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 -مقذمت:

 ٚفً ثألؽش إٌٝ ِفِٙٛٗ ثٌقجٌٟ ِٓ خالي ؽٍّز ِٓ ثٌضيٛسثس ّذش ثٌّشثفً ثٌضجس٠خ١ز ثٌّخضٍفز

ِٚٓ ثٌّْشٚف أٔٗ دْذ ثٔضٙجء ِشفٍز ِج لذً ثِضالن ٚعجةً ثإلٔضجػ ثٌذذثة١ز ِٓ لذً أؽخجؿ دْٚ 

ؽىً ثٌض٠ْٛل ث١ٌْٕٟ أٞ ِٕـ ثٌْجًِ دْنج ِٓ إٔضجؽٗ غ١شُ٘ ٚلذً ٍٙٛس ثٌٕمذ أخز ثألؽش 

 ثٌضسثّٟ ٍّٝ ٚؽٗ ثٌضقذ٠ذ.

صّشوض ٍِى١ز ٚعجةً ثإلٔضجػ ٚصْضص ٘زث ِِٚ ٍٙٛس ثٌٕمذ  دذأسدذث٠جس صؾىً ثألؽش دّفِٙٛٗ ثٌقجٌٟ 

ثٌؾىً دْذ ثٌغٛسر ثٌقٕج١ّز ثٌضٟ ثّضذشس فٟ ف١ٕٗ دّغجدز ٔمٍز مخّز فٟ ؽىً ثإلٔضجػ ٚآ١ٌجصٗ 

ثٌٕمذٞ ّٕذ رٌه ٚلذ صيٛس ٘زث ثٌّفَٙٛ فضٝ ٚفً إٌٝ ؽىٍٗ ثٌقجٌٟ عضمش ثألؽش دّفِٙٛٗ ٚفؾّٗ ٚث

الفمج ٍٙٛس َِّٕز ثًٌّْ ثٌذ١ٌٚز  وّج عٕشٜ ألؽشثٌمجٟٔٛٔ ٌ ٚلذ عجّذ فٟ ثٌٛفٛي إٌٝ ثٌؾىً

ٚفضٝ  1 1 خالي ثٌغٕٛثس ثٌّّضذر ِٕز صؤع١ظ ثٌَّّٕز ّجَ ْج١٠ش ثًٌّْ ثٌضٟ فذسس ّٕٙج ِٚ

 ث٢ْ.

 -مفهىً خالفٍ: األجر

دجٌضؤو١ذ ١ٌظ ٕ٘جٌه ِٓ صْش٠ف ٚثفذ ٌألؽش فٟ وجفز أٔقجء ثٌْجٌُ ٚثٌغذخ فٟ رٌه ٘ٛ ثخضالف 

ِغضٜٛ ثٌضيٛس ثاللضقجدٞ ٚثالؽضّجّٟ ثٌزٞ ٚفٍش إ١ٌٗ وً دٌٚز دجٌّمجسٔز ِِ ثٌذٚي ثألخشٜ 

ثٌضيٛس ثٌزٞ ٚفٍش  أٚٚثخضالف ثٌضؾش٠ْجس ٚثٌمٛث١ٔٓ رثس ثٌْاللز دجألؽش د١ٕٙج ٚأ٠نج ثٌّغضٜٛ 

 إ١ٌٗ وً دٌٚز فٟ ثٌضٛل١ِ ٍّٝ ِْج١٠ش ثًٌّْ ثٌذ١ٌٚز ِٚقجدلضٙج ١ٍّٙج.

١ٍّٗ ٚفٟ ثألسدْ صيٛس  جفٟ ًٍ ٘زٖ ثٌقم١مز ٠قْخ ثٌقذ٠ظ ّٓ ثألؽش دجّضذجسٖ ِفِٙٛج عجدضج ِٚضفم

ٌض١١ّض ث١ٌٙتز ثٌْجِز ٌّقىّز ثٚثٌذ١ًٌ ٍّٝ رٌه أْ لشثسثس  ٚأخشٜ٘زث ثٌّفَٙٛ ٚثخضٍف د١ٓ ِشفٍز 

أفذعش صغ١١شث ١ٍّٗ فٟ ِشفٍز ِٓ ثٌّشثفً ٔض١ؾز ٌخالفجس فٟ صْش٠فٗ ٚٔضثّجس ّّج١ٌز فشد٠ز أٚ 

 ؽّج١ّز فٛي أعش صْش٠فٗ ٍّٝ فمٛق ثٌّْجي.

 -األجر فٍ اىتشرَعاث اىذوىُت واىمحيُت :

١ٓ فٟ ٔجلؾش َِّٕز ثًٌّْ ثٌذ١ٌٚز فٟ ِؤصّشثصٙج ثٌغ٠ٕٛز ِفَٙٛ ثألؽش ٚمشٚسر ثٌّغجٚثر د١ٓ ثٌْجٍِ

ٌٍَّّٕز ٚثٌضٟ ِٕز أوغش ِٓ عض١ٓ ّجِج، ففٟ ثٌذٚسر ثٌشثدْز ٚثٌغالع١ٓ ٚرٌه ١ٍّٗ  و١ف١ز ثٌققٛي

ثّضّذ ثٌّؤصّش ثالصفجل١ز سلُ ف١ظ  شثف ثإلٔضجػ ثٌغالعز ٘زث ثٌّٛمُٛأى دقظ  19 ّمذس ّجَ 

 ثٌخجفز دّغجٚثر ثٌّْجي ٚثٌْجِالس فٟ ثألؽش ٌذٜ صغجٚٞ ل١ّز ثًٌّْ. 11 

 أٚصْش٠فج ِخضقشث ٌألؽش ِفجدٖ أْ وٍّز ثألؽش صْٕٟ "ثألؽش  ثالصفجل١زصنّٕش ثٌّجدر ثألٌٚٝ ِٓ ٘زٖ 

فجفخ ثًٌّْ ٌٍْجًِ  ٠ذفْٙجثٌشثصخ ثٌْجدٞ ثألعجعٟ ثٚ ثألدٔٝ، ٚؽ١ِّ ثٌض٠ْٛنجس ثألخشٜ ثٌضٟ 

 دقٛسر ِذجؽشر أٚ غ١ش ِذجؽشر ٔمذث أٚ ١ّٕج ٌمجء ثعضخذثِٗ ٌٗ".

ذش إىجس ّجَ لذ صخضٍف ثٌضؾش٠ْجس ثٌٛى١ٕز فٟ وجفز دٚي ثٌْجٌُ فٟ ثاللضشثح ف ٠ْض٠ِغً ٘زث ثٌضْش

، فمجْٔٛ ثًٌّْ ثألسدٟٔ ّشف ثألؽش دؤٔٗ "وً ِج ٠غضقمٗ ثٌْجًِ ٌمجء ٍّّٗ ٔمذث ثالدضْجد ّٕٗ إِٔٚٗ 



  
 

عجةش ثالعضقمجلجس ثألخشٜ أ٠ج وجْ ّٔٛٙج إرث ٔـ ثٌمجْٔٛ أٚ ّمذ ثًٌّْ أٚ أٚ ١ّٕج ِنجفج إ١ٌٗ 

س ثٌّغضقمز ّٓ ثًٌّْ ثإلمجفٟ"، ٠ٚذمٝ َٛ ثٌذثخٍٟ أٚ ثعضمش ثٌضْجًِ ٍّٝ دفْٙج دجعضغٕجء ثألؽثٌَٕج

ِٓ ثٌْٕجفش ثٌضٟ  ثٌْذ٠ذلجةّج ألْ لجْٔٛ ثًٌّْ ال ٠ضنّٓ  ثألؽش٘زث ثٌضْش٠ف ِؾجي ثٌخالف فٛي 

جفز ثًٌّْ ٌضغي١ز و ّمٛدثٌذثخ١ٍز أٚ  ثألَّٔزٚثالّضّجد ٍّٝ  ،٠ّىٓ ثّضذجس٘ج ؽضء ِٓ ثألؽش

 سجٚفّٕجفش ثألؽش ٠ذمٟ ثٌذجح ِفضٛفج فٟ ًٍ عٛق ًّّ أعجعٗ ثٌقش٠ز ثاللضقجد٠ز ٌٍىغ١ش ِٓ ثٌض

ي د١ٓ ليجُ ٚآخش ٚد١ٓ ِٕؾجر ٚأخشٜ فٟ ٔفظ ثٌميجُ ثٚ د١ٓ ليجُ أٚ جفٟ ِغضٜٛ أؽٛس ثٌّْ

 ِؤعغز صّغً ثٌْج١ٍِٓ ف١ٙج ٔمجدجس ّّج١ٌز لجةّز ٚآخش ال ٚؽٛد ٌٍض١َُٕ ثٌٕمجدٟ ف١ٗ.

 -االختالفاث فٍ األجىر باختالف أسىاق اىعمو وآىُاتها:

د١ٓ  فٟ ثٌقذ٠ظ ّٓ ثألؽٛس ٠يشؿ ثٌغؤثي ثٌىذ١ش ٔفغٗ ٚ٘ٛ ً٘ ِٓ ثٌّّىٓ أْ صضغجٜٚ ثألؽٛس

أعٛثق ثًٌّْ ثٌضٟ صخضٍف وً ِٕٙج ّٓ ثألخشٜ ٚثإلؽجدز ٍّٝ ِغً ٘زث ثٌغؤثي ٟ٘ دجٌٕفٟ ليْج 

فٟ أعٛثق ثًٌّْ ثٌّخضٍفز دً أٔٙج ال صضغجٜٚ فضٝ فٟ ٔفظ فجألؽٛس ١ٍّّج وّج روش عجدمج ال صضغجٜٚ 

٠ّٚىٓ أْ ال  ،عٛق ثًٌّْ دجخضالف ثٌميجّجس ثإلٔضجؽ١ز وّج أٔٙج ال صضغجٜٚ دثخً ٔفظ ثٌميجُ

صضغجٜٚ دثخً ثٌّؤعغز ثٌٛثفذر ٌٕفظ ثًٌّْ وّج ٠ّىٓ أْ صخضٍف د١ٓ ثٌشؽجي ٚثٌٕغجء ثألِش ثٌزٞ 

ثٌخجفز دّغجٚثر ثٌّْجي ٚثٌْجِالس   19 ٌغٕز  11 ثالصفجل١ز سلُ دفِ َِّٕز ثًٌّْ ثٌذ١ٌٚز إللشثس 

 فٟ ثألؽش ٌذٜ صغجٚٞ ل١ّز ثًٌّْ.

ٍّٝ ثٔٗ ٌّٚض٠ذ ِٓ ثٌضؤو١ذ فٌٛٙج الدذ ِٓ ثعضْشثك ف١ٙج ِغً ٘زٖ ثٌقم١مز عجدضز ٚال ِؾجي ٌٍٕمجػ 

قٍش ِٕز ٔٙج٠جس ثألؽىجي ثٌّخضٍفز ألعٛثق ثًٌّْ ثٌمجةّز ث٢ْ فٟ ًٍ ثٌضيٛسثس ثٌضجس٠خ١ز ثٌضٟ ف

 ز أعٛثق ثًٌّْ فٟ ثٌْجٌُ.١ْثٌمشْ ثٌّجمٟ فضٝ ث٢ْ ٚثٌضٟ أعشس صؤع١شث ِذجؽشث ٍّٝ ىذ

 -األجىر فٍ سىق اىعمو باىذوه راث اىتخطُط اىمرمزٌ:

ِٕز عمٛه َِِٕٛز ثٌذٚي ثالؽضشثو١ز ٚثٌضغ١١شثس ثاللضقجد٠ز ٌُ صْذ ِغً ٘زٖ ثٌغٛق لجةّز فٟ ثٌْجٌُ 

ثٌذٚي ثٌم١ٍٍز  دْل ِٕز دذث٠جس ثٌْمذ ثألخ١ش ِٓ ثٌمشْ ثٌّجمٟ ٚرٌه دجعضغٕجءثٌضٟ فذعش فٟ ثٌْجٌُ 

وٛدج ٚوٛس٠ج ثٌؾّج١ٌز  ِغًثٌضٟ ال صضثي صقجفٌ ٍّٝ ٘زث ثٌّٕو ِٓ ثٌَٕجَ ثاللضقجدٞ ٚثالؽضّجّٟ 

ؾِّ ِج د١ٓ ثٌَٕجَ ثالؽضشثوٟ ٚآ١ٌجس ثٌغٛق، ١ٍّّٚج ٠ٚثٌق١ٓ ثٌضٟ ثؽضمش ٌٕفغٙج ىش٠مج ؽذ٠ذث 

غٛثص١ّجال ٚثٌضٟ ٚٚسغُ ثٌّضغ١شثس ثٌغ١جع١ز ثٌؾذ٠ذر ثٌضٟ فذعش فٟ دٚي أ١ِشوج ثٌؾٕٛد١ز وجٌذشثص٠ً 

أفشصس فىِٛجس ٠غجس٠ز فئْ ثٌضغ١شثس فٟ ٘زٖ ثٌذٚي ثلضقشس ٍّٝ ثٌؾجٔخ ثٌغ١جعٟ ٌُٚ صقً إٌٝ 

 ٟ ٚثٌْٛدر إٌٝ آ١ٌجصٗ.فذٚد ثٌضقٛي ٔقٛ ثٌَٕجَ ثالؽضشثو

١ٌظ فٟ  ٌألؽشص١ّضس ع١جعز ثألؽٛس فٟ ٘زٖ ثٌذٚي دجٌضخي١و ثٌّشوضٞ دجٌّغجٚثر ؽذٗ ثٌّيٍمز 

ثٌميجُ ثٚ ثٌّٕؾجر ثٌٛثفذر دً ٍّٝ ِغضٜٛ عٛق ثًٌّْ دىجفز ليجّجصٗ، وّج ص١ّضس ثألؽٛس فٟ ٘زث 

ثألعجط، ٍّٝ أْ ثٌضذخً فٟ صقذ٠ذ  د١ّٕٙج فٟ فش٠كثٌَٕجَ دّغجٚثر ثٌّشأر دجٌشؽً ثعضٕجدث إٌٝ ّذَ ثٌض

ثألؽٛس ال ٠ضثي لجةّج فٟ ثٌْذ٠ذ ِٓ دٚي ثٌْجٌُ ثٌغجٌظ أٚ ثٌذٚي ثٌٕج١ِز ثٌضٟ ثخضيش ِٕز ِٕضقف 

إٌٝ ثٌقىُ  ٛفٛئؾجؿ ثٌْذ٠ذ ِٓ ثٌغٛسثس ثٌٛى١ٕز ٚفشوجس ثٌضقشس فٟ ثٌ ٚدْذ ثٌمشْ ثٌّجمٟ



  
 

ضٟ صغضٕذ إٌٝ لشثسثس ِشوض٠ز ِٓ ؽٙجس ِٕٚٙج ٍّٝ عذ١ً ثٌّغجي آ١ٌز صقذ٠ذ ثألؽٛس فٟ عٛس٠ج ثٌ

فضٝ إٔٙج ال صؤخز د١ْٓ  فى١ِٛز ١ٍّج ال صؤخز د١ْٓ ثالّضذجس ّٛثًِ ثٌْشك ٚثٌيٍخ فٟ عٛق ثًٌّْ

 .ثالّضذجس دٚس ثٌٕمجدجس ثٌّْج١ٌز

 -األجىر فٍ أسىاق اىعمو فٍ االقتصاد اىحر:

ٍّٝ  ث٢ْ ؽضشثو١ز ثٌغجدمز صغ١شدجس ِٓ ثٌٍَّْٛ أْ غجٌذ١ز دٚي ثٌْجٌُ دْذ عمٛه َِِٕٛز ثٌذٚي ثال

١ٌظ دجألؽٛس فمو دً دجألعْجس ِْٚذالس ثٌذيجٌز  ف١ٙجٔٙؼ ثاللضقجد ثٌقش ٚصضقىُ آ١ٌجس ثٌغٛق 

ثألعٛثق  أٚٚثٌضنخُ ٚغ١ش رٌه ِٓ ثٌّضغ١شثس ثاللضقجد٠ز ٍّٝ أْ رٌه ال ٠ْٕٟ أْ ٘زٖ ثٌذٚي 

ِضؾجدٙز فٟ وً ؽٟء فجالخضالف د١ٕٙج لجةُ ٚع١غضّش رٌه فٟ مٛء ثٌّضغ١شثس ثٌّخضٍفز ثٌضٟ 

 صضْشك ٌٙج وً دٌٚز ِٕٙج عٛثء وجٔش ٘زٖ ثٌّضغ١شثس إ٠ؾجد١ز أَ عٍذ١ز.

ثًٌّْ ٚآ١ٌجس صؾىً ثألؽٛس ف١ٙج ّٛثًِ ِخضٍفز  أعٛثق١ٍّّج ٚوّج روش عجدمج ٠ضقىُ فٟ ىذ١ْز 

ضٜٛ ثٌضيٛس ثاللضقجدٞ ٚثالؽضّجّٟ ٚىذ١ْز ثٌقىُ ٚثٌَٕجَ ثٌغ١جعٟ ثٌمجةُ صضُٕٛ ِج د١ٓ ِغ

ِٚغضٜٛ ثٌض١ٍُْ ٚثٌغ١جعجس ثٌغىج١ٔز ٚىذ١ْز ثٌضؾش٠ْجس ثٌٕجٍّز ٌقمٛق ثٌّْجي ِٚذٜ لٛر ثٌٕمجدجس 

ثالصفجل١جس ثٌؾّج١ّز  فؾُثٌّْج١ٌز ٚلذسصٙج ٍّٝ ثٌضذخً فٟ صقق١ً فمٛق ثٌّْجي ٚصغ١١ش ثٌضؾش٠ِ ٚ

ٌٍّْجي ٚثٌميجّجس ثٌضٟ صغي١ٙج ٚوً رٌه ٠ؤوذ فم١مز ثخضالف أعٛثق ثًٌّْ فٟ ثٌذٚي  ٙجؽٌِّٛٚذٜ 

 .ثٌقشر ثاللضقجد ثٌقش ٚثٌغٛقآ١ٌجس ثٌضٟ صيذك 

 -اىعىاصر اىرئُست ىمساواة األجىر فٍ أسىاق االقتصاد اىحر:

ثٌغٛق فٟ  ١ٌظ ِٓ ثٌغًٙ أْ صضقمك ثٌّغجٚثر فٟ ثألؽٛس فٟ أعٛثق ثًٌّْ ثٌضٟ صْضّذ ٍّٝ ثلضقجد

صقذ٠ذ ثٌّضغ١شثس ثٌشة١غز ف١ٙج ثٌضٟ ٠ّىٓ ثٌمٛي ِْٙج دؤْ ثٌّغجٚثر فٟ ثألؽٛس لذ صقممش فٟ ًٍ 

آ١ٌجس عٛق ثًٌّْ فٟ ثاللضقجد ثٌقش ٠ّٚىٓ صقذ٠ذ ثٌؾٛثٔخ ثٌشة١غز ٌٍّغجٚثر فٟ ثألؽٛس فٟ أعٛثق 

 -ثًٌّْ دجٌؾٛثٔخ ثٌضج١ٌز:

 -اىمساواة فٍ األجىر عيً اىمستىي اىىطىٍ: .0

ٚثخضالف  ٚأخشٜٚ٘زث ثٌؾجٔخ ِٓ ثٌّغضق١ً أْ ٠ضقمك دغذخ ثخضالف ىذ١ْز ثًٌّْ د١ٓ ِٕٙز 

ِٓ ف١ظ ثٌخذشثس ثٌّيٍٛح صٛثفش٘ج  أِٚضيٍذجصٙج ِٓ ف١ظ ثٌّؤ٘الس ث١ٌٍّْز ثٌّيٍٛدز ٌٍم١جَ دٙج 

ِضيٍذجس صقم١ك ثٌْذثٌز ٚثٌّغجٚثر صضيٍخ دؤْ ال صىْٛ ثٌفشٚلجس فٟ  أْفٟ ؽجغً ث١ٌٍٛفز، ٍّٝ 

ش فشٚلجس وذ١شر ٚمخّز ٚإْ وجْ ثٌٛفٛي أخؽٛس د١ٓ ِٕٙز ٚأخشٜ أٚ د١ٓ ليجُ إٔضجؽٟ ٚثأل

 إٌٝ ِغً ٘زث ثٌٛثلِ ٠ذذٚ فْذج فٟ ًٍ ثلضقجد ثٌغٛق.

 -اىقطاع اإلوتاجٍ اىىاحذ:مستىي اىمساواة فٍ األجىر عيً  .6

صؾش٠ْجس ٠ٚذذٚ ِغً ٘زث ثٌٙذف ِٕيم١ج أٚال ِٚيٍٛدج عج١ٔج ٚثٌٛفٛي إ١ٌٗ ِّىٓ فٟ ًٍ ٚؽٛد 

فٟ ثألؽٛس ثٌفشٚق ثٌّقذٚدر  ٝذمصمجديز ٌٍغٛق ٚإؽشثف فم١مٟ ٚسلجدز فْجٌز ِٓ لذً ثٌذٌٚز ٚ

ٚؽٛد ثخضالفجس وذ١شر فٟ ثألؽٛس د١ٓ ِؤعغز ٚأخشٜ ّجٍِض١ٓ فٟ  أِجفٟ ٘زث ثٌّؾجي ِمذٌٛز 
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خًٍ وذ١ش ٍِٚقًٛ ٚخجفز فٟ دٚس ثٌٕمجدجس ثٌّْج١ٌز فٟ فجي  ٚؽٛدٔفظ ثٌميجُ فئْ رٌه ٠ْٕٟ 

 ٚؽٛد٘ج ٚصّغ١ٍٙج ٌٍْج١ٍِٓ فٟ ٘زث ثٌميجُ.

  -:اىمساواة فٍ األجىر عيً مستىي اىمؤسست .3

ثٌّغجٚثر أِشث مشٚس٠ج ٚد١ٌال ٍّٝ ّذَ ٚؽٛد خًٍ فٟ ًّّ  ِٓٚؽٛد ِغً ٘زث ثٌؾىً ٠ْضذش 

ز ثٌَّّٕز ثٌٕمجد١ز فٟ فجي ٚؽٛد٘ج، ١ٍّّٚج فئٔٗ ثٌّٕؾؤر وّج ثٔٗ د١ًٌ ٍّٝ دٚس ٚٔؾجه ٚفج١ٍّ

د١ٓ ثع١ٕٓ ِٓ ثٌْج١ٍِٓ ٠مِٛجْ دٕفظ ثًٌّْ ٌٚذ٠ّٙج ٔفظ  ثألؽٛس١ٌظ ِٓ ثٌّذشس أْ صخضٍف 

ثألؽش فغخ ثٌّغضٜٛ ث١ٌٍٛفٟ ٚفغخ ثخضالف  أِج ثٌخذشر، عٕٛثس ثٌّؤ٘الس ٚٔفظ ثٌْذد ِٓ

ٟ ثٌّؤعغز ثٌٛثفذر ثٌضٟ صًّْ فٟ عٕٛثس ثٌخذِز فٙزث ؽٟء ىذ١ْٟ ١ٍّّٚج ٠ؾخ أْ صقىّٗ ف

ثٌّىجفؤر ٚثٌْمجح ف١ٙج  ٚأَّٔزثلضقجد ثٌغٛق ّٛثًِ ِْشٚفز ِغً ثٌَٕجَ ثٌذثخٍٟ ٌٍّؤعغز 

 ِ ثٌٕمجدجس ثٌّْج١ٌز.ِٚثالصفجلجس ثٌؾّج١ّز ثٌّٛلْز 

 -اىمساواة فٍ األجىر بُه اىجىسُه: .4

١ٍّّج فئْ ٘زث ثٌؾىً ِٓ أؽىجي ثٌّغجٚثر ٠ْضذش ِٓ أوغش أؽىجي ثٌّغجٚثر مشٚسر فٟ أعٛثق 

ثاللضقجد ثٌقش ألْ ٘زٖ ثألعٛثق ٚفٟ ثٌذٚي ثٌٕج١ِز صقذ٠ذث صضقف دجٌض١١ّض فٟ ثألؽٛس د١ٓ 

 ثٌضؾغ١ً أٚال ّٕٚذ صض١ّض دضفن١ً ثٌشؽجي ٍّٝ ثٌٕغجء ّٕذ أٔٙجثٌٕغجء ٚثٌشؽجي ٌٕفظ ثًٌّْ، وّج 

 .عج١ٔج ل١ز ثٌْج١ٍِٓ إٌٝ ٍٚجةف ٚدسؽجس أٍّٝ فٟ ثٌغٍُ ث١ٌٍٛفٟصش

 -ممتغُر اقتصادٌ فٍ اقتصاد اىسىق: األجر

٠ْضذش ثألؽش ِٓ أُ٘ ثٌّضغ١شثس ثاللضقجد٠ز ثٌّْشٚفز فٙٛ دجإلمجفز ٌىٛٔٗ أفذ أُ٘ ِىٛٔجس 

ؽٛس ثٌذخً ثٌمِٟٛ فٙٛ أ٠نج ِم١جط ٌّغضٜٛ ثٌضيٛس ثاللضقجدٞ ٚثالؽضّجّٟ ٠ْٚىظ فؾُ ثأل

فٟ ثٌٕجصؼ ثإلؽّجٌٟ ألٞ دٌٚز ِغضٜٛ صؾغ١ً ثٌّْجٌز وّج ٠ْىظ صيٛسٖ ثعضمشثس ثألٚمجُ 

ٚثٌْاللجس ثاللضقجد٠ز ٚثالؽضّج١ّز، إمجفز إٌٝ رٌه فئْ ثألؽش ٘ٛ ٚع١ٍز ثٌق١جر ٌىجفز أدٕجء 

ثٌّؾضِّ دجّضذجسٖ ص٠ْٛنج ّٓ لٛر ثًٌّْ ٚدٙزٖ ثأل١ّ٘ز فئْ وجفز ثٌّضغ١شثس ثألخشٜ صضؤعش دٗ 

ٚصؤعش ف١ٗ ٚدؾىً خجؿ ثألعْجس ٚثٌَٕجَ ثٌنش٠ذٟ ٚثٌذيجٌز ٚفؾُ ثٌيٍخ ثٌىٍٟ ف١ظ ٠ّىٓ 

ف١جغضٗ دمشثسثس ِشوض٠ز فٟ ثٌَٕجَ ثاللضقجدٞ ثٌّخيو ِشوض٠ج ٚف١ظ ٠ضؾىً مّٓ 

ؽىجال ّذ٠ذر ِٓ ثٌضذخً لذ صّجسط أْ ؤثّضذجسثس ١ِْٕز ِٚخضٍفز فٟ َٔجَ ثاللضقجد ثٌقش ٍّّج د

 ِغً ٘زث ثٌَٕجَ. ٌٍضؤع١ش ٍّٝ فشوضٗ فٟ

 -يٍ فٍ اقتصاد اىسىق:فعاى واألجر االسمٍ األجر

ال ٠ْىظ ثألؽش ثٌؾٙشٞ أٚ ثٌغٕٛٞ وشلُ فم١مز ِج ٠ققً ١ٍّٗ ثٌْجًِ ٌمٛر ٍّّٗ فذجإلمجفز 

ٌٙزث ثألؽش ٕ٘جٌه ّذد ِٓ ثٌقمٛق ٚثٌْالٚثس ثٌّنّٛٔز دقىُ ثٌمجْٔٛ أٚ ثٌّضقممز ِٓ خالي 

إلمجفز إٌٝ ثٌشثصخ ِج ٠غّٝ دجألؽش ثالعّٟ ّٕٚذِج ٠قغخ ١ٍّّز ثٌضفجٚك ثٌؾّجّٟ صؾىً دج

ِج ٠ققً ١ٍّٗ ثٌْجًِ فٟ ٌقَز ١ِْٕز ِمجدً أؽشٖ ث١ٌِٟٛ ِٓ عٍِ ٚخذِجس ٠ّىٓ ثٌضٛفً إٌٝ 



  
 

لن١ز ٘جِز ٠ؾخ أخز٘ج د١ْٓ ثالّضذجس ّٕذ ثٌذقظ ّٓ صيٛس ثألؽٛس  ٘زٖثألؽش ثٌفٍْٟ )ٚ

ل ثٌّضغ١شثس ثاللضقجد٠ز ٚدؾىً خجؿ ٚفشوضٙج( ٚدٙزث ثٌفُٙ فئْ ثٌضغ١ش ثٌقجفً فٟ دْ

ثألعْجس ٠ّىٓ أْ ٠ؤدٞ سغُ ص٠جدر ثألؽش ثٌؾٙشٞ إٌٝ ثٔخفجك ثألؽش ثٌفٍْٟ ٌٍْجًِ ٠ٚؤدٞ ِِ 

 ِشٚس ثٌضِٓ إٌٝ صآوً ثٌمٛر ثٌؾشثة١ز ٌٙزث ثألؽش.

 -ٍٟ فٟ ثلضقجد ثٌغٛق ِٓ ّذر ّٛثًِ أّ٘ٙج:فْٚثألؽش ثٌ ثالعّٟد١ٓ ثألؽش  فجٚس٠ضقمك ثٌض

ثٌّْجٌز دغذخ دخٛي ّّجي ؽذد إٌٝ عٛق ثًٌّْ دؤؽٛس ٚثِض١جصثس صمً ّّج ص٠جدر فؾُ  . 

٠ققً ١ٍّٗ ِٓ عذمُٙ ٚوّج ٘ٛ ِضْجسف ١ٍّٗ ثألِش ثٌزٞ ٠ؤدٞ إٌٝ صخف١ل ِضٛعو 

 ثألؽٛس ثٌؾٙش٠ز أٚ ثٌغ٠ٕٛز.

ص٠جدر أؽٛس ثٌْج١ٍِٓ دٕغذز صمً ّٓ ص٠جدر ّذدُ٘ ثٌٕجصؾز ّٓ دٚسثْ ثًٌّْ )فٟ فجٌز  . 

ن عٛق ثًٌّْ ثٌْجٍِْٛ رٚٞ ثٌخذشر ثٌغجدمز ٚثألؽٛس ثٌّشصفْز ٠ٕٚنُ ٌٗ ثٌذيجٌز( ف١ظ ٠ضش

 ثٌّغضخذِْٛ فٟ دذث٠جس ثٌغٍُ ث١ٌٍٛفٟ.

صخف١ل ثألؽٛس ثالع١ّز دغذخ ثٌذيجٌز ٚثخضالي ثٌْشك ٚثٌيٍخ فٟ عٛق ثًٌّْ ٚفٟ  . 

ليجّجس ١ِْٕز ثألِش ثٌزٞ ٠خفل ثٌقؾُ ثٌٕٙجةٟ ٌألؽٛس ٠ٚمًٍ ِٓ ٔغذضٗ دجٌٕغذز ٌْذد 

 ١ٍِٓ.ثٌْج

إال أْ ٘زٖ ثٌٕضجةؼ ال صْٕٟ صغجٚٞ ٔغذز ثٌضغ١ش فٟ وجفز ثٌميجّجس ٚثٌّٛثلِ فيذ١ْز ثاللضقجد 

ثٌقش ٚثخضالف ٍشٚف ثٌْشك ٚثٌيٍخ ٚدٚس ثٌٕمجدجس ثٌّْج١ٌز ثٌّخضٍف د١ٓ ليجُ ٚآخش لذ 

٠ؤدٞ إٌٝ صّج٠ض فٟ دْل ثٌميجّجس  ففٟ ثٌٛلش ثٌزٞ ؽٙذس دٗ ليجّجس ثٌٕغ١ؼ ٚثٌض١ٍُْ 

ثعضّشثسث فٟ  ٍّٝ عذ١ً ثٌّغجي ثٔخفجمج فٟ أؽٛس ثٌْج١ٍِٓ ؽٙذ ثٌميجُ ثٌّقشفٟثٌخجؿ 

ٌذٜ ِقجٌٚز صضذِ فشوز ثألؽٛس ّٚٛثًِ صؾىٍٙج ، ٌىٓ ثٌُّٙ ثالع١ّز ٌٍْج١ٍِٓ ف١ٗ صْذ٠ً ثألؽٛس

 .٘ٛ سفذ ثالصؾجٖ ثٌْجَ ثألِش ثٌزٞ ٠ضيٍخ ثإلفجىز دىجفز ثٌَشٚف ثٌخجفز دٙج

ؤدٞ إٌٝ ٠ زٞفئْ ثألعْجس ٟ٘ ثٌّضغ١ش ثألعجعٟ ثٌّؤعش ف١ٙج ٚثٌ أِج دجٌٕغذز ٌألؽٛس ثٌف١ٍْز

ثٔخفجمٙج أٚ ثسصفجّٙج دؾىً فٛسٞ ٚسغُ أْ ثالؽضٙجدثس صخضٍف فٟ صمش٠ش ثٌّضغ١ش ثٌضجدِ د١ٓ 

ثألؽٛس ٚثألعْجس إال إٟٔٔ ثّضمذ دؤْ ثألؽٛس ٟ٘ ثٌّضغ١ش ثٌضجدِ ١ٌظ ِٓ خالي ثسصفجّٙج أٚ 

( ثٌؾشثة١ز أٚ رمٛثٌإٌٝ ثٌز٘ٓ دً ِٓ خالي صغ١ش٘ج ثٌفٍْٟ )ثٔخفجمٙج )ثالعّٟ( وّج ٠ضذجدس 

 دّْٕٝ آخش ثخضالفٙج دجخضالف ٔغذز ثٌضنخُ.

 

 -فٍ أسىاق االقتصاد اىحر: اىفعيٍعىامو تشنو األجر 

ثٌضنخُ ثٌٕمذٞ: ٠ٍْخ ثٌضنخُ ثٌٕمذٞ دٚسث ٘جِج ٚسة١غج فٟ صؾىً ثألؽش ثٌفٍْٟ ٌٍْج١ٍِٓ  -

صىْٛ دٗ ِْذالس ثٌضنخُ ثٌٕمذٞ ِشصفْز دجٌمذس ثٌزٞ  فٟ أعٛثق ثاللضقجد ٚدجٌمذس ثٌزٞ

 ثٔخفجمج. دٙج ٠ضؤعش دٗ ثألؽش ثٌفٍْٟ



  
 

ثٌضنخُ ثٌٕمذٞ دؤدغو صْجس٠فٗ ٘ٛ ثٔخفجك ثٌمٛر ثٌؾشثة١ز ٌٍٍّْز ثٌّق١ٍز ٚأعذجدٗ ١ٍّّج فئْ 

ِضّٕٛز ِٚضذثخٍز دْنٙج ِقٍٟ ٚدْنٙج ىجسا ٚخجسؽٟ  ٚدؾىً ّجَ فئْ ثألدح 

ٌٕجف١ز ثٌَٕش٠ز إٌٝ ّذر ّٛثًِ صؤدٞ إٌٝ ٔغذز ص٠جدر ثٌضنخُ ثاللضقجدٞ أؽجس ِٓ ث

ٚصضّقٛس دؾىً أعجعٟ فٛي ص٠جدر ثٌيٍخ ثٌىٍٟ ٍّٝ ثٌغٍِ ٚثٌخذِجس ثألِش ثٌزٞ ٠ٕضؼ ِٓ 

 -صٕذسػ ف١ّج ٠ٍٟ: أ٠نج خالي ّٛثًِ ِضذثخٍز ِٚضّٕٛز

 

 ص٠جدر ثإلٔفجق ثٌْجَ. . 

 ثٌّضذثٚي. ذص٠جدر ثٌٕم . 

 ص٠جدر ثألؽٛس. . 

ٚلذ ثخضٍف ثاللضقجد٠ْٛ فٛي ثٌْٕقش ثألعجعٟ أٚ ثٌّضغ١ش ثٌشة١غٟ ثٌّؤدٞ إٌٝ ص٠جدر فذر 

ٌّٙج ٠شٜ أْ ثٌيٍخ ثٌضثةذ دغذخ صضث٠ذ  أٚثٌضنخُ ٚثٔمغّٛث فٟ ٘زٖ ثٌمن١ز إٌٝ ثصؾج١٘ٓ 

ثإلٔفجق ثٌقىِٟٛ ٘ٛ ثٌغذخ ثٌشة١غٟ ٌٍضنخُ ٚعج١ّٔٙج ٠شٜ دؤْ ص٠جدر صىج١ٌف ثإلٔضجػ 

دثس فٟ أؽٛس ثٌّْجي ثعضٕجدث ٌمٛر ثٌٕمجدجس ثٌّْج١ٌز ٟ٘ ثٌغذخ ثٌشة١ظ ثٌٕجؽّز ّٓ ثٌض٠ج

 .ٚثٌذٚي ثٌٕج١ِز ٠ٕيذك ٍّٝ فجٌز ثألسدْ أٌٍْضنخُ ثألِش ثٌزٞ ال ٠ّىٓ 

 -:أّ٘ٙج أخش٠ٜٚنجف فٟ ٘زث ثٌّؾجي ّٛثًِ 

غ١جح ثٌشلجدز ٚثٌضٛعِ فٟ ثالّضّجد ٍّٝ ّٛثًِ ثٌغٛق ٌٍٛفٛي إٌٝ ثٌغْش ثألِغً ِّج  .أ 

ٝ صؾؾ١ِ ثٌّنجسدز ٚثٌضخض٠ٓ ٠ٚؤدٞ إٌٝ سفِ ثألعْجس دذْٚ أعذجح ثلضقجد٠ز ٠ؤدٞ إٌ

 فم١م١ز.

 ثسصفجُ ثألعْجس فٟ دٍذ ثٌّٕؾؤ. .ح 

 ثالٔخفجك ثٌّفجؽب فٟ عْش فشف ثٌٍّْز ثٌّق١ٍز. .ػ 

٠ذّٟ ثٌذْل دؤْ ص٠جدر ثألؽٛس صٍْخ دٚسث ِؤعشث فٟ ص٠جدر فذر ثٌضنخُ ٌٚىٓ ٘زث ثٌذٚس 

 -ّ٘ٙج:٠ذمٝ ِقذٚدث ٌْذر ثّضذجسثس أ

ال ٠ضثي ِضذ١ٔج دجإلمجفز إٌٝ ّذَ ٍّٝ عذ١ً ثٌّغجي فٟ ثألسدْ  ٌألؽٛسإْ ثٌقذ ثألدٔٝ  -

ؽٌّٛٗ ٌٍْج١ٍِٓ فٟ وجفز ثٌميجّجس، ٚغ١جح ثٌشلجدز ثٌقم١م١ز ثٌضٟ صنّٓ ثٌضضثَ ثٌّؤعغجس 

 ثٌضٟ ٠ؾًّ ٘زث ثٌقذ ثٌْج١ٍِٓ ف١ٙج.

أّذثد ثألعش ٚثألفشثد ثٌز٠ٓ ثٔخفجك ثٌذخً دؾىً ّجَ دجٌٕغذز ٌألعش ثألسد١ٔز ٚص٠جدر  -

 ١ْ٠ؾْٛ صقش خو ثٌفمش.

ّذَ صقم١ك ثٌضٕجغُ ثٌىجًِ فٟ ليجُ ثٌّْجٌز ٚص٠جدر ِْذالس ثٌذيجٌز دؾىً فجسك ٌضقً إٌٝ  -

  .% 

 -عرض اىعمو )اىبطاىت( وأثري عيً تشنو ومساواة األجىر فٍ االقتصاد اىحر:

عذخ رٌه ٔجصؼ ّٓ ثخضالف ثٌضٛثصْ ثٌمجةُ صْضذش ثٌذيجٌز ِٓ أوغش ثٌّضغ١شثس ثٌّؤعشر ٍّٝ ثألؽٛس ٚ

فٟ عٛق ثًٌّْ د١ٓ ّشك ثًٌّْ ٚثٌيٍخ ١ٍّٗ ِّج ٠ؤدٞ فٟ َٔجَ ثاللضقجد ثٌقش إٌٝ ثٔخفجك 



  
 

عْش ثًٌّْ ٚصشدٞ ثٌؾشٚه ثٌضٟ ٠ًّْ دٙج ثٌّغضخذِْٛ وّج ٠ؾىً رٌه دثفْج ِٓ أؽً صغ١١ش ؽشٚه 

ِغً ٘زٖ ثٌّقجٚالس ّٕذ صؾ١ّذ ثًٌّْ ثٌغجدمز ثٌضٟ صؾىٍش مّٓ ٍشٚف ِخضٍفز، ٚال صضٛلف 

ثألؽٛس دً لذ صقً إٌٝ ِقجٌٚز صم١ٍقٙج إمجفز إٌٝ ِقجٌٚز إٌغجء ٚؽيخ ثٌقمٛق ثٌضٟ صشصذش خالي 

 ثٌفضشثس ثٌغجدمز.

ِٓ ثٌْٛثًِ ثٌٙجِز ثألخشٜ ٚثٌّشصذيز دغ١جعجس ثلضقجد٠ز ثٚ دٕضجةؼ ٌضغ١شثس  صضؤعش ثٌذيجٌز دْذد

 -ٌّضغ١شثس ٚثٌْٛثًِ:٘جِز صضُ دثخً ثٌّؾضِّ ِٚٓ ثُ٘ ٘زٖ ث

ٚدجٌضجٌٟ  ثألسدِْْذي صضث٠ذ ثٌغىجْ فٟ  أْص٠جدر ِْذالس ثٌّٕٛ ثٌغىجٟٔ ف١ظ ِٓ ثٌّْشٚف  .أ 

 ذالس فٟ ثٌْجٌُ.ْثٌّ أٍّٝثٌْشك ثٌخجَ ِٓ ثٌمٜٛ ثٌذؾش٠ز ٘ٛ ِٓ 

دجٌٕغذز ٌإلٔجط ٚص٠جدر ٔغذز ِغجّ٘ز ثٌّشأر فٟ ثًٌّْ ص٠جدر ّشك ثًٌّْ ٚثٌيٍخ ١ٍّٗ  .ح 

ّٓ ٔغذز ثٌض١ٍُْ ٚصيٛس ثٌّفج١ُ٘ ثالؽضّج١ّز دثخً ثٌّؾضِّ دجإلمجفز إٌٝ ٚثٌٕجصؾز أعجعج 

 صيٛس دْل ثٌّٙٓ ٚثألّّجي ثٌّالةّز ًٌّْ ثٌّشأر ِّج صثد ِٓ ِغجّ٘ضٙج فٟ عٛق ثًٌّْ.

ثٌغ١جعز ثٌض١ّ١ٍْز ثٌّضذْز فٟ ثألسدْ ٚثٌّؤد٠ز إٌٝ ص٠جدر أّذثد ثٌذثسع١ٓ ٚثٌٍّضقم١ٓ  .ػ 

جِْجس دثخً ثألسدْ ٚخجسؽٗ دْٚ ثألخز د١ْٓ ثالّضذجس دجٌّذثسط ٚو١ٍجس ثٌّؾضِّ ٚثٌؾ

ثٌقجؽز ثٌقم١م١ز ٌٙؤالء ثٌذثسع١ٓ ٌٚضخققجصُٙ ٚدغذخ غ١جح ثٌضذخً ثٌقىِٟٛ فٟ ٘زٖ 

ىذ١شر ثٌّذثد ثألثٌمن١ز ٚصقٌٛٙج فٟ دْل ثٌقجالس إٌٝ ِج ٠ؾذٗ ثٌضؾجسر غ١ش ثٌَّّٕز فئْ 

 ثٌذيجٌز.فٟ ص٠جدر ّشك ثًٌّْ ٚصق١ْذ أصِز  صغجُِ٘ٓ ثٌخش٠ؾ١ٓ 

ثٔخفجك ِقجدس ثًٌّْ فٟ ثٌذٚي ثٌخ١ٍؾ١ز ٚصٕجلـ ثٌفشؿ ٌٍّْجي ثألسد١١ٔٓ ثٌذجفغ١ٓ ّٓ  .د 

 ًّّ ٌٍّشر ثألٌٚٝ  ٕ٘جن دجإلمجفز إٌٝ ّٛدر أّذثد وذ١شر ُِٕٙ دغذخ ثألصِز ثاللضقجد٠ز

 .فٟ ٘زٖ ثٌذٚي ٚصشثؽِ ِْذالس ثٌّٕٛ ثٌّضضج١ٌز

 -األسىاق:اىىقاباث اىعماىُت ودورها فٍ تشنو األجىر فٍ 

صٍْخ ثٌٕمجدجس ثٌّْج١ٌز دٚسث ٘جِج فٟ صقغ١ٓ ِج ٠غّٝ دجٌْاللجس ثٌقٕج١ّز ٚ٘ٛ ثالفيالؿ ثٌزٞ 

س ٚفٟ ع١جق رٌه ذ٠يٍك ٍّٝ ثٌْاللز د١ٓ ثٌّْجي َِّٕٚجصُٙ ٚأفقجح ثًٌّْ َِّٕٚجصُٙ إْ ٚؽ

صقمك صٛص٠ْج ّجدال ٌْجةذ ثالعضغّجس فٟ ثٌّؤعغز د١ٓ ّٕجفش  أْصقمك ثٌٕمجدجس ثٌّْج١ٌز أٚ ٠فضشك 

صقم١ك ثٌضٛثصْ د١ٓ ِضغ١ش٠ٓ أعجع١١ٓ ّ٘ج ثألؽٛس ٚثألعْجس  ٘ٛثإلٔضجػ ثٌّخضٍفز ٌىٓ ثٌذٚس ثألُ٘ 

ٌٙزث ثٌذٚس صقمك فٟ ثٌْذ٠ذ ِٓ ففجٍج ٍّٝ ثٌمٛر ثٌؾشثة١ز ٌذخً ثٌّْجي أٞ ثألؽٛس ثٌف١ٍْز ٚصؤو١ذث 

دجٌشدو د١ٓ ثألؽٛس ٚثألعْجس ِٓ خالي ثصفجلجس ؽّج١ّز صضُ د١ٓ ثالصقجدثس  دٚي ثٌْجٌُ ِج ٠غّٝ

 ثٌّْج١ٌز ٚث١ٌّٕٙز ٚد١ٓ ثصقجدثس أفقجح ثألّّجي أٚ ثٌقىِٛز.

أِج فٟ ثألسدْ فئْ ّذدث ِٓ ثٌَشٚف ٚث١ٌّْمجس ال صضثي صقىُ ًّّ ثٌقشوز ثٌٕمجد١ز ٍّٚٝ سأط ٘زٖ 

ٕٟ لجْٔٛ ثًٌّْ ثٌقجٌٟ ثٌْج١ٍِٓ فٟ ِؤعغز ثٌذٌٚز ثٌَشٚف م١ك لجّذر ثٌض١َُٕ ثٌٕمجدٟ ف١ظ ٠غضغ

ِٓ فك ثٌض١َُٕ ثٌٕمجدٟ إمجفز إٌٝ ّذَ ثٌٛفٛي فضٝ ث٢ْ إٌٝ ِشفٍز ثٌضفجٚك ثٌميجّٟ أٞ 

ثٌضفجٚك د١ٓ ثٌٕمجدز ثٌّْج١ٌز ِٓ ؽٙز ٚثصقجد أفقجح ثألّّجي ثٌزٞ ٠ّغً ثٌّؤعغجس ِٓ ؽٙز أخشٜ 

ثٌٕمجدٟ إٌٝ ثٌْذ٠ذ ِٓ ثٌّؤعغجس ٚثٌّٛثلِ ثٌضٟ ٠قك فٟ ثٌميجُ ثٌّْٕٟ ٚأ٠نج ّذَ ٚفٛي ثٌض١َُٕ 



1 
 

لجّذر ثٌّٕضغذ١ٓ ٌٍٕمجدجس ثٌّْج١ٌز فٟ  م١كًٌٍّْ ثٌٕمجدٟ إمجفز إٌٝ  ف١ٙج ٌٍْج١ٍِٓ ثالٔضغجح

ثٌّؤعغجس ثٌخجمْز ٌقك ثٌض١َُٕ ثٌٕمجدٟ ٍّّج دؤْ ٘زٖ ثٌمن١ز ٔغذ١ز ٚصخضٍف د١ٓ ٔمجدز ٚأخشٜ 

 ٚد١ٓ ليجُ ٚآخش.

زوش٘ج فٟ ٘زٖ ثٌٛسلز  أدس خالي ٌّؾجي ثٌإلمجفز إٌٝ ّٛثًِ وغ١شر أخشٜ ٠ن١ك إْ ٘زٖ ثٌْٛثًِ دج

دٚس ثًٌّْ ثٌٕمجدٟ فٟ ثٌق١جر ثٌْجِز ٚثٌغ١جع١ز ٚإٌٝ صقؾ١ُ ثٌذٚس ثٌزٞ ثٌفضشر ثٌّجم١ز إٌٝ صقؾ١ُ 

فٟ صقغ١ٓ ٚصمَٛ دٗ ثٌٕمجدجس ثٌّْج١ٌز فٟ صقم١ك ثٌضٛثصْ ثٌّيٍٛح د١ٓ ثألؽٛس ٚثألعْجس  أ٠ْفضشك 

٘زٖ وً ِٓ ِِ ثٌضؤو١ذ ٍّٝ ثخضالف رٌه د١ٓ  ثٌقق١ـ إىجس٘جاللجس ثٌقٕج١ّز ٚٚمْٙج فٟ ثٌْ

ثٌٕمجدجس، ٌٍٚٛفٛي إٌٝ صمذ٠ش أٌٟٚ ٌمذسر ثٌٕمجدجس ثٌّْج١ٌز ٍّٝ ثٌم١جَ دذٚس٘ج ثٌّيٍٛح فٟ ِؾجي 

 ثٌّقجفَز ٍّٝ ثألؽٛس ثالع١ّز ٚثٌف١ٍْز صؾجٖ ثٌْٛثًِ ثٌّضْذدر ثألخشٜ.

 -آىُت سىق اىعمو فٍ األردن: مساواة األجىر فٍ ظو

دذث٠ز فئْ ثٌقذ٠ظ ّٓ عٛق ثًٌّْ فٟ ثألسدْ ال ٠خضٍف ّٓ ثٌقذ٠ظ ّٓ أعٛثق ثًٌّْ فٟ غجٌذ١ز 

ص١ّض خالي ثٌغٕٛثس ثألخ١شر ثٌّجم١ز فٙزث ثٌغٛق  ،دٚي ثٌْجٌُ ثألخشٜ ٚخجفز ثٌذٚي ثٌٕج١ِز ِٕٙج

 -ضقجد ثٌقش ٚ٘زٖ ثٌَٛث٘ش ٟ٘:اللٌدْذد ِٓ ثٌَٛث٘ش ثٌٙجِز ثٌضٟ ؽٍْش ِٕٗ ّٔٛرؽج فم١م١ج 

فٟ إدثسر ثاللضقجد دؾىً ّجَ ٚصفى١ه ِؤعغجصٗ ثاللضقجد٠ز ٚرٌه ِٓ ثٌضخٍٟ ّٓ دٚس ثٌذٌٚز  -

خالي ١ٍّّجس ثٌخقخقز ثٌضٟ ىجٌش أُ٘ ِؤعغجس ثٌميجُ ثٌْجَ وجٌذٛصجط ٚثٌفٛعفجس 

 ٠شثدثس ثٌذٌٚز.ٚثالعّٕش ٚثالصقجالس ٚثٌٍّى١ز ثألسد١ٔز ٚث٢عجس ثٌغٍذ١ز ٌزٌه ٍّٝ ثٌّْجٌز ٚإ

ثٌضيذ١ك ثٌذل١ك ٌض١ٍّْجس فٕذٚق ثٌٕمذ ثٌذٌٟٚ ٚثٌذٕه ثٌذٌٟٚ ٚثالٌضضثَ دّذجدا َِّٕز  -

 ثٌضؾجسر ثٌذ١ٌٚز دْذ ثٌضٛل١ِ ٍّٝ ثصفجل١ضٙج.

إٌغجء ٚصثسر ثٌض٠ّٛٓ ٚصقش٠ش ثٌغٛق دؾىً ؽذٗ وجًِ ِٚج ٔضؼ ّٕٗ ِٓ مْف ثٌشلجدز ٍّٝ  -

ثالسصفجّجس ثألِش ثٌزٞ أعش دؾىً فْجي ٍّٝ ثألؽٛس ثألعْجس ٚصْشمٙج ٌّٛؽجس ِضضج١ٌز ِٓ 

 ثٌف١ٍْز دضخف١نٙج.

ثالعضّشثس فٟ ّذَ ثٌضٛل١ِ ٍّٝ ثصفجل١جس ثًٌّْ ثٌذ١ٌٚز ثٌضٟ صنّٓ ٌٍْج١ٍِٓ فٟ ثٌميجُ ثٌْجَ  -

 .  فك ثٌض١َُٕ ثٌٕمجدٟ ٚدؾىً خجؿ ثالصفجل١ز سلُ 

 

 -هو هىاك سُاست محذدة ىألجىر فٍ األردن:

ّذد ِٓ  ١ٍِّّٓج ال ٠ٛؽذ ع١جعز ِقذدر ٌألؽٛس ٌٚىٓ ِٓ ثٌّّىٓ ثؽضمجق ِغً ٘زٖ ثٌغ١جعز 

 -ٟ٘:ٚثٌْٕجفش 

 -ثٌضؾش٠ْجس ثٌّّْٛي دٙج ٟٚ٘: . أ

 

 -لجْٔٛ ثًٌّْ: -
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٘ٛ ثٌّقذس ثٌشة١ظ ٌغ١جعز ثألؽٛس فٟ ثألسدْ دجٌٕغذز ٌٍميجُ ثٌخجؿ ف١ظ ٠ٕـ ٘زث ٚ

ّمذ ثًٌّْ ٚإرث ٌُ ٠ٕـ ّمذ ثًٌّْ ١ٍّٗ ٍّٝ أٔٗ "٠قذد ثألؽش فٟ   ثٌمجْٔٛ فٟ ثٌّجدر 

ثٌّمذس ًٌّْ ِٓ ٔفظ ثٌُٕٛ إْ ٚؽذ ىذمج ٌٍْشف فئرث ٌُ ٠ٛؽذ ثٌْشف  ثألؽشف١ؤخز ثٌْجًِ 

 صٌٛش ثٌّقىّز صمذ٠شٖ دّمضنٝ أفىجَ ٘زث ثٌمجْٔٛ دجّضذجسٖ ٔضثّج ّّج١ٌج ٍّٝ ثألؽش".

 

ٌه د١ٓ فضشر ٚأخشٜ ِٓ خالي ثٌقذ ثألدٔٝ ٌألؽٛس فمذ فذد لجْٔٛ ثًٌّْ و١ف١ز صقذ٠ذٖ ٚر أِج

أٚال  ج٘زث ثٌقذ وّج روش عجدمج ال ٠ضثي ِٕخفن أٌْؾٕز عالع١ز صّغً أىشثف ثإلٔضجػ ثٌغالعز إال 

أفقجح ثًٌّْ عجٌغج دغذخ دْل ثالٌضضثَ دٗ ِٓ لذً  ض٠ُال ٠غيٟ وجفز ثٌميجّجس عج١ٔج ٚال ٚ

 غ١جح ثٌمذسر ٍّٝ ثٌشلجدز ٚمْف ثٌضفض١ؼ.

 

و١ف١ز فّج٠ز ثألؽٛس ٚرٌه ف١ّج  ِٕٗ لجْٔٛ ثًٌّْ فذد فٟ ثٌفقً ثٌغجدِفٟ ؽجٔخ آخش فئْ 

 -٠ضٍْك دـ:

 فغُ أٞ ِذٍغ ِٓ أؽش ثٌْجًِ.. 

 . ثصخجر إؽشثءثس صؤد٠ذ١ز أٚ غشثِجس ٍّٝ ثٌْجًِ. 

 . ٚلف ثٌْجًِ ّٓ ثًٌّْ دقٛسر ِؤلضز. 

 

 -ٚرٌه فٟ فجالس:  9فّج٠ز ثألؽش فٟ ثٌّجدر ثٌمجْٔٛ وّج ّجٌؼ 

 ثٌْجًِ.ٚفجر  . 

 صقف١ز ثٌّؤعغز أٚ إفالط فجفخ ثًٌّْ. . 

 

 -لجْٔٛ ثٌنّجْ ثالؽضّجّٟ: -

دْذ ثٌضمجّذ ِِ ثألخز د١ْٓ  أ١ّ٘ز وذ١شر فٟ ِغجٚثر ثألؽٛس لجْٔٛ ثٌنّجْ ثالؽضّجّٟ ٠ٍْخ

وٛٔٗ ٠ْضّذ ٍّٝ ِٛثد ِْٚجدالس ٚثمقز ٚعجدضز  ثالّضذجس ثألّذثد ثٌىذ١شر ٌٍّضمجّذ٠ٓ

 إٌٝ ْ ٚؽذإ الفضغجح ثألؽش دْذ ثٌضمجّذ ٠ْٚٛد ثالخضالف فٟ ثألؽٛس ٚسٚثصخ ثٌضمجّذ

 ثخضالف ِذر ثٌخذِز ٚثالخضالف فٟ ثألؽش خالي ِذر ثٌخذِز.ىذ١ْز ثًٌّْ ثٌغجدك ٚ

 

  -ثألَّٔز ٟٚ٘ دؾىً أعجعٟ: . ح

ثٌْج١ٍِٓ فٟ ثٌميجُ ثٌْجَ ٠ّٚىٓ ثٌمٛي دؤْ ثألؽٛس فٟ َٔجَ ثٌخذِز ثٌّذ١ٔز ثٌزٞ ٠قذد أؽٛس  -

٘زث ثٌميجُ صض١ّض دجٌّغجٚثر د١ٓ ثٌّؤعغجس ثٌّخضٍفز ١ٌٍٍٛفز ثٌٛثفذر ٚثٌّغجٚثر د١ٓ ثٌشؽً 

 ِٛثد عجدضز.ٚضُ فٟ ٘زث ثٌَٕجَ ِٓ خالي أفىجَ صٚثٌّشأر ٚفجالس صقذ٠ذ ثٌشٚثصخ 

صض١ّض  ثألَّٔزثٌميجُ ثٌخجؿ ٚ٘زٖ  أَّٔز ثٌٍّٛف١ٓ )ثٌىجدس( فٟ ثٌّؤعغجس ثٌْجٍِز فٟ -

دجخضالف وذ١ش د١ٓ ليجُ ٚآخش ٚد١ٓ ِٕؾؤر ٚأخشٜ ٚد١ٓ ؽخـ ٚآخش فٟ ٔفظ ثٌّؤعغز 

٠مِْٛٛ دٕفظ ثًٌّْ دغذخ فك إدثسر ثٌّؤعغز دّٕـ سٚثصخ خجفز ٌّٓ صشثٖ ِٕجعذج ٚصْذ٠ً 

 سثصخ ِٓ صشثٖ ِٕجعذج أ٠نج.



   
 

٘زٖ ثألَّٔز َٔجَ ثٌخذِز ثٌّذ١ٔز ِٓ  أَّٔز ثألؽٛس فٟ ثٌمٛثس ثٌّغٍقز ثألسد١ٔز ٚصؾذٗ -

ف١ظ وٛٔٙج صقضٛٞ ٍّٝ دٕٛد ٚأفىجَ عجدضز صنّٓ ِغجٚثر ثألؽٛس ٌٍْج١ٍِٓ ِٓ ٔفظ ثٌشصخ 

 ثٌْغىش٠ز ٚصْذ٠ً ٘زٖ ثألؽٛس ِج ّذث ثٌقجالس ثالعضغٕجة١ز أٚ ثٌيجسةز.

 -اىىقاباث اىعماىُت ورىل مه خاله االتفاقُاث اىجماعُت:

١ٍّّج فئْ دٚس ٘زٖ ثٌٕمجدجس ِقذٚد ؽذث فٟ صقم١ك ثٌّغجٚثر فٟ ثألؽٛس فٟ عٛق ثًٌّْ ثألسدٟٔ 

ثٌضٟ ٠قك ٌٍْج١ٍِٓ  آسثٌٕمجدجس ال صَُٕ وجفز ثٌّٕؾ أْثٌزٞ صقىّٗ آ١ٌز ثٌغٛق ٚثٌغذخ فٟ رٌه 

 آسف١ٙج ثالٔضغجح ٌٙزٖ ثٌٕمجدجس وّج أْ صق١ٕف ثٌّٙٓ ٚثٌقشف ال ٠ْيٟ ثٌْج١ٍِٓ فٟ وجفز ثٌّٕؾ

ٚثٌميجّجس ثإلٔضجؽ١ز ثٌقك فٟ صؤع١ظ ٔمجدجس خجفز دُٙ، إمجفز إٌٝ أْ ّذدث ِٓ ٘زٖ ثٌٕمجدجس 

س ثٌّْج١ٌزٚثالصفجل١جس ٌٍٕضثّج ٚصَٙش ثألسلجَ ثٌضج١ٌزثٌْن٠ٛز ٚمْف ثٌٕؾجه  ثٔخفجكصْجٟٔ ِٓ 

ٌذٚس ثٌٕمجدجس ثٌّْج١ٌز فٟ صقم١ك  ثٌقؾُ ثٌّضٛثمِ   1 ثٌؾّج١ّز ثٌضٟ ٚلْش فٟ ثألسدْ ّجَ 

 -ثٌّغجٚثر ٚصقغ١ٓ أٚمجُ ثٌّْجي فٟ ثألؽٛس:

 ٔضثّج صُ صغ٠ٛضٙج ِٓ خالي ثٌضفجٚك ثٌّذجؽش ِٚضجدْز ٚصذخً ثٌمغُ ِِ أىشثف ثٌْاللز. 9  -

 ِٓ خالي ِٕذٚح ثٌضٛف١ك. ٔضثّج ّّج١ٌز صُ صغ٠ٛضٙج    -

 ٔضثّجس صُ صغ٠ٛضٙج ِٓ خالي ِؾٍظ ثٌضٛف١ك.   -

 ٔضثّجس صُ إفجٌضٙج إٌٝ ثٌّقىّز ثٌّْج١ٌز. 9 -

 -اىخالصت:

٠غ١ش ثألسدْ ٍّٝ ٔٙؼ ثاللضقجد ثٌقش ٚآ١ٌجس ثٌغٛق ٚصقىُ آ١ٌجس ٘زث ثاللضقجد وجفز  -

 دّج فٟ رٌه صقذ٠ذ ثألؽٛس ٚثٌّغجٚثر ف١ٙج. ف١ٗؽٛثٔخ ثٌق١جر ثاللضقجد٠ز 

ال صٍْخ ثٌٕمجدجس ثٌّْج١ٌز دٚسث ٍِّٛعج فٟ صقم١ك ثٌّغجٚثر فٟ ثألؽٛس د١ٓ ثٌْج١ٍِٓ فٟ  -

 ثٌخجؿ ٌألعذجح ثٌْذ٠ذر ثٌضٟ روشس.ثٌميجُ 

٠ض١ّض ثٌميجُ ثٌْجَ ٚثٌميجُ ثٌْغىشٞ دمذس وذ١ش فٟ ثٌّغجٚثر فٟ ثألؽٛس دغذخ صقذ٠ذ ٘زٖ  -

 الي أفىجَ عجدضز ِٚضْجسف ١ٍّٙج.ثألؽٛس ِٓ خ

ً وجفز ؾّ٘زث ثٌقذ غ١ش وجف وّج أٔٗ ال ٠ فئْسغُ ٚؽٛد فذ أدٔٝ ٌألؽٛس فٟ ثألسدْ  -

 ثٌْج١ٍِٓ فٟ وجفز ثٌميجّجس ٠ٚضٙشح ثٌْذ٠ذ ِٓ أفقجح ثًٌّْ ِٓ صيذ١مٗ ٍّٝ ّّجٌُٙ.

فٟ ثٌميجُ صض١ّض ثألؽٛس فٟ ثٌميجُ ثٌْجَ دىٛٔٙج ِِ ثالِض١جصثس ثألخشٜ أفنً ِٓ ثألؽٛس  -

 ِشصفْز ؽذثثٌخجؿ دؾىً ّجَ ٌٚىٓ دْل ثألؽٛس فٟ ثٌميجُ ثٌخجؿ صض١ّض دؤٔٙج أؽٛس 

فٟ ثألؽٛس د١ٓ ثٌْج١ٍِٓ فٟ ثٌميجُ ثٌخجؿ عٛثء وجْ رٌه وذ١شث إمجفز إٌٝ أْ ٕ٘جن صّج٠ضث 

 ٍّٝ ِغضٜٛ ثٌٛىٓ أٚ ثٌميجُ أٚ ثٌّٕؾجر ثٌٛثفذر.

ًٌّْ فٟ ثألسدْ دغذخ آ١ٌز ثٌغٛق ثٌقشر دٚسث ٠ٍْخ ثٌْذد ثٌٙجةً ٌٍّْجٌز ثٌٛثفذر فٟ عٛق ث -

 ٘جِج فٟ صْض٠ض ثٌخًٍ فٟ ٘زث ثٌغٛق ّٚذَ صقم١ك ثٌّغجٚثر فٟ ثألؽٛس.

 


