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مقدمة

"املر�سد  برنامج  عمل  اطار  ويف  واملعلوماتية  االقت�سادية  للدرا�سات  الفينيق  مركز  يقوم 
العمايل االأردين" الذي مت اطلقه يف الن�سف الثاين من عام 2009 بالتعاون مع موؤ�س�سة 
فريدري�ش ايربت االأملانية، على ر�سد ومتابعة كافة التفا�سيل املتعلقة ب�سوق العمل االأردين 
�سواء كان على م�ستوى ال�سيا�سات اأو التحوالت واحلراكات العمالية التي جتري على اأر�ش 
الواقع. ومن بني التقارير التي يقوم فريق "املر�سد العمايل االأردين" على اعدادها، التقرير 
او  انواعها: ا�سرابات واعت�سامات والتهديد بها  العمالية مبختلف  ال�سنوي للحتجاجات 
التقارير  ال�سل�سلة من  الرابع �سمن هذه  ال�سنوي  التقرير  النف�ش وقتلها. وهذا هو  ايذاء 
والذي خ�س�ش لتقدمي نتائج عمليات الر�سد اليومي للحتجاجات العمالية التي جرت يف 

االأردن خلل عام 2013.

العمايل االأردين" باأن  "املر�سد  التقرير الإمياننا كفريق يعمل يف  اإعداد هذا  اأهمية  وتاأتي 
االحتجاجات العمالية هي تعبري حقيقي عن طبيعة وعمق االأزمة االقت�سادية واالجتماعية 
وطبيعة  االأردين  العمل  �سوق  يواجهها  التي  وامل�سكلت  والتحديات  االأردن  بها  مير  التي 
علقات العمل ال�سائدة، والتي تت�سم بعدم التوازن بني اطراف االنتاج املختلفة ويف العديد 
من القطاعات االقت�سادية، االأمر الذي انعك�ش �سلبا على عدالة علقات العمل وتوازنها بني 

العاملني من جهة وا�سحاب العمل واالدارات العليا احلكومية من جهة اأخرى.

املركز  ي�سدرها  التي  الدورية  �سبه  التقارير  �سل�سلة  من  واحد  التقرير  هذا  فاإن  كذلك 
والتي تتناول مو�سوعات ذات علقة بظروف الت�سغيل و�سيا�سات �سوق العمل على اختلف 
االأردن  يف  تبذل  التي  امل�ستقلة  للجهود  م�سافة  قيمة  ت�سكل  ان  ناأمل  والتي  م�ستوياتها، 

لتح�سني �سروط العمل من خلل بناء علقات عمل متوازنة وبني اطراف متوازنة.

اأحمد عو�ش
مركز الفينيق للدرا�سات االقت�سادية واملعلوماتية

مدير املركز
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قام  التي  العمالية  االحتجاجات  كافة  ر�سد  اإىل  التقرير  هذا  يهدف 
العاملون يف االأردن بتنفيذها خلل عام 2013، وكذلك تقدمي قراءة 
عملية  ومتت  االحتجاجات،  لهذه  واجتماعية  اقت�سادية  حتليلية 
الر�سد من خلل ا�ستخدام اآليتني، االأوىل من خلل التوا�سل املبا�سر 
والثانية  تفا�سيلها،  على  والوقوف  االحتجاجات  هذه  منفذي  مع 
تتمثل يف حتليل التغطيات ال�سحفية التي قامت بها و�سائل االإعلم 
االأردنية ) �سحف ورقية والكرتونية وحمطات تلفزيونية واذاعية(، 
باأنها  �سكلها  كان  اأيا  االحتجاجية  االإجراءات  جميع  ت�سنيف  ومت 
احتجاجات، و�سملت اال�سرابات واالعت�سامات والوقفات االحتجاجية 
وقتلها  النف�ش  ايذاء  او  االعت�سام  اأو  باالإ�سراب  التهديد  وعمليات 
)االنتحار(. وهذا وقد مت معاجلة البيانات التي مت ر�سدها با�ستخدام 
 .SPSS االجتماعية  بالعلوم  اخلا�ش  االح�سائي  التحليل  برنامج 
نوع  ح�سب  وتوزيعها  العمالية  االحتجاجات  عدد  التقرير  وي�سمل 
االحتجاج والقطاع الذي مت فيه االحتجاج �سواء كان قطاع عام اأم قطاع 
اىل  العاملني  دفعت  التي  واالأ�سباب  العمل،  عن  متعطلني  اأو  خا�ش 
النقابات العمالية يف هذه االحتجاجات واآلية تعامل  االحتجاج ودور 
حتقيقها  ومدى  االحتجاجات  هذه  مع  العمل  واأ�سحاب  احلكومة 

الأهدافها ومددها الزمنية وتوزيعها ح�سب االأ�سهر واملحافظة.
عدد االحتجاجات العمالية:

ا�ستمرت وترية االحتجاجات العمالية التي مت تنفيذها يف االأردن يف 
عام 2013 بنف�ش امل�ستوى الذي كانت عليه يف عام 2012، اذ بلغت )890( 
احتجاجاً، برتاجع طفيف عن ما كانت عليه يف عام 2012، والتي بلغت 
اآنذاك )901( احتجاجاً، االأمر الذي يعك�ش ا�ستمرار معاناة قطاعات 
وا�سعة من العاملني يف القطاعني العام واخلا�ش من تراجع م�ستويات 
ب�سروط عمل مر�سية وعادلة، وهذا  اللئق، و�سعف متتعهم  العمل 
م�ستويات ممار�سة حرية  العاملني من حت�سن  ا�ستفادة  يعك�ش مدى 
املا�سية.  ال�سنوات الثلث  الراأي والتعبري والتجمع والتنظيم خلل 

حيث مكنتهم هذه االأجواء من التعبري عن معاناتهم ب�سكل �سريح. 
ودخول  ونوعيتها  ذاتها  امل�ستويات  يف  االحتجاجات  هذه  ا�ستمرار  ان 
العمال يف اإ�سرابات غري م�سبوقة يعرب عن وعي اقت�سادي اجتماعي  

للعاملني بحقوقهم وق�ساياهم ويخلق حافزاً  للعمل على املطالبة بها 
وحت�سيل حقوقهم االن�سانية االأ�سا�سية املتمثلة ب�سروط عمل مر�سية 
لعقود  العمالية  للنقابات  فاعل  لدور  ملمو�ش  غياب  ظل  يف  وعادلة، 
دورا هام�سيا  الر�سمية  العمالية  النقابات  م�ست، حيث لعبت غالبية 
التي  املت�سنجة  املواقف  االأردن، ويف ظل  العمل يف  �سروط  يف حت�سني 
اتخذتها احلكومات االأردنية املتعاقبة وما زالت جتاه كافة حماوالت 
عمال االأردن لت�سكيل نقابات جديدة متثل م�ساحلهم ب�سكل حقيقي، 
اذ رف�ست جميع حماوالت ت�سكيل نقابات جديدة منذ عام 1976. يف 
املتعاقبة مو�سوع  االأردنية  الذي مل تعري فيه احلكومات  الوقت  ذات 
ذات  تنفيذ  يف  وا�ستمرت  اللزمة  االأهمية  العمل  �سروط  حت�سني 
ال�سيا�سات االقت�سادية التي ولدت االأزمات االقت�سادية التي واجهها 
كان  ما  غالبا  اال�ستثمارية  البيئة  فتح�سني  مرة.  من  الأكرث  االأردن 
يتم على ح�ساب �سروط العمل باجتاه ا�سعافها، االأمر الذي ادى اىل 
تراجع ملمو�ش لدى غالبية العاملني يف االأردن ويف القطاعني العام 

واخلا�ش.
كذلك فان اأحد اأ�سباب ارتفاع وترية االحتجاجات العمالية يف االأردن 
باأنف�سهم  االأردن  يف  العاملني  ثقة  زيادة  املا�سية  ال�سنوات  خلل 
اجلذرية  التحوالت  بعد  ال�سعب  واقعهم  تغيري  على  وبقدرتهم 
ال�سيا�سة  واحلراكات  العربية،  البلدان  من  العديد  يف  حدثت  التي 
والتي  موؤخرا  املنطقة  �سهدتها  التي  امل�سبوقة  غري  واالجتماعية 

تطالب باإجراء اإ�سلحات �ساملة وملمو�سة يف دولها.

اجلدول رقم )1(
عدد االحتجاجات العمالية خلل االأعوام )2013-2010(

عدد االحتجاجات العماليةال�سنة
2010139
2011829
2012901
2013890

املنهجية:
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االحتجاجات العمالية حسب نوعها:
اأ�سكال  كافة  مع  التعامل  مت  فقد  اعتمادها  مت  التي  املنهجية  ح�سب 
من�ساآت  يف  العمل  ا�سحاب  جتاه  العاملني  قبل  من  املتبعة  االحتجاج 
باعتبارها  العام  القطاع  يف  العليا  اداراتهم  اأو  اخلا�ش  القطاع 
ن�سبته   ما  العمالية  اال�سرابات  �سكلت  وقد  عمالية،  احتجاجات 
االعت�سامات  و�سكلت  العمالية،  االحتجاجات  جمموع  من   )%53.9(
ما ن�سبته )31.7%( من جممل االحتجاجات. كذلك مت ادراج عمليات 
لتحقيق  احتجاجات  باعتبارها  عمالية  ا�سرابات  بتنفيذ  التهديد 
االحتجاجات،  من   )%11.9( ن�سبته  ما  �سكلت  وقد  عمالية،  اأهداف 
والتي  الفردية  التحركات  بع�ش  العمالية  االحتجاجات  �سملت  كما 
تركزت يف عمليات ايذاء النف�ش وقتلها )االنتحار( الأغرا�ش تندرج يف 
اطار االحتجاج على و�سع عمايل معني وبلغت ما م�سبته )2.5%( من 
لعام  العمالية  االحتجاجات  توزيع  فاإن  وعليه  االحتجاجات.  جممل 

2013  كان على النحو التايل:
 

اجلدول رقم )2(
االحتجاجات العمالية وفقاً لنوع االحتجاج

عدد نوع االحتجاج
االحتجاجات

الن�سبة
املئوية

48053.9ا�سراب
28131.7اعت�سام

10611.9تهديد باال�سراب
232.5حماوالت انتحار او ايذاء النف�ش

890100املجموع

االحتجاجات العمالية حسب قطاع التشغيل:
تركزت اأكرث من ن�سف االحتجاجات العمالية التي مت تنفيذها خلل 
 )482( بواقع   )%54.2( ن�سبتها  بلغت  اإذ  العام،  القطاع  يف   2013 عام 
نفذها  التي  العمالية  االحتجاجات  ن�سبة  بلغت  حني  يف  احتجاجاً، 
اأما  احتجاجا،   (359( وبواقع   )%40.3( اخلا�ش  القطاع  يف  عاملون 
وبواقع   )%5.5( احتجاجاتهم  ن�سبة  بلغت  فقد  العمل  املتعطلون عن 
)49( احتجاجا من جممل االحتجاجات العمالية حيث كان املحتجون 

يطالبون فيها باحل�سول على فر�ش عمل.

اجلدول رقم )3(
االحتجاجات العمالية وفقاً لقطاع العمل

عدد قطاع العمل
االحتجاجات

الن�سبة
املئوية

48254.2القطاع العام
35940.3القطاع اخلا�ش

495.50املتعطلون عن العمل
890100املجموع
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أسباب االحتجاجات العمالية:

هناك العديد من االأ�سباب التي �ساهمت يف ارتفاع وترية االحتجاجات 
يف  الواردة  للأرقام  �سريعة  قراءة  خلل  ومن   ،  2013 عام  العمالية 
والرواتب هو  االأجور  انخفا�ش  ان مو�سوع  يت�سح  رقم )4(  اجلدول 
حيث  احتجاجاتهم،  تنفيذ  اىل  العاملني  دفعت  التي  االأ�سباب  اكرث 
احتجاج  ب�سبب  كانت  العمالية  االحتجاجات  ن�سف  عن  يقارب  ما  اأن 
من   )%49.7( اأن  جانب  فاإىل  اجورهم،  انخفا�ش  على  العاملني 
يقارب  ما  فاإن  والعلوات،  االأجور  برفع  تطالب  كانت  االحتجاجات 
ن�سف االحتجاجات العمالية التي كانت تطالب مبجموعة من املنافع 

كان جزء منها له علقة باالأجور والعلوات. 

ومن الطبيعي ان يحتل حت�سني الو�سع املعي�سي املرتبه االأوىل وذلك 
العمل  �سوق  منها  يعاين  التي  واالختلالت  التحديات  اأهم  اأحد  الأن 
اأن ما يقارب ثلثة ارباع  اإذ  يف االأردن هو انخفا�ش معدالت االأجور، 
اأجور العاملني يف االأردن تقع حتت خطر الفقر املطلق ح�سب االأرقام 
العامة  واملوؤ�س�سة  العامة  االإح�ساءات  دائرة  عن  ال�سادرة  الر�سمية 
وغري  )الغذائي  املطلق  الفقر  خط  بلغ  فقد  االجتماعي،  لل�سمان 
الغذائي( يف االأردن يف عام 2010 )813.7( دينار للفرد �سنوياً، وللأ�سرة 
املعيارية املكونة من 5.4 فرد فانه يبلغ)366( ديناراً �سهرياً. هذا ويبلغ 
خط الفقر يف االأردن للأ�سرة املعيارية ما يقارب )400( دينار �سهرياً. 
العاملني وم�سرتكي ال�سمان  واالأرقام الر�سمية تفيد ان )62%( من 
االجتماعي يح�سلون على رواتب �سهرية تبلغ )400( دينار فما دون. 
ومعدل االأجور يف االأردن يبلغ )412( ديناراً. وتوؤكد االأرقام ال�سادرة 
ال�سعب،  الواقع  هذا   2013 عام  نهاية  العامة  االإح�ساءات  دائرة  عن 
رواتبهم  تقل  االردنيني  امل�ستغلني  من   )%42( اأن  اأ�ســـــــارت  عندما 
االأردن تقل  امل�ستغلني يف  دينار. وان )90%( من  ال�سهرية عن )300( 
رواتبهم عن )500 ( دينار �سهريا . مبعنى اأن غالبية االأ�سر االأردنية ال 
ت�ستطيع اأن تغطي حاجاتها االأ�سا�سية الغذائية وغري الغذائية. حيث 
لتف�سري كثافة االحتجاجات  االأرقام كافية  ان قراءة متفح�سة لهذه 
باجتاهات  �ست�سري  وانها  االأجور  حت�سني  اىل  الهادفة  العمالية 
ت�ساعدية يف امل�ستقبل. ي�ساف لذلك انخفا�ش احلد االأدنى للأجور 
يف االأردن البالغ )190( ديناراً �سهرياً والذي يقل عن ن�سف خط الفقر 

املطلق.

يف  العاملني  لغالبية  العمل  �سروط  م�ستوى  تراجع  جانب  اىل  هذا 
باحلقوق  العمال  من  وا�سعة  قطاعات  متتع  عدم  حيث  من  االأردن 
العمالية االأ�سا�سية التي ن�ست عليها ت�سريعات العمل االأردنية والتي 

ت�سمل �ساعات العمل اليومية واالإجازات ال�سنوية واملر�سية والر�سمية 
التاأمينات  من  واال�ستفادة  املهنية  وال�سلمة  ال�سحة  و�سائل  وتوفر 
االجتماعية التي توفرها املوؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعي وغياب 
%(من   44( اأن  اإذ  العمل،  �سروط  من  وغريها  ال�سحية  التاأمينات 
احلماية  ا�سكال  من  �سكل  باأي  يتمتعون  ال  االأردن  يف  باأجر  العاملني 

االجتماعية.

واالأنظمة  القوانني  بع�ش  �سد  العمالية  االحتجاجات  ذلك  تل 
بتنظيم  املتعلقة  القرارات  ت�سمل  وهي   ،)%21.8( بن�سبة  والتعليمات 
اآليات العمل والتي اعتربها العمال اأنها ت�سكل اعتداءات على حقوقهم 
وكذلك قرارات اعادة الهيكلة. هذا اإىل جانب عمليات االحتجاج على 
 )%9.8( ن�سبتها  بلغت  والتي  العمل  من  اجلماعي  الف�سل  عمليات 

وبواقع )87( احتجاجا.

وتل ذلك االحتجاجات املطالبة مبجموعة من املنافع جمتمعة �سملت 
وتنظيمها  العمل  �ساعات  والعلوات حتديد  االأجور  زيادة  اىل جانب 
والتثبيت يف العمل، و�سرف مكافاأة نهاية اخلدمة، وتغيري امل�سميات 
الوظيفية للعاملني يف بع�ش القطاعات، واالحتجاج على غياب االأمن 
وامل�ستحقات  الرواتب  �سرف  يف  التاأخر  على  واالحتجاج  الوظيفي، 
بفر�ش  املطالبة  العمالية  االحتجاجات  اأما   .(%9.3) بن�سبة  املالية 
 )%  5.5( ن�سبتها  فبلغت  العمل  عن  متعطلون  بتنفيذها  وقام  عمل 
بالتثبيت  املطالبة  العمالية  االحتجاجات  ثم  احتجاجا.   )49( بواقع 
ن�سبتها  بلغت  فقد  بالعمل(  اخلا�ش  التعاقد  �سيغة  )تغيري  بالعمل 
ن�سبة االحتجاجات  تراجعت  احتجاجا. هذا وقد  بواقع )27)   )% 3(
النقابات  وباإ�سلح  جديدة  نقابات  بتاأ�سي�ش  تطالب  التي  العمالية 
العمالية احلالية، اإذ بلغت )8( احتجاجات فقط، ويعود هذا الرتاجع 
على  يعملون  جديدة  نقابات  بت�سكيل  الراغبني  العاملني  اأن  اىل 
ت�سكيلها دون احلاجة لتنفيذ ا�سرابات. ويف هذا ال�سياق يجدر اال�سارة 
اىل اأن غالبية العاملني يف االأردن حمرومني من حق ممار�سة حقهم 
حترم  التي  العمالية  الت�سريعات  ب�سبب  عمالية،  نقابات  ت�سكيل  يف 
مرتبطة  الأ�سباب  النقابي  التنظيم  حق  من  منهم  وا�سعة  قطاعات 
بالت�سريعات العمالية، فقانون العمل ونظام الت�سنيف املهني ال�سادر 
مبوجبه حدد املهن امل�سموح لها تاأ�سي�ش نقابات واالنت�ساب اليها والتي 
اأربعة  اقت�سرت على �سبعة ع�سر نقابة مل يتم زيادتها منذ ما يقارب 

عقود.
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اجلدول رقم )4(
االحتجاجات العمالية وفقاً الأ�سباب االحتجاج

عدد اأ�سباب االحتجاج
االحتجاجات

الن�سبة
املئوية

44249.7املطالبة بزيادة االأجور
19421.5االحتجاج على اأنظمة وقوانني تتعلق بالعمل

879.8االحتجاج على الف�سل من العمل
839.3املطالبة مبجموعة من املطالب

495.5املطالبة بتوفري فر�ش عمل
273املطالبة بالتثبيت يف العمل

80.9املطالبة تاأ�سي�ش نقابات جديدة
890100املجموع

ال�سحي  والتاأمني  املهنية  وال�سلمة  ال�سحة  �سروط  بتوفري  املطالبة  وت�سمل   *
وتوفري بيئة عمل ملئمة واالحتجاج على تعر�ش زملء للعتداء وتعار�ش 

م�سالح العاملني مع جهات اأخرى والعدالة يف الرتقيات ....الخ.

دور النقابات العمالية:
الر�سمية  العمالية  النقابات  غالبية  اأداء  يف  امللمو�ش  لل�سعف  نتيجة 
االأردن، والأن  باأجر يف  العاملني  )املعرتف بها( وانعزالها عن غالبية 
باالنت�ساب  فقط  اخلا�ش  القطاع  يف  للعاملني  ي�سمح  العمل  قانون 
للنقابات العمالية ال�سبعة ع�سر املعرتف بها يف اطار نظام الت�سنيف 
ب�سبب  القائمة  النقابات  هذه  ا�سلح  فر�ش  النعدام  ونتيجة  املهني، 

وغياب  عقود  منذ  النقابات  هذه  قيادات  على  حمدودة  فئات  هيمنة 
الدميقراطية عن نظامها الداخلي املوحد وعن ممار�ساتها الداخلية، 
وجد االآالف من العاملني باأجر يف القطاعني العام واخلا�ش يف االأردن 
االأخذ  دون  حقوقهم  عن  للدفاع  تلقائي  ب�سكل  م�سطرين  انف�سهم 
عمالية  نقابات  ت�سكيل  حتظر  التي  القانونية  القيود  االعتبار  بعني 
الذي  االأمر  العمالية،  اال�سرابات  تنفيذ  على  املفرو�سة  والقيود 
تتلءم وطبيعة  تعد  القانونية مل  القيود  اأن هذه  اإىل  بو�سوح  ي�سري 

التحوالت والتغريات التي يعي�سها املجتمع االأردين وحاجاته.
يف  تنفيذها  مت  التي  العمالية  االحتجاجات  من   )%89( فاإن  لذلك 
ن�سبة  وان  القائمة،  العمالية  النقابات  اطار  خارج  كانت    2013 عام 
العمالية  النقابات  قبل  من  تنفيذها  مت  التي  العمالية  االحتجاجات 
جممل  من   )%5.5( بلغت  التح�سريية  وجلانها  وامل�ستقلة  الر�سمية 
من  جمموعات  نفذتها  االحتجاجات  وباقي  العمالية.  االحتجاجات 

املتعطلني عن العمل للمطالبة بفر�ش عمل وبن�سبة )%5.5(. 

اجلدول رقم ) 5 (
االحتجاجات العمالية لعام 2013 وفقاً للفئة التي قامت باالحتجاج

عدد الفئة التي قامت باالحتجاج
االحتجاجات

الن�سبة
املئوية

79289العمال خارج اإطار اي تنظيم نقابي
495.5املتعطلون عن العمل

495.5النقابات العمالية الر�سمية وامل�ستقلة
890100املجموع

0

10

20

30

40

50

 














 


































































 





49.7

21.8

9.8 9.3
5.5

3
0.9

5.5%
5.5%

89%











الحتجاجات العمالية يف الأردن عام 2013

11

التعامل مع االحتجاجات العمالية:
حدث  التوايل،  على  الثانية  ولل�سنة  املا�سية  ال�سنوات  خلف  على 
بع�ش  مع  العمل  اأ�سحاب  وبع�ش  احلكومة  تعامل  طريقة  يف  تغيري 
تدخلت  فقد  لوقفها،  القوة  ا�ستخدام  مت  اإذ  العمالية،  االحتجاجات 
قوات الدرك لك�سر اعت�سامات العاطلني عن العمل يف كل من الطفيلة 
احتجاجاتهم،  لف�ش  للدموع  امل�سيل  الغاز  ا�ستخدام  ومت  ومعان، 
وبررت قوات الدرك ا�ستخدام القوة يف هذه االحتجاجات ب�سبب قيام 
بامللكيات  تخريب  واإحداث  االطارات  باإ�سعال  العمل  عن  املتعطلني 
واعتقال  بالقوة  املوانئ  عمال  اعت�سام  اإنهاء  اىل  باالإ�سافة  العامة، 
العاملني، هذا اىل جانب عمليات  النقابية وعدد من  اللجنة  اأع�ساء 
الف�سل اجلماعي التي قامت بها بع�ش ادارات من�ساآت القطاع اخلا�ش 
، هذا  النقابيني الذين يقودون االحتجاجات العمالية  الن�سطاء  �سد 
لها  يتعر�ش  زال  وال  تعر�ش  التي  االدارية  العقوبات  اىل  باالإ�سافة 
الن�سطاء والقادة النقابيني يف القطاع العام مثل تغيري طبيعة العمل 
مكان  من  والنقل  والتهمي�ش  ال�سلحيات  وجتميد  مفاجئ  ب�سكل 
عمل اىل اآخر، واحلرمان من الرتفيعات وايقاع عقوبات ادارية بحق 
العاملني املحتجني والن�سطاء والنقابيني، باالإ�سافة اىل احلرمان من 
ا�ستخدام  من  املحتجني  ومنع  الوظيفي،  والتطوير  التدريب  فر�ش 
احتجاج  املوظفني )حالة  �سكن  لهم، مثل خدمات  املخ�س�سة  املرافق 

العاملني يف دائرة اجلمارك(. 
كت�سويه  معنوية  �سغوطات  اىل  املحتجني  العاملني  يتعر�ش  كذلك 
املحتجني  واتهام  وتاأثريها،  فاعليتها  من  والتقليل  االحتجاجات 
بتعطيل  املحتجني  واتهام  وتخريبها،  العامة  للمن�ساآت  باالإ�ساءة 
طريق  عن  االحتجاج  يف  املبا�سر  والتدخل  االنتاج،  وتقليل  العمل 
ما  غالبا  والذين  املحتجني  العاملني  لبع�ش  االإغراء  اأو  ال�سغط 
االحتجـــــــاج  من  للن�سحـــــاب  لدفعهم  االحتجاجات"  "قادة  يكونوا 
على  االحتجاجات  عار�سوا  الذين  اال�سخا�ش  وتكرمي  العمالـــــي، 
العاملني  تهديــــــد  جانب  اىل  هذا  املحتجني،  زملءهم  ح�ســــاب 
واال�ســــــــاءة اليهم لفظيا مثل ا�ستهداف العاملني بال�سب وال�ستم اثناء 
وكذلك  االحــــــتجاج،  تنظيم  من  الغ�سب  عن  كتعبــــــري  االحتـــــــجاج 
احلكومية  واالدارات  العمل  ا�ساحب  قبل  املحتــــــــــجني من  ا�ستجواب 

العليا واخ�ساعهم للتحقيق.
على  االأمنية  ال�سغوط  من  العديد   2013 عام  خلل  بو�سوح  وبرزت 
للتحقيق  العمالية  االحتجاجات  بع�ش  وقادة  ن�سطاء  من  العديد 
وال�سغط عليهم وعلى افراد ا�سرهم لوقف االحتجاج، وتدخل بع�ش 
االجهزة االأمنية واحلكومية لدى بع�ش اأ�سحاب العمل بهدف ايقاف 

ا�ستمروا باحتجاجهم، هذا اىل  العاملني املحتجني يف حال  امتيازات 
جانب ت�سريب معلومات حول حتركات املحتجني الأ�سحاب العمل. وبلغ 
عدد االحتجاجات التي مت وقفها بالقوة من قبل احلكومة واجهزتها 

)50( احتجاجا وبن�سبــــة )5.6 %( من جممــــوع االحتجاجات. 

اجلدول رقم ) 6 (
االحتجاجات العمالية لعام 2013 وفقاً للتعامل معها

عدد حتقيق املطالب من عدمها
االحتجاجات

الن�سبة
املئوية

ف�ش االحتجاج بالقوة من قبل االمن 
او ا�سحاب العمل

79289

495.5مل يف�ش بالقوة
890100املجموع

االإنتاج،  واأطراف  الدولة  بني  حقيقي  اجتماعي  حوار  غياب  ظل  ويف 
و�سعف موؤ�س�سات الدولة، وغياب وا�سح لغالبية النقابات التي متثل 
واحلوار،  التفاو�ش  فنون  يف  العاملني  جتربة  وحمدودية  العمال، 
للحتجاج  جلاأوا  الذين  العاملني  مطالب  غالبية  تنفيذ  يتم  مل 
لتحقيقها حيث بلغ عدد االحتجاجات التي مل يتم حتقيق مطالبها 
)839( احتجاجا وبن�سبة )94.3%(. اأما االحتجاجات التي مت حتقيق 
 )51( فبلغت  جزئي  ب�سكل  اأو  كامل  ب�سكل  منفذيها  مطالب  كافة 

احتجاجا م�سكلة ما ن�سبته )5.7 %(  من جممل االحتجاجات.

5.6%

94.4%
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اجلدول رقم )7 (
االحتجاجات العمالية لعام 2013 وفقاً لتلبية مطالب منفذيها

عدد حتقيق املطالب من عدمها
االحتجاجات

الن�سبة
املئوية

515.7حتقيق املطالب
83994.3مل يتم حتقيق املطالب

890100املجموع

االحتجاجات العمالية وفقاً لألشهر:
فقد  االأ�سهر،  ح�سب  العمالية  االحتجاجات  بتوزيع  يتعلق  فيما  اأما 
حيث   2013 عام  من  �سباط  �سهر  خلل  االحتجاجات  هذه  ازدادت 
�سهر  بينما كان  ن�سبته )15.5%( من جمموع االحتجاجات،  بلغت ما 
اآب هو االقل بن�سبة )3.8%( من جممل االحتجاجات، واجلدول رقم 
هذا  ويعود  االأ�سهر،  ح�سب  العمالية  االحتجاجات  توزيع  يو�سح   )8(

االنخفا�ش اىل حلول �سهر رم�سان خلل هذا ال�سهر والذي يليه.

اجلدول رقم )8 (
االحتجاجات العمالية لعام 2013 وفقاً للأ�سهر

عدد ال�سهر
االحتجاجات

الن�سبة
املئوية

616.8كانون الثاين
13715.5�سباط

11613.1اآذار
9210.3ني�سان

879.7اأيار
10411.7حزيران

687.6متوز
343.8اآب

404.5اأيلول
364.0ت�سرين االأول

576.4ت�سرين الثاين
586.5كانون االأول

890100املجموع

االحتجاجات العمالية وفقًا للمحافظة:
اململكة،  حمافظات  على  العمالية  االحتجاجات  بتوزيع  يتعلق  وفيما 
ن�سبة  بلغت  حيث  عمان،  العا�سمة  يف  االكرب  الن�سيب  كان  فقد 
االحتجاجات فيها 40.8% بواقع 363 احتجاجا، وهذا ين�سجم مع ن�سبة 
ال�سكان يف العا�سمة عمان التي تقارب ذات الن�سبة، وغالبية موؤ�س�سات 
ذلك حمافظة  يلي  العا�سمة،  يف  العاملة ترتكز  واملوؤ�س�سات  االأعمال 
واملفرق  والطفيلة  والعقبة  والكرك   معان  ثم   ،%14.3 بن�سبة  اربد 
والزرقاء والبلقاء وماأدبا وعجلون وجر�ش، وبلغت ن�سبة االحتجاجات 
العمالية التي مت تنفيذها يف اأكرث من حمافظة يف ذات الوقت %7.1 

بواقع 63 احتجاجا. واجلدول رقم )9( يو�سح ذلك.

5.7%

94.3%

لم يتم
حتقيق املطالب

حتقيق املطالب
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اجلدول رقم )9 (
االحتجاجات العمالية لعام 2013 ح�سب التوزيع اجلغرايف

عدد املحافظة
االحتجاجات

الن�سبة
املئوية

616.8عمان
13715.5اربد
11613.1معان

9210.3الكرك
879.7العقبة

10411.7الطفيلة
687.6املفرق

343.8الزرقاء
404.5البلقاء

364.0ماأدبا
576.4عجلون

586.5جر�ش
637.1اأكرث من حمافظة يف ذات الوقت

890100املجموع

االحتجاجات العمالية وفقًا ملدة االحتجاج الزمنية:
ا�ستغرقت  فقد  العمالية،  للحتجاجات  الزمنية  املدد  وبخ�سو�ش 
غالبية االحتجاجات يوما واحدا، اذ بلغت ن�سبتها 64.6% من جممل 
االحتجاجات بواقع 575 احتجاجا. تلها االحتجاجات التي ا�ستغرقت 
بن�سبة 17.1% بواقع  اأيام  �ستة  مدة زمنية ترتاوح ما بني يومان اىل 

152 احتجاجا، واجلدول رقم )10 ( يو�سح ذلك.

اجلدول رقم )10 (
االحتجاجات العمالية لعام 2013 وفقاً للمدد الزمنية للحتجاج

عدد عدد اأيام االجراء
االحتجاجات

الن�سبة
املئوية

57564.6يوم واحد
215217.1-6 ييوم
7374.2-15 يوم

111.2اأكرث من 20 يوم
1691.0-20 يوم

1.611.9التهديد بتنفيذ االحتجاجات
890100.0املجموع

64.6%

17.1%

4.2%

11.9%

1.2%
1.0%

يوم واحد

2 – 6 يوم

7 – 15 يوم

أكثر من 20
16 – 20 يوم

التهديد بتنفيذ االحتجاجات 
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اخلالصة والتوصيات:
ا�ستنادا اىل ما جاء يف التقرير ميكن القول ان االحتجاجات العمالية ما زالت يف م�ستويات مرتفعة منذ ثلث �سنوات، االأمر 
الذي يوؤ�سر اىل اأن االختلالت يف علقات العمل ما زالت عميقة. وان هذه االختلالت موجودة يف كل القطاعني العام واخلا�ش، 
اىل جانب ذلك يتبني اأن جزءا كبريا من هذه االختلالت جاء نتيجة للعديد من �سيا�سات العمل املتمثلة يف حرمان غالبية 
العاملني من تنظيم انف�سهم يف نقابات عمالية تنظم العلقة مع اأ�سحاب العمل على ا�س�ش متوازنة، االأمر الذي يدفع غالبية 
العاملني اىل تنفيذ احتجاجاتهم ب�سكل �سريع بدون حت�سري م�سبق او انذار م�سبق الأ�سحاب العمل يف القطاع خا�ش، او االدارة 
العليا يف القطاع العام، وهذا يعود ب�سكل رئي�سي اىل غياب اخلربة النقابية للغالبية ال�ساحقة من العاملني ب�سبب حرمانهم 
من حق التنظيم النقابي، فن�سو�ش قانون العمل املعمول به يقيد حق ممار�سة حق العاملني يف ت�سكيل نقابات عمالية، ونظام 
اآليات ت�سكيل  نقابات عمالية للعاملني يف القطاع العام، حتى بعد �سدور قرار املحكمة الد�ستورية رقم 6  اخلدمة مل يو�سح 

لعام 2013 الذي �سدر يف �سهر متوز 2013 والذي �سمح وب�سكل �سريح للعاملني يف القطاع العام بتاأ�سي�ش نقابات خا�سة بهم. 

نقابيا،  منظمني  غري  عاملون  بتنفيذها  قام   %89 العمالية  االحتجاجات  من  الكبرية  الغالبية  اأن  اىل  التقرير  خل�ش  كذلك 
وهذا يدح�ش بع�ش املقوالت التي ن�سمعها بني وقت واآخر من اأن االحتجاجات العمالية التي ي�سهدها االأردن تنفذها النقابات 
العمالية اجلديدة وامل�ستقلة، فامل�سكلة تكمن يف اختلل علقات العمل وعدم توفر �سروط عمل عادلة ومر�سية ولي�ش يف توجه 

العاملني يف القطاعني العام واخلا�ش نحو تنظيم انف�سهم يف نقابات عمالية جديدة وم�ستقلة.

اآليات ت�سوية النزاعات العمالية املعمول بها يف االأردن وفق ن�سو�ش قانون العمل مل تفلح يف تخفيف  واىل جانب ذلك، فاإن 
حدة االحتجاجات العمالية، وهي ال تتعامل اال مع النزاعات العمالية التي حتدث بني النقابات العمالية الر�سمية املعرتف بها 
وا�سحاب العمل يف القطاع اخلا�ش، االأمر الذي ي�سري اأن تعريف قانون العمل للنزاع العمايل قا�سر عن ا�ستيعاب التحوالت 

االجتماعية يف �سوق العمل، فهو مل يغطي �سوى 5.5 باملائة من جممل النزاعات العمالية التي مت ر�سدها يف هذا التقرير.

ب�سكل كبري  بالعمل تنامت  النف�ش واالنتحار والتهديد بها الأ�سباب ذات علقة  ايذاء  اأن ظاهرة  ال�سروري اال�سارة اىل  ومن 
خلل عام 2013، اإذ مت ر�سد 23 حالة وحماولة انتحار واإيذاء للنف�ش الأ�سباب ذات علقة بالعمل، نتج عنها وفاتني، وا�سابة 
البع�ش باإ�سابات بليغة، ومن النتائج الهامة اأن ما يقارب ن�سف االحتجاجات العمالية قام بتنفيذها عاملني يف القطاع العام 
كتعبري عن تردي اأو�ساعهم الوظيفية. وان غالبية االحتجاجات العمالية كانت للمطالبة بزيادة االأجور والعلوات. كذلك فاإن 

غالبية االحتجاجات العمالية ا�ستغرقت يوما واحدا، وتركزت يف العا�سمة عمان. 

يف �سوء النتائج التي مت التو�سل اليها فاإن فريق املر�سد العمايل يقدم التو�سيات التالية:

�سرورة تطبيق مبادئ ومعايري العمل اللئق مبختلف عنا�سره على جميع العاملني يف االأردن.  .1

�سرورة اعادة النظر يف م�ستويات االأجور يف القطاعني والعام واخلا�ش باجتاه زيادتها الأن م�ستوياتها منخف�سة جدا اذا ما   .2
اأخذ بعني االعتبار خط الفقر املطلق املعلن عنه، و�سرورة ربط االأجور مبعدالت الت�سخم.
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�سرورة اعادة النظر ب�سكل ملمو�ش باحلد االأدنى للأجور، اإذ اأن م�ستواه يقل عن ن�سف خط الفقر املطلق، و�سرورة ربطه   .3
مبعدالت الت�سخم.

�سرورة و�سع حد اأعلى للأجور، اإذ اأنه ويف ذات الوقت الذي تقل فيه رواتب ما يقارب ثلثي العاملني باأجر يف االأردن عن   .4
400 دينار �سهرياً فاإن هنالك العديد من كبار املوظفني يعملون يف ذات املوؤ�س�سات يف القطاعني العام واخلا�ش يح�سلون 

على رواتب مرتفعة جداً، االأمر الذي يزيد من م�ستويات التفاوت االجتماعي. 

�سرورة تو�سيع مظلة ال�سمان االجتماعي لت�سمل جميع العاملني يف االأردن، اإذ اأن 44% من العاملني يف االأردن ال يتمتعون   .5
مبظلة  االجتماعي  ال�سمان  م�سرتكي  جميع  ل�سمول  �سرورة  هنالك  كذلك  االجتماعية،  احلماية  ا�سكال  من  �سكل  باأي 
ال  املواطنني  ثلث  يقارب  وما  ال�سحي،  بالتاأمني  يتمتعون  ال  االأردن  يف  العاملني  ن�سف  يقارب  ما  الأن  ال�سحي،  التامني 

يتمتعون باأي �سكل من اأ�سكال التاأمني ال�سحي.

الف�سل  بعمليات  ت�سمح  والتي  املوؤ�س�سات  هيكلة  باإعادة  واملتعلقة  االأردين  العمل  قانون  من   31 املادة  ن�ش  تعديل  �سرورة   .6
اجلماعي من العمل.

�سرورة تعديل ن�سو�ش قانون العمل املتعلقة بت�سكيل النقابات العمالية وال�سماح جلميع العاملني باأجر يف االأردن بت�سكيل   .7
نقاباتهم بحرية، وتلغي احتكار متثيل العمال من النقابات العمالية القائمة التي تفتقر الأب�سط قواعد العمل الدميقراطي، 
وال ت�سمح بتجديد قياداتها، ولت�سبح ن�سو�ش القانون متوائمة مع التعديلت الد�ستورية التي جرت موؤخرا، ولتن�سجم 
عملية تاأ�سي�ش النقابات العمالية مع ن�سو�ش العهد الدويل للحقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية الذي �سادق عليه 
االأردن ون�سره يف اجلريدة الر�سمية، مع �سرورة اال�سراع بامل�سادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 املتعلقة 
باحلرية النقابية وحماية حق التنظيم، فالقيود املفرو�سة على العاملني يف االأردن بحرمانهم من ت�سكيل نقابات عمالية 

مل متنعهم من ت�سكيل هذه النقابات واملطلوب اجراء تعديلت على القانون تعرتف باالأمر الواقع.

�سرورة تعديل ن�سو�ش نظام اخلدمة املدنية لي�سمح للعاملني يف القطاع العام من تاأ�سي�ش نقاباتهم بحرية ومبا ي�سمن   .8
حقوقهم املن�سو�ش عليها يف التعديلت الد�ستورية التي جرت يف عام 2011 وقرار املحكمة الد�ستورية التف�سري رقم 6 لعام 
2013، والذي �سمن للعاملني يف القطاع العام حق ت�سكيل نقابات خا�سة بهم، ولتن�سجم مع ن�سو�ش العهد الدويل للحقوق 
االقت�سادية واالجتماعية والثقافية الذي �سادق عليه االأردن ون�سره يف اجلريدة الر�سمية. ومبا ي�سمح بوجود مفاو�سة 
جماعية بني االدارات احلكومية والعاملني، الأنه من غري املعقول اأن يتم التعامل مع االحتجاجات العمالية يف القطاع العام 

باعتبارها تغيبا عن العمل ي�ستحق العقوبة.

�سرورة تعديل ن�سو�ش قانون العمل املتعلقة مبفهوم النزاع العمايل واآليات ت�سوية النزاعات العمالية، والتي اثبتت ف�سلها   .9
الذريع يف ايجاد حلول عادلة للنزاعات العمالية املتفاقمة، وبات مطلوبا ا�ستخدام اآليات وتقنيات جديدة لت�سوية النزاعات 

العمالية، ومبا ين�سجم مع ن�سو�ش اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 املتعلقة بحق التنظيم واملفاو�سة اجلماعية.

�سرورة زيادة فاعلية عمليات التفتي�ش التي تقوم بها وزارة العمل على �سوق العمل ل�سمان تطبيق ن�سو�ش قانون العمل،   .10
قدراتهم  وتطوير  املفت�سني  اعداد  زيادة  للوزارة  ليت�سنى  العامة،  املوازنة  العمل يف  وزارة  زيادة خم�س�سات  يتطلب  وهذا 

التفتي�سية.




