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 7102آب  72عمان، األربعاء، 

ون من وراء تنفيذه فوالذي يستهدادلعلمون منذ ما يقارب أسبوعني الذي ينفذه  االضرابثيث بشكل حادلرصد العمايل األردين يتابع 
وبل منذ بداياتو برفض حكومي قاطع للتجاوب مع مطالب ادلعلمني يف شروط حياهتم االجتماعية واالقتصادية. والذي قحتسني 

وبعد القطاعني العام واخلاص من قبل احلكومة والقطاع اخلاص، إذ أن ما يقارب ثلث ادلعلمني يف األردن يعملون يف القطاع اخلاص. 
ف العمل يف قطاع التعليم العام يف األردن، ويف ظل عدم وجود سلرج ذلذه األزمة اليت ينجم عنها توقعلى االضراب، مضي اسبوعني 

رلموعة من ادلبادئ وادلعطيات ادلتعلقة باألضراب وأن نتقدم مبقًتح مبادرة للخروج من ىذه فإننا يف ادلرصد العمايل نود التأكيد على 
 األزمة:

الشرعة  اطار ة سواء كانت يفذات العالقالدولية أن حق شلارسة االضراب للعاملني ىو حق تعًتف بو مجيع ادلعايري  أوال:
وحىت االن. باعتبار أن  9191العادلية حلقوق االنسان أو ادلعايري اليت طورهتا منظمة العمل الدولية منذ تأسيسها يف عام 

، وىذا احلق مصاحلهم االقتصادية واالجتماعيةاالضراب ىو أحد الوسائل ادلشروعة للعاملني ومنظماهتم النقابية للدفاع عن 
م للحق يف التنظيم النقايب ويعترب جزءا من احلريات النقابية الواردة يف االعالن العادلي حلقوق االنسان والعهد الدويل مالز 

ادلتعلقة باحلرية النقابية ومحية حق التنظيم،  78للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم 
تعليقات اللجان اخلاصة وقرارات جلنة احلريات باإلضافة اىل ، قة حبق التنظيم وادلفاوضة اجلماعيةادلتعل 17واتفاقية رقم 

جزء من شروط العمل الالئق وادلبادئ واحلقوق األساسية يف تعد . وىي كذلك النقابية يف رللس ادارة منظمة العمل الدولية
  سلتلف أضلاء العام.العمل اليت تشكل احلدود الدنيا دلعايري العمل ادلقبولة يف

بالرغم من أن وفقا للمعايري الدولية والتجربة العادلية )ادلمارسات الفضلى( اليت تتناول حق العاملني يف االضراب، فإنو و  ثانيا:
قطاع التعليم يعد من القطاعات اليت ميكن اعتباره من "ادلرافق احليوية" اليت حيق للدولة وضع بعض القيود على شلارسة 

اليت ًتافق مع توفري احلماية االجتماعية واالقتصادية ادلناسبة أن ت جيب فيو حلقهم يف االضراب، اال أن ىذه القيوداملني الع
وتستجيب بشكل سريع مع مطالب  ذلذا احلق،تعوض العاملني يف ىذه ادلرافق عن وجود ىذه القيود يف حرية شلارستهم 

حتسني ظروف حبيث تضمن ذلم  ،ضمانات للعاملني يف "ادلرافق احليوية" توفريالعاملني يف ىذه القطاعات. ىذا اىل جانب 
على تحكيم وال الوساطة عادلة ومستقلة مثل إجراءاتاالجتماعية واالقتصادية وفق أدوات وآليات  محاية مصاحلهمعملهم و 

 توافقية وغري منحازة وسريعة وملزمة لطريف النزاع.أن تكون 



يف االضراب وعدم جتاوب احلكومة باعتبارىا "رب عمل  ادلعلمني ونقابتهم حلقهممت عن شلارسة ان االزمة اليت صلثالثا: 
" باعتبارىا شلثال ألصحاب العمل يف القطاع اخلاص، تثبت مرة أخرى أنو ةلغالبية ادلعلمني" ونقابة أصحاب ادلدارس اخلاص

 اجلماعية بني أصحاب العمل من جهة والعاملني إلجراء ادلفاوضات فعالةوأدوات ال يوجد لدينا يف األردن آليات 
دوات منطقية لفض النزاعات العمالية الناشئة بني أطراف ادلفاوضة أكذلك ال يوجد   .ومنظماهتم النقابية من جهة أخرى

 كيم ادلستقلومنها الوساطة والتح الفعالة اجلماعية. والتجربة العادلية يف ىذا اجملال غنية بالعديد من ىذه األدوات والوسائل
تتالءم مع ادلعايري الدولية وادلمارسات وسريعة وعادلة ومستقلة  فعالة، وىذه فرصة للتفكري يف تطوير أدوات واساليب والسريع
 سبة لطبيعة عالقات العمل يف األردن.ا، ومنادلنتشرة يف سلتلف أضلاء العام الفضلى

ونقابة األزمة النامجة عن عدم جتاوب احلكومة باعتبارىا "رب عمل" حلل بادلبادرة يتقدم ادلرصد العمايل األردين  رابعا:
أصحاب ادلدارس اخلاصة، مع مطالب ادلعلمني ونقابتهم، واستمرار االضراب يف "مرفق حيوي" ىام، من شأن االستمرار فيو 

 ما يلي:  ، وىي تتضمناالضرار باحلق يف التعليم دلئات اآلف الطلبة

أجور ورواتب ادلعلمني يف األردن منخفضة  وان"رب عمل" أن مطالب نقابة ادلعلمني زلقة  اعالن احلكومة باعتبارىا .9
 .وحباجة اىل مراجعة باجتاه زيادهتا

على تشكيلها رللس النواب، ومبوافقة  وتربويني يقوم تشكيل جلنة وساطة مستقلة من خرباء حقوقيني واقتصاديني .2
ب ادلدارس اخلاصة ونقابة ادلعلمني( وذلك للقيام بأعمال الوساطة بني أطراف النزاع العمايل )احلكومة ونقابة اصحا

 ملزمة للطرفني.حل أطراف النزاع العمايل القائم، والوصول اىل صيغة 

 .ألعماذلاتنهي جلنة الوساطة أعماذلا خالل شهر من تاريخ تشكيلها، حبيث يتم تعليق االضراب منذ مباشرهتا  .3

 من قبل جلنة الوساطة ملزمة التنفيذ ألطراف النزاع العمايل. تكون النتائج اليت يتم التوصل .2

 

 

 

 

 


