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 3102النصف األول من عام  فياالحتجاجات العمالية في األردن 
 

 مقدمة

يف النصف الثاين من  انطلقيقوم مركز الفينيق للدراسات االقتصادية وادلعلوماتية ويف اطار عمل برنامج "ادلرصد العمارل األردين" الذي 
واحلراكات العمالية التحوالت و على مستوى السياسات صيل ادلتعلقة بسوق العمل األردين، ، على رصد ومتابعة كافة التفا9004عام 

االحتجاجات  فيو يستعرض يصدر تقريرارأى فريق "ادلرصد العمارل األردين" ان وانطالقا من ذلك  ،اليت جتري على أرض الواقع
وكان ادلركز قد اصدر سابقا عدة تقارير تناولت االحتجاجات ، 9002يف األردن خالل النصف األول من عام اليت حدثت العمالية 

 . 9009 – 9000 األعوام العمالية يف
ذل إانطالقة سريعة لالحتجاجات العمالية إذ تنامت بشكل مضطرد منذ ذلك الوقت ووصلت  9004شهد األردن منذ عام وقد 

مستويات غَت مسبوقة يف اآلونة األخَتة عربت عن ضيق قبول العاملُت مبختلف قطاعاهتم ومهنهم بظروف العمل الصعبة اليت يعملون 
 .اهنيواجهو وبادلستويات ادلعيشية الصعبة الذي ، إطارىايف 

من عام  (يونيو)  حزيرانهناية وحىت  9000عام بداية عماليًا منذ  احتجاجاً  9720 حنو وبالرغم من أن العاملُت يف األردن نفذوا 
األسباب احلقيقية اليت تقف خلف ىذه االحتجاجات العمالية  إذلااللتفات  إذلأن ذلك دل يدفع الرمسيُت يف األردن  إال ،9002
كأحد أىم   اإلضراباحلق يف ورغم شرعنو كذلك   ا،بطريقة رلزأة وكل احتجاج على حد، واستمرت تتعامل معها أشكاذلابكافة 

من أىم األليات اليت يستخدمها العمال للدفاع عن مصاحلهم  االقوانُت وادلواثيق الدولية، باعتبارىيف  أشكال االحتجاجات العمالية
ما زالت قاصرة عن تقنُت ىذا احلق بشكل ينظم  عات األردنية ذات العالقة ، إال أن التشريوحتسُت شروط عملهم وادلطالبة حبقوقهم

، وما زال نظام اإلضرابالعاملُت حلقهم يف  ردين والنظام الصادر مبوجبو يضع العراقيل أمام شلارسةعمل األتو، فما زال قانون الشلارس
، مع أن غالبية االحتجاجات العمالية يتم تنفيذىا يف اإلضراباخلدمة ادلدنية ال يعًتف للعاملُت يف القطاع العام حبقهم مبمارسة 

 تجاجات غَت قانونية. القطاع العام. لذلك جاءت مواقف وزارة العمل جتاه االحتجاجات العمالية سلبية على اعتبار ان ىذه االح

وسيتضمن ىذه التقرير استعراضا جلميع االحتجاجات العمالية وتوزيعها على القطاعات االقتصادية وادلهنية وأنواعها وكيفية التعامل 
 جانب توزيعها على احملافظات واألشهر. إذلمعها من قبل أصحاب العمل أو احلكومة ومدى حتقيقها ألىدافها 
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 لالحتجاجات العماليةتنامي متواصل 
 

( احتجاجا، مقارنة مع 100بلغت ) اذرقما قياسيا جديدا،  9002سجلت االحتجاجات العمالية يف النصف األول من عام 
بادلائة مقارنة مع النصف  2.0بزيادة قدرىا أي  ،( احتجاجا010واليت بلغت آنذاك )  9009يف النصف األول من عام  ىاعدد

 .9009األول من عام 
  
 

 (3102 -3100عدد االحتجاجات العمالية خالل النصف األول من األعوام ) (:0رقم )الجدول 

 

 

 

 

 توزيع االحتجاجات العمالية حسب نوعها

أظهرت النتائج أن و  ،النفس وإيذاءواالعتصامات والتهديد هبا  اإلضراباتتوزعت االحتجاجات العمالية على عدة أنواع دتثلت يف 
إضرابًا خالل النصف األول  217االحتجاجات العمالية وبلغ عددىا  بُت أشكال اإلضرابات عن العمل احتلت ادلرتبة األوذل من 

، يلجأ إليها العمال لتحقيق مطالبهم%، األمر الذي يظهر أن اإلضراب كان اكثر األشكال اليت 02.1من العام احلارل وبنسبة بلغت 
النفس وقتلها  إيذاءعمليات  وأخَتابادلائة،  00.0 مبا نسبتو أو االعتصام  باإلضراببادلائة، مث التهديد  20تالىا االعتصامات بنسبة 

 .حاالت 3بادلائة بواقع  0.2أو التهديد هبا بنسبة 

 

 

 

 

 

 عدد االحتجاجات   السنة
9000 484 
9009 061 
9002 610 
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 وفقا لنوع االحتجاج 3102( توزيع االحتجاجات في النصف األول من عام  3الجدول رقم  )

 
 توزيع االحتجاجات العمالية حسب قطاع التشغيل )القطاعين الخاص والعام(

 
تها يف القطاع العام، إذ بلغت نسب 9002االحتجاجات العمالية اليت مت تنفيذىا خالل النصف األول من عام ت غالبية تركز 

قطاعات واسعة من العاملُت يف القطاع العام أن  إحساس عدة أسباب أمهها إذلويعود ذلك ( احتجاجا، 210%( بواقع )10.2)
لألسعار والثبات  ةادلستمر  اتيف ضوء االرتفاع ليعيشوا حياة كردية أسرىمرواتبهم منخفضة وال تكفي لتغطية حاجاهتم وحاجات 

اع العام اكثر جرأة من العاملُت يف القط جانب أن إذل وبالتارل حرماهنم من العيش مبستوى معيشي الئق، ،أجورىمالنسيب دلستويات 
 العاملُت يف القطاع اخلاص يف التعبَت عن انفسهم من خالل االحتجاج. 

( احتجاجا، أما 900%( بواقع )27.4مقابل ذلك بلغت نسبة االحتجاجات العمالية اليت نفذىا عاملون يف القطاع اخلاص )
احتجاجا من رلمل االحتجاجات العمالية وكان احملتجون  (91%(  بواقع )7.2ادلتعطلون عن العمل فقد بلغت نسبة احتجاجاهتم )

 يطالبون باحلصول على فرص عمل.
 

 

 

 

 النسبة المئوية عدد االحتجاجات نوع االحتجاج
 0.76 264 إضراب
 2171 081 اعتصام

 0070 .6 هتديد باالحتجاج
 172 3 قتل النفس )االنتحار(
 أوالتهديد بقتل النفس 

 إيذاءىا
6 071 

 011 610 اجملموع
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 وفقا لقطاع العمل 3102توزيع االحتجاجات العمالية في النصف األول من عام : (2الجدول رقم  )

 

 أسباب االحتجاجات العمالية

، وقراءة سريعة لألرقام الواردة يف 9002عام  خالل النصف األول من االحتجاجات العماليةاألسباب اليت نفذت من أجلها  تعددت
تنفيذ  إذلاألسباب اليت دفعت العاملُت  كأكثرحتل ادلرتبة األوذل  إموضوع ادلطالبة بزيادة األجور يتضح ان  ( 7)رقم  دولاجل

جانب نسبة كبَتة من  إذلاألجور والعالوات، بزيادة كانت تطالب   العمالية %( من االحتجاجات77.0أن ) اذاحتجاجاهتم، 
أحد أىم التحديات  أنيعود إذل و  ،االحتجاجات اليت تطالب مبجموعة من ادلنافع كانت تتضمن زيادة األجور والعالوات

أجور العاملُت يف  أرباعواالختالالت اليت يعاين منها سوق العمل يف األردن ىو اخنفاض معدالت األجور، إذ أن ما يقارب ثالثة 
ئي( فقد بلغ خط الفقر ادلطلق )الغذائي وغَت الغذا ،األردن تقع حتت خطر الفقر ادلطلق )الغذائي وغَت الغذائي( حسب األرقام الرمسية

دينار شهريا. واذا ما  211فرد فانو يبلغ  0.7( دينار للفرد سنويا، ولألسرة ادلعيارية ادلكونة من  302.2) 9000يف األردن يف عام 
%( على التوارل، 7.3%( و )7.7واليت كانت ) 9009و  9000اخذ بعُت االعتبار معدالت التضخم خالل العامُت ادلاضيُت 

%( من العاملُت ومشًتكُت يف 29( دينار شهريا. واألرقام الرمسية تفيد ان )700ألسرة ادلعيارية يبلغ )فان خط الفقر يف األردن ل
دينار. وتؤكد  709دينار فما دون. ومعدل األجور يف األردن يبلغ  700الضمان االجتماعي حيصلون على رواتب شهرية تبلغ 

تقل  األردنيُت% من ادلشتغلُت  77.1أن إذل  الواقع الصعب عندما أشارتىذا مؤخرا األرقام الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة 
 األردنيُت% من ادلشتغلُت  34.7 يشكلون ما نسبتو  دينار 000وان نسبة من تقل رواتبهم عن  .دينار 200رواتبهم الشهرية عن 

ألردنية ال تستطيع أن تغطي حاجاهتا األساسية مبعٌت أن غالبية األسر ا ،% 00.1دينار  000فيما تبلغ نسبة من تزيد رواتبهم على 
يضاف  ،حتسُت األجور إذلمتفحصة ذلذه األرقام كافية لتفسَت كثافة االحتجاجات العمالية اذلادفة  ةوقراء الغذائية وغَت الغذائية.

 دينارا شهريا والذي يقل عن نصف خط الفقر ادلطلق. 040لذلك اخنفاض احلد األدىن لألجور يف األردن البالغ 

 النسبة المئوية عدد االحتجاجات نوع االحتجاج
 .617 260 القطاع العام

 2473 301 القطاع اخلاص
 472 36 ادلتعطلون عن العمل
 011 610 اجملموع
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 023بواقع  بادلائة 92غت نسبتها ذات العالقة بالعمل، واليت بلوالقرارات االحتجاجات على بعض القوانُت واألنظمة ذلك وتال 
أهنا تشكل اعتداءات على  ونالقرارات ادلتعلقة بتنظيم آليات العمل واليت اعتربىا العاملو  ذلك القوانُت واألنظمةومشلت  احتجاجا،

 حقوقهم وقرارات إعادة اذليكلة واالحتجاج على قانون الضمان االجتماعي ادلؤقت.

جانب زيادة األجور والعالوات حتديد ساعات العمل وتنظيمها  إذلاالحتجاجات ادلطالبة مبجموعة من ادلنافع رلتمعة مشلت مث 
والتثبيت يف العمل، وصرف عالوة هناية اخلدمة، وتغيَت ادلسميات الوظيفية للعاملُت يف بعض القطاعات، واالحتجاج على غياب 

 29 بواقعبادلائة  09 الحتجاجاتىذه ا نسبةوبلغت  األمن الوظيفي، واالحتجاج على التأخر يف صرف الرواتب وادلستحقات ادلالية
 .احتجاجا عماليا

 احتجاجا. 12بادلائة بواقع  00.0مث جاءت االحتجاجات العمالية على عمليات الفصل اجلماعي من العمل، واليت بلغت نسبتها 
 احتجاجا. 91بواقع  بادلائة 7.2نسبتها  وبلغتمتعطلون عن العمل  نفذىااالحتجاجات العمالية ادلطالبة بفرص عمل  ىاتالو 

 7.2االحتجاجات العمالية ادلطالبة بالتثبيت بالعمل )تغيَت صيغة التعاقد اخلاص بالعمل( فقد بلغت نسبتها وبذات النسبة كانت 
  ا.احتجاج 91بواقع  بادلائة

ومن ، بادلائة 0.9مشكلة ما نسبتو  ،احتجاجات 2بلغت طالبت بتأسيس نقابات جديدة فقد اليت أما االحتجاجات العمالية 
من حق التنظيم النقايب، بسبب التشريعات العمالية اليت حترم قطاعات واسعة منهم من  زلرومُتن غالبية العاملُت يف األردن ادلعروف ا

ذلا حدد ادلهن ادلسموح  ،ألسباب مرتبطة بالتشريعات العمالية، فقانون العمل ونظام التصنيف ادلهٍت الصادر مبوجبو شلارسة ىذا احلق
ال دينح العاملُت يف القطاع العام حق ، ونظام اخلدمة ادلدنية اليت اقتصرت على سبعة عشرة نقابةو إليها تأسيس نقابات واالنتساب 
 تشكيل نقابات خاصة هبم.
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 وفقا ألسباب االحتجاج 3102توزيع االحتجاجات العمالية خالل النصف األول من عام  :(4الجدول رقم  )

 النسبة المئوية عدد االحتجاجات االحتجاج أسباب
 4470 360 األجور

ذات عالقة  قوانُت وأنظمة وقراراتاالحتجاج على 
 بالعمل

028 3271 

 0371 3. 1رلموعة من ادلطالب "ادلنافع" 
 0070 .6 االحتجاج على الفصل من العمل

 472 36 ادلطالبة بتوفَت فرص عمل
 472 36 العملادلطالبة بالتثبيت يف مكان 

ادلطالبة بإصالح النقابات احلالية أو تأسيس نقابات 
 جديدة

. 073 

 011 610 اجملموع
 

 

 

 دور النقابات العمالية

أن دور النقابات بشكل عام والنقابات العمالية بشكل خاص  نتائج عملية رصد االحتجاجات العمالية للمرة الرابعة على التوارل تظهر 
االحتجاجات العمالية. فقد بلغت نسبة االحتجاجات العمالية اليت نفذهتا نقابات عمالية يف  وإدارة ذتنفي كان متواضعا جدا يف

احتجاجات عمالية نفذهتا النقابات  3يضاف ذلا  احتجاجا عماليا، 09بادلائة بواقع  9األردن خالل النصف األول من ىذا العام 
بادلائة. وبالتارل فإن  0.2ية نفذهتا النقابات العمالية ادلستقلة وجلاهنا التحضَتية بنسبة احتجاجات عمال 3بادلائة و  0.2ادلهنية بنسبة 

 072والبالغ عددىا  9002الغالبية الكربى من االحتجاجات العمالية اليت نفذت يف األردن خالل النصف األول من العام اجلاري 
 7.2احتجاجا عماليا بنسبة  91األطر النقابية ادلوجودة، يف حُت نفذ بادلائة نفذهتا رلموعات عمالية خارج  40.0احتجاجا بنسبة 

      بادلائة.

                                                           

1
بيئة عمل مالئمة تعرض زمالء لالعتداء وتعارض مصاحل  توفَتوتشمل توفَت شروط الصحة والسالمة ادلهنية والتأمُت الصحي  

 ....اخل ، االحتجاج على قانون الضمان االجتماعي، ادلطالبة بزيادة األجور والعالواتالعاملُت مع جهات أخرى والعدالة يف الًتقيات
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من تنظيم أنفسهم يف منظمات  مالقصوى لتمكُت العاملُت يف األردن على اختالف مهنهم وأماكن عمله األمهيةوىذا األمر يؤكد 
وأصحاب العمل سواء كانوا قطاع عام أو قطاع خاص، ومن  نقابية، ألن من شأن ذلك أن خيلق توازن يف عالقات العمل بُت العاملُت

عية شأنو أيضاً تطوير ثقافة نقابية قادرة على ادلفاوضة اجلماعية مبختلف تقنياهتا، وترشيد احلراك العمارل وادلطليب وفق أسس ومعايَت واق
تجاجات، إذ أن نسبة االحتجاجات العمالية اليت تأخذ بعُت االعتبار قدراهتم التفاوضية، ودتكنهم من حتقيق أىدافهم من تنفيذ االح

 .أنواعهابادلائة، تركزت يف االحتجاجات اليت نفذهتا النقابات على اختالف  7.9حققت أىدافها كانت متواضعة جدا وبلغت 
 األردن يف تسوية النزاعات العمالية.بالضعف الشديد يف اآلليات ادلستخدمة  إذلباإلضافة 

 

 

 وفقا للفئة التي قامت باالحتجاج 3102من عام  األولتوزيع االحتجاجات العمالية خالل النصف  :(0الجدول رقم  )

 النسبة المئوية عدد االحتجاجات الفئة التي قامت باالحتجاج
 3070 .04 تنظيم نقايب أيالعمال خارج إطار 
 472 36 ادلتعطلون عن العمل

 2.0 03 النقابات العمالية الرمسية
 072 8 العمالية ادلستقلة واللجان التحضَتية لبعض النقابات ادلستقلة النقابات

 072 8 النقابات ادلهنية
 011 610 المجموع

 

 الزمنية لالحتجاجات العمالية دالمد

االحتجاجات  بادلائة، تالىا 19.4 وبنسبة بلغتالزمنية لالحتجاجات العمالية فقد استغرقت غالبيتها يوم واحد،  ةوفيما يتعلق بادلد
احتجاجات  1يوما فاكثر بلغ عددىا  90اليت استغرقت  اإلضراباتبادلائة، بينما  03.3، بنسبة أيام 00-7اليت استغرقت من 

 %(.0بنسبة )
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 وفقا لعدد أيام اإلجراء 3102من عام  األول( توزيع االحتجاجات العمالية في النصف 6الجدول رقم  )

 النسبة المئوية االحتجاجاتعدد  االحتجاج أيامعدد 
 6373 2.8 يوم واحد

 0878 002 يوم 7-00
 0476 88 يوم 9-2

 070 3 يوم 01-90
 073 . يوم 00-00

 071 6 يوم 90أكثر من 
 011 610 اجملموع

 

 الجغرافي لالحتجاجات العماليةالتوزيع 

احملافظات ذات الكثافة السكانية العالية واليت تتكثف فيها توزعت االحتجاجات العمالية على مجيع زلافظات ادلملكة، وتركزت يف 
، ااحتجاج 993ادلرتبة األوذل بعدد احتجاجات بلغ ب العاصمة عمانحيث جاءت  القطاعات االقتصادية وادلؤسسات احلكومية،

لثة جاءت زلافظة الكرك بعدد ، ويف ادلرتبة الثابادلائة 07.3بنسبة  ااحتجاج 34يليها زلافظة إربد وبعدد  بادلائة 22.4وبنسبة 
 وكان توزيعها على الشكل التارل5 بادلائة،  1احتجاجا وبنسبة  21تجاجات بلغ اح
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 حسب المحافظة 3102توزيع االحتجاجات العمالية في النصف األول من عام  :(.الجدول رقم  )

 النسبة المئوية عدد االحتجاجات المحافظة
 2.73 338 عمان
 0478 83 اربد

 .7. 46 معان
 671 26 الكرك
 .47 38 البلقاء
 472 36 الطفيلة
 472 36 الزرقاء
 471 34 العقبة
 272 31 ادلفرق
 378 .0 مأدبا

 .07 01 عجلون
 070 3 جرش

 71. 43 أكثر من زلافظة
 100 610 اجملموع

 

 

 

 االحتجاجات العمالية وفقا لألشهرتوزيع 

من النصف ) فرباير( أما فيما يتعلق بتوزيع االحتجاجات العمالية حسب األشهر، فقد تكثفت االحتجاجات خالل شهر شباط 
، واجلدول أدناه يوضح توزيع االحتجاجات العمالية حسب األقلىو  ) يناير(، بينما كان شهر كانون الثاين9002األول من عام 

 أشهر السنة.
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 وفقا لألشهر 3102توزيع االحتجاجات العمالية في النصف األول من عام  :(8الجدول رقم  )

 النسبة المئوية عدد االحتجاجات الشهر
 0170 60 كانون الثاين

 3270 023 شباط
 0370 .00 أذار

 0072 33 نيسان
 0470 .8 أيار

 0.70 010 حزيران
 011 610 اجملموع

 

 مع مطالبات االحتجاجات العمالية آليات التعامل 

يف بعض أصحاب العمل تغَتا واضحا يف طريقة تعامل  9002شهدت االحتجاجات العمالية خالل النصف األول من العام اجلاري 
ت احلكومية العليات عقوبا واإلداراتففي الوقت الذي واجو بعض أصحاب العمل العليا يف القطاع العام،  واإلداراتالقطاع اخلاص 

 األجهزةالفصل من العمل. قامت بعض  إذلمتفاوتة يف شدهتا للنشطاء العماليُت والنقابيُت الذين نظموا االحتجاجات، وصل بعضها 
 9002 أيار 04قصر العدل يوم  إذلوكان احلدث األبرز دخول قوات الدرك  احلكومية بوقف بعض االحتجاجات باستخدام القوة

جانب وقف العديد من اعتصامات متضرري خصخصة شركة االتصاالت  إذل ،الذي كان ينفذه العاملُت يف احملاكم اإلضرابلوقف 
  إداراتاألردنية "أورانج" من قبل قوات الدرك، وبعض اعتصامات ادلتعطلُت عن العمل يف كل من الزرقاء واربد ومعان. كذلك قامت 

مستقبلية،  إضراباتدلاضي، بتوقيع العديد من ادلضربُت على تعهدات بعدم ادلشاركة يف كل من وزارة التنمية االجتماعية يف حزيران ا
، وقامت  9002مستشفى اجلامعة األردنية للمرضُت ادلضربُت عن العمل بالفصل من العمل يف شباط  إدارةجانب هتديدات  إذل

يف هناية شهر حزيران والعمال ادلضربُت  ضراباإلعامال من منظمي  72يف البحر ادليت بفصل  "كيادلوفنب"فندق  إدارةكذلك 
 ادلاضي.
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 الخالصة والتوصيات

مستمرة يف مسارىا التصاعدي منذ أكثر االحتجاجات العمالية  أنما توصل اليو يف  أمجاليف هناية ىذا التقرير ديكن 
 100 وسجلتارتفاعا غَت مسبوق  9002يف النصف األول من ىذا العام سجلت  حيث من ثالث سنوات،

بلغ عدد االحتجاجات يف تلك  اذا، 9009بادلائة عن النصف األول من عام  2.0بزيادة قدرىا  ،احتجاجا عمالياً 
 احتجاجا. 010الفًتة 

ان الزيادات ادلستمرة ذلذه االحتجاجات يؤشر بشكل واضح على استمرار تعمق االختالالت االجتماعية وغياب 
الشارع والتوقف عن العمل، للمطالبة  إذلحيد العاملون انفسهم مضطرين للخروج التوازنات عن سوق العمل، حبيث 

حلول جدية لصعوبة ظروف عملهم وتراجع ادلستويات ادلعيشية اليت يعانون منها جراء  إجيادمن مرة بضرورة  كثروأل
اليت ال دتكنهم من تلبية حاجياهتم  أم مستويات التضخم ادلتسارعة ئيةوتراجع قيمتها الشرا أجورىماخنفاض مستويات 

ىذه و ، تتزايدو  أن االختالالت يف عالقات العمل ما زالت عميقة إذل كذلك  يؤشرو  .األساسية أسرىموحاجيات 
 ، ويف سلتلف احملافظات.موجودة يف غالبية القطاعات االقتصادية ويف كال القطاعُت العام واخلاص االختالالت

حكومية واضحة إلعادة النظر يف سياسات األجور تأخذ بعُت االعتبار زيادة مستويات وأمام غياب أية سياسات 
سياسة دفن الرؤوس يف أمام األجور بشكل متواز مع ارتفاعات معدالت التضخم، ويف القطاعُت العام واخلاص، و 

مر موجات كثافة ىذه االحتجاجات ومسارىا التصاعدي، فمن ادلتوقع أن تست  إذلالرمال بعدم االلتفات 
االحتجاجات العمالية يف اجتاىات تصاعدية، األمر الذي ينبئ بتفاقم ىذه االحتجاجات وخروجها عن السيطرة، 

عدم التجاوب  من خاللخاصة وأن احلكومة والقطاع اخلاص يتعامالن مع ىذه االحتجاجات بانسجام وتوافق تام، 
النقابيُت والعماليُت ادلنظمُت ذلذه  على النشطاءة العقوبات ادلختلف وإيقاع مع مطالب العاملُت احملتجُت،

إال  حالة مؤقتة االحتجاجات ما ىي ىذه وىم لديهم يتمثل يف أن ) إذلوتأيت ىذه السياسة استنادا  االحتجاجات،
أن الغالبية الساحقة من  إذل أدىاألمر الذي ، (ستتوقف بعد انتهاء ادلوجة )ادلوضة( شلا اطلق عليو بالربيع العريب

 بادلائة دل حتقق أىدافها.  40.3االحتجاجات العمالية 

أعداد االحتجاجات العمالية يف  أن إذىذا دل دينع العاملُت من االستمرار بتنفيذ احتجاجاهتم بأساليب سلتلفة، أن  الا
الظهر دلطالب العاملُت احملتجُت، ونرى يف  إدارة سياسية عدم جدوى االستمرار يف إذلالذي يشَت  األمرتزايد مستمر، 
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، وبالتارل هتديد بالظلم وغياب العدالة االجتماعية اإلحساسادلركز ان استمرار تطبيق ىذه السياسة من شأنو أن يفاقم 
 األمن والسلم االجتماعي يف األردن. 

سواء  عمالية ادلعمول هبا يف األردنآليات تسوية النزاعات الالضعف الشديد يف  إذلكذلك تشَت نتائج عملية الرصد 
ادلعمول بو، والقطاع العام إذ أن نظام  وفق نصوص قانون العملو  تلك ادلتبعة يف عالقات العمل يف القطاع اخلاص

ال يعًتف هبا من حيث ادلبدأ، وىذا الضعف  أنواخلدمة ادلدنية ال يتضمن أية آليات لتسوية نزاعات العمل، ال بل 
مع  إالدل تفلح يف ختفيف حدة االحتجاجات العمالية، وىي ال تتعامل  متوازنة لتسوية نزاعات العملوالغياب آلليات 

العمل يف القطاع اخلاص، األمر  وأصحابالنزاعات العمالية اليت حتدث بُت النقابات العمالية القائمة وادلعًتف هبا 
اليت حدثت يف األردن، قانون العمل قاصر عن استيعاب التحوالت االجتماعية نزاع العمل يف الذي يشَت أن تعريف 

 وان نظام اخلدمة ادلدنية خارج الزمن يف ىذا اجملال.

التخفيف من حدة االختالالت بها  األخذوعليه فإننا نتقدم بجملة من التوصيات التي نعتقد من شأن 
 خصوص، وتتمثل فيما يأتي:االجتماعية بشكل عام وفي عالقات العمل على وجه ال

يف سلتلف  تعتمد سياسات السوق احلرةتقوم احلكومات ادلتعاقبة و  النظر بالسياسات االقتصادية اليت إعادة .0
ومبا  اإلنسانمفاصل احلياة االقتصادية، حبيث يتم تطوير وتطبيق سياسات اقتصادية قائمة على هنج حقوق 

يكفل دتكُت ادلواطنُت من التمتع حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية وخاصة احلق يف العمل وادلستوى ادلعيشي 
  األساسية. اإلنسانيةالالئق وشروط عمل عادلة وحقهم يف الصحة والتعليم وغَتىا من احلقوق 

والعام، وتطوير  اخلاص ُتالقطاعسياسات األجور ادلطبقة يف األردن يف الوقت الراىن يف النظر يف  إعادة .9
 يوفر االرتفاعات ادلتتالية يف التضخم ومستويات الفقر ادلطلق، حبيث باالعتبارتأخذ  سياسة أجور عادلة

 األطرافيتم ذلك من خالل توافقات اجتماعية بُت سلتلف  ى معيشي الئق للعاملُت بأجر، على أنمستو 
صحاب عمل ومنظمات اجملتمع ادلدين ذات العالقة، ومن من حكومة ونقابات عمالية ومهنية ومنظمات أ

 قيات مجاعية على مستوى القطاعات االقتصادية. خالل عمل اتفا
قانون العمل األردين ونظام اخلدمة  من  عشر النظر بشكل جذري يف الفصلُت احلادي عشر والثاين إعادة .2

مبادئ حرية التنظيم النقايب وآليات تسوية نزاعات العمل بشكل يأخذ بعُت االعتبار  إدماجادلدنية حبيث يتم 
 إعادةالتطورات اليت حدثت يف عالقات العمل وييسر تطوير حركة نقابية عمالية قوية ومستقلة قادرة على 

 احلكومية العليا. واإلداراتالعمل  أصحابالتوازن يف عالقات العمل ادلختلة لصاحل منظمات 
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( من قانون العمل األردين حبيث تصبح اكثر توازنا 20، 93، 92، 91بنصوص ادلواد )النظر  إعادة  .7
 عمليات الفصل والفصل اجلماعي اليت تتم بكثافة.وختفف من حجم 

زيادة فاعلية دور وزارة العمل من خالل زيادة موازنتها الضعيفة لتمكينها من حتقيق أىدافها الكربى ادلتمثلة  .0
وضمان ومحاية حقوق  ، إذ أن سوق العمالة الوافدة )ادلهاجرة( يشهد فوضى كبَتة،تنظيم سوق العمليف 

عرض والطلب يف سوق العمل وادلوائمة يف ال من خالل زيادة أعداد مفتشي العمل وزيادة فاعليتهم، العمال
العمل األردين من األردين من خالل التدخل لربط سياسات التعليم مبختلف مستوياتو مع حاجات سوق 

  األيدي العاملة.
والعاملُت  العمل على توسيع منظومة احلماية االجتماعية مبا فيها الضمان االجتماعي لتشمل كافة ادلواطنُت .1

أنواع احلماية كذلك مشوذلم بكافة و  يف سلتلف القطاعات االقتصادية لتمكُت العاملُت يف القطاع غَت ادلنظم،
 لكافة ادلشًتكُت يف الضمان االجتماعي.ا التأمُت الصحي فيهمبا 

احلقوق االقتصادية واالجتماعي ومعايَت العمل األساسية )باعتبارىا احلدود الدنيا الواجب توفَتىا  إدماج .2
للمواطنُت( يف التشريعات ادلتعلقة بالعمل وخاصة قانون العمل األردين وقانون الضمان االجتماعي ونظام 

ادلتعلقة باحلرية النقابية  32ى ادلصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم اخلدمة ادلدنية، والعمل عل
ادلتعلقة حبق التنظيم النقايب  43ومحاية حق التنظيم، وتفعيل تطبيق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

 وادلفاوضة اجلماعية.
حاجات  ىاباعتبار  ،ت العماليةالتعامل جبدية وشفافية مع مطالبات العاملُت الذين ينفذون االحتجاجا .3

 ىذه ادلطالب واالستخفاف هبا وزلاولة وقفها بالقوة. إمهالأساسية وضرورية ذلم، وعدم 
 


