ا يثيا اب ا وااالت و ي الا ي ي
للدخل .و مثل تصب ح ة يد ر كارةو ،المنش ر في  ،1817شهاة على هذه الحقيقة ،حيث قال " :مثل تحد د
الق ا انين التااي تاانا] اهااذاع الت و ااي ،المشااكلة البتياااية فااي االقتصاااة الايا ااي" .وأ اااف ال رقااة ت ييااد
وعااا الباااحثين ،فااي نها ااة العقااد األول ماان القاابن الحااالي ،علااى األهميااة الكبيااب للاادور الااذت تلعبا ةرا ااة
حصص ةخل العامل في فه] العالقة وين الدخل الق مي والدخل الشخصي ،والعالقة وين عد المااااوا
ماان ماادى
فااي األج ا ر وعااد المااااوا فااي الثاابو  ،ويي يااة ارتباااي عااد المااااوا فااي الاادخل مااي التخ ا
اإلنصا في مصاةر الدخل المختل ة عم ما ا.1

وتعتبب األج ر أحد أه] المصاةر األ ا ية للاادخل فااي األ ااب .حيااث تمثاال األجا ر فااي البلاادان المتقدمااة أيبااب
مصاةر الدخل  70 -أو  %80من مجما ا الاادخل  -قباال الاااباتع ووعااد التحا ال  -والنااابة لأل ااب التااي وهاا
عا واحد على األقل في ق العمل .وينما في االقتصاة ا الناشئة والنامية تقل نابة مااهمة األجا ر
- - Paul, S. and Y. Oishi. 2018. A Primer on the Drivers of Labor Income Share. ADBI Working Paper 888. Tokyo: Asian 1
Development Bank Institute. Available:p. 5 https://www.adb.org/publications/primer-drivers-labor-income-share
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في ةخل األ ب  ،حيث تتااباوب وااين  50و  %60فااي األرجنتااين والبباو اال ،وحا الي  %40فااي وياابو و  %30فيتنااا .
جزءا ماان المك نااا المتعاادة فااي اال ااتباتيجية الباميااة للحااد ماان ال قااب وعااد
ومن ث] ،مثل ارت اا األج ر
ا
المااااوا  .يمااا أن ا ااتحداغ التش ا يل و ا جب مقاواال أن ا اا أخاابى ماان التش ا يل مثاال العماال للحاااا
الخاص) وإعاة الت و ي المالي من خالل الاباتع والتح ال المالية ؤةت أ ا اا ةور اا رتياي اا. 2
اء عن طب ق تحاااين أةاء ا ق
وناب اا ألهمية األج ر ،اهتم تقار ب األج ر العالمية وكي ية تحاينها،
العماال والنتاااتع العامااة لالقتصاااة الكلااي ،أو التطاابق إلااى الم او ااة الجماعيااة والحااد األةنااى لألجا ر  -لز اااة
حصاااة األجا ا ر ،وتحااااين األجا ا ر المنخ ااااة ،والتقليااال مااان ال جا ا ا الكبياااب فاااي األجا ا ر -وصا ا اال إلاااى
ا ااتحقاقا األجيااب وغيبهااا ماان يا ااا ةعاا] الاادخل .وتخااد الم او ااة الجماعيااة جميااي العمااال الااذ ن
تشمله] ،و مكن إ هامها في تحقيق عالقة جيد وين نما األجا ر ونما اإلنتاجيااة .يمااا عتبااب الحااد األةنااى
لألج ا ر أةا ماان أةوا الايا ااا الباميااة إلااى ت ا فيب المااااند ال عالااة للطااب األةنااى فااي ت و ااي األج ا ر.
و مكن أن تشمل ا تحقاقا األجيب ح اف از ا للعمال في حالة ت لي و اتف منخ اة األجب ،من خالل تا فيب
ةخل إ افي عن طب ق اإلع اءا الاب بية وغيبها من الببامع .وأخيب اا ،فإن تح ال الدخل األو ي نطاق اا
– والتااي ال عالقااة لهااا والحالااة ال ي يااة -اابور ة لل ص ا ل إلااى األ ااب األيثااب فقااب اا .و مكاان لهااذه التااداويب
مجتمعااة تعز ااز أ ا اق عماال أيثااب شاام اال ،وطلااع ثاو ا علااى اال ااتهال  ،ونم ا اقتصاااةت أيثااب ا ااتدامة
وشكل أ ا ي.3
تعتبب العالقة ما وين حصااة العماال وحصااة رأل المااال ماان المااااتل المهمااة ،وتاهااب وجااالء المياال ناحيااة
أرواب الماتثمب ن ومالكي األ ه] في الشبيا على حاا حصة أج ر العاملين .وال ؤثب هذا فقط على
مااات ى األجاا ر ،أو العدالااة فااي ت و ااي ناااتع العماال وااين طبفااي اإلنتااا  ،وإنمااا ااؤثب أ ا ا اا علااي مااات ى
ب أن ت خب نم األج ر عن نم اإلنتاجية ،وو اة ال ج ا فااي
اال تهال األ بت .و هب لالقتصاة ين و
األج ر يذلك ،إنما تؤثب لباا على ةور رأل المال ،مما قد ااؤةت إلااى البيا ة وشااكل ماان األشااكال .وهااذا مااا
جعل ما لة األج ر وعالقتها واالنتاجية تع ة للطبب على ماتد األوحاغ االياة مية ،ويذلك مناقشة يي يااة
التقليل من فج ا األج ر ،حيث تن ق األ ب ال قيب نااابة عاليااة ماان ةخلهااا علااى شااباء الااالي الااابور ة،
مما عني أن تقليل حصتها في األج ر ياب وما لة اال تهال .
اابور انعكااال أةاء العمااال وماادى
وجاااء فااي التقب ااب األول لألجاا ر ،أناا يمباادأ عااا  ،ماان المقباا ل جاادا ا
مااهمته] في العملية اإلنتاجية على األجب .ووما أن عد المااوا في األج ر عكس االختالفااا ال بة ااة
واااين العماااال ،إال أن الم ااااال فاااي عاااد الماااااوا قاااد ال كاا ن مقباا اال أل ااابا أخالقياااة أو اجتماعياااة أو
يا ية .حيث تشيب اإلحصاتيا إلااى أن التصا را الم ا عية للاااعاة تعتمااد أيثااب علااى يي يااة مقارنااة
ةخل ال اابة مااي ةخا ل األفااباة اآلخااب ن ولاايس علااى المااات ى المطلااق للاادخ ل وصا ة عامااة .وهنااا أ اا اا
تكاااليف اقتصاااة ة عد ااد مبتبطااة وارت اااا نااابة عااد المااااوا  ،مثاال ارت اااا معاادال الجب مااة ،وارت اااا
الن قا على األمن الخاص و العا  ،والنتاتع الايئة للصحة العامااة ،وانخ اااو مت ااط اإلنجاااو فااي مجااال
التعلي].4

 -2دليل سياسات الحد األدنى لألجور ،منظمة العمل الدولية،2016 ،
https://labordoc.ilo.org/discovery/delivery/41ILO_INST:41ILO_V2/1254239580002676?lang=en،ص 76
 -3ا Global Wage Report 2010/11: Wage policies in times of crisis
https://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_145265/lang--en/index.htmص .55
 - - 4التقرير العالمي لألجور لعام  :2009/2008الحد األدنى لألجور والمفاوضة الجماعية ،نحو سياسات متناسقة،
 ،https://www.ilo.org/global/publications/WCMS_100786/lang--en/index.htmص 25-23
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وتزةاة حد عد المااوا في األجا ر ،فااي أوقااا التعاابو لألومااا االقتصاااة ة ،مثلمااا حاادغ فااي األرجنتااين
وي ر ا وتا الند ،ويذلك البلدان التي تمب ومبحلة انتقالية مثل ول ار ا و المجب وو لندا.
وفيما لي نقد قباء منصة العدالة االجتماعية لتط ر األج ر على مات ى العال] ،من خااالل تقااار ب األجا ر
العالمية التي تصدرها منامة العمل الدولية يل عااامين ،ويااان أولهااا فااي  ،2009/2008وآخبهااا ،2021/2020
ناااتعبو ا
أولاا تزا ااد االهتمااا واااألج ر فااي ال تااب
إلى جانع اإلطااالا علااى عاادة ماان األةويااا األخااب ى .ا
األخيب ،ث] اتجاها األج ر في عد مباحل؛ منذ بعينا القبن الما ي حتي األومااة االقتصاااة ة  ،2008ثاا]
من وق األومة إلى ما قبل جاتحة ي رونا ،وأخيبا اتجاها األج ر منذ جاتحة ي رونا.
يمااا اانناقش المقتبحااا والحل ا ل المطبوحااة ماان أجاال تحاااين األج ا ر ،وتقلياال فج اتهااا ،ومااا فااي لااك
تجار وعا الدول التي نجح في لك.
وفيما يخص التمييز في األجور في العالم ومصر يمكن االطالع على " تقرير | فجوووا األجووور صووعيع
الرأسمالي "
وفيما يتعلووب سياسووا ال و األدنووى لألجووور فووي العووالمي مووا يت وومن ن وور ،عوون و و مصووري يمكوون
االطالع على " تقرير | ال األدنى لألجور في مصر والعالم في ظل جائ كورونا"

لماذا االهتمام األجور مؤخرا
يا ااا جد ااد
ت يب المناقشا ح ل يا ة األج ر في الان ا األخيااب  ،واتخااذ حك مااا عد ااد
أو أيثااب طم اح اا لمعالجااة مشااايل األج ا ر المنخ اااة وعااد المااااوا فااي األج ا ر .وحاادغ هااذا فااي وعااا
االقتصااااة ا الناشاااائة والناميااااة يعنصااااب رتياااااي فااااي اال اااتباتيجيا الشاااااملة للحااااد ماااان ال قااااب وعااااد
المااوا  .وفي وعا االقتصاة ا المتقدمة ،أة المخاو وش ن العجز في إجمالي الطلع ،الناشئ عاان
عد ي ا ة ا تهال األ ب المعيشية ،إلى تبييز مز دا ا من االهتما علااى األجا ر .وأشااار معلقا ن عد اادون
إلااى أن انخ اااو أو ري ا ة األجاا ر فااي معااا] منطقااة الياا رو ز ااد ماان مخاااطب االنكمااا  .وقااد أة هااذه
المخاو المتصلة و االقتصاة الكلي ،وش ن إجمااالي الطلااع وا ااتقبار األ ااعار ،إلااى و اااة حااد الجاادل حا ل
األج ا ر .وواإل ااافة إلااى لااك ،أةى االهتمااا المتجاادة ومشااكلة و اااة عااد المااااوا فااي ولاادان عد ااد إلااى

6

ه ر أةلة على أن ارت اا مات ى عد المااااوا ااؤةت إلااى إوطاااء أو ت قااف النما علااى الماادى المت ااط
والط اال .وفااي عصااب اتااا] واابطء اتجاااه النم ا فااي جميااي أنحاااء العااال] ،أةى لااك إلااى تكثيااف البحااث عاان
الع امل التي تاه] في عد المااوا واال تجاوا الايا ااية المنا اابة لاذلك .5خاصااة فااي ا ء تزا ااد
المخاو وش ن األجا ر الم بطااة التااي تقا اااها التن يااذ ن ،والعااامل ن فااي القطاااا المااالي -التااي قااد تاااب
أ ا اا وا تهال القطاا العاتلي ،الذت قد ؤةت إلى عجز في الطلع الكلي. 6
ك ن للت ييبا في نصيع العمالة ت ثيبا مختل ة على المك نا البتياااية المتعاادة للطلااع الكلااي علااى
الالي والخدما المنتجااة فااي أت اقتصاااة .و شاامل الطلااع الكلااي ا ااتهال األ ااب ،وا ااتثمارا القطاااا
الخاااص ،وصااافي الصاااةرا  ،واال ااتهال الحك ا مي .و ك ا ن للتح ا ل وااين عنصاابت ت و ااي الاادخل ال ا ي ي
أنصاابة العمااال واألنصااابة البأ ااامالية) تاا ثي اب ا علاااي الع اماال البتيااااية للطلاااع الكلاااي ،ووالتاااالي تاااؤثب هاااذه
الت يبا على نم الدخل ال طني في عملية ة ناميكية.
و نش ت ثيب إ جاوي على اال تهال نتيجة إعاة الت و ي من حصة رأل المال إلى نصيع العمالة ،ناب اا ألن
المياال إلااى اال ااتهال ماان أجااب العاماال أعلااى ماان المياال إلااى اال ااتهال ماان عاتااد رأل المااال ،ألن األخيااب
متلك إعاة ت و ع أ ا اا ،من خالل أرواب األ ااه] ،علااى األثب اااء الااذ ن اادخبون نااابة أعلااى ماان مجما ا
ازءا يبيااب اا ماان األرواااب عا ة للشاابيا  ،التااي تااامح وجاازء منهااا
ةخا له] .ومااي لااك ،ماان المهاا] إةرا أن جا ا
فقاااط فاااي شاااكل أروااااب لأل اااه] ،وينماااا تاااااه] أرواحهاااا المحتجاااز فاااي ت لياااد مصااااةر ةخااال للعمالاااة فاااي
الماتقبل .يما أن هنا جزء يبيب من أرواب األ ه] ماتحقة لصناة ق المعاشا التقاعد ة ،التي
تق وصب المعاشا في وق الحق ،و ت] إن اقها على اال تهال  .وواإل افة إلى لااك ،ت اابو الدولااة
باتباا على عاتد رأل المال ،وتدفي التح ال التي قد تك ن محدة اا مهم اا لال تهال  .ومي لك ،ووااالبغ]
من هذه التعقيدا  ،تال تع اا العمالة واال تهال المنزلي مبتبطين ارتباط اا م جب اا.7
وفي يثيب من الحاال  ،تتامن اال تشارا في مجال الايا ا الم جهة لالقتصاااة ا التااي لااد ها عجااز
يبيا اب فاااي الحاااااوا الجار اااة وة ا ا ن األ اااب قبااال األوماااة ،مز جا ا اا مااان التقشاااف واالعتااادال فاااي األجا ا ر أو
تخ ياها) لز اة صافي الصاةرا  .وتعتمد هذه اال تشارا على افتباو أن التعد ل في اتجاه الهبا ي
ماان جانااع واحااد ماان تكاااليف اليااد العاملااة مكن ا ا ااتعاة القاادر التنافاااية لكاال ولااد علااى حااد  .ولاايس
وا ااح اا ماادى فاعليااة لااك ،حيااث ال تعتمااد القاادر التنافاااية فقااط علااى تكاااليف العمالااة ولكاان أ ا ا اا علااى
لااالة الع اماال األخاابى ،ومااا فااي لااك قاادر البلاادان علااى إنتااا نطاااق وا ااي ماان المنتجااا المتن عااة
والمعقد  .يما ت جد مشكلة العمل الجماعي :فبينما مكاان لكاال ولااد ،ماان حيااث المباادأ ،و اااة الطلااع علااى
اتا ،حيااث
االعها وخاادماتها عاان طب ااق و اااة التصااد ب ،ال مكاان لكافااة الاادول أن ت عاال لااك فااي ال قا
االقتصاة العالمي يكل اقتصاة م لق ،إ ا قا عدة يبيب من البلدان والتخ يا التنافاي لألج ر ،أو تطبيااق
اتا  ،ااتل ي المكا ااع التنافاااية وعاااها وعااا ،و مكاان
يا ا االعتدال في األج ر ،مع اا في ال قا
أن ؤةت األثب البجعي لتخ يا األجا ر فااي العااال] علااى اال ااتهال  ،إلاى ريا ة الطلااع الكلااي علااى المااات ى
العالمي.8

- Global Wage Report 2014 / 15Wages and income inequality,INTERNATIONAL LABOUR OFFICE • GENEVA, 2015, 5
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_324678/lang--en/index.htm-p..56
 - 6لتقرير العالمي لألجور  :2013/2012األجور والنمو العادل ،مكتب العمل الدولي ،جنيف ، 2013،
 ، 4https://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/2012/WCMS_218770/lang--ar/index.htmالملخص
التنفيذي ،ص xiv
 - 7التقرير العالمي لألجور  ،2013/2012ص 59
 - 8التقرير العالمي لألجور  ،2013/2012ص 64-63
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الجزء األول :االتجاها

الرئيسي لألجور

للتعااب علااى االتجاهااا البتياااية فااي األج ا ر ،الوااد ماان معبفااة مت ااط األج ا ر علااى مااات ى االقتصاااة
القيمااة الحقيقيااة) ،وحصااة األج ا ر فااي إجمااالي الناااتع المحلااي .و اهااب المؤشااب األول إ ا مااا ياناا القاا
الشباتية لألج ر تزةاة مي ال ق  ،في حااين بااين المؤشااب الثاااني القيمااة االقتصاااة ة الماااافة التااي تتنا ااع
مي األج ر .وهذان المؤشاابان مبتبطااان ارتباطا اا وثيقا اا ،فااإ ا يااان نما مت ااط األجا ر أوطا ماان نما نصاايع
ال اابة ماان إجمااالي الناااتع المحلااي ،فااإن حصااة األج ا ر عاااة مااا تاانخ ا .وعلااى العكااس ماان لااك ،إ ا يااان
مت ط األج ر نم أ اابا ماان نما نصاايع ال اابة ماان إجمااالي الناااتع المحلااي ،فااإن لااك عاااة مااا ااؤةت إلااى
و اة حصة األج ر على حاا حصة األرواب.9

ووالنابة للمؤشب الثاني الخاص وحصة ةخل العمل ،والذت قيس ت و ي الدخل الق مي وين العماال ورأل
المال؛ فمعني انخ ا ا أن حصااة أقاال ماان الاادخل القا مي تااذهع للعمااال .وعناادما تباجااي نما األجا ر عاان
النم ا االقتصاااةت العااا  ،عاااة مااا تبااي لااك تلقااي العمااال نصاايع أو حصااة منخ اااة ماان إجمااالي الكعكااة
االقتصاااة ة أت ماان إجمااالي الناااتع المحلااي) ،ممااا عنااي أن حصااة أيبااب ماان المكا ااع االقتصاااة ة تكاا ن
م جهة إلى األرواب .وغالبا اا مااا تتمثاال هااذه النتيجااة فااي م ها حصااة األجااب تعا ا العاااملين ينااابة ماان
إجمالي الناتع المحلي). 10
لكي ناتطيي حاا حصة العمل نحتا لت فب ويانا مت اليااة ومنيااة متاااقة وشا ن هيكاال العمالااة ،وها
مااا ال تا افب ةاتما اا ،وااابع انتشااار الت يااف الااذاتي علااى نطاااق وا ااي فااي يثيااب ماان البلاادان الناميااة .إ تبلا
نابة العاملين و جب إلى إجمالي العاملين ،ح الي  %86من العاملين في الدول ا االقتصاة ا المتقدمة،
وينما تنخ ا هذه النابة إلى ح الي  %35في آ يا ،وأقل ماان  %30فااي أفب قيااا .وفااي حااين تتااااوى تقب با اا
آ اايا
حصص البجال والنااء و جب في الدول المتقدمة ،تقل نابة النااء العامال عن البجااال فااي جنا
ين
الصااحباء وشااكل ملح ا ظ .11وفااي تقب ااب األج ا ر لعااا  ،2019/2018يااب أن حصااة الم ا
وإفب قيااا جن ا
و ا جب واة ونح ا  10نقاااي مئ ااة خااالل العشااب ن اانة الما ااية علااى مااات ى العااال] ،حيااث ارت ع ا ماان
ين و ا جب فااي
 %45.9عااا  1995وفااي تقب ااب آخااب  12)%41.8إلااى  %54.3فااي عااا  .2017وال تاازال نااابة الم ا

 - 9التقرير العالمي لألجور  ،2009/2008ص 9-7
 - 10التقرير العالمي لألجور لعام  :2009/2008ص 19-18
 -11التقرير العالي لألجور  ،:2011/2010ص .1
 - 12ازدادت حصة العاملين مقابل أجر بنسبة  10نقاط مئوية تقريب ًا خالل السنوات العشرين الماضية ،إذ ارتفعت من  %41.8في عام 1995
إلى  %51.6في عام  .2015وفي البلدان المتقدمة حيث نسبة العاملين لحسابهم الخاص منخفضة نسبي ًا ،ومشاركة اإلناث أعلى من ذلك،
ظلت النسبة المئوية للعاملين بأجر بالنسبة للسكان العاملين مرتفعة ومستقرة خالل فترة قيد البحث .ونتيجة لذلك فإن الزيادة
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االقتصاة ا النامية منخ اة ح الي  20في الماتااة) .ووالتااالي ،فااإن الز اااة العالميااة مدف عااة فااي ال الااع
والاادول الناشاائة ،التااي شااهد و اااة ونح ا  12نقطااة مئ ااة ماان  38.9فااي الماتااة إلااى  50.5فااي الماتااة) ،إلااى
ين و جب في عقد ن منذ عا 1995.13
الم
و أخي اب ا  ،جع اإلشار إلااى أن الماااتخدمين وا جب فااي إفب قيااا ال مثلا ن ا ى نااابة محاادوة ماان الاااكان
العاملين في هذه البلدان .على بيل المثال ،يان  %11.5فقااط فااي ونااين ماان الااذي ر العاااملين و %3.7فقااط
ا
وفقاا لماااح األ ااب الا طني  ،2017/2016مثاال
من اإلناغ العامال عمل ن و جب عا  .2010وفااي أوغناادا ،
ا ن و ا جب ح ا الي  %23ماان إجمااالي الاااكان العاااملين .و اهااب ماااح الق ا ى العاملااة فااي إثي ويااا أن
الم
ين و ا جب مثل ا ن  %10فقااط ماان الاااكان العاااملين عااا  ،2013وينمااا مثاال "العااامل ن لاادى األ ااب
الم ا
واادون أجااب" و "العااامل ن لحااااوه] الخاااص" أعلااى حصااص ماان الق ا ى العاملااة الماااجلة فااي الاابالة .وفااي
الكاميبون ،ارت ع نابة الماتخدمين و جب إلى ح الي  %20من الاكان العاملين فااي عااا  ،2010ماان %12
عا  ،2005وينما في مدغشقب ،انخ ا نابة الماتخدمين و جب من  %11عا  2012إلى  %9.5عا 2015.14
ين
ومي تقد االقتصاة ا من حيث التنمية االقتصاة ة ،تاازةاة عاااة نااابة العمااال الااذ ن صاابح ن ما
ين و جب .وتميل مشارية اإلناغ في القا ى
فبصا أفال يم
ا
و جب :و لك ألن العاملين لحااوه] جدون
العاملة أ ااا إلى أن تك ن مبتبطة وشكل إ جاااوي والتنميااة االقتصاااة ة .ونتيجااة لااذلك ،تااؤثب اتجاهااا األجا ر
على نابة متزا د من الاكان العاملين في جميي أنحاء العال].15
خالل معا] القبن الما ي ،يان حصة الاادخل الماااتقب ماان العماال مقب لااة ينتيجااة طبيعيااة أو "حقيقيااة
مجااابة " للنما ا االقتصااااةت .وحينماااا أصااابح البلااادان الصاااناعية أيثاااب رخااااء ،حقاااق إجماااالي ةخا ا ل العمالاااة
وأصااحا رؤول األم ا ال نم ا ا ا واان س المعاادل تقب ب ا اا ،ولااذلك اال اقتاااا الاادخل ال ا طني وااين العمااال
ورأل المااال ا
ثاوت اا خااالل فتااب ط لااة ماان الاازمن ،مااي حاادوغ تقلبااا ط ي ااة فقااط .وي ا ن ثمااة قااان ن غيااب
في االقتصاة امن ا ت اة العمالة ورأل المال من التقااد الماااةت وصا ر متااااو ة .واخت ااى
مكت
ا الت و ي ال ي ي للدخل من أجند البحااث االياااة مي .غيااب أنا فااي الااان ا االخيااب  ،واجها
تمام اا م
هااذه الحكمااة التقليد ااة تحااد اا ،وقاادم أةويااا يثيااب أةلااة تطبيقيااة جد ااد متاااقة ،تشاايب إلااى أن العق ا ة
األخيب شهد اتجاه اا هاوط اا لنصيع العمالة في معا] البلدان التي تت فب عنهااا ويانااا  .16ف ااي الاان ا
العشب ن الما ية ،ل حا فج وين نما األجا ر ونما اإلنتاجيااة ،ال اايما فااي وعااا البلاادان ا الاادخل
المبت ي.
وثاااق عااادة يبياااب مااان الدرا اااا انخ ااااو حصاااة العمالاااة فاااي العد اااد مااان االقتصااااة ا المتقدماااة مناااذ
الثمانينيا  .وحدغ هذا االنخ او ،في جزء من  ،وابع التح ل في الت يف من القطاعا يثي ة العمالة
إلااى القطاعااا األيثااب يثافااة فااي رأل المااال .و ا اب الجاازء األيبااب ماان االتجاااه الهاااوط منااذ التاااعينيا
وانخ او حصة ةخل العمل ةاخل الصناعا  ،ال اايما فااي الصااناعا عاليااة ومت ااطة التكن ل جيااا ،وفااي
خليطا من ا ط
ا
الخدما المالية حيث ارت ع األرواب .وتشيب األةويا المتاحة إلى احتمال أن ك ن لك

العالمية ترجع في معظمها إلى البلدان الناشئة والنامية ،والتي شهدت زيادة بنسبة  ( %13من  %29.9إلى  )%42.9في أجور العاملين خالل
العقدين اللذين مرا منذ عام .1995
- Global Wage Report 2018/19: What lies behind gender pay gaps, INTERNATIONAL LABOUR OFFICE • GENEVA, 2018, 13
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/WCMS_650568/lang--en/index.htm, p. 119-120
- Global Wage Report 2018/19: p.3114
 - 15التقرير العالمي لألجور  :2017 /2016عدم التساوي في األجور في أماكن العملhttps://www.ilo.org/africa/countries-،
 covered/egypt/facet/WCMS_618864/lang--ar/index.htmص 119
 -16التقرير العالمي لألجور  :2013/2012ص .44-43
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أ اق المال من أجل ع اتد مبت عة لبأل المال ،وع لمااة التجااار الدوليااة ،والت ييااب التكن لا جي ،وااالتزامن
ق العمل على الا ط من أجل عدالة الت و ي.17
مي تآيل قدر مؤ اا
ومنااذ منتصااف تاااعينيا القاابن العشااب ن ،اوةاة العمالااة و ا ج ر منخ اااة فااي ح ا الي ثلثااي الاادول التااي
ت فب عنهااا ويانااا  25ماان مجما ا  37ةولااة) ،وينمااا يانا تلااك الز اااة صا يب نااابي اا فااي وعااا البلاادان
اااابا .ويانااا أيبااااب وصااا ر ملح اااة فاااي ولااادان أخااابت مثاااال
مثااال ال لباااين أو المملكاااة المتحاااد أو
ل يااامب ر أو هناادورال أو ونم اا .ممااا شاايب إلااى أن العمااال فااي مجم عااة البلاادان األخيااب خااابوا يثي ا اب ا
مقارنة والعمال وت األج ر المت طة .وعلى النقيا من لك نجح تشاايلي ،ووياابو وفناازو ال فااي خ ااا
حصتها من العمالة منخ اة األجب.18
والناب لمؤشبا مت ط األجا ر الحقيقيااة وإنتاجيااة العماال فااي  52ولاادا ا مبت ااي الاادخل ،مكاان مالحاااة أن
إنتاجية العمل  )%21.8+واة وااابعة أيبااب ماان األجا ر الحقيقيااة  )%14.3 +وااين عااامي  1999و .2019ويانا
اإلنتاجية قااد انخ اا وشااكل ط يااف فااي ال تااب  ،2017-2016وينمااا ارت عا األجا ر وشااكل ط يااف .وخااالل
هذ ن العامين ،تقلص ال ج ونح  .%2ووعد لك ،ودأ اإلنتاجية في االرت اا مب أخبى وابعة أيبااب ماان
األج ر ،وحيث اتاع ال ج مب أخبى على مدار األع ا  2019-2018ونابة .19%2

 -1االتجاهووا الرئيسووي لألجووور معوور س و عيعا
االقتصادي 2008

القوور

الما ووي تووي األزم و

لل ص ل لالتجاها البتياية لألج ر ،وجاادنا تقااد با مختل ااة فااي تقااار ب األجا ر الااابعة الصاااةر حتااى اآلن
عن منامااة العماال الدوليااة ،ا اء ماان ناحيااة اختيااار ال تاابا التااي تات] مناقشااة االتجاهااا فيهااا ،أو الاادول
المختار التي وجد ويانا لها تامح وتلك المنا ب  .ولكن تاح فااي ياال التقااد با تخلااف حصااة األجا ر
ن رة تلك التقد با علي ما هي علي لت يح الص ر .
عن حصة األرواب .لذا
ااب ع اا منااذ لااك الحااين.20
وصل حصة األج ر روتها في منتصف بعينيا القاابن الما ااي ،وانخ اا
وا تناة اا لبيانا األجا ر لاادى  36ةولااة ،قاادر أنا منااذ عااا  1999ااجل مت ااط إنتاجيااة العماال و اااة تعاااةل
أيثب من عف مت ط األج ر في االقتصاة ا المتقدمة.21
وفااي أحاادت األور اق البحثيااة التااي تناولا ويانااا أيثااب ماان ماتااة ةولااة فااي ال تااب ماان  1960إلااى  ،1997وجااد أن
حصااة الاادخل ماان العماال انخ ا ا فااي البلاادان منخ اااة الاادخل ،فااي حااين واة فااي البلاادان ا الاادخل
المبت ي .يما وجااد أن ارت اااا األ ااه] التجار ااة وأومااا أ ااعار الصااب تقلاال ماان حصااة ةخاال العماال ،وينماا
تز اادها اا اوط رأل المااال واإلن اااق الحك ا مي .وواإل ااافة إلااى لااك ،تاابتبط تاادفقا اال ااتثمار األجنبااي
وانخ او حصة ةخل العمل.22

Global Wage Report 2014 / 15: 30-3117
 - 18التقرير العالمي لألجور  ،2011/2010ص 34
- Global Wage Report 2020–21: Wages and minimum wages in the time of COVID-19, International Labour Office – Geneva: ILO, 19
2020, , p.35, .https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_762534/lang--en/index.htm
 -20التقرير العالمي لألجور لعام  :2009/2008ص .22
-21التقرير العالمي لألجور  ،2013/2012ص .49
- Paul, S. and Y. Oishi. 2018.:p. 1822
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وتبين الدرا ااة تباجااي المت ااط البااايط ألنصاابة العماال فااي  16ولااد اا ماان الاادول المتقدمااة  -تا فب عنهااا
ويانا في ال تب من  1970- 2010.حيث تباجع أنصبة العمالة والنابة للدول المتقدمة من نح  %75من
الدخل الق مي في منتصف بعينا القبن الما ي ،إلى نح  %65خالل الان ا الااوقة مباشب لألومة
االقتصاة ة والمالية .يما تباجي مت ااط أنصاابة العماال فااي مجم عااة تااا]  16اقتصاااة اا ماان االقتصاااة ا
النامية والناشئة ،من نحا  %62ماان الناااتع المحلااي اإلجمااالي فااي ودا ااة تاااعينيا القاابن الما ااي إلااى %58
قباال األومااة مباشااب  .وحتااى فااي الصااين ،البلااد التااي ارت عا فيهااا األجا ر ثااالغ ماابا خااالل العقااد الما ااي،
ارت ي الناتع المحلي اإلجمالي ومعدل أ با من إجمالي فااات ر األجا ر ،وماان ثاا] تباجااي نصاايع العمالااة ماان
الدخل.23
و الحااا مناماااة التعااااون االقتصااااةت والتنمياااة أناا خاااالل ال تاااب  ،2009-1990تباجاااي نصااايع تع ااااا
العمالة في الدخل ال طني لاادت  26ولاادا ا ماان وااين  30ولااد اا متقاادم اا تتا افب عنهااا البيانااا  .وطبقا اا لحااااواتها،
فإن و يط نصيع العمالة من الاادخل الا طني لهااذه البلاادان قااد تباجااي وشااكل يبيااب ماان  %66.1إلااى .%61.7
ووااالناب إلااى مااا وعااد االقتصاااة ا المتقدمااة ،يشااف تقب ااب عااال] العماال  ،2011الصاااةر عاان منامااة العماال
ا اا ودرجااة أيبااب لاادى يثيااب ماان البلاادان الناشاائة
الدوليااة ،عاان أن التباجااي فااي نصاايع ةخاال العمالااة يااان ملم
والنامية .يما تباجي وص ر أيبب في آ يا وشمال إفب قيا ،وينما يان أنصبة األج ر في أمب كا الالتينيااة أيثااب
ثبات اا ،وإن يان ما وال في تباجي أ ا اا.24
شهد معا] ولدان منطقة آ يا والمحيط الهاةئ معاادال نما تتااباوب وااين  %5فااي المت ااط أو أيثااب
خالل ال تب  ،2007-1999صاحبها معدل نم في التش يل عاااةل  %1.2فااي المت ااط اان اا خااالل ال تااب
شاابق آ اايا ومنطقااة المحاايط الهاااةئ ،و %2.2
من  2002إلى  2007في شبق آ يا ،و %1.8ن اا في جن
شاابق آ اايا .25وانخ ااا معاادل التاااخ] علااى مااات ى العااال] فااي ال تااب  ،2007/2001ونمااا
فااي جن ا
االقتصاااة العااالمي والقيمااة ال عليااة ونااابة  %4اان اا ،فااي ال قا الااذت يانا فيا الز اااة ال عليااة لألجا ر
خالل ن س ال تب  %1.9فقط.26
وشهد ال تب  2011-1999و اة أيثب من مبتين في مت ااط إنتاجيااة العماال لاادى االقتصاااة ا المتقدمااة،
مقارنااة ومت ااط األج ا ر .ف ااي ال ال ااا المتحااد شااهد إنتاجيااة العماال الحقيقيااة للااااعة فااي قطاااا
األعمااال غيااب الزراعيااة ،و اااة ول ا  %85منااذ عااا  ،1980فااي حااين ارت ع ا التع اااا الحقيقيااة للااااعة
ونح  %35فقط .وفي ألمانيااا ارت عا إنتاجيااة العماال ومقاادار البوااي تقب با اا خااالل العقااد ن الما اايين ،وينمااا
ل األج ر الشهب ة الحقيقية ثاوتة .وأةى هذا االتجاه العالمي إلى ت ييااب الت و ااي النااابي للاادخل الا طني،
حيث تناقص نصيع العمالة وينما ارت ي نصيع العاتد على رأل المال في غالبية البلدان.27
وفااي أول تقب ااب لألج ا ر يان ا البيانااا محاادوة  ،28وقاادم في ا وعااا التقااد با المتعلقااة ونم ا األجاا ر
الحقيقية خالل ال تب  .2007-2001وا تند التقااد با إلااى ويانااا األجا ر فااي  83ةولااة تمثاال نحا  %70ماان
كان العال] .وعلى الصعيد العالمي يان النم الان ت في مت ط األج ر  ،%1.9وفااي البلاادان المتقدمااة
واة األجا ا ر فاااي المت اااط و ااايط) وناااابة  %0.9ااان اا ،و %0.3فاااي أمب كاااا الالتينياااة ومنطقاااة البحاااب
وشبق
الكار بي ،و %1.8في آ يا ،و %14.4في ةول الك من لث ووعا الدول غيب األوروية في و ط وجن
 -23التقرير العالمي لألجور  ،2013/2012ص .46
-- 24التقرير العالمي لألجور .44-43 :2013/2012
- 25التقرير العالمي لألجور  :2013/2012ص .18
 --26التقرير العالمي لألجور لعام  :2009/2008ص .59
-27التقرير العالمي لألجور  :2013/2012الملخص التنفيذي ،ص . xiv
 - 28لم ترد تقديرات البلدان اإلفريقية و دول الشرق األوسط ألنها أقل قوة .
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أورووا .مقارنة وال تبا الااوقة ،وجد أن نم األجا ر يااان مياال إلااى التباااطؤ فااي معااا] البلاادان التااي تتا فب
عنها ويانا  .وتعتبب المعدال الان ة للز اة في األج ر في ولدان ي من لث الاادول الماااتقلة  )CISمثاال
جاازءا ماان عمليااة التاا اون التااي تلاا االنخ ا ااا
أرمينيااا وأ رويجااان وج رجيااا وتبيماناااتان وأوووكاااتان،
ا
الهاتلااة فااي األج ا ر أثناااء المبحلااة االنتقاليااة االقتصاااة ة فااي ودا ااة التاااعينيا  .ووااالبغ] ماان لااك فااإن
المااات ى الحااالي لألج ا ر الحقيقيااة فااي وعااا البلاادان مااا وال أقاال ممااا يااان علي ا مقارنااة ومبحلااة مااا قباال
االنتقال .ف ي أرمينيا تباجع األج ر الحقيقية إلى خمس المات ى المبدتي لها في أواتل التاعينيا  ،ثاا]
ت يب األو اا وحدغ نم اقتصاةت مقب ل خالل األع ا العشب التالية .لكن في عا  ،2006يان األجا ر
ماوال أقل من معدالتها في مبحلة التاعينيا وشكل ط يف .وعلى النقيا ماان لااك ،شااهد وعااا
البلدان مثل جمه ر ة الدومينيكان ،انخ ا اا في األج ر ال علية على مدار هذه ال تب .29

ونما األج ا ر الشااهب ة الحقيقيااة علااى مااات ى العااال] ونااابة  %2.8عااا  ،2007وونااابة  %1.5عااا ،2008
و %1.6عااا  .2009ووالنااابة للصااين ،30نم ا األج ا ر ونااابة  %12.8 ،%11.7 ،%13.1فااي األع ا ا ن اااها .ولااذا
أصاابح نم ا األج ا ر العااالمي ،مااي ا ااتبعاة الصااين %0.7 ،%0.8 ،%2.2 ،فااي تلااك الااان ا  .ووالنااابة لاادول
مجم عة العشب ن التي تقدر نابة العاملين و جب فيها ح الي  %70من نابته] في العال]) فإن مت ط
األج ا ر وهااا نمااا وناااع  .%1.7 ،%1.5 ،%2.8ومااي ا ااتبعاة الصااين ،أصاابح نم ا األج ا ر الحقيقيااة ،%0.5 ،%1.8
 %0.5في وقية ةول مجم عة العشب ن.31
وعلااى رغاا] تباااطؤ النما اإلجمااالي لألجا ر أثناااء األومااة ،اال نما األجا ر م جبا اا خااالل عااا  2008فااي  %73ماان
الدول ،وفي  %80منهااا عااا  .2009وعااانى النما الحقيقااي لألجا ر يثيا اب ا فااي الااانة األولااى لألومااة  ،2008يمااا
التاخ] في هذ ن العامين مااااهمة
عانى عندما يان األومة في عن انها عا  .2009وقد اه] ل
مهمااة فااي لااك .ف ااي أروااي ةول يباابى يناادا وألمانيااا وال ال ااا المتحااد والمملكااة المتحااد ) ،ا ااتمب نما
األج ر اال مية عا  2008وابعة تقتب من بعتها خالل الان ا الااوقة ،ولكن التاخ] المبت ي غيب
المعتاة و بجي وشكل رتياي إلى االرت اااا فااي أ ااعار الاان ط) الااته] األجا ر الحقيقيااة .وعلااى النقاايا ماان
لك عا  ،2009انكمش الناتع المحلي اإلجمااالي ،وأصاابح األومااة أيثااب و ا ح اا ألصااحا العماال والعمااال،
 - 29التقرير العالمي لألجور  ،2009/2008ص 12
 - 30مع األخذ في االعتبار أن اإلحصائيات الرسمية لنمو األجور المنشورة في الكتاب السنوي الصيني لإلحصائيات تشير إلى " الوحدات
الحضرية" فقط ،والتي غالب ًا تغطي عملي ًا الشركات المملوكة للدولة ،والوحدات المملوكة لمجموعات ،وأنواع أخرى من الشركات المرتبطة
بالدولة .فقد أظهر مسح مبدئي نموذجي لجميع الشركات ،أجراه المكتب الوطني الصيني لالحصائيات أن متوسط الرواتب السنوية في
القطاع الخاص قد ارتفع بنسبة  %6.6فقط في عام  (.2009ص)3
 - 31التقرير العالي لألجور  ،2010 :2011/2010ص 4-3
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وانخ ا النم في األج ر اال مية ،ولكن هبط التاخ] ومعاادل أ اابا ،ممااا منااي هبا ي األجا ر الحقيقيااة
في عا 200932.
وفااي الااادول المتقدماااة ،عقاااع نماا األجاا ر ومقااادار  %0.8فااي الاااانة الاااااوقة علاااى األوماااة ،هبطاا األجاا ر
الحقيقية ومقدار  %0.5مااي مطلااي األومااة فااي عااا  ،2008ثاا] ومعاادل  %0.6عااا  .2009وفااي المجماال ،هاابط
مااات ى األجا ر عااا  2008لاادت  12ةولااة متقدمااة ،ماان أصاال  28ةولااة ،وعااا  2009فااي  7ةول .وتااا] الاادول
التي عان نم اا لبي اا في األج ر عااا  2008و/أو عااا  2009وعااا ةول يباابى فااي مجم عااة العشااب ن .علااي
اابيل المثااال فااي ال ال ااا المتحااد  ،يااان المت ااط الااان ت البااايط لألج ا ر األ ااب عية الحقيقيااة أقاال
200833.وينماااا
ونااابة  %1.1عااا  2008عاان ناياابه عااا  ،2007وينمااا واة عاااا  2009ومقاادار  %1.5عاان عااا
حافاا ني و لناادا علااى نم ا إ جاااوي لألجا ر الحقيقيااة ط ا ال األومااة .وعلااى النقاايا ماان لااك فااي المملكااة
المتحد  ،ثبتا معاادال األجا ر األ ااب عية عااا  ،2008ولكاان ارت ااي األجااب اال اامي و قاال ماان مؤشااب أ ااعار
الماتهلك عا  ،2009مما أةى النخ اااو القيمااة الحقيقيااة لألجا ر .وفااي الياوااان ،هبطا األجا ر الحقيقيااة
ومقدار  %2عامي  2008و 2009.
وفااي الاادول المتقدمااة أ اا اا ،أة األومااة النخ اااو األج ا ر األ ااب عية مااا وااين عااامي  2007و ،2009نتيجااة
النخ اااو أجااب الااااعة وتقلاايص اااعا العماال مدف عااة األجااب .ف ااي ألمانيااا علااى اابيل المثااال ،هبط ا
األجا ر الشااهب ة الحقيقيااة لجميااي العاااملين علااى ماادار ثااالغ اان ا متتاليااة حتااى عااا  ،2009ويااان هب ا ي
األج ر اال مية الشهب ة ألول مب في تار خ الاابالة منااذ نها ااة الحااب  .و ب جااي هااذا الهبا ي إلااى حااد يبيااب إلااى
خ ا اعا العمل للح اظ على ال اتف.
وتجلي الهب ي األيثااب حااد فااي نما األجا ر الحقيقيااة فااي أورووااا الشاابقية وآ اايا ال ااطى ،حيااث هاابط نما
األج ا ر الحقيقيااة ماان مت ااط بل ا ح ا الي  %17عااا  2007إلااى  %2.2- ،%10.6فااي عااامي  2008و .2009يمااا
هاابط نما األجا ر الحقيقيااة لاادى أورووااا ال ااطى وأورووااا الشاابقية ماان  %6.6إلااى 4.6و %0.1-فااي األعا ا
ن ااااها  .علاااي ااابيل المثاااال فاااي رو ااايا االتحاة اااة وأويبانياااا ا الكثافاااة الااااكانية المبت عاااة ،عكاا ا
ا
انكماشاا اقتصاااة اا حاااةا ا عااا  .2009ووينمااا تمكنا و لناادا ماان المحافاااة علااي نما م جااع
اتجاها األجا ر
لألج ر ،مثل حالة المجب مز جا ا من معدل التاخ] الذت ول  %4وتجمد شد د في األج ر اال مية ،أةى إلااى
تآياال القا الشااباتية لألجا ر عااا  .2009وعلااي النقاايا ماان لااك ،ياااة األومااة أن تكا ن غيااب ملح ااة فااي
آ اايا ،فقااد نماا األجاا ر الحقيقيااة ومااا تجاااوو  %7طاا ال ال تااب  ،2009-2006ومعاادل  %8 ،%7.1 ،%7.2فااي
األع ا  .2009 ،2008 ،2007ولما يان الصين تمثل ما ز د عن نصف إجمالي أج ر الت يف في المنطقااة،
فقد أثب الصين على هذا الت ج اإلقليمي. 34
وفي أمب كا الالتينية ومنطقة البحب الكار بي ،قدر التباطؤ في نم األج ر الحقيقية من  %3.3إلااى %2.2 ،%1.9
في األع ا من  2007إلى  .2009و عكس هذا النمط وق و ي األج ر في البباو اال ،التااي تمثاال حا الي %39
من العاملين و جب في المنطقة .يما باادو أن تشاايلي وأوروجا ات قااد اجتاوتااا األومااة ةون تااابر نااابي اا .وينمااا
عان ا وعااا ةول منطقااة الكااار بي ،مثاال جاما كااا ،ماان انخ ا ااا يبيااب فااي األج ا ر عااا  .2008ووناااء علااى
تقد با مبدتية ومؤقتة وقتها لمجم عة ويانااا أ ااعف ألفب قيااا والشاابق األو ااط ،قادر التقب ااب المباادتي
نم ا األج ا ر الحقيقيااة الشااهب ة فااي أفب قيااا وح ا الي  %1.4عااا ، 2007علااى غاابار مت ااط نم ا األج ا ر خااالل
ال تب  ،2005-2000وهبط إلى  %0.5عا  ،2008قبل ارتداةه إلى  %2.4عا 2009.35
 - 32التقرير العالمي لألجور  ،2011/2010ص 5-4
 - 33التقرير العالمي لألجور  ،2011/2010ص 6
 - 34التقرير العالمي لألجور 2010؟ ،2011ص - 129
 - 35التقرير العالمي لألجور 2010؟ ،2011ص  ،12جدول ص 8

13

و اال نم ا مت ااط األج ا ر الحقيقيااة وعااد األومااة أقاال يثيااب اا ماان المااات ا العالميااة قبلهااا ،ووصاال إلااى
اال معقا اال لاادى االقتصاااة ا
مات ا مقلقة في البلدان ا االقتصاااة ا المتقدمااة ،و لااك رغاا] أنا
الناشئة .فقد جل مت ط األجب الشهبت المعدل والتاخ] -والمعبو ومت ط األجب الحقيقي -نما اا
عالمي ا اا ول ا  %1.2عااا  ،2011مقاواال  %2.1عااا  ،2010و %3عااا  .2007وواادون الصااين ،ارت ااي مت ااط األجااب
الحقيقي العالمي ومقدار  %0.2فقط عا  ،2011مقاول  %1.3عا  ،2010و %2.3عا .200736
وينما شااهد األجا ر نما اا ملح ا اا فااي االقتصاااة ا الناشاائة ،لا فا ارق مااات ا األجا ر وينهااا ووااين
االقتصاة ا المتقدمة يبيااب  .فبينمااا تقا ااى العاماال فااي قطاااا الصااناعة التح ليااة فااي ال لبااين نحا 1.4
ةوال ار ا لااااعة العماال ،ول ا األجااب المباشااب للااااعة فااي ا القطاااا فااي البباو اال  5.4ةوال ار ا ،و 13ةوال ار ا فااي
ةوال في ال ال ا المتحد  ،و 34.8ةوال ار ا في الدنمار .37
ً
الي نان ،و23.3

 -2االتجاهووا الرئيسووي لألجووور فووي فتوور ،مووا ع و األزم و االقتصووادي 2008
تي أزم كورونا
يااان لألومااة االقتصاااة ة  89/200200ت ثيبهااا ال ا ااح ،حيااث اتااام و ا عمق ري ا ة اقتصاااةت منااذ ثالثينااا
القبن العشب ن .وجاااء عقااع ت اااق] أومااة الاابهن العقااارت واألومااة الماليااة ،وةخا ل ال ال ااا المتحااد فااي
حالة ري ة اقتصاةت في ة امبب  ،2007وعااد  73شااهب اا ماان الت ااي االقتصاااةت الااذت واادأ فااي نا فمبب .2001
الناااتع المحلااي
ومنذ لك الحين فصاعد اا انتشب البي ة ب ع اا من مبيزه إلى واقي ةول العال] ،مي انكما
اإلجمالي  )GDPالعالمي عا  ،2009ألول مب منااذ الحااب العالميااة الثانيااة .ويااان لااذلك تبعااا ماادمب علااى
أ اق العمل .حيااث اوةاة عاادة العاااطلين عاان العماال ليصاال إلااى  206.7مليا ن ،وها أعلااى مااات ى اجل
على اإلطالق .يمااا ا ااتبعد مال ااين آخااب ن وبااااطة ماان القا ى العاملااة وااابع شااع ره] واليا ل الشااد د
من متاوعة البحث عن عمل .وواة البطالة وشكل رتياي في االقتصاة ا المتقدمااة .يمااا تا ثب البواتااع
أ ا اا وعدة اعا العمل .وينما أمكن رؤ ة ت ثيب األومة في الدول النامية المنخ اة والمت طة الدخل،
والتي لد ها نا] حما ة اجتماعية أ عف وشكل عا )من خالل تده ر ج ة العمل والتحا ل تجاااه أشااكال
أخبى من العمالة أيثب ع اا.38
مت ااط الناااتع المحلااي اإلجمااالي خااالل ال تااب  2011 -2008فااي معااا] البلاادان إلااى تباجااي
وأةى انكمااا
معدال التش يل – أو ثباتها فااي أحااان األحا ال .وتمكنا معااا] االقتصاااة ا التااي حققا نما اا م جبااا
في الناتع المحلي ،من و اة معدال التش يل .إال أن تااابر التشا يل يانا أيثااب ماان الناااتع خااالل اان ا
األومة في عدة ماان البلاادان ،تااامن إ اابانيا وأ بلناادا والببت ااال وول ار ااا .وفااي ال ال ااا المتحااد  ،انخ ااا
ا
وطيئا ولكن م جع.39
التش يل رغ] تحقيق نم ا ا اقتصاة اا
أما والنابة القتصاة ا أورووا الشبقية وآ يا ال طى ،فشهد تقلب اا ما وين نم يبيااب قباال األومااة ،إلااى
اال أقاال وكثيااب ماان قيمت ا قباال األومااة .وفااي ةول
هبا ي حاااة عااا  ،2009ثاا] نما م جااع فااي األجا ر ،ولكنا
يثيب  ،اب النم الكبيااب المصاااحع لنما اإلنتاجيااة قباال األومااة ،وبدا ااة التعااافي ماان التحا ل إلااى يا ااا
اقتصاة الا ق .ف ي رو يا انخ ا األج ر الحقيقية إلى أقل من نصف قيمتها عا  ،1990قبل تعافيها
وشكل تدر جي ،وتحقيقها و اااة ول ا ثالثااة أ ااعا خااالل الااان ا التاليااة لعااا  .2000واتبعا أويبانيااا
 -36التقرير العالمي لألجور  :2013/2012الملخص التنفيذي ص .XIII
-37التقرير العالمي لألجور  :2013/2012الملخص التنفيذي ،ص  ، Xivالشكل .12 8
 -38التقرير العالي لألجور  :2011/2010مقدمة.
- 39التقرير العالمي لألجور  :2013/2012اص 13
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نمطا اا مما ا
ااثال ،حيااث شااهد األجا ر الحقيقيااة هب ط ا اا حاااة اا خااالل  ،1999-1992قباال ارت اعهااا أليثااب ماان ثالثااة
أ عا والقي] الحقيقية حتى عا . 200940
وشهد اإلنتاجية نم اا أيثب وطئ اا خالل ال تب  ،2011-2008وإن يان م جب اا إلااى حااد يبيااب .وأصاابح نما األجا ر
الحقيقية أيثب اتااق اا مي نم االنتاجية .وهنا حالتااان ا ااتثناتيتان فااي صاابويا وألبانيااا ،حيااث هبطا األجا ر
الحقيقية على البغ] من نم إنتاجية العمل نم اا م جبا اا .و عكااس هااذا تجميااد األجا ر اال اامية فااي القطاااا
العا  .ف ي صبويا ،نص االت اقية الم قعة مي صندوق النقد الدولي في أوب اال  2009علااى التاازا الحك مااة
الصبوية والمحافاة على تجميد أجا ر ومعاشااا القطاااا العااا وااالقي] اال اامية فااي عااامي  2009و . 2010
وأةى هذا إلى تباجي األج ر الحقيقية في اإلةار العامااة .وتاازامن هااذا اإلجااباء مااي فاابو حاااب علااى ال اااتف
الجد د فااي القطاااا العااا  .ووالمثاال ووناااء علااي نصاايحة البنااك الاادولي ،و ااع قيا ةا ا علااى الم اونااة وشا ن
ا
وطيئاا فااي
و اة األج ر في القطاا العا في ألبانيا .وفي يل من االتحاااة البو ااي وأويبانيااا ،يااان نما األجا ر
 ،2008ثاا] نمااا والاااالع فااي  ،2009قباال ارتااداةه إلاى نصااف معاادال مااا قباال األومااة فااي الااان ا الالحقااة.
ازء يبيا اب ا ماان تباجااي األجا ر الشااهب ة عا ة إلااى
و تاح من تحليل األومة علااى ا ق العماال األويبانيااة ،أن جا ا
و اة التش يل الناقص اإلجبارت عا  ،2009حيث تعااين علااى ياال م ااف /خااامس /فااي أويبانيااا العماال
عاادة اااعا أقاال ماان رغبت ا /ها .وا ااطب عااامل ن يثيااب ون إلااى أخااذ إجاااو غيااب مدف عااة األجااب ،وخاصااة فااي
القطاااا الصااناعي .وينمااا تعااين عل اى عاااملين آخااب ن قب ا ل تجميااد أج ا ره] األ ا ااية وخ ااا مكافااآته].
ووالنااابة آل اايا والمحاايط الهاااةئ -خاصااة شاابق آ اايا -اختل ا االتجاهااا وشااكل حاااة مقارنااة واتجاهااا
المناطق األخبى .وا تمب نم األج ر في آ يا ومعدال مبت عة ،مما عكس مبونة األةاء االقتصاااةت فااي
المنطقاااة خاااالل األوماااة .و عكاااس هاااذا وشاااكل خااااص تا ا ثيب الصاااين التاااي شاااهد األجا ا ر ،فا اي "ال حااادا
الحاااب ة"وها ،و اااة تتك ا ن ماان رقمااين فااي المت ااط اان اا خااالل عقااد ياماال .و اهااب ماان واقااي األرقااا
الب مية ،التي تشاايب إلااى معاادل اان ت  ،%12ارت اااا مت ااط األجا ر الحقيقيااة فااي الصااين ونااابة أيثااب ماان
ثالثة أ عا خالل العقد من  2000إلى  ،2010مما أثار تااؤال عن احتمال نها ة انتهاااء اااهب "العمالااة
البخيصة" في الصين. 41
و بااادو أن األوماااة االقتصااااة ة العالمياااة عكااا االتجااااه المتنااااقص فاااي األجاا ر ل تاااب وجياااز فقاااط .ف اااي
االقتصاة ا المتقدمة ،ق ز نصيع األج ر عاتد اا لمات اه األول وعد ودا ة األومة ،غيب أن عاوة التباجااي مااب
أخبى منذ  ،2009األمب الذت عكس طبيعة نصيع األج ر المعاياة للدور االقتصاة ة نتيجااة مياال األجا ر
إلى التقلع وشكل أقل من األرواب خالل البي ة االقتصاةت. 42
و جل مت ط األجب الشهبت الحقيقي نم اا عالمي اا ول  %1.2عااا  ،2011مقاواال  %2.1عااا  ،2010و %3عااا
 .2007وودون الصااين نجااد أن مت ااط األجااب الحقيقااي العااالمي ارت ااي ومقاادار  %0.2فقااط عااا  ،2011مقاواال
 %1.3عا  %2.3 ،2010عا . 200743
وقااد أثااب األومااة الماليااة وشااد علااي قطاااعي التصاانيي والبناااء ،فيمااا تعلااق وااالت يف واالنتااا  .وأ ااا
عليهمااا تقب ااب األجاا ر لعااا  2011/2010قطاااا ال اااطة الماليااة وخاادما العقااارا والت ا جيب وغيبهااا ماان
خدما األعمال في وحث أثب األومة ،و لك ناب اا ألن ودا ة الكااة صاحبتها صدمة ا طبيعااة ماليااة .اال
الت ييب فااي حصااة األجا ر ةاخاال قطاااا التصاانيي وعيااد الماادى ،ويااان االبياا والنااابة لجميااي الاادول وا ااتثناء
فبناااا وآ ااالندا والمملكااة المتحااد  .و بااين هااذا أن القيمااة الماااافة للقطاعااا الصااناعية فااي معااا]
- 40التقرير العالمي لألجور  :2013/2012ص 18-17
- 41التقرير العالمي لألجور  :2013/2012ص.18 -17
 -42التقرير العالمي لألجور  :2013/2012ص .46
 -43التقرير العالمي لألجور  :2013/2012الملخص التنفيذي ،ص XIII
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الدول ارت ع وشكل أ با من ارت اا تع اا العاملين الكلية خالل ال تب وين عامي  .2007-1990ويان
ال ي مشاوها ا أ ااا في قطاا البناء ،حيااث كا ن الت ييااب علاى الماادى البعيااد االبيا غالبااا ،رغاا] أن ال ااي
ةاخل قطاا البناء أيثب تن ع اا من في التصنيي .ووشكل عا أ هب  17ةولااة ،ماان إجمااالي  30ةولااة خاااع
للتحليل ،ت ييب اا لبي اا على المدى البعيد فااي قطاااا البناااء ،مقارنااة مااي  26ةولااة فااي قطاااا التصاانيي .إال أنا
فااي وعااا الاادول مثاال جمه ر ااة التشاايك وو لناادا و اال فاييا) ،يااان االتجاااه الااالبي أيبااب ماادى وكثيااب فااي
قطاا البناء من فااي قطاااا التصاانيي .وعلااى النقاايا ماان لااك ،نالحااة أن حبيااة التصاادت للتقلبااا الدور ااة
تتا] وز اة في حصة األج ر لدى معا] الدول التي تت فب عنها ويانا في فتب مااا وعااد  .2007يمااا نالحااة
جاوياا فااي حصااة األجا ر والنااابة لقطاااا التصاانيي فااي  19ماان إجمااالي  23ةولااة .وعلااى النقاايا ماان
اا
ت ييا اب ا إ
تقب با اا.
ت في نصف الدول ال ارة فااي النما
لك ،ل] شهد قطاا البناء ت يب اا أ جاوي اا وعد عا 2007
جاوي اا علاى الماادى الط اال فااي قطاااا التم اال والتا مين والعقااارا  ،وها مااا
ا
أ هااب ثلثااي الاادول ت ييا اب ا إ
عكس نم اا أ با فااي تعا ا العاااملين مقارنااة والقيمااة الماااافة فااي هااذا القطاااا ،ووصاال األومااة فااي
لك القطاا إلى معا] الدول.44
وول ا نم ا األج ا ر الحقيقيااة فااي عااا  %6 ،2013فااي آ اايا وح ا الي  %6فااي أورووااا الشاابقية وآ اايا ال ااطى،
وينما ول أقل من  %1في أمب كا الالتينية ومنطقة البحب الكار بي يان أقل من  %2.3في عا  .)2012وتاهب
التقد با األوليااة أ اااا نما األجا ر الحقيقيااة ونااابة  %4تقب اباا فااي الشاابق األو ااط ،وااابع النما القا ت
لألج ر المبل عن في المملكة العبوية الاع ة ة ،ولكن يان ونااابة أقاال ماان  %1فااي إفب قيااا .وتباطا نما
األج ر الحقيقي في اقتصاة ا مجم عة العشب ن الناشئة من  %6.7في عا  2012إلى  %5.9في عا .2013
الصااين علااى قاادر يبيااب ماان نم ا األج ا ر العالميااة ،وااابع حجمهااا الكبيااب والنم ا الكبيااب لألج ا ر
وا ااتح
الحقيقية .ووا تث ناء الصين ،خ ا نم األج ر الحقيقية العالمية إلى النصف تقب اباا ،ماان  % 2.0إلااى %1.1
في عا  ،2013ومن  %2.2إلى  %1.3في عا .2012
ويان األجا ر الحقيقيااة ثاوتااة فااي مجم عااة االقتصاااة ا المتقدمااة عااامي  2012و  ،2013حيااث نما ونااابة
 %0.1و  %0.2علااى الت ا الي .وفااي وعااا الحاااال  -ومااا فااي لااك الي نااان وأ بلناادا وإ طاليااا والياوااان وإ اابانيا
والمملكة المتحد  -يان مت ط األج ر الحقيقية فااي عااا  2013أقاال ماان مااات اه فااي عااا  .2007ولعبا
تا ثيبا التك ا ن الت ا ثيب علااى مت ااط األجااب وااابع ت يااب تك ا ن العمااال فااي العمالااة مدف عااة األجااب) ةو ار ا
يبي اب ا في البلدان المتابر من األوما .
واااين عاااامي  1999و ،2013تجااااوو نما ا إنتاجياااة العمااال فاااي االقتصااااة ا المتقدماااة النما ا الحقيقاااي لألجا ا ر،
وانخ ااا نصاايع العمالااة ماان الاادخل الق ا مي .و عكااس هااذا أ اااا الصاالة وااين األج ا ر واإلنتاجيااة  -فااي أيبااب
االقتصاة ا المتقدمة .ويان الحال ن ا قبل األومة فااي  - 2007ووعااد تاااييق قصاايب لل جا أثناااء عمااق
األومااة  -ا ااتمب اإلنتاجيااة فااي تجاااوو نم ا األج ا ر الحقيقااي منااذ عااا  2009حتااى  .2013وتجاااوو نم ا إنتاجيااة
العمل نم األج ر في ألمانيا والياوان وال ال ا المتحد  .و لا حصااة ةخاال العماال ماااتقب أو فااي اوة اااة
في ولدان أخبى ،مثل فبناا والمملكة المتحااد  .ووااين االقتصاااة ا الناشاائة ،واة حصااة ةخاال العماال فااي
الااان ا األخيااب فااي االتحاااة البو ااي ،وانخ ا ا فااي الصااين والمكااايك وتبييااا .ومااي لااك ،ماان المهاا]
مالحاة أن عندما ك ن نم األج ر الحقيقي ب اعا ،فإن اآلثار المتبتبة على البفاهية النخ او حصة ةخل
العمل في االقتصاة ا الناشئة والنامية قد تختلف عن تلك الم ج ة في االقتصاة ا المتقدمة.45
ارت ع حصة العاااملين مقاواال أجااب  10نقاااي مئ ااة تقب با اا خااالل عشااب ن اانة ،إ ارت عا ماان  %41.8عااا
 1995إلااى  %51.6عااا  .2015وفااي البلاادان المتقدمااة ،حيااث نااابة العاااملين لحااااوه] الخاااص منخ اااة
 44التقرير العالمي لألجور  ،2011/2010ص 31-25
- Global Wage Report 2014/15 , p.XVI45
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نااابي اا ،ومشااارية اإلناااغ أعلااى ،ل ا النااابة المئ ااة للعاااملين و ا جب مقارنااة والاااكان العاااملين مبت عااة
وماااتقب خااالل ال تااب قيااد البحااث .ونتيجااة لااذلك فااإن الز اااة العالميااة تبجااي فااي معامهااا إلااى البلاادان
الناشئة والنامية ،التي شهد و اة في أج ر العاملين ونابة  %13من  %29.9إلى 42.9%)،خااالل العقااد ن
التاليين على عا .199546
وفي أعقا األومة المالية ،ودأ و اة النما العااالمي لألجا ر الحقيقيااة فااي عااا  .2010لكنا تباطا منااذ عااا
 ،2012وحيث انخ ا من  %2.5إلى  %1.7في عا  ،2015وه أةنى مات ى ل خالل أروي ن ا  .وفي ال تب
التالية على األومة ،يان النما العااالمي لألجا ر ماادف ع اا ودرجااة يبيااب وااالنم القا ت نااابي اا لألجا ر فااي البلاادان
الناشئة والنامية في آ يا والمحيط الهاةئ ،ال يما في الصين ،ويااذلك وعااا البلاادان والمناااطق الناميااة
األخاابى .وفااي األونااة االخيااب  ،تباط ا هااذا االتجاااه أو أنعكااس .حيااث تباجااي نم ا األج ا ر الحقيقيااة فااي البلاادان
الناشئة والنامية من أعااء مجم عة العشب ن من  %6.6عا  2012إلى  %2.5في عا .201547
ويان نم األج ر العالمية في عا  201748أقل مما يان علي في عا  ،2016ول انخ ا إلى أةنى معاادل نما
منذ عا  .2008و ل أقل وكثيب من المات ا التي يان عليها قبل األومة المالية العالمية .وانخ ا نم
األج ا ر العالميااة والقيمااة الحقيقيااة ماان  %2.4فااي عااا  2016إلااى  %1.8فقااط فااي عااا  .2017ومااي ا ااتبعاة
الصين التي ؤثب عدة الاكان الكبيب فيها ونم األج ر الاب ي على المت ط العالمي وشد  ،انخ ا نم
األج ر العالمية والقيمة الحقيقية من  %1.8عا  2016إلى  %1.1عا .201749
وااالناب إلااى تعااافي نم ا الناااتع المحلااي اإلجمااالي عااا  ،2017واالنخ اااو التاادر جي لمعاادال البطالااة فااي
ا الاادخل المبت ااي ل ا از ا إلااى حااد مااا،
مختلف البلدان ،شكل تباطؤ نم األج ر الماااتمب فااي االقتصاااة ا
الحاة .ومهمااا يانا األ اابا  ،فماان المعتااب وا اآلن علااى نطاااق وا ااي أن األجا ر
عا ا للنقا
ويان م
تمثل أحد المحدةا الحا مة لدخل األ ب  ،ووالتالي للطلع الكلي والنم الشااامل .وهكااذا ناااب إلااى النما
البطاايء لألج ا ر ماابا ار ا وتكاابا ار ا يمصاادر للقلااق ،وانتقل ا قاااية نم ا األج ا ر إلااى صاادار تحلياال الايا ااا
والمناقشا  .وأيد يل من ماح النم الان ت لعا  2018وت صيا المجلس األورووي وشا ن الايا ااة
االقتصاة ة على أن نم األج ر األ اابا فااي منطقااة اليا رو يااااعد علااى ا ااتدامة الطلااع المحلااي ،والحااد
ماان الت اوتااا و اامان ارت اااا مااات ا المعيشااة ،ممااا ااااه] فااي تحقيااق مباادأ األجااب العاااةل البييااز
األورووية للحق ق االجتماعية. 50
واة إنتاجية العمل وين عامي  1999و 2019في  52ولدا ا مبت ي الدخل ونابة  ،%21.8وينما يان نااابة و اااة
األج ر الحقيقية  %14.3في ن ااس ال تااب  .وانخ اا اإلنتاجيااة وشااكل ط يااف فااي ال تااب  ،2017-2016وينمااا
ارت ع األج ر وشكل ط يف .وخالل هذ ن العامين ،تقلص ال جا ونحا %2؛ ووعااد لااك واادأ اإلنتاجيااة
في االرت اااا مااب أخاابى وااابعة أيبااب ماان األجا ر ،وحيااث اتاااع ال جا مااب أخاابى علااى ماادار األعا ا -2018
 2019ونابة .51% 2

 - 46التقرير العالمي لألجور  ،2017-2016ص 119
 -47التقرير العالمي لألجور  :2017 /2016ص 19
ً
ً
 - 48يُحسب نمو األجور الحقيقي باستخدام األجور الشهرية اإلجمالي ،بدال من معدالت األجور بالساعة ،والتي تكون أقل تواتر ا ،وبالتالي
تعكس التقلبات ً
كال من األجور بالساعة ومتوسط عدد ساعات العمل
- Global Wage Report 2018/19: p.1449
- Global Wage Report 2018/19: p. 10650
- Global Wage Report 2020–21, p.3751
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و اهاااب المناا ا ر اإلقليماااي أن األجا ا ر الحقيقياااة واة واااابعة أيباااب فاااي آ ااايا والمحااايط الهااااةئ وأوروواااا
وغب أورووا .وتمتي العمال في آ يا والمحيط
الشبقية ،ووبطء أيبب في أمب كا الشمالية وشمال وجن
الهاااةئ واا على نماا حقيقااي لألجاا ر واااين جميااي المنااااطق خااالل ال تااب  ،2019-2006وياناا الصااين والهناااد
وجمه ر ااة ي ر ااا وتا النااد وفيتنااا فااي المقدمااة .وتا رجح نما األجا ر الحقيقيااة فااي آ اايا والمحاايط الهاااةت
خالل هذه الان ا وين  %3.1و  ،%4.9وواادون الصااين وااين  %0.8-و  ،%2.2وتااباوب فااي أورووااا الشاابقية وااين -
 ،%5و  .%13.5وعلاااى النقااايا مااان لاااك ،تاا رجح نماا األجاا ر الحقيقياااة واااين –  %1وحاا الي  %2.1فاااي أمب كاااا
الشاامالي ة يناادا وال ال ااا المتحااد ) وفااي أورووااا ال بويااة ،وإن يااان مااي اتجاااه تصاااعدت اامن هااذا النطاااق
خالل العامين الما يين .وفي أمب كا الالتينية ومنطقة البحب الكار بي ،تباوب وين  %0و  .%3وفي أفب قيا واادأ
عا  2019حيث أصبح  %0.3و  ،%0.4ودون مصب ونيجيب ااا ،وعااد انخ ا ا
نم األج ر الحقيقي في االنتعا
وشاااد فاااي  2017و  2018إلاااى –  %3.5و  ،%3.6-و  %0.5و–  %0.1علاااى التا ا الي ،وااادون مصاااب ونيجيب اااا ،نتيجاااة
الا ط التاخمي الماتمب.52
ح تط ر مؤشبا األج ر الحقيقية منااذ عااا  2008فااي ةول مجم عااة العشااب ن المتقدمااة والناشاائة،
و
اختالفااا وا ااعة فااي أنماااي نم ا األج ا ر فااي الااان ا الااااوقة علااى أومااة ي فااد . 19-ف ااي االقتصاااة ا
المتقدمة ،تاارع وتيب نم األج ر ونابة  )%22في جمه ر ااة ي ر ااا ،تليهااا ألمانيااا حيااث يااان نما األجا ر
ا
معتدال فقط فااي ال تااب  ،2013-2010لكنا تاااارا وعااد لااك.
قب باا من الص ب في عامي  2008و .2009ويان
أةى هااذا إلااى و اااة ونااابة  %15فااي األج ا ر الحقيقيااة خااالل ال تااب  2019-2008و يملهااا .وعلااى النقاايا ماان
لاااك ،انخ اا ا األجا ا ر الحقيقياااة فاااي إ طالياااا والياواااان والمملكاااة المتحاااد  .وفاااي الااادول الناشااائة ااامن
مجم عة العشب ن ،تببو الصين ،مي ارت اااا ماااتمب فااي األجا ر ،حيااث واة وا يثب ماان الااعف خااالل ال تااب
يكاال .لكاان شااهد جميااي البلاادان فااي هااذه المجم عااة ،وا ااتثناء المكااايك ،نماا اا إ جاوياا اا ملح اا اا فااي
مت ااط األج ا ر الحقيقيااة خااالل هااذه ال تااب  .ومااي لااك ،وعلااى الاابغ] ماان هااذا النم ا الاااب ي لألج ا ر ،فااإن
مات ى مت ط األج ر في االقتصاة ا الناشئة ال زال أقل وكثيب مما ه علي في اقتصاة ا مجم عااة
العشب ن المتقدمة .ومي تح ل مت ط األج ر فااي جميااي ةول مجم عااة العشااب ن إلااى الاادوالر األمب كااي،
وا تخدا أ عار صب تعاةل الق الشباتية  ،)PPPينتع عن لك مت ط وايط لألجا ر بلا حا الي
كيااا اا شاااااهب اا فاااااي
كيااا اا شاااااهب اا فاااااي االقتصااااااة ا المتقدماااااة ،وحااا ا الي  1850ةوال ار ا أمب ا
 3780ةوال ار ا أمب ا
53
االقتصاة ا الناشئة .

 -3األجور ما ع كورونا
تذوااذ نم ا األج ا ر الحقيقيااة العالميااة فااي الااان ا األروااي الااااوقة علااى جاتحااة ي فيااد ،)19-وااين %1.6
و. %2.2ومي ا تبعاة الصين ،يان نم األج ر الحقيقي 54تقلااع فااي تلااك الااان ا عنااد مااات ى أةنااى ،وااين
 %0.9و  .%1.6ووالنابة لمت ط نم األجا ر الااان ة الحقيقااي وبلاادان مجم عااة العشااب ن فااي الااان ا
األروي الااوقة على األومة ،فقد تذوذ وين  %0.4و %0.9فااي االقتصاااة ا المتقدمااة ماان هااذه المجم عااة،
وعند مات ا أعلى  -وين  %3.5و  - %4.5في االقتصاة ا الناشئة. 55
يااان  2020عااا ت شااي جاتحااة ي فااد  ،19-الااذت س
ولاد وااابعة أومااة اقتصاااة ة وو ااي لاا] ااابق لا مثياال فااي
ا ق العماال العالميااة ،مااي خااااتب يبيااب فااي الت يااف و اااعا العماال .ويمااا انتشااب ال ياابول ح ا ل

- Global Wage Report 2020–21, p.33, Fig. 33 p. 3252

Global Wage Report 2020–21, p.3353
 - 54يُحسب نمو األجر الشهري الحقيقي على أنه التغير في األجور الشهرية االسمية مخصومً ا منه التغيرات في تكلفة المعيشة كما تم
قياسه بمؤشر األسعار الوطني ذي الصلة ،وعادة ما يكون مؤشر أسعار المستهلك.
- Global Wage Report 2020–21, p.2955

18

العال] ،انتشب يذلك تداعيات االقتصاة ة .تابر العمال في االقتصاااة غيااب الب اامي وشااد  ،إ قاادر أن 1.6
مليااار عاماال فااي االقتصاااة غيااب الماانا] %76 ،ماان العمالااة غيااب الب اامية فااي العااال] ،56عااان ا ماان آثااار يبيااب
لألومة.57
فاااي وعاااا البلااادان ،هاااب واااابعة اآلثاااار الااااار لتاااداويب اإلغاااالق علاااى العمالاااة ،وأخاااذ عم اما اا شاااكل
تخ يااااا يبياااب فاااي ااااعا العمااال أو فقااادان ال ااااتف .وأفااااة االتحااااة الااادولي لنقاواااا العماااال فاااي
ا تطالع العالمي الباوي ح ل  ،19 COVIDوتاااب ح الشاابيا للعمااال فااي  87ةولااة ،ماان  100ةولااة شااملها
اال تطالا ،وابع األومة .58وتحا ل عمااال يثياابون ماان الماااتمب ن فااي العماال فااي األنشااطة األ ا ااية
وغيااب األ ا ااية) ،إلااى تبتيبااا العماال عاان وعااد .وتشاايب الاادالتل ماان صااندوق النقااد الاادولي إلااى أن الشاابا ،
عال ،ومن لد ه] عق ة غيب قيا ية ،ومن عمل ن في شاابيا أصا ب،
والعاملين غيب الحاصلين على تعلي]
ٍ
أو فااي نها ااة ت و ااي األج ا ر ،يااان ا األقاال قاادر علااى العماال عاان وعااد .ووالنااابة ل البيااة الق ا ى العاملااة فااي
البلدان النامية ،الذ ن عملا ن فااي االقتصاااة غيااب الب اامي مثاال الباعااة الجاااتلين وجااامعي الن ا ااا  ،لاا] كاان
العمل عن وعد خيا ار ا على اإلطالق.59
ا
هاتال .وعم م اا ،أثب األومة وشكل غيب متنا ع على ال ئا
ويان الت ثيب الالبي على ةخل العمال وفقبه]
ا
ووفقا لتقد ب منامة العمل الدولية ،روما انخ ا إجمالي ةخل العمااال غيااب
التي تعيش في أو اا هشة.
الب ميين على مات ى العال] ونابة تصل إلى  %60في الشهب األول من األومة .و قدر أن هذا االنخ اااو
ودوره أةى إلى و اةا يبيب في أعداة العاملين ال قباء في جميي أنحاء العااال] .وتشاايب التقااد با خص اصاا
إلى ارت اا ال قب النابي وين العاملين في االقتصاة غيب الب مي في العال] من  %26إلى  %59خااالل الشااهب
األول ماان اإلغااالق .ويان ا المجم عااا التااي تعاايش فااي أو اااا هشااة ،مثاال العمااال المهاااجب ن  -البااال
عدةه]  164ملي انا في جميي أنحاء العال]  -من وين األيثااب تااب ار ا .يمااا عااانى الشاابا وشااكل غيااب متنا ااع،
حيث عمل  %40منه] في القطاعا األيثب تابر اا و %77منه] في و اتف غيب ر مية.60
أثب األومة وشكل مختلف علااى البجااال والنااااء أ اااا ،حيااث تا ثب النااااء وشااكل غيااب متنا ااع ماان نا اب
يثياااب  ،قاااد ت اااي ال جاا ا واااين الجنااااين فاااي اا ق العمااال ،ور وماااا تقااااي علاااى التقاااد المتحقاااق فاااي
الان ا القليلة الما ية .ا
أوال ،تمثل النااء نااابة عاليااة ماان العاااملين فااي الخاادما األ ا ااية والمهاان
األيثب تعب ا ا للعدوى ،حيث مثلن أيثب ماان  %70ماان العاااملين الصااحيين واالجتماااعيين .ثانيا اا ،تعماال نااابة
النااااء أيثااب ماان البجااال فااي القطاعااا األشااد تااابر اا؛ ووالتااالي فقااد عااانين أيثااب ماان فقاادان ال اااتف ،يمااا
ت اااح إحصااااءا العمالاااة األخياااب فاااي أ اااتباليا وينااادا وي ل مبياااا والياواااان وجمه ر اااة ي ر اااا وال ال اااا
المتحد  .وأوبو تقد با منامة العمل الدولية أ ااا أن  55ملي ن عامل منزلي ،ثلثي تلااك العمالااة تقب ااباا
من النااء ،ت ثبوا وشكل يبيب و قدان ال اااتف أو تخ اايا اااعا العماال واألرواااب .ا
ثالثاا ،تعتمااد النااااء
الصااحباء الكباابى ،و%89
أيثب من البجال على العمل غيب الب مي في أيثب من  %90من ولدان إفب قيااا جنا
آ اايا ،و %75ماان ولاادان أمب كااا الالتينيااة .عااالو علااى لااك ،عان ا النااااء أ اا اا ماان عااد
ماان ولاادان جن ا
61
المااوا في تقا ] األعمال المنزلية ،التي ت اقم وابع و اة احتياجا رعا ة األط ال أثناء الجاتحة .

 -56في هذا التقرير  ،يتم استخدام المصطلحين "الموظفون بأجر" و "العاملون بأجر" بشكل متبادل لإلشارة إلى جميع الموظفين بأجر،
بغض النظر عن ترتيباتهم التعاقدية ،في كل من االقتصاد الرسمي وغير الرسمي.
- Global Wage Report 2020–21:, p..2457
- Global Wage Report 2020–21, p.2658
- Global Wage Report 2020–21, p.2659
- Global Wage Report 2020–21, p.2960
- Global Wage Report 2020–21, p.2761
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ووعااد تباااطؤ نماا االقتصاااة العااالمي وااين عااامي  2017و  ،2019انهااار فااي  2020وتاا ثيب جاتحااة ي رونااا .حيااث
انخ ااا الناااتع المحلااي اإلجمااالي وشااكل حاااة فااي االقتصاااة ا المتقدمااة عن ا فااي االقتصاااة ا الناشاائة.
وتابب تداويب العزل واإلغالق وا ي النطاق -المطبقة لتتمكن أنامااة البعا ااة الصااحية ماان التعاماال مااي
ال يبول وإوطاء انتشاره  -في تكاليف اقتصاة ة واهاة .وواجه ولاادان مختل ااة مجم عااا مختل ااة ماان
اال طباوا المحلية ،وانخ او الطلع الخارجي ،وتدفقا رأل المال إلى الخااار  ،وهبا ي أ ااعار الااالي
االقتصاااة العااالمي ،وعااد نم ا ه
األ ا ااية .فااي أيت ا وب  ،2020ت قااي صااندوق النقااد الاادولي  )IMFانكمااا
ونابة  %2.8في ، 2019ونابة  %4.4في  .2020وفي االقتصاة ا المتقدمة ،ت قي الصندوق انخ ا ا اا أيثااب
أص ب ،وإن ل يبي اب ا ،ونابة  %3.3في االقتصاة ا الناشئة.
حد ونابة  .%5.8على النقيا من انكما
وحااذر صااندوق النقااد الاادولي ماان أن الت ا ثيبا المتن عااة علااى األ ااب ا الاادخل الماانخ ا ااتك ن حاااة
وشكل خاص ،وما هدة التقد الكبيب المحبو في الحد من ال قب المدقي في العال] منذ التاعينيا .62
و ميل تاخ] األ عار اإلجمالي إلى االنخ او ،ودرجة قليلة نابياا في االقتصاة ا الناشئة ،ووشكل يبيااب
فااااي االقتصاااااة ا المتقدمااااة فااااي  ،2019و 2020خص اصاااا .و عنااااي هااااذا أن فااااي االقتصاااااة ا المتقدمااااة،
انخ ا ا األج ا ر الحقيقيااة للعمااال الااذ ن حافا ا أج ا ره] علااى قيمتهااا اال اامية قلا ا
ايال فقااط .أمااا فااي
63
االقتصاة ا الناشئة ،شيب مات ى األجب اال مي الثاو إلى انخ او يبيب في األج ر الحقيقية .
رغ] وج ة عقبا أما جمي البيانا في وعا البلدان ،وويانا إ افية لمعبفة أثب ي رونا على األج ر ،مما
على ت ثيب األومة في أماين عد د ح ل العال] ،إال أن هنا أةلة وفيب من ةرا ا
أةى إلى صع وة ال ق
64
ا
الحالة ح ل ا طبار العمال لقبا ل اااعا أقصااب و/أو تخ ياااا فااي األجا ر – مؤقتاا علااى األقاال  .فماان
وااين الماااتجيبين فااي عينااة إحاادى الدرا ااا ،مماان ل ا ا فااي العماال و ا جب أواتاال أوب اال  ،2020أفاااة %35
ال ال ا المتحد ) ،و  %30المملكة المتحد ) و  %20ألمانيا) أنه] حصل ا في مارل على أجا ر أقاال ممااا
عام اا علااى فصاال العمااال ةون
يان ا علي ا فااي نااا ب وفببا ااب .وفااي األرجنتااين ،حيااث فب ا الحك مااة حا ا اب ا ا
بع عاةل أثناء األومة ،حدة ات اق جماعي مجم عة من التداويب الطارتة ،من وينها خ ا أجا ر العمااال فااي
القطاعا الم لقة ونابة  %25لمد  60اماا اعتبااا ار ا ماان  1أوب اال  ،2020وهااد تا فيب ال اااتف .ووالمثاال،
ا
مؤقتاا ماان  %6.6فااي
ارت ع في تشيلي نابة الشبيا التي ت صل إلى ات اق مي العمال وخ ا األجا ر
أوب ل إلااى  %8.4فااي ليا  ،2020ماان أجاال الح اااظ علااى العمالااة ،وإلااى أيثاب ماان  %15فااي وعااا القطاعااا .
وفي المناطق الحاب ة اإلثي وية ،انخ ا مت ط األج ر اال مية في القطاا الخاص ونح  %6وين فببا ب
وأغاااطس  .2020وفااي الهنااد ،تشاايب الاادالتل الحد ثااة إلااى أن أج ا ر العمااال الب ااميين انخ ا ا ونااابة
 ،%3.6وينما عب العمال غيب الب ميين انخ ا ا ا حاةا ا في األج ر ونابة  .%22.6وأجب واراغ ات ،وين ولدان
أخبى ،تخ ياا مؤقتة في األج ر في القطاااا العااا ماان أجاال تخصاايص مز ااد ماان األما ال لناااا الصااحة
ين
العاماااة لمكافحاااة ال يااابول .فاااي أوروغا ا ات ،ااااه] الخ اااا المؤقا ا لألجا ا ر وناااابة  %20للما ا
العم ميين ،الذ ن تقا ن رواتع أعلى من مات ى معين ،في تم ل اإلن اااق المتعلااق ومكافحااة ي فااد -
ي الخدمااة المدنيااة لتم اال
ازء ماان رواتااع وعااا ما
 ،19وينمااا أعلنا و ريينااا فا ا عاان خطااة لتح اال جا ا
اال تجاوة لألومة.65

- Global Wage Report 2020–21, p.2462
-Global Wage Report 2020–21, p.2463
-Adams-Prassl, Abi, TeodoraBoneva, Marta Golin, and Christopher Rauh. 2020. “COVID Inequality Project”. 64
Available at: https://sites.google.com/view/covidinequality/home.
- Global Wage Report 2020–21, p.35-3665
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وتاهب البيانا المبكب من المكاتع اإلحصاتية ال طنية أن ح الي ثلثي البلاادان التااي تتا فب عنهااا إحصااءا
ا
تباطؤا في نما مت ااط األجا ر ،وينمااا فااي ولاادان أخاابى ،أخااذ
قصيب األجل ،66شهد انخ ا ا ا في األج ر أو
مت ااط األج ا ر ق ااز م اجئااة فااي اإلحصاااتيا  -ممااا عكااس فااي ال الااع "ت ا ثيب التبييااع" وااابع فقاادان
ين المتبقين. 67
ال اتف ا األج ر المنخ اة ،مما ؤةت تلقاتياا إلى و اة مت ط أج ر الم
وهنا وعا األمثلة على "ت ثيب التبييع" في البباو ل ويندا وفبناااا وإ طاليااا والناابو ع وال ال ااا المتحااد ،
حيث ارت ي مت ط األج ر وشكل ملح ظ مي فقدان ل] ااابق لا مثياال فااي ال اااتف فااي ال قا ن اا .
ف ي ال ال ا المتحد  ،حيث ن ذ معا] ال ال ا إجباءا اإلغااالق ونها ااة مااارل  ،2020يانا اآلثااار علااى
ا ق العماال ملح ااة فااي أواتاال أوب اال  ،2020الشااهب الااذت تميااز وز اااة حاااة لاا] ااابق لهااا مثياال فااي
البطالااة ،ول ا . %14.7وينمااا ق ااز مؤشااب مت ااط األجااب الحقيقااي إلااى  ،106.6مقارنااة ومت ااط األجا ر فااي
 .2019ويان مت ط األج ر الحقيقية أعلى وح الي  %7و %4في أوب ل و لي  2020على التا الي ،حيااث عااانى
ا
هيال في األشهب األخيب من و اةا أيبب في البطالة .
العمال األقل ت
وهنا نمط مماثل وا ح في يندا تحد دا ا ،حيث ارت ع البطالة وحد من ح الي  %8فااي مااارل  2020إلااى
 %14في ما  ،وينما ارت ي مؤشب مت ط األجا ر الحقيقااي ماان  101.5فااي مااارل إلااى  110.7فااي مااا . 2020
و شيب هذا إلى ارت اا مت ط األجب الحقيقي للشهب األخيب وحا الي  %11عان مثيلا عااا  .2019ووالمثاال ،فااي
البباو اال ،ول ا مؤشااب مت ااط األجااب الحقيقااي روت ا عنااد  107.3فااي البوااي الثاااني ماان ع اا  ،2020مصااح اوا
وارت اا ط يف في البطالة مي تاارا ال يبل وتشد د إجباءا مكافحت  .وفي ال ق ن ا  ،في الناابو ع،
اهااب ت ا ثيب تبييااع أقاال ،رومااا وااابع و اااة ط ي ااة نااابياا فااي البطالااة .وعلااى الاابغ] ماان انخ اااو معاادل
البطالة في فبناا وإ طاليا خالل أومة ي فد  ،19-غيب أن عمال يثيبون فقدوا و ات ه] ،وعدة ل] ااابق لا
مثيل ،وابع صع وا البحث النشط عن عمل .ووالتالي ارت ي مت ط األج ر وابع ت ثيب التك ن.68
وفي المقاول ،هنا اتجاه اغط واتجاه انخ او األج ر في مجم عة معينااة ماان ولاادان أورووااا ،حيااث يانا
الز اةا في البطالة أقل حد و/أو ماتدامة ،روما وااابع وجا ة خطااط أقا ى لالحت اااظ وال اااتف .وتقااد
المملكة المتحد أو ح مثال على هذا االنخ او في مت ط األج ر ،والذت ودأ في فببا ب  2020ث] تاارا
في مارل وأوب ل ،وينما ل معدل البطالة ماتق اب ا على البغ] من األومة .و مكن ت ااايب هااذا ال ااي ماان
ين الذ ن ا ت اةوا من الناا ال طني لالحت اظ وال ي ااة اإلجاااو ) ،الااذت ةفعا
خالل حقيقة أن الم
الحك مة وم جب  %80من األج ر ،ل] عتببوا عاطلين عن العمل علااى الاابغ] ماان تخ اايا اااعا عملهاا]
إلااى الصاا ب .ووالتااالي ،انخ ااا مؤشااب مت ااط األجااب الحقيقااي إلااى  97.9فااي أوب اال  ،2020ممااا شاايب إلااى
انخ اااو ونااابة  %2.1فااي مت ااط األج ا ر مقارنا ااة وعااا  .2019و مكاان مالحاااة حاااال مماثلااة فااي ولاادان
أورووية أخاابى ،ومااا فااي لااك فنلناادا وه لناادا وإ اابانيا والاا د .ف ااي فنلناادا علااى اابيل المثااال ،انخ اا
مؤشبا األج ر وشكل حاااة فااي أوب اال ومااا  2020فااي ال قا ن اا الااذت ارت عا فيا البطالااة ،وإن يااان
لك مؤق اتا .في ألمانيا ،مكن مالحاة نم أقل في األج ر وين البوعين األول والثاني ماان عااا  ،2020مقارنااة
ا ق العماال قااد حاادث أ اااا ،علااى األقاال فااي وعااا هااذه
وعا  .2019وتشيب هذه النتاتع إلااى أن تعااد ال
ط نزولي على األج ر.69
البلدان ،في شكل
 -66تم اختيار البلدان بشكل أساسي على أساس توافر إحصاءات متوسط األجور الحديثة التي تغطي النصف األول من عام  2020على
األقل ،مما يسمح بفحص اآلثار األولية ألزمة كوفد  19-على سوق العمل .على الرغم من أن إحصائيات متوسط األجور األخيرة للربع الثاني
من عام  2020للبلدان في أفريقيا لم تكن متاحة عند تجميع القسم الحالي ،فإن هذه األرقام  ،إلى جانب تلك الخاصة باقتصاديات مجموعة
العشرين األخرى ،معروضة في تقرير األجور العالمي .)www. ilo.org( 21/2020
- Global Wage Report 2020–21, p.3667
- Global Wage Report 2020–21, p.3768
- Global Wage Report 2020–21, p.4169
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حاادغ ن ااس الا ا ط النزولااي أل ا ل) علااى األج ا ر فااي مناااطق أخاابى :علااى وج ا التحد ااد ،فااي األمااب كتين،
وآ اايا والمحاايط الهاااةئ .فااي تشاايلي والمكااايك ،علااى عكااس االتجاهااا التااي ل حااا فااي عااا ،2019
انخ ااا مت ااط مؤشاابا األج ا ر فااي أوب اال ومااا  - 2020ونح ا  %1.5فااي ياال ماان البلااد ن  -مااي ارت اااا
ا ق العماال ال صاالية أن المت ااط الحقيقااي لألج ا ر وااين
معاادال البطالااة .وفااي فيتنااا  ،تاهااب ويانااا
البوعين األول والثاني ماان عااا  2020انخ ااا ونااابة  %10.5انخ ااا المؤشااب ماان  102.9إلااى  ،)92.4وينمااا
ارت ااي معاادل البطالااة الماااتقب وشااكل عااا وشااكل ا ااتثناتي ومقاادار  0.5نقطااة مئ ااة .و مكاان مالحاااة
نمااط مماثاال فااي ماليز ااا ،حيااث رافااق الز اااة األيبااب نااابياا فااي البطالااة ومقاادار  1.1نقطااة مئ ااة وااين مااارل
وأوب ل  2020انخ او حاة في مت ط األج ر ونابة  %2.1والقيمة الحقيقية ،و %4.8والقيمة اال اامية فااي
أوب ل .وو ال انخ او األ عار في أوب ل ،يان االنخ او في القا الشااباتية لمت ااط األجا ر اال اامي -
ا
معتدال.
الذت قل ونابة  %4عن مت ط عا - 2019
وأخيا اب ا ،فااي الياوااان وجمه ر ااة ي ر ااا ،ويانا الادولتان ماان وااين أول الاادول المتااابر ماان ال ياابل ،ارت عا
معدال البطالة وشكل ط يف جدا ا عن البوي األول من عا  2020وينما يان االنخ ا ااا فااي األجا ر أقاال
و حا ا .وفي الياوان  ،مكن تحد د الا ط النزولي على األج ر وين نا ب ومارل  ،2020ال تب التااي شااهد
و اة أقل في األجا ر مقارنااة وااال تب المماثلااة فااي عااا  .2019ووالمثاال ،يااان االنخ اااو فااي مت ااط األجا ر
لشااهب مااا  2020أيثااب حااد عاان عااا  .2019و مكاان مالحاااة ااينار مماثاال فااي جمه ر ااة ي ر ااا ،حيااث
انخ ا األج ر وشكل حاة وين نا ب وفببا ب  2020مقارنة وال تب ن اها من عا 2019.70
في ولدان أخبى ،ال يما الدنمار ورومانيا ،ال ت جد آثار محدة لألومة على األجا ر .ف ااي رومانيااا ،علااى الاابغ]
من ارت اا معدل البطالة ،ل] كن هنا ت ثيب وا ح على األج ر .و نطبق الشيء ن ا على الاادنمار رومااا
وابع عالقا العمل الق ااة إلااى جانااع الم او ااة الجماعيااة الق ااة ،والتااي قااد تكا ن اااهم فااي حما ااة
العمال وشكل فعال من آثار األومة.71
في اقتصاة ا مجم عة العشب ن المتقدمة ،ارت ي مت ط األجا ر الحقيقااي فااي المت ااط ونااابة %2.6
في نها ة البوي الثاااني ماان عااا  ،2020وااابع الت ياابا غيااب الماااب قة فااي تكا ن العمالااة فااي العد ااد ماان
البلدان ،وال يما ال ال ا المتحد  .ووا تخدا البيانا الحد ثة المتاحة من المكاتع اإلحصاتية ال طنيااة،
تشيب التقد با إلى أن نم األج ر الحقيقية الان ة يك ن لبي اا أو أ ااعف علااى األقاال فااي أروااي ولاادان
متقدمة من أصل تاعة في مجم عة العشب ن .ومي لااك ،فااإن مت ااط األجااب الحقيقااي اايزةاة ونااابة
 %2.6في المت ط ،وابع فقدان ال اتف ودرجة ل] ابق لها مثيل ،مما أةى تلقاتياا إلى و اااة مت ااط
ين المتبقين في عد د من البلدان ،وال يما ال ال ا المتحد .72
أج ر الم

 -4أس اب طء نمو األجور عن نمو اإلنتاجي
انخ ااااو حصاااة العمالاااة فاااي العد اااد مااان االقتصااااة ا المتقدماااة مناااذ
وثاااق عااادة يبياااب مااان الدرا اااا
الثمانينيا  .حدغ هذا االنخ او في جزء من وابع التحا ل فااي الت يااف ماان القطاعااا يثي ااة العمالااة
إلى القطاعا األيثب يثافة في رأل المال.73لكن اب الجزء األيبب من االتجاه منذ التاعينيا وانخ اااو
حصة ةخل العمل ةاخاال الصااناعا  ،ال اايما فااي الصااناعا عاليااة ومت ااطة التكن ل جيااا ،وفااي الخاادما
المالية حيث ارت ع األرواب.
- Global Wage Report 2020–21, p.4170
- Global Wage Report 2020–21, p.4171
- Global Wage Report 2020–21, p.4372
-Global Wage Report 2014 / 15, p.3073
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ااح تقب ااب األج ا ر لعااا /2014ااا ،2015ييااف ت يااب نصاايع ةخاال العماال المعاادل 74منااذ عااا  1991فااي ةول
مجم عااة العشااب ن المتقدمااة .وفااي يناادا و أ ااتباليا ،اابتبط جاازء ماان االنخ اااو فااي حصااة العماال وارت اااا
أ ااعار الااالي ،وتااااعف أرواااب قطاعااا التعااد ن والاان ط وال اااو فااي يناادا وااين عااامي  2000و  .2006وفااي
ا ق العماال فااي منتصااف التاااعينيا  ،عناادما امح لمز ااد
الياوان  ،عزى االنخ او جزتي اا إلى إصالحا
غالباا
اا
من الصناعا وت يف عمال غيب منتامين .و اه] التدفق الالحق للعمااال غيااب المنتامااين ،الااذ ن
ما تقا ن أج ار ا أقل من العمال النااميين ،في ري ة األج ر ومبور ال ق  .في فبناا  ،لا حصااة ةخاال
العمل ماتقب نابياا .وفي إ طاليا والمملكااة المتحااد  ،يااان االتجاااه غيااب وا ااحا ا .فبينمااا انخ اا حصااة
ةخاال العماال فااي أواتاال التاااعينيا  ،نم ا األج ا ر واإلنتاجيااة منااذ لااك الحااين و ا تيب مماثلااة .فااي المملكااة
ين وانتاااجيته] واان س المعاادل تقب اباا منااذ
المتحد  ،قدر لجنة األج ر المنخ اة نم تع اا الما
ً
تعديال لحساب العاملين
 - 74يشمل دخل العمل غير المعدل فقط تعويضات العاملين بأجر ،في حين أن حصة دخل العمل المعدلة تُجري
لحسابهم الخاص ً
أيضا.
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عا  .1964وفي إ طاليا ،تمثل أحد الع امل المااهمة في انخ او حصة ةخل العماال ودا ااة التاااعينيا ،
ق العمل التي غيب ناا م او ة األج ر للحد من نم األج ر .في ألمانيا ،وعااد
في مجم عة إصالحا
جزتي اا فااي الااان ا األخيااب  .وواالنتقااال إلااى
ا
اان ا ماان االعتاادال فااي األج ا ر ،تعاف ا حصااة ةخاال العماال
البلااادان األورووياااة األيثاااب تاااابر اا مااان األوماااة ،انخ اا ا حصاااة ةخااال العمااال وشاااد فاااي الي ناااان ،وحااادث
انعكا ااا حاااة علااى حصااص األجا ر فااي ا ق العماال األ بلناادت ،وانخ اا وشااكل ماااتمب حصااة ةخاال
العمل في إ بانيا منذ عا .200975
و تشمل الت ااايبا المحتملااة لنما األجا ر الاااعيف :وااطء نما اإلنتاجيااة ،واشااتداة المنافاااة العالميااة،
وتباجي القدر الت او ية للعمال ،وعد قدر إحصاااءا البطالااة علااى ا ااتيعا البيا ة فااي ا ق العماال
ا
فاال عن الت قعا االقتصاة ة غيب المؤيد التي قد ك ن لها ت ثي اب ا في امتناااا الشاابيا
وشكل منا ع،
عن رفي األج ر .ويان هنا أ ااا التقد التكن ل جي ،والع لمااة التجار ااة ،وت اايي األ ا اق الماليااة ،فاا ا
اال
عاان تباجااي يثافااة االتحاااةا النقاويااة ،76األمااب الااذت أةى إلااى تآياال القا الت او ااية للعمالااة اامن أ اابا
التباجي في نصيع العمال من الدخل ال طني. 77
ووعبار أخبى ،عا ة تباجااي نصاايع العمااال ماان الاادخل الا طني إلااى ااعف النقاوااا  ،والتقااد التقنااي ،الااذت
أةت لز اة حصة األرواب على حاا حصة األج ر .يما صاحع الع لمة نم حصة التجار ينابة مئ ة من
إجمالي الناتع المحلي .وأةى اشتداة المنافاة إلى عف األج ر ،خص ص اا مي وجا ة عاادة يبيااب ماان العمااال
ق المصدر ن .وهكذا ،اه] نم حج] األم لااة والع لمااة والتقااد التكن لا جي
وت األج ر المتدنية في
لب اا مي ال ق في ت ييب أنصبة العمالة من الدخل.
ووالنابة لالقتصاة ا النامية ،يان ت ثيب التكن ل جيا على حصة العمالة إ جاوياا .و مكن ت ايبه وانعكال
"اللحاق" والنم االقتصاةت ،مي تاييق أ اق العمل ،وتج يف المعبوو ماان العمالااة الزاتااد  .و عا و
هذا األثب للتكن ل جيا جزتي اا والت ثيبا الالبية لألم لة ،والع لمة ،وتباجي حالااة البفاااه .ومااي لااك ،ويمااا يااان
الحال في تحليل االقتصاة ا المتقدمة ،تعد األم لة أيبب عامل لبي اب انخ او أنصاابة العمالااة ماان
الدخل في اقتصاة ا العال] النامي التااي تااامنتها العينااة .وواإل ااافة إلااى هااذه المت ياابا  ،هنااا تا ثيبا
لبية ق ة أ ا اا لز اة البطالة على أنصبة العمالة ،األمب المت قي ناااب اا للاا ط فااي اتجاااه الهبا ي علااى
األجااا ر ،و ااااعف الم قاااف الت او ااااي للعمااااال ،فاااي اااال ارت ااااا معاااادال البطالااااة .يماااا مكاااان ت ااااايب
المااهمة الالبية للع امل المؤ اية على حصة العمالة من الدخل واإلشااار إلااى تقلاايص اال ااتهال
الحك ا مي ،فااي المت ااط ،ينااابة ماان الناااتع المحلااي اإلجمااالي .ووينمااا تشاايب المعااامال الم جبااة إلااى أن
الز اة في اال تهال الحك مي ،إال أن االنخ اااو ال علااي فااي اال ااتهال الحكا مي قااد أ ااه] فااي تباجااي
حصة العمال.78

- Global Wage Report 2014 / 15, p.31-3275
 - 76عدد أعضاء النقابات العمالية كنسبة مئوية من إجمالي العاملين أو كنسبة مئوية من إجمالي التوظيف.
- 77في اإلطار رقم  3من التقرير العالي لألجور  ،2011/2010ص  :26العوامل المحددة لحصة األجور في إجمالي الدخل جاء أن التقدم
التكنولوجي قد يساعد في تقليل الطلب على العمال ذوي المهارات المنخفضة ،وبالتالي قد يؤدي إلى انخفاض حصة األجور .أما فيما
يتعلق بالمؤسسات والسياسات ،فإن الظروف غير المواتية للمنافسة المتكافئة في سوق المنتجات تتسبب في وجود فائض أو ريع،
يتم توزيعه بين رأس المال والعمل حسب القدرة التفاوضية النسبية للعمال .يفسر ذلك استقرار حصة األجور بمرور الزمن في الدول
التي بها اتحادات قوية .كما يمكن للعولمة أن تخفض حصة األجور عبر :التخصص المتزايد في إنتاج سلع تركز على رأس المال وتصديرها،
مما يؤدي لزيادة عائد رأس المال بالنسبة للعمالة .كما أن إمكانية نقل المصانع للخارج يؤثر سلبي ًا على الموقف التفاوضي للعمال .وقد
أدي اقتران العولمة بالتقدم التكنولوجي والتأثير الكبير للمؤسسات المالية والتي بدورها مارست ضغوط ًا على األجور ومالت لزيادة
ً
فمثال إذا تم التحول من قطاعات كثيفة العمالة
العائدات على رأس المال.كما يؤثر التغير في تركيبة االقتصاد على حصة األجور تدريجي ًا.
إلى قطاعات كثيفة رأس المال ،فيمكن أن نتوقع انخفاض في حصة األجور.
 -78التقرير العالمي لألجور  ،2013/2012ص .55-54
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ا ا ق العمااال مباشاااب ووخاصاااة وجا ا ة النقاواااا
و تااااتمد القا ا الت او اااية للعمالاااة مااان مؤ ااااا
وق تهااا) ولكنهااا تتا ثب أ ا ا اا والع لمااة ،واأل ا اق الماليااة التااي تماانح الش ابيا خيااارا أيبااب لال ااتثمار فااي
األص ل المالية ،واألص ل الحقيقية ةاخل البالة وخارجها .وقد هااب ع لمااة األ ا اق الماليااة و"األم لااة"
في الص ر مااؤخب اا .وجاااء فااي إحاادت الدرا ااا أن االناادما الاادولي لأل ا اق الماليااة يااان المحااب البتياااي
لهب ي أنصبة األج ر ،على األقل ،في االقتصاة ا المتقدمة .يما أن التح ل خالل ثمانينا القبن الما ااي
نح ا نااا] ح يمااة الشاابيا علااى أ ااال تعاااي] حق ا ق المااااهمين ،وصااع ة المؤ اااا الم جهااة
وشااكل أ ا ااي نح ا الع اتااد التقدميااة ،ومااا فااي لااك صااناة ق األ ااه] الخاصااة ،والمحااافة وال قاتيااة ،و
ط اا على الشبيا لز اة األرواب ،وخاصة على الماادى القصاايب .ورومااا
الماتثمب ن المؤ اين ،فبو
تاااعف الع لمااة الماليااة الم قااف الت او ااي للعمااال .ورومااا ا اات اة وعااا مجم عااا ماان العاااملين،
وخاصااة يبااار المااد ب ن التن يااذ ين ،ماان عمليااة "األم لااة" ماان خااالل البواتااع المؤجلااة فااي شااكل صااناة ق
المعاشا التقاعد ة ،وغيبها من أن اا المكا ع البأ مالية .ولكن والنابة للعاماال العاااةت تشاايب األةلااة
إلى أن مدى وحج] هذه المكا ع محدوة اا وشكل يبيب.79

الجزء الثاني :ما العمل
تع اد اإلنتاجيااة أحااد الع اماال البتياااية المحاادة لمااات ى األج ا ر .يمااا ت قااي أ اا اا تعاابو وت التعلااي]
الماانخ ا وشااد ،حيااث نتهااي وهاا] المطااا إلااى قبا ل عماال ماانخ ا األجااب .إال أن هااذ ن العاااملين غيااب
يافيين لت ايب جميي االختالفا في األج ر .لذا ماان الم يااد اتخااا وعااا اإلجااباءا لتحاااين نتاااتع األجا ر
ق العمل والنتاتع العامة لالقتصاة الكلااي .وهااي يا ااا تمتااد ماان الم او ااة الجماعيااة والحااد
وأةاء
األةنى لألج ر إلى ا تحقاقا العاملين و جب وغيبها من يا ا ةع] الدخل .ف ااي حااين تخااد الم او ااة
الجماعية يل العمال الذ ن تشمله] ،مكنها أ ااا المااهمة في إ جاة عالقة جيد وين نما األجا ر ونما
يا ااا تا فيب مااااند فعالااة فااي الطااب األةنااى
اإلنتاجية .يما عتبب الحااد االةنااى لألجا ر أةا ماان أةوا
ماان ت و ااي األج ا ر .وتعتبااب تح ا ال الاادخل األو ااي نطاق ا اا ،والتااي ال عالقااة لهااا والحالااة ال ي يااة اابور ة
لل ص ل إلى األ ب األيثب فقب اا .لذا نتطبق فيما لي لتجار وعا الدول التي اتبعتها لل ص ل إلى حل ل
في ما لة األج ر.
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و مكن أن تشمل ا تحقاقا األجيااب حا افز للعمااال لتا لي و اااتف منخ اااة األجااب ماان خااالل تا فيب ةخاال
إ افي عن طب ق اإلع اءا الاب بية وغيبهااا ماان الباابامع .و شااكل ياال ماان صااحة األ ااب وتعلااي] األوناااء
مصدر قلق للعمال وت األج ر المنخ اة .فبدون الحص ل على تعلي] وصحة منا بين ،قد تعبو أوناء
العمااال وت األجا ر المنخ اااة ،للعماال فااي و اااتف ماان هااذا النا ا .وتعااد التجبوااة البباو ليااة تجبوااة مثيااب ،
حيث جمع وين يا ا ةع] األجا ر والاادخل .وينمااا أة التعااد ال ال عالااة والمنهجيااة فااي الحااد األةنااى
لألج ر إلى خ ااا ناااع األجا ر المنخ اااة ،وحااال وبنااامع التحا ال  Bolsa Familiaةون تحا ل فقااب األجا ر
إلى فقب في الدخل عن طب ق ةع] إ افي على الدخل لأل ب محدوة الدخل.
و مكن لكاال هااذه التااداويب مجتمعااة تعز ااز أ ا اق العماال األيثااب شاام اال ،والطلااع الثاوا
والنم االقتصاةت األيثب ا تدامة وشكل أ ا ي.80

علااى اال ااتهال ،

عد مات ى الحد األةنى لألج ر وغيبها من المؤ اا ال يطة ،وما في لك تشب عا حما ة العمالة،
و خاء إعانا البطالااة وغيبهااا ماان المزا ااا والمااااهما  ،ماان المت ياابا المؤ اااية .فاايمكن أن كا ن
لمااات ى إعانااة البطالااة تا ثي اب ا علااى حصااة العماال عاان طب ااق التا ثيب علااى " األجا ر االحتياطيااة للعاااملين" ،أت
مات ى األجب الذت قبل العاملين يحد اةنى.81

 - 80التقرير العالمي لألجور  ،2011/2010ص 55-45
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في ألمانيا ،ونتيجااة للاادع] الحكا مي ،احاات ة أروااا العماال والتزاماااته] ط لااة األجاال تجاااه العاااملين ،وفااي
المقاول وافقا النقاوااا العماليااة ومجااالس العماال علااى تقااد ] تناااوال ماان حيااث األجااب و اابو العماال.
وحقق الم او ة الجماعية في قطاااا الصااناعة أ اا اا تخ ياااا هاتلااة فااي األجا ر ال عليااة .و اااب لااك
التعاااون ال ثيااق ،علااى األقاال وص ا ر جزتيااة ،قلااة ماان فقاادوا و ااات ه] خااالل األومااة ،علااى الاابغ] ماان البي ا ة
االقتصاةت الحاة .وفي المجب ،يان عدة من فصل ا في الشبيا التي شملتها ات اقيا عماال جماعيااة أقاال
ا
قليال من عدة الم ص لين في الشبيا األخبى ا الحج] ن ا .
وتعاازو الم او ااة الجماعيااة االرتباااي وااين األج ا ر واإلنتاجيااة ،يمااا تااااعد علااى تخ اايا مقاادار التبااا ن فااي
األج ا ر .يمااا ك ا ن للنقاوااا ةو ار ا فااي روااط مت ااط األج ا ر الشااهب ة واالنتاجيااة .و بااين ا ااتعباو األةلااة
الخاااص واااعشب ن ةولااة ماان منامااة التعاااون االقتصاااةت والتنميااة أن هنااا عالقااة وااين معاادل العمالااة
منخ اة األجب والعد د من المت يبا التي تقيس القا التنايميااة لمؤ اااا تحد ااد األجااب .تبااين إحاادت
ين)
التحليال أن و اة قدرها  % 1في يثافة النقاوااة حصااة األعااااء فااي النقاوااة ينااابة مئ ااة ماان الما
تبتبط وانخ او قدره  %1.5في معدل العمالة المنخ اة األجب .ف ي البلدان التي وها يثافة النقاوااا ،%15
قتب معدل األج ر المنخ اة من  %25في المت ط ،في حين تصل نابة األج ر المنخ اة في البلدان
التي وها ت طية مبت عة تتجاوو  )%50إلى النصف .82%12.3
وفاااي الهناااد وال اااة غاااب البن اااال) تااا] ت ااايي القطاعاااا المعتاااب وحقها اا فاااي الم او اااة الجماعياااة،
ف صاابح الت طيااة تااا] عد ااد ماان ال حاادا الصا يب  ،يصااناعة الحد ااد اال ا نجي ومشاابوعا التخااز ن
والتبب د وعمال صناعة الج ار .83
ووالنااابة لكمب ة ااا اعتبااب الحااد األةنااى لألج ا ر أ ا ا اا للت اااوو الجماااعي ،يمااا نااص قااان ن العماال علااى
مائ لية ووار العمل عن تحد د الحد األةنى لألج ر وعااد تلقااي الت صاايا ماان اللجنااة اال تشااار ة للعماال
وهااي أعلااي لجنااة ا تشااار ة ثالثيااة فااي الاابالة) .وفااي عااا  ،2000تشاااور الحك مااة مااي أصااحا العماال
والنقاوااا  ،وو ااع أول معاادل للحااد األةنااى لألجا ر .وفااي  ،2006واااةر أصااحا العماال و 17اتحاااة نقاااوي ماان
يافااة ألا ان الطيااف الايا ااي والت اااوو حا ل معاادال جد ااد للحااد األةنااى لألجا ر ،وإن لاا] صاال ا الت اااق
حا ] وينهما .وفي عا  ،2007و ع الحك مة يا ااة جد ااد للحااد األةنااى لألجا ر وفااق ت صاايا اللجنااة
اال تشار ة في أعقا م جااة تاااخمية .وفااي عااا  ،2008وافقا الحك مااة علااى فاابو مز اادا ا ماان الز اااةا
على األج ر وعد مطالبا نقاوية.84
ولعاال التقااد واتجاااه إمكانيااة تناااي] فئااا غيااب منتامااة ماان العاااملين وا جب ،خص ص ا اا ماان أصااحا األج ا ر
المنخ اة ،مثل العاملين في مجال الخدمة المنزلية  -والذ ن تقا ن أقل من نصف مت ط األج ر في
هاماا علااى إمكانيااا الت ااي فااي التناااي] .ف ااي البباو اال ،أنشائ اتحاااةا ا
ا
العد د ماان البلاادان -عطااي مؤشا اب ا
للعاملين في الخدمة المنزلية عا  ،1997تنتمي إلي  35نقاوة .وفااي أورجا ات ،أةت إنشاااء لجنااة ثالثيااة جد ااد
للت اوو على األج ر وشبوي العمل إلى تعز ز التااباوط وااين العاااملين ومنامااا أروااا العماال التااي تمثاال
العاااملين فااي مجااال الخدمااة المنزليااة وأروااا أعماااله] .و ااا] اتحاااة عمااال المناااول فااي أمب كااا الالتينيااة
85
ومنطقة البحب الكار بي – المؤ س  -1988في عا ت مناما من  13ةولة
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تاااعى وعااا االنامااة لتحقيااق ا اات اة قص ا ى ماان ت ا ثيبا الم او ااة الجماعيااة ،و لااك عبااب ت اايي
ا
عماال لهاا] م قااف أ ااعف .و شاامل
ات اقيا األج ر التي حققتها فئا عالية تتمتي وق نابية ،لتشمل
لك الشبيا التي تعاني من عف االنتماءا النقاوية أو إنخ او نابي في إنتاجية العماال .ومااي لااك،
ثبط ا تباتيجيا العمل أشكال من التحا ل ،مثل ت ر د األعمال لشبيا ليس وهااا اتحاااةا عماليااة ماان
أجل ت فيب ن قا العمالة .وعااالو علااى لااك ،تاؤةت الم او ااة الجماعيااة إلااى إخاابا األجا ر ماان المنافاااة،
حيااث تشااجي علااى المنافاااة المحليااة وااين الشاابيا علااى أ ااال الجاا ة ولاايس علااى أ ااال الاااعب،
وتخ ف من الا ي على الشبيا لتقييد و اة األج ر وها.86
وفااي م اجهااة آثااار فياابل ي رونااا ،فيمااا تعلااق واتجاهااا األج ا ر خاصااة ،ن ااذ العد ااد ماان البلاادان إعانااا
مؤقتااة لألج ا ر لحما ااة ال اااتف أثناااء األومااة .تشاامل إعانااا األج ا ر جميااي أن ا اا التح ا ال إلااى أصااحا
ين الهاةفة إلى ت طية يل أو جزء ماان أجااب ال اابة المؤهال أو تكاااليف الت يااف واادون أجااب.
العمل أو الم
وقااد صاامم وعااا البلاادان ،مثاال ني و لناادا ،إعانااا األج ا ر علااى أنهااا مبل ا مقط ا ا .أمااا فااي العد ااد ماان
ااابا) ،غط ا إعانااا األج ا ر
الحاااال األخاابى ومااا فااي لااك  ،علااى اابيل المثااال  ،الاادنمار وألمانيااا و
نابة مئ ااة ماان أجا ر العمااال ،حتااى حااد أقصااى محاادة .وحيثمااا وجااد إعانااا األجا ر ،ا ااتخدمتها شاابيا
يثيب ت ف مال ين العمال .ف ي فبناا ،في ودا ة شااهب ليا  ،تقاادم أيثااب ماان مليا ن مؤ اااة وطلااع
للحص ل علااي نشاااي جزتااي) للمااااعد فااي ةفااي أجا ر أيثااب ماان  14مليا ن عاماال ،مثلا ن  %56ماان جميااي
ااابا  ،نها ااة أوب اال  ،2020غطااى المخطااط المقاواال  1.9مليا ن م ااف ،أو
ين فااي الاابالة .وفااي
الما
 %37من جميي العاملين و جب .وفااي المملكااة المتحااد لبب طانيااا العامااى وأ بلناادا الشاامالية ،قادر نااابة
العمال الماجلين في األعمال التجار ة التي ل] تت قف عن التداول وشكل ةات] ونحا  %29.2فااي األ ااب ا
المنتهي في  28ني .87
وا ااتخدم إعانااا األج ا ر علااى نطاااق وا ااي فااي جميااي أنحاااء أورووااا لمنااي عمليااا التاااب ح الجماااعي
للعمااال ،و اامح وتع ا ا ح ا الي نصااف خاااار فااات ر األج ا ر الناجمااة عاان تخ اايا اااعا العماال،
ايي ةعاا] األجا ر
ووالتالي التخ يف من و اة عد المااوا  .وقا معا] الدول األورووية إما وإةخااال أو ت
ين أو أولئااك الااذ ن لاا] تمكنا ا ماان العماال وااابع تااداويب اإلغااالق .ووالنااابة
الحالي ليشمل جميي الما
لعينة مختار من عشب ةول أوروويااة ،تتا فب عنهااا معل مااا م صاالة عاان مخططااا ةعاا] األجا ر ،يااان ماان
الم تاابو تقلاايص  %6.4ماان فااات ر األجا ر فااي المت ااط وعااد تخ اايا اااعا العماال فااي تلااك البلاادان
العشب المختار  ،إال أن ما فقد ول  %3.1فقط من فات ر األج ر في نها ة المطا وعد أخذ إعانا األجا ر
في االعتبار .و شيب هذا إلى ت فيب إعانا األج ر لح الي  %51ماان خااااتب فااات ر األجا ر الناتجااة عاان تخ اايا
اعا العمل .يما مح ةع] األج ر وتخ يف ت ثيب األومة على عد مااوا الدخل في تلااك البلاادان والحااد
من انخ او حصة فات ر األج ر اإلجمالية التااي تلقاهااا أولئااك الااذ ن مثلا ن  %50األةنااى ماان ت و ااي األجا ر
من  3.7إلى  1.7نقطة مئ ة .ورغ] أن إجباءا اإلغالق تعنااي ت قااف اإلنتااا والخاادما فااي صااناعا عد ااد ،
فااإ ن التخ ياااا الص ا يب نااابياا فااي فااات ر األج ا ر اإلجماليااة ،وعااد مباعااا إعانااا األج ا ر ،تشاايب إلااى أن
جنب اا إلااى جنااع مااي العماال ماان المناازل ،اامح للعد ااد ماان أجاازاء
الجمااي وااين تااداويب االحت اااظ وال اااتف ،ا
االقتصاة األورووي واال تمبار في العمل.
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ال أوروجواي
ا
تحقيقاااا للماااااوا والعدالاااة
وفقااا اا إلحااادى الدرا اااا  ،تعاااد أوروجااا ات مااان أيثاااب ولااادان أمب كاااا الالتينياااة
االجتماعية ،88فلد ها أعلى نصيع لل بة من الدخل القا مي .يمااا أن مااات ى ةخا ل أفقااب  %40ماان الاااكان
واة ومعدال أ با من معدل نم ةخ ل واقي الاااكان .فاا الا عاان غيااا شااب ياماال لل قااب الماادقي ،حيااث
انخ اا ماان  %2.5فااي  2006إلااى  %0.1فااي  .2018وانخ ا ا يااذلك نااابة ال قااب ماان  %32.5فااي  2006إلااى
 %8.1في  2018يان  %38.9في عا  .)2002ووالنابة لمعدل البطالة ،انخ ااا إلااى  %6.3فااي  2011وعااد
أن يان عا  ،)%17 ،2002ث] عاوة االرت اا قليال وابع تباطؤ النم في  2018ليصل إلى .%7.9
وعلى صعيد آخب ،ت جد في أوروج ات طبقة و ااطى وا ااعة تااا]  %60ماان الاااكان ،وااابع الت ااي فااي
الت طيااة التااي حققتهااا الايا ااا االجتماعيااة ا الطاااوي االحت ا اتي .وهكااذا ،تشاايب مجماال األو اااا إلااى
تحقيااق تقاادما ا فااي مؤشاابا التنميااة البشااب ة ،مااي قاادر ماان اال ااتقبار المؤ اااي وانخ اااو مااات ا
ال ااااة .و انعكااس هااذا علااى نما ثقااة الم ا اطنين فااي الحك مااة .يمااا حقق ا أوروجا ات مااات ى عااال ماان
تكافؤ ال بص في إتاحة الخاادما األ ا ااية للما اطنين ،مثاال التعلااي] والصااحة والمياااه الصااالحة للشااب
والكهبواء والصب الصااحي  %99ماان الاااكان تصااله] مياااه صااالحة للشااب  %97 ،صااله] صااب صااحي
آماان) .وجااد ب والااذيب ،أن مؤشااب التنميااة البشااب ة التاااوي لألماا] المتحااد لعااا  2019و ااي أوروجا ات اامن
البلدان مبت عة الدخل ،وول المؤشب .0.808
ويان تجبوة أوروج ات مي اإلصالب الني ليببالي في الثمانينيااا والتاااعينيا ماان القاابن الما ااي قااد أة
إلى مز د من تده ر األو اا االقتصاة ة واالجتماعية لشباتح وا ااعة ماان المجتمااي .ثاا] ارتاابط التحا ل فااي
التنم ت و ص ل تحالف الياار إلى د الحك] في عا .2004
النم
ويان ماار أوروجا ات لتحقيااق العدالااة االجتماعيااة ماان الماااارا المبيبااة إلااى حااد يبيااب .وتااامن إجااباءا
ااء علااى عمليااة تقيااي] ماااتمب  .ويااان أواابو واابامع الحما ااة االجتماعيااة فااي
متعاادة  ،متزامنااة ومتتاوعااة ،ونا ا
األل ية الثانية ه خطة الط ارئ االجتماعية وين عامي  2005و .2007ويااان هااد الخطااة تقااد ] مااااعدا
مباشب لأل ب التي تده ر أو اعها المعيشية نتيجة اإلصالب الني ليببالااي واألومااة الماليااة واالقتصاااة ة
عا .1998
وشاامل خطااة الط ا ارئ عاادةا ا ماان واابامع الحما ااة ال بعيااة .أهمهااا وبنااامع التح ا ال
وبنامع تح ال نقد ة مباشب لأل ب التي تعاني ماان ال قااب الماادقي ،مشاابوي وانتاااا
أو اااعها الصااحية وا ااتمبار األط ااال فااي التعلااي] .وهااذا واإل ااافة إلااى وبنااامع ياابو
لد ها أط ال أقل من  18نة والح امل ،مي قصب اال ت اة على أروعة أفباة من األ
ونجح وبنااامع التحا ال النقد ااة فااي ا ااتهدا
ا ت اة أ ب يثيب و يثب من وبنامع.

النقد ااة  ،)ICوهاا
األ ااب فااي متاوعااة
ال ااذاء لأل ااب التااي
ب .

 %75ماان روااي الاااكان األفقااب ،وإن ارت عا

تكل تا وااابع

تبن الحك مة عا  2008خطة جد د من أجل تحقيق العدالة االجتماعية واإلنصا  ،ا ااتهدف األ اابا
الهيكلية لل قب والالمااوا من خالل العمل على ماار ن .األول ،إةخال تعد ال هيكلية على الايا ااا
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العامة :الاباتع – البعا ااة الصااحية – التعلااي] – التشا يل ،فااي حااين يااان المااار الثاااني معنااى وااالتبييز علااى
ةع] نا] الحما ة االجتماعية القاتمة مي ت جي مز دا ا من االهتما آلليا الاادمع .وومقتاااى هااذه الخطااة،
تقااابر إةخاااال إصاااالحا عد اااد علاااى هيايااال وآلياااا الحما اااة االجتماعياااة ،وتحااااين الخااادما االجتماعياااة
المقدمة ،وإنشاء أنامة قاةر على البصد والمتاوعة.
ووالنابة للصحة ،قنن إتاحااة الخاادما الصااحية لكاال الما اطنين وحكاا] الد اات ر .و َتشا س
اكل وال عاال ناااا
ت ا مين صااحي شااامل ،أتاااب الخاادما الصااحية لل قااباء ،وخ ااف عااعء البعا ااة الصااحية المااالي علااى الطبقااة
ال طى التي يان تعتمد على اإلن اق الخاص .وتط ر التعلي] يذلك ،و ااخ مز اادا ا مان اإلن اااق االجتماااعي
في ا .حيااث ول ا نااابة اإلن اااق علااى التعلااي]  %4.5ماان الناااتع المحلااي اإلجمااالي فااي  .2010وفيمااا تعلااق
وإصااالب الناااا الاااب بي ،طبق ا الاااباتع التصاااعد ة عااا . 2006يمااا عماال علااى الم اونااة وااين الاااباتع
المباشااب وغيااب المباشااب  ،مااي تقلياال ااب بة القيمااة الماااافة ين ا ا ماان أن ا اا الاااباتع غيااب المباشااب
ا
ومتمثل اا فااي إعاااة ت و ااي الثاابو والاادخل.
هااذه اإلصااالحا وا ااحا ا
ااد ال قااباء .ويااان هااد
المتحيااز
ووال عل ،نجح اإلصالب الاب بي في خ ا معدال الت او ومقدار نقطتين في معامل جيني.
و من أجاال إخاابا الشاابا ماان أوناااء األ ااب المتلقيااة للمااااعدا ماان مالااة الحما ااة ،عماال علااى تمكياانه]
وتدر به] وت هيله] لا ق العمل ،وه ما اطلق عليا ا ااتباتيجيا الخاابو  .وتبنا الخطااة رؤ ااة وا ااحة
للتش يل واعتباره أحااد أهاا] مك نااا التمكااين وال ا ااة النهاتيااة لا  .وشااجع الخطااة القطاااا الخاااص علااى
ت فيب فبص عمل للشبا وت طية نابة من أج ر من ت] تش يله] من النااء والبجال ،مي ت طية جاازء
ةعما للمشبوعا متناهية الص ب.
ا
أعلي والنابة للنااء لتشجيي تش يلهن .وقد
ا ا ق العمااال ،حااادة حك ماااة أوروجاا ات عاااا  2005لتعز اااز الحا ا ار االجتمااااعي
وفيماااا خاااص مؤ ااااا
لااالة قاا انين لتعز ااز
والم او ااة الجماعيااة ،و اعتببت ا ماان أهاا] أول اتهااا .فااي اابيل لااك ،أصاادر
الم او ااة واألنشااطة النقاويااة .حيااث طا ر اآلليااا ال طنيااة الثالثيااة للحا ار االجتماااعي ،وقاما وتنشاايط
الم او ااة الجماعيااة ومجااالس تحد ااد األج ا ر علااى المااات ى القطاااعي ،وأةخل ا القطاعااا التااي ياناا
ماااتبعد يالقطاااا العااا والزراعااة .وطلب ا ماان المجااالس الت اااوو ماابتين فااي الااانة علااى ات اقيااا
األج ا ر ،تماشااي اا مااي التاااخ] .ومنح ا مجااالس األج ا ر ةور تحد ااد الحااد األةنااى لألج ا ر لكاال فئااة ماان فئااا
االقتصاةت في  ،2006/2005واة مت ط
العمال ،ورفي الحد األةنى على المات ى الق مي .ومي االنتعا
األج ر والقيمة الحقيقية ونابة  ،%9.1وانخ ا الت او فااي األجا ر ،وواة فاابص العماال وخطااط الحما ااة
االجتماعية ،وانخ ا ال قب.89

 --89التقرير العالمي لألجور لعام  :2009/2008اإلطار رقم  ،3ص .56
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