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( احلد األدوى لألجور واحلماية االجتماعية)

( ووضال االحتاد العام لىقابات عمال فلسطني مه اجل إقرار قاوون للحد
األدوى لألجور واحلماية االجتماعية)

 أوال ما هو الحد األدنى لألجور ؟
الحد األدنى لألجر هو أقل أجر ٌمكن أن ٌتقاضاه العامل مقابل عمله  ..حٌث ال
ٌنبغً أن ٌقل األجر عنه فً أي حال من األحوال ..وبطبٌعة الحال ٌزاد هذا األجر
كلما تدرج العامل فً وظٌفته  ،وكلما زادت خبرته أو مإهالته والحد األدنى العادل
لألجور هو األجر الذي ٌكفى احتٌاجات أسرة العامل ( التً تتكون فً المتوسط من
خمسة أفراد ( لهذا فإن األجر ٌرتبط باألسعار ألنه كلما تحركت األسعار زادت معها
نفقات المعٌشة وبالتالً االحتٌاجات.

 ثانيا لماذا أصبحت مسألة الحد األدنى لألجور قضية من أهم
قضايانا اآلن ؟
ألنه ال ٌوجد حد أدنى واضح لألجور اآلن .واألجور األساسٌة  -كما نعلل جمٌعا ًا -
أصبحت أجوراًا هزلٌة تماما ًا ال تكاد تكفى احتٌاجات فرد واحد فما بالنا باحتٌاجات
األسرة جمٌعها من مسكن وملبس ومؤكل ونفقات صحٌة " .ألن األسعار كما نعلل
جمٌعا ًا قد تحركت خالل السنة األخٌرة ووصلت معدالت زٌادتها إلى ما ٌقارب
 .. %50حٌث أصبحت الحٌاة شبه مستحٌلة بالنسبة لمحدودي الدخل  ،والذٌن
ٌعتمدون فقط على أجورهل فً تغطٌة نفقات المعٌشة

 ثالثا لماذا يهمنا جميعا ً أمر تحديد الحد األدنى لألجور؟
بالنسبة لعمال القطاع الخاص ٌبدو األمر واضحا ًا وال ٌحتاج إلى تفسٌر  ..ألن الحد
األدنى لألجر هو أقل أجر ٌمكن أن ٌعطٌه صاحب العمل للعامل مقابل العمل
ساعات العمل المحددة قانونا ًا ( سبع ساعات للمنشآت الصناعٌة  ،وثمان ساعات
للمنشآت غٌر الصناعٌة )  ،بٌنما ٌتل احتساب أي ساعات عمل أخرى ساعات عمل
إضافٌة ٌتل احتسابها وفقا ًا لقواعد احتساب العمل اإلضافً..وهذا الحد األدنى لألجر
هو الذي ٌنبغً أن ٌتدرج سنوٌا ًا بإضافة العالوة الدورٌة التً ٌجب إن ٌتل تحدٌدها
هً أٌضا والتً ٌحصل علً العمال عادة بالمفاوضة مع صاحب ا لعمل  ،وبالنسبة
لمن ٌعملون بالقطعة أو اإلنتاج فإن أجرهل فً المحصلة النهائٌة ال ٌجب أٌضا ًا أن

ٌقل عن الحد األدنى المقرر لألجور وان عدل وجود قانون للحد األدنى لألجور
ٌسمح ألصحاب العمل العبث بؤرزاق العمال و ومستحقاتهل القانونٌة .

 انجازات االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في موضوع الحد
األدنى لألجور والحماية االجتماعية.
- 1فً السابع عشر من ٌناٌر الماضً  2011وتحت مظلة االتحاد العال لنقابات
عمال فلسطٌن أجتمع فً مقر الهالل األحمر الفلسطٌنً فً مدٌنة البٌرة كال
من أصحاب العمل والعمال والحكومة فً إطار مإتمر الحد األدنى لألجور
والحماٌة االجتماعٌة الذي كان قد دعً إلٌه االتحاد العال لنقابات عمال
فلسطٌن إلطالق صرخة عمال فلسطٌن وطالبتهل الحكومة إلقرار نظال
خاص باألجور ٌحمً عمالنا و شعبنا الفلسطٌنً من الغالء الفاحش ومن
ارتفاع معدالت الفقر والبطالة فً أوساط المجتمع الفلسطٌنً ،وقال االتحاد
العال لنقابات عمال فلسطٌن " أن على الحكومة اتخاذ قرار حازل بشان غالء
األسعار وعدل توافقها مع األجور ووجوب إصدار قرار حكومً عاجل
بصدد هذا الموضوع الذي ٌتعلق باللقمة الكرٌمة ألبناء شعبنا الفلسطٌنً.

- 2فور اختتال المإتمر الصحفً الذي عقدة االتحاد العال للنقابات تقرر القٌال
بعدد من الفعالٌات بهدف عمل لوبً ضاغط على صناع القرار الفلسطٌنً
فً ظل الظروف المعٌشٌة الصعبة والغالء الفاحش والمتوحش الذي بدء
ٌطال حلٌب األطفال واألسر الفقٌرة ألمهشمة والتً بدأت ال تطٌق هذه
الظروف  ،وانه ٌجب دعمها بكافة السبل المتاحة  ،وعدل ترك هذه
المواضٌع تتوغل فً مجتمعنا الفلسطٌنً دون نقاش جدي على طاولة الحوار
الشعبً ،وشدد االتحاد العال لنقابات عمال فلسطٌن على أهمٌة وضرورة
وجود جهد نقابً وعمالً إلٌقاف هذه المعاناة ووضع حد لمؤساة الطبقة
العاملة وتهمشٌها خاصة فً ظل تبلور موقف حول إقامة وتجسٌد دولة
فلسطٌنٌة على األرض وبناء مجتمع السلل القائل على رزمة من التؤمٌنات
االجتماعٌة التً ٌعتبر الحد األدنى من األجور هو أولى الخطوات التً
وضعها االتحاد العال لنقابات عمال فلسطٌن على سلل أولوٌاته وصوال بكافة
الضمانات والتؤمٌنات االجتماعٌة
- 3إطالق حملة النصف ملٌون توقٌع أثناء المإتمر الذي عقده االتحاد العال
لنقابات عمال فلسطٌن وتهدف لجمع نصف ملٌون توقٌع من أعضاء االتحاد
العال للنقابات والعمال والرأي العال للضغط والمطالبة بإقرار الحد األدنى
لألجور والحماٌة االجتماعٌة وتعتبر من أنشطة الحملة ككل.
 - 4استغالل المناسبات والفعالٌات العالمٌة للتذكٌر بالحد األدنى لألجور و على
شرف الثامن من آذار ٌول المرأة العالمً تل تسلٌل رئٌس الوزراء الدكتور سالل
فٌاض مذكرة تتعلق بالحد األدنى لألجور والحماٌة االجتماعٌة وتضمنت المذكرة :

أ  -تحدٌد الحد األدنى لألجور والحماٌة االجتماعٌة السٌما وان المرأة العاملة
هً الضحٌة األولى التً تعانً من تدنً األجور فً القطاع الخاص والقطاع
الغٌر منظل .
ب  -تعزٌز المساواة الكاملة وإلغاء كافة إشكال التمٌز ضد المرأة .
ج  -العمل على رفع نسبة مشاركة النساء فً سوق العمل من خالل خلق
فرص العمل الالئق والحماٌة االجتماعٌة.
د  -ضمان دمج النوع االجتماعً فً لجنة السٌاسات العامة ولجنة األجور
وصندوق التشغٌل الفلسطٌنً.
هـ  -تفعٌل الجهاز القضائً لتشكٌل محاكل مختصة بالنزاعات العمالٌة .

و -من اجل الحفاظ على سالمة وصحة العاملٌنٌ ،جب العمل على مراقبة
تنفٌذ شروط السالمة والصحة المهنٌة.

 - 5اللجنة التنفٌذٌة واألمانة العامة باالتحاد العال لنقابات عمال فلسطٌن تكثف
اجتماعاتها لمناقشة غالء المعٌشة وتدنً األجور فً ظل الظروف االقتصادٌة
عمالن وعامالتنا الفلسطٌنٌٌن فً كافة القطاعات
ا
واالجتماعٌة المزرٌة التً ٌعانً منها
الحكومٌة واالقتصادٌة لتدرس خالل اجتماعاتها الظروف التً ٌمر بها العمال  ،من
حٌث تدنً األجور واثر ذلك على مستوى معٌشتهل ومستوى أوضاعهل الصحٌة
والتعلٌمٌة.

- 6إرسال رسائل إلى محافظً المحافظات الفلسطٌنٌة وذلك انطالقا من
مسإولٌتنا الوطنٌة والنقابٌة الملقاة على عاتقنا وفً هذه الظروف الخطٌرة
والبالغة التعقٌد التً ٌعٌشها شعبنا الفلسطٌنً وتكالب أطراف عدٌدة من اجل
ضرب االستقرار الوطنً واألمنً واالجتماعً لضرب المشروع الوطنً
والذي لن نسمح به تحت أي ظرف من الظروف وسوف نقف درعا منًعا
بوجه كل المتآمرٌن على شعبنا وثوابتنا الوطنٌة ومن هنا فؤننا نطالب
الحكومة بتؤمٌن حماٌة المواطنٌن و الطبقة العاملة و دعل صمودهل لمواجهة
أزمة ارتفاع األسعار و الغالء الفاحش و التً تطال أول ما تطال الفئات
الضعٌف لتشكل عبئا ًا إضافٌا على كاهلهل ،فمن حق هذه
ة
االجتماعٌة الفقٌرة و
الفئات على الحكومة أن تجد حالًا فورٌا لهذا الغول الذي ٌطال الجمٌع .
* ومن هنا فؤننا فً اإلتحاد العال لنقابات عمال فلسطٌن نإكد على ما ٌلً :
- 1العمل مع القطاع الخاص على تعدٌل رواتب أجور العمال المتضرر األول
من هذه األوضاع و العمل على االتفاق على حد أدنى لألجور معهل .
- 2وقف االرتفاع ألجنونً لألسعار ودعل الحكومة للمواد األساسٌة ومراقبة
المستغلٌن وضبط السوق ومعاقبة كل من ٌحاول أن ٌستغل المواطنٌن فً
هذه الظروف.
- 3ضرورة العمل الجاد و السرٌع من اجل أقرار الحد األدنى لألجور و ربطه
بجدول غالء المعٌشة من اجل أن ٌستطٌع العمل و المواطن العٌش بكرامة .
 - 4أٌجاد شبكة ضمان اجتماعً للعاملٌن ( الضمان االجتماعً) فً القطاع
الخاص.
- 7مطالبة القطاع الخاص برفع رواتب العمال والموظفٌن فً القطاع الخاص
بنسبة  %16من الرواتب واألجور وذلك بسبب تآكل األجور والغالء
المعٌشً الفاحش الذي تشهده المنطقة  ،وحذر االتحاد العال من عدل اكتراث
القطاع الخاص لنداء االتحاد العال لنقابات عمال فلسطٌن لزٌادة أجور العمال
والموظفٌن وقد علق االتحاد العال للنقابات على هذه الخطوة بان مواصالت
وتنقالت العمال الماكن عملهل زادت بما ال ٌقل عن  %4هذا عدى عن أن
ارتفاع المواد االستهالكٌة األساسٌة زادت بما ال ٌقل عن  %7مقارنة بالعال
الماضً عدى عن تؤكل األجور.

طالب االتحاد العال لنقابات عمال
- 8االعتصال أمال المجلس التشرٌعً ول ة
فلسطٌن الرئًس أبو مازن بإصدار مرسول رئاسً من الرئٌس محمود عباس
أبو مازن بالحد األدنى لألجور والحماٌة االجتماعٌة للعمال لرفع االستغالل
الجائر بحق عامالتنا الفلسطٌنٌات بشكل خاص حٌث أن عدد كبٌر من
العامالت ٌعملن فً القطاع الخاص بؤقل من  300شٌكل و  400شٌكل فً
عدة مهن مثل الحضانات وصالونات الحالقة وغٌر ذلك ،وأشار سعد إلى
المادة  86و  87و  88من قانون العمل الفلسطٌنً تتحدث بشكل واضح عن
حد أدنى لألجور ٌجب أن ٌكون سائد بٌن صفوف العمال من أجل عدل
استغاللهل خاصة العامالت.

- 9اإلعالن عن خطوات تصعٌدٌه لإلتحاد العال لنقابات عمال فلسطٌن من أجل
إقرار الحد األدنى لألجور والحماٌة االجتماعٌة بما فٌها المسٌرة الكبرى
للعمال فً األول من أٌار القادل فً مدٌنة رال هللا وذلك بعد أن ٌقول اإلتحاد
باإلعالن عن عرٌضة النصف ملٌون توقٌع فً بداٌة شهر نٌسان القادل و أن
ال رجوع عن مطالب العمال واالتحاد فً تحقٌق العدالة االجتماعٌة
والضمان االجتماعً وإقرار الحد األدنى لألجور ،مذكرا ُا إلى أن االتحاد
أطلق منذ بداٌة العال حملة من أجل المضً قدما بالنهوض بواقع العمال ،
وعبر عن أسفه إللغاء قانون الضمان االجتماعً الفلسطٌنً الذي تمت
المصادقة علٌه عال  ،2000الذي أصدره الرئٌس الراحل ٌاسر عرفات،
وإلغاء قانون الحماٌة االجتماعٌة الذي أقر عال .2003

