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االحتجاجات العمالية في األردن عام 2012

مقدمة
يقوم مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية وفي
اطار عمل برنامج «المرصد العمالي األردني» الذي تم اطالقه في
النصف الثاني من عام  2009بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت
األلمانية ،على رصد ومتابعة كافة التفاصيل المتعلقة بسوق
العمل األردني سواء كان على مستوى السياسات أو التحوالت
والحراكات العمالية التي تجري على أرض الواقع .ومن بين اهم
التقارير التي يقوم فريق «المرصد العمالي األردني» على اعدادها
هو التقرير السنوي لالحتجاجات العمالية بمختلف انواعها:
اضرابات واعتصامات والتهديد بها .وهذا هو التقرير السنوي
الثالث ضمن هذه السلسلة من التقارير والذي خصص لتقديم
نتائج عمليات الرصد اليومي لالحتجاجات العمالية التي جرت في
األردن خالل عام .2012
تأتي أهمية إعداد هذا التقرير إليماننا كفريق يعمل في «المرصد
العمالي األردني» بأن االحتجاجات العمالية هي تعبير حقيقي
ودقيق عن المشكالت التي يواجهها سوق العمل األردني وعن
طبيعة عالقات العمل السائدة .وهي فرصة للتعرف على طبيعة
هذه المشكالت واهمها من خالل تحليل أهداف االحتجاجات
العمالية ،وكذلك هي فرصة للتعرف على القطاعات االقتصادية
التي تعاني أكثر من غيرها من هذه المشكالت ،الى جانب التعرف
على عمق هذه المشكالت ،األمر الذي يمكننا من المساهمة في
اشتقاق وايجاد حلول لهذه المشكالت ،من خالل الجهد المباشر
في مساعدة العمال والموظفين على تحسين شروط عملهم أو
باقتراح سياسات بديلة لسياسات العمل المعمول بها.

مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية
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منهجية إعداد التقرير
من اجل حتقيق �أهداف عملية الر�صد واملتمثلة يف توفري معلومات
تف�صيلية عن االحتجاجات العمالية التي ينفذها العاملون يف الأردن
بهدف الوقوف على �أ�سبابها ويف �أي القطاعات االقت�صادية ترتكز
اىل جانب توزيعها على املحافظات وعدد امل�شاركني فيها ،ا�ضافة اىل
توزيعهم ح�سب قطاعات العمل (القطاع العام و القطاع اخلا�ص)،
ومددها الزمنية ،يقوم فريق «املر�صد» مبتابعة جميع احلراكات
العمالية يوم ًا بيوم� ،إذ مت ر�صد وتوثيق جميع االحتجاجات العمالية
التي جرت يف الأردن خالل عام  ،2012ومتت عملية الر�صد والتوثيق
ب�آليتني ،الأوىل :التوا�صل املبا�شر مع منفذي هذه االحتجاجات
والوقوف على تفا�صيلها ،والآلية الثانية :تتمثل يف حتليل التغطيات
ال�صحفية التي قامت بها و�سائل الإعالم الأردنية التي تنوعت ما
بني �صحف ورقية والكرتونية ومرئية وم�سموعة ،ومت ت�صنيف جميع
الإجراءات االحتجاجية �أي ًا كان �شكلها ب�أنها احتجاجات ،مبا فيها
عمليات التهديد بالإ�ضراب �أو االعت�صام� ،إذ اعتربت �شك ًال من
�أ�شكال االحتجاج .ومن ثم يتم ادخال البيانات املتعلقة باالحتجاجات
على برنامج (االك�سل) لتنظيمها وتدقيقها ثم يتم اجراء التحليالت
االح�صائية الالزمة با�ستخدام برنامج التحليل االح�صائي اخلا�ص
بالعلوم االجتماعية .SPSS
عدد االحتجاجات العمالية:

�سجلت االحتجاجات العمالية يف عام  2012رقم ًا قيا�سي ًا غري
م�سبوق ،اذ بلغت ( )901احتجاج ًا ،بزيادة قدرها  8باملائة مقارنة
مع عدد االحتجاجات التي نفذها عمال الأردن عام  2011والتي
بلغت �آنذاك ( )829احتجاج ًا وبزيادة كبرية جد ًا عن االحتجاجات
العمالية التي نفذت عام  2010بـ  762احتجاج ًا.
وب�سبب عدم متكن فريق املر�صد العمايل من معرفة عدد امل�شاركني
يف جميع االحتجاجات العمالية ،اذ مت ر�صد عدد امل�شاركني يف 339
احتجاج عمايل فقط �شكلت ما ن�سبته ( )37.8باملائة من جممل
االحتجاجات العمالية ،وبلغ عدد امل�شاركني فيها (� )288ألف
عامل وعاملة( ،ولو افرت�ضنا �أن االحتجاجات التي مت معرفة اعداد
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سجلت االحتجاجات العمالية في عام
 2012رقم ًا قياسي ًا غير مسبوق ،إذ بلغت
( )901احتجاج ًا

امل�شاركني فيها متثل عينة ملجمل االحتجاجات ،فان عدد امل�شاركني
يف جميع االحتجاجات العمالية خالل عام  2012يقدر ب ()760
الف عامل وعاملة).
اجلدول رقم ()1
عدد االحتجاجات العمالية خالل الأعوام ()2012-2010
السنة

عدد االحتجاجات العمالية

2010

139

2011

829

2012

901

االحتجاجات العمالية للأعوام 2012 - 2010

901
829

139

2012

2011

2010

االحتجاجات العمالية في األردن عام 2012

أنواع االحتجاجات العمالية:

ح�سب املنهجية التي مت اعتمادها فقد مت التعامل مع العديد من �أ�شكال
االحتجاج املتبعة من قبل العمال باعتبارها احتجاجات عمالية،
ومتثلت هذه االحتجاجات باال�ضراب والذي يعني توقف العاملني
عن العمل ب�شكل جزئي �أو كلي ،مما ي�ؤثر كلي ًا �أو جزئي ًا على �سري
العمل ،وقد �شكلت اال�ضرابات العمالية ما ن�سبته  %45من جمموع
االحتجاجات العمالية ،واالعت�صام الذي هو احتجاج جمموعة من
العمال على و�ضع عالقات العمل القائمة وعادة ال ي�ؤثر على �سري العمل
حيث �شكلت االعت�صامات ما ن�سبته  %37من جمموع االحتجاجات.
كذلك مت ادراج عمليات التهديد بتنفيذ ا�ضرابات عمالية باعتبارها
احتجاجات وقد �شكلت هذه ما ن�سبته  %16من االحتجاجات ،كما
�شملت االحتجاجات العمالية بع�ض االحتجاجات الفردية والتي
تركزت يف عمليات ايذاء النف�س وقتلها (االنتحار) لأغرا�ض تندرج
يف اطار االحتجاج على و�ضع عمايل معني وهذه ،وعلى الرغم من
�أهميتها ،مل تتجاوز  .%2وعليه ف�إن توزيع االحتجاجات العمالية
لعام  2012كان على النحو التايل:
اجلدول رقم ()2
ً
توزيع االحتجاجات العمالية لعام  2012وفقا لنوع االحتجاج
نوع االحتجاج

ا�ضراب
اعت�صام
تهديد بالإ�ضراب
قتل النف�س او
التهديد بقتلها
املجموع

عدد
االحتجاجات

النسبة
المئوية %

410

45.0

334

37.0

140

16.0

17

2.0

901

100.0

شملت االحتجاجات العمالية بعض االحتجاجات
الفردية التي تركزت في عمليات ايذاء النفس
وقتلها (االنتحار) ألغراض تندرج في اطار االحتجاج
على وضع عمالي

يقدر عدد المشاركين في االحتجاجات العمالية خالل
عام  2012بحوالي ( )760ألف عامل وعاملة

توزيع االحتجاجات العمالية لعام  2012وفقاً لنوع االحتجاج
2%
16%

45%
37%

�إ�ضراب
اعت�صام

تهديد باال�ضراب
قتل النف�س او التهديد بقتلها

االحتجاجات وقطاعات التشغيل:

تركز ما يقارب ن�صف االحتجاجات العمالية التي مت تنفيذها خالل
عام  2012يف القطاع العام� ،إذ بلغت ن�سبة االحتجاجات التي نفذها
العاملون يف القطاع العام ( )%49.8بواقع ( )449احتجاج ًا،
وي�شري ذلك اىل �أمرين :الأول اح�سا�س قطاعات وا�سعة من العاملني
يف القطاع العام �أن رواتبهم منخف�ضة وال تكفي لتغطية حاجاتهم
وحاجات ا�سرهم ليعي�شوا حياة كرمية ،واالمر الثاين �أن العاملني يف
القطاع العام اكرث جر�أة من العاملني يف القطاع اخلا�ص يف التعبري
عن انف�سهم من خالل االحتجاج ب�سبب اح�سا�سهم �أن احلكومة ،كرب
عمل ،لن تقوم باتخاذ عقوبات بحقهم جراء ممار�ستهم لالحتجاج.
يف حني بلغت ن�سبة االحتجاجات العمالية التي نفذها عاملون يف
القطاع اخلا�ص (� ،)%42.7أما املتعطلون عن العمل فقد بلغت ن�سبة
احتجاجاتهم ( )%7.5من جممل االحتجاجات العمالية حيث كان
املحتجون يطالبون باحل�صول على فر�ص عمل.

مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية
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اجلدول رقم ()3
االحتجاجات العمالية لعام  2012وفقاً لقطاع العمل
عدد
االحتجاجات

النسبة
المئوية %

القطاع العام

449

49.8

القطاع اخلا�ص

385

42.7

املتعطلون عن العمل

67

7.5

املجموع

901

100.0

نوع االحتجاج

االحتجاجات العمالية لعام  2012وفقاً لقطاع العمل
%7.5

%49.8
%42.7

القطاع العام

القطاع اخلا�ص

املتعطلون عن العمل

أسباب االحتجاجات العمالية:

هناك العديد من الأ�سباب التي �ساهمت يف زيادة االحتجاجات
العمالية عام  2012خا�صة بعد االرتفاع امللحوظ لها يف عام ،2011
ومن خالل قراءة �سريعة للأرقام الواردة يف اجلدول رقم ()4
يت�ضح ان مو�ضوع انخفا�ض الأجور والرواتب هو اكرث الأ�سباب التي
دفعت العاملني اىل تنفيذ احتجاجاتهم ،حيث �أن ما يزيد عن ن�صف
االحتجاجات العمالية كانت ب�سبب احتجاج العاملني على انخفا�ض
اجورهم ،ف�إىل جانب �أن ( )%42.7من االحتجاجات كانت تطالب
برفع الأجور والعالوات ،ف�إن ما يقارب ن�صف االحتجاجات العمالية
التي كانت تطالب مبجموعة من املنافع كان جزء منها له عالقة
بالأجور والعالوات.
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العاملون في القطاع العام أكثر جرأة من
العاملين في القطاع الخاص في التعبير عن
أنفسهم

وهذا الأمر لي�س مب�ستغرب ،لأن �أحد �أهم التحديات واالختالالت التي
يعاين منها �سوق العمل يف الأردن هو انخفا�ض معدالت الأجور� ،إذ
�أن ما يقارب ثالثة ارباع �أجور العاملني يف الأردن تقع حتت خطر
الفقر املطلق ح�سب الأرقام الر�سمية ال�صادرة عن دائرة الإح�صاءات
العامة وامل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي ،فقد بلغ خط الفقر
املطلق (الغذائي وغري الغذائي) يف الأردن يف عام )813.7( 2010
دينار للفرد �سنوي ًا ،وللأ�سرة املعيارية املكونة من  5.4فرد فانه يبلغ
 366دينار ًا �شهري ًا .واذا ما �أخذنا بعني االعتبار معدالت الت�ضخم
خالل العامني املا�ضيني  2011و  2012والتي كانت ()%4.4
و( )%4.8على التوايل ،فان خط الفقر يف الأردن للأ�سرة املعيارية
يبلغ ( )400دينار �شهري ًا .والأرقام الر�سمية تفيد ان ( )%72من
العاملني وم�شرتكي ال�ضمان االجتماعي يح�صلون على رواتب �شهرية
تبلغ  400دينار فما دون .ومعدل الأجور يف الأردن يبلغ  412دينار ًا.
وت�ؤكد الأرقام ال�صادرة عن دائرة الإح�صاءات العامة ال�صادرة نهاية
عام  2012هذا الواقع ال�صعب عندما �أ�شارت �أن  % 44.6من
امل�شتغلني االردنيني تقل رواتبهم ال�شهرية عن  300دينار .وان ن�سبة
من تقل رواتبهم عن  500دينار  % 89.4من امل�شتغلني االردنيني،
فيما تبلغ ن�سبة من تزيد رواتبهم على  500دينار  .% 10.6مبعنى
�أن غالبية الأ�سر الأردنية ال ت�ستطيع �أن تغطي حاجاتها الأ�سا�سية
الغذائية وغري الغذائية .حيث ان قراءة متفح�صة لهذه الأرقام كافية
لتف�سري كثافة االحتجاجات العمالية الهادفة اىل حت�سني الأجور.
ي�ضاف لذلك انخفا�ض احلد الأدنى للأجور يف الأردن البالغ 190
دينار ًا �شهري ًا والذي يقل عن ن�صف خط الفقر املطلق.
هذا اىل جانب تراجع م�ستوى �شروط العمل لغالبية العاملني يف
الأردن من حيث عدم متتع قطاعات وا�سعة من العمال باحلقوق
العمالية الأ�سا�سية التي ن�صت عليها ت�شريعات العمل الأردنية والتي
ت�شمل �ساعات العمل اليومية والإجازات ال�سنوية واملر�ضية والر�سمية
وتوفر و�سائل ال�صحة وال�سالمة املهنية واال�ستفادة من الت�أمينات

االحتجاجات العمالية في األردن عام 2012

االجتماعية التي توفرها امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي وغياب
الت�أمينات ال�صحية وغريها من �شروط العمل� ،إذ �أن  44باملائة من
العاملني ب�أجر يف الأردن ال يتمتعون ب�أي �شكل من ا�شكال احلماية
االجتماعية.
تال ذلك االحتجاجات املطالبة مبجموعة من املنافع جمتمعة �شملت
اىل جانب زيادة الأجور والعالوات حتديد �ساعات العمل وتنظيمها
والتثبيت يف العمل ،و�صرف مكاف�أة نهاية اخلدمة ،وتغيري امل�سميات
الوظيفية للعاملني يف بع�ض القطاعات ،واالحتجاج على غياب الأمن
الوظيفي ،واالحتجاج على الت�أخر يف �صرف الرواتب وامل�ستحقات
املالية.
كذلك حافظت االحتجاجات العمالية �ضد بع�ض القوانني والأنظمة
والتعليمات على ذات الن�سبة املئوية التي كانت عليها يف عام 2011
بواقع ( ،)%11.0وهي ت�شمل القرارات املتعلقة بتنظيم �آليات العمل
والتي اعتربها العمال ب�أنها ت�شكل اعتداءات على حقوقهم وكذلك
قرارات اعادة الهيكلة .تال ذلك االحتجاجات العمالية املطالبة
بفر�ص عمل قام بها متعطلون عن العمل والتي بلغت ن�سبتها % 7.4
بواقع  67احتجاج ًا ،وهذا النوع من االحتجاجات ازداد عما كان عليه
يف عام � ،2011إذ بلغت يف حينها  40احتجاج ًا.
�أما االحتجاجات العمالية املطالبة بالتثبيت بالعمل (تغيري �صيغة
التعاقد اخلا�ص بالعمل) فقد بلغت ن�سبتها  % 7.2بواقع 65
احتجاج ،وكان تراجعها وا�ضح ًا مقارنة مع ال�سنة املا�ضية التي بلغت
 85احتجاج ًا .هذا �إىل جانب عمليات االحتجاج على عمليات الف�صل
اجلماعي من العمل والتي ا�ستمرت بذات امل�ستوى الذي كانت عليه يف
عام  ،2011بواقع  51احتجاج.
هذا وقد تراجعت ن�سبة االحتجاجات العمالية التي تطالب بت�أ�سي�س
نقابات جديدة وب�إ�صالح النقابات العمالية احلالية� ،إذ بلغت 10
احتجاجات فقط مقارنة مع  38احتجاج نفذت يف عام  ،2011ويعود
هذا الرتاجع اىل �سببني :اولهما �أن العاملني الراغبني بت�شكيل نقابات
جديدة يقومون بت�شكيلها دون احلاجة لتنفيذ ا�ضرابات� ،أما ال�سبب
الثاين فيعود اىل �أن جزء ًا من االحتجاجات التي مت تنفيذها عام
 2011لهذا الغر�ض قام بتنفيذها اللجان التح�ضريية لنقابة املعلمني،
وقد �شكلوا نقابتهم .ويف هذا ال�سياق ف�إن غالبية العاملني يف الأردن

إن موضوع انخفاض األجور والرواتب هو اكثر
األسباب التي دفعت العمال الى تنفيذ
احتجاجاتهم

حمرومون من حق التنظيم النقابي ،ب�سبب الت�شريعات العمالية التي
حترم قطاعات وا�سعة منهم من حق التنظيم النقابي لأ�سباب مرتبطة
بالت�شريعات العمالية ،فقانون العمل ونظام الت�صنيف املهني ال�صادر
مبوجبه حدد املهن امل�سموح لها ت�أ�سي�س نقابات واالنت�ساب اليها والتي
اقت�صرت على �سبعة ع�شر نقابة مل يتم زيادتها منذ ما يقارب �أربعة
عقود ،ونظام اخلدمة املدنية مينع العاملني يف القطاع العام من
ت�شكيل نقابات خا�صة بهم.
اجلدول رقم ()4
توزيع االحتجاجات العمالية لعام  2012وفقاً لأ�سباب االحتجاج
أسباب االحتجاج

الأجور
جمموعة من املطالب
«املنافع»
االحتجاج على الأنظمة
والقوانني
املطالبة بتوفري فر�ص
عمل
املطالبة بالتثبيت يف
العمل
االحتجاج على الف�صل
من العمل
املطالبة ب�إ�صالح
النقابات احلالية �أو
ت�أ�سي�س نقابات جديدة
�أخرى*
املجموع

عدد
االحتجاجات
385

النسبة
المئوية %
42.7

151

16.8

100

11.1

67

7.4

65

7.2

52

5.8

10

1.1

71

7.9

901

100.0

* وت�شمل توفري �شروط ال�صحة وال�سالمة املهنية ،الت�أمني ال�صحي ،توفري بيئة
عمل مالئمة ،تعر�ض زمالء لالعتداء ،تعار�ض م�صالح العاملني مع جهات �أخرى،
والعدالة يف الرتقيات ....الخ
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توزيع االحتجاجات العمالية ح�سب ا�سباب االحتجاجات
 %85.2من االحتجاجات العمالية التي تم تنفيذها
عام  2012كانت خارج اطار النقابات العمالية
القائمة

�أخرى

املطالبة ب�إ�صالح
النقابات احلالية �أو
ت�أ�سي�س نقابات جديدة

االحتجاج على
الف�صل من العمل

املطالبة بالتثبيت
يف العمل

املطالبة بتوفري
فر�ص عمل

االحتجاج على
الأنظمة والقوانني

جمموعة من
املطالب «املنافع»

الأجور

دور النقابات العمالية القائمة:

نتيجة ل�ضعف غالبية النقابات العمالية الر�سمية (املعرتف بها)
وانعزالها عن الغالبية ال�ساحقة من العاملني ب�أجر يف الأردن ،ولأن
قانون العمل ي�سمح للعاملني يف القطاع اخلا�ص فقط باالنت�ساب
للنقابات العمالية ال�سبعة ع�شر املقرة يف اطار نظام الت�صنيف املهني،
وانعدام فر�ص ا�صالح هذه النقابات القائمة ،ومع الرتاجع امللمو�س
يف امل�ستويات املعي�شية ملئات �آالف العاملني يف القطاعات االقت�صادية
املختلفة ب�سبب تطبيق �سيا�سات اقت�صادية �أدت اىل ارتفاعات
متنامية يف �أ�سعار ال�سلع واخلدمات الأ�سا�سية مب�ستويات تزيد ب�شكل
كبري عن ارتفاعات م�ستويات الأجور ،هذا اىل جانب معدالت بطالة
عالية وخا�صة لدى فئة ال�شباب .الأمر الذي دفع ع�شرات الآالف من
العاملني ب�أجر يف القطاعني العام واخلا�ص لتنظيم انف�سهم ب�شكل
تلقائي للدفاع عن حقوقهم دون الأخذ بعني االعتبار القيود القانونية
التي حتظر ت�شكيل نقابات عمالية والقيود املفرو�ضة على تنفيذ
اال�ضرابات العمالية ،الأمر الذي ي�شري بو�ضوح �إىل �أن هذه القيود
القانونية مل تعد تتالءم وطبيعة التحوالت والتغريات التي يعي�شها
املجتمع الأردين وحاجاته.

غالبية العاملين في األردن محرومون من حق
التنظيم النقابي ،بسبب التشريعات العمالية

10

لذلك ف�إن  %85.2من االحتجاجات العمالية التي مت تنفيذها يف عام
 2012كانت خارج اطار النقابات العمالية القائمة ،وان االحتجاجات
العمالية او التهديد بها من قبل النقابات العمالية الر�سمية املعرتف
بها كان ( )%5.2من جممل االحتجاجات العمالية .فيما نفذت
النقابات العمالية امل�ستقلة وجلانها التح�ضريية حديثة الن�ش�أة
( ،)%2.1وباقي االحتجاجات نفذتها جمموعات من املتعطلني عن
العمل للمطالبة بفر�ص عمل.
اجلدول رقم ()5
ً
توزيع االحتجاجات العمالية لعام  2012وفقا للفئة التي قامت باالحتجاج
الفئة التي قامت
باالحتجاج

النسبة
عدد
االحتجاجات المئوية %

العمال خارج �إطار اي تنظيم
نقابي

768

85.2

املتعطلون عن العمل

67

7.4

النقابات العمالية الر�سمية

47

5.2

النقابات العمالية امل�ستقلة
واللجان التح�ضريية لبع�ض
النقابات امل�ستقلة

19

2.1

املجموع

901

100.0

االحتجاجات العمالية في األردن عام 2012

توزيع االحتجاجات العمالية لعام  2012وفقاً للفئة التي قامت باالحتجاج

توزيع االحتجاجات العمالية ح�سب القطاع الإقت�صادي

2.1%

7.4%

5.2%

85.2%
�أخرى

املتقاعدون

االن�شاءات

الزراعة

*وت�شمل احتجاجات يف قطاع االعالم والعمالة الوافدة �ضد تعليمات ا�ستقدام
العاملني يف حمالت جتارية ونقابات مهنية وجمعيات خريية.

عمال املياومة

اخلدمات العامة
ال�صناعة
النقل
ال�صحة
التعليم
املتعطلون عن العمل
عمال املياومة
الزراعة
االن�شاءات
املتقاعدون
�أخرى*
املجموع

املتعطلون عن العمل

القطاع
االقتصادي

عدد
االحتجاجات
213
120
107
96
91
67
60
53
31
28
35
901

النسبة
المئوية %
23.6
13.3
11.9
10.7
10.1
7.4
6.7
5.9
3.4
3.1
3.9
100.0

التعليم

اجلدول رقم ()6
توزيع االحتجاجات العمالية لعام  2012وفقاً للقطاع االقت�صادي

ال�صحة

فيما يتعلق بالقطاعات االقت�صادية التي نفذت فيها االحتجاجات
العمالية ،ت�شري الأرقام اىل �شمولها جميع القطاعات االقت�صادية وان
بن�سب متفاوتة ،مع زيادة ملحوظة يف قطاع اخلدمات الذي �شكل ما ن�سبته
 %23.6من جممل االحتجاجات .وهذا الأمر ي�شري اىل �أن عالقات
العمل يف جممل القطاعات االقت�صادية تعاين من اختالالت ،وتغيب عنها
حاالت التوازن التي ت�ضمن حقوق طرفيها .واجلدول �أدناه يو�ضح توزيع
االحتجاجات على خمتلف القطاعات االقت�صادية يف الأردن.

النقل

االحتجاجات حسب القطاعات االقتصادية:

ال�صناعة

املتعطلون عن العمل

النقابات العمالية امل�ستقلة

اخلدمات العامة

العمال خارج �إطار �أي تنظيم نقابي

النقابات العمالية الر�سمية

المدد الزمنية لالحتجاجات:

وفيما يتعلق باملدد الزمنية لالحتجاجات العمالية فقد تنوعت ما بني
يوم واحد اىل �أكرث من ع�شرين يوم ًا� ،إال ان غالبيتها ا�ستغرقت يوم واحد
وهذه زادت ن�سبتها عن  75باملائة ،تالها االحتجاجات التي ا�ستمرت
من يومني اىل ثالثة ايام ،بن�سبة  13.8باملائة� ،أما االحتجاجات
التي ا�ستمرت من �أربعة �إىل خم�سة �أيام فقد بلغت  ،%2.5يف حني
بلغت ن�سبة اال�ضرابات التي ا�ستغرقت من �ستة اىل ع�شرة �أيام ،%4
واال�ضرابات التي ا�ستغرقت من احد ع�شر يوم ًا اىل ع�شرين يوم فقد
بلغت ما ن�سبته  ،%2.9بينما اال�ضرابات التي ا�ستمرت  20يوم ًا
فاكرث فقد بلغ عددها  8احتجاجات بن�سبة (.)%0.9
اجلدول رقم ()7
توزيع االحتجاجات العمالية لعام  2012وفقاً لعدد �أيام االحتجاج
عدد ايام
االحتجاج

يوم واحد
 2-3يوم
 4-5يوم
 6-10يوم
 11-15يوم
 16-20يوم
�أكرث من  20يوم
املجموع*

عدد
االحتجاجات
568
104
19
30
12
10
8
751

النسبة
المئوية %
75.6
13.8
2.5
4.0
1.6
1.3
1.1
100

*املجموع هنا لي�س جممل االحتجاجات البالغة  ،901لأن اجلدول يت�ضمن
االحتجاجات التي يتم تنفيذها فقط ومت ا�ستثناء االحتجاجات التي مت التهديد بها.
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الن�سبة املئوية لتوزيع االحتجاجات العمالية ح�سب مدة االحتجاج %
75

80

 31احتجاج ًا عملي ًا تم وقفها بالقوة من قبل
الحكومة وأجهزتها الرسمية

التوزيع الجغرافي لالحتجاجات:

13.8

1.1

4

1.3

2.5

�أكرث من  20يوم

 16-20يوم

 11-15يوم

 6-10يوم

 4-5يوم

 2-3يوم

يوم واحد

�شملت االحتجاجات العمالية جميع حمافظات اململكة ،وتركزت يف
املحافظات ذات الكثافة ال�سكانية العالية والتي تتوفر فيها القطاعات
االقت�صادية وامل�ؤ�س�سات احلكومية بكثافة ،حيث حظيت حمافظة
العا�صمة بالن�صيب الأكرب من االحتجاجات العمالية وبواقع %36.4
من اجمايل االحتجاجات ،فيما توزعت بقية االحتجاجات على
خمتلف حمافظات اململكة وكان توزيعها على النحو التايل:

التعامل مع االحتجاجات العمالية:

على خالف ال�سنوات املا�ضية ،حدث بع�ض التغري يف طريقة تعامل
احلكومة وبع�ض �أ�صحاب العمل مع بع�ض االحتجاجات العمالية� ،إذ مت
ا�ستخدام القوة لوقفها ،فقد تدخلت قوات الدرك لك�سر اعت�صامات
العاطلني عن العمل يف كل من الطفيلة ومعان ،ومت ا�ستخدام الغاز
امل�سيل للدموع لف�ض احتجاجاتهم ،وبررت قوات الدرك ا�ستخدام
القوة يف هذه االحتجاجات ب�سبب قيام املتعطلني عن العمل ب�إ�شعال
االطارات و�إحداث تخريب بامللكيات العامة ،بالإ�ضافة اىل �إنهاء
اعت�صام عمال املياومة امام وزارة الزراعة بالقوة ،كما مت تبادل
اطالق النار اثناء اعت�صام بع�ض العمال يف احدى �شركات جمموعة
املنا�صري ،وكذلك توقيف بع�ض اداريي نقابة العاملني يف الكهرباء
وعدد من العاملني اثناء اعت�صامهم امام �شركة الكيبالت املتحدة،
هذا اىل جانب عملية الف�صل اجلماعي التي قامت بها ادارة �شركة
نافذ للخدمات اللوج�ستية جلميع العاملني امل�ضربني عن العمل من
خالل عدم جتديد عقود عملهم ،بالإ�ضافة اىل ع�شرات العقوبات
التي اتخذتها احلكومة �ضد موظفي دائرة االح�صاء�آت العامة ب�سبب
تنفيذهم للإ�ضراب .وبلغ عدد االحتجاجات التي مت وقفها بالقوة من
قبل احلكومة واجهزتها  31احتجاج ًا وبن�سبة  3.5باملائة من جمموع
االحتجاجات.
شملت االحتجاجات العمالية جميع محافظات
المملكة ،وتركزت في المحافظات ذات الكثافة
السكانية العالية
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اجلدول رقم ()8
توزيع االحتجاجات العمالية لعام  2012ح�سب املحافظة
عدد
االحتجاجات

النسبة
المئوية %

عمان

328

36.3

اربد

99

11.0

الكرك

81

9.0

معان

78

8.7

العقبة

60

8.3

م�أدبا

39

6.7

الطفيلة

33

4.3

املفرق

32

3.7

الزرقاء

26

3.6

البلقاء

26

2.9

عجلون

17

2.9

جر�ش

7

1.9

�أكرث من حمافظة

75

0.8

املجموع

901

100.0

المحافظة

االحتجاجات العمالية في األردن عام 2012

االحتجاجات العمالية خالل شهر كانون الثاني
من عام  2012كانت األعلى بين األشهر

االحتجاجات وفقًا لألشهر:

�أما فيما يتعلق بتوزيع االحتجاجات العمالية ح�سب الأ�شهر ،فقد
ازدادت هذه االحتجاجات خالل �شهر كانون الثاين من عام 2012
حيث بلغت ما ن�سبته  %14.3من جمموع االحتجاجات ،بينما
كان �شهر �آب هو االقل ،واجلدول رقم  8يو�ضح توزيع االحتجاجات
العمالية ح�سب �أ�شهر ال�سنة.
اجلدول رقم ()9
توزيع االحتجاجات العمالية لعام  2012وفقاً للأ�شهر
عدد
االحتجاجات

النسبة
المئوية %

كانون الثاين

129

14.3

�شباط

77

8.6

�آذار

96

10.7

ني�سان

94

10.4

�أيار

95

10.5

حزيران

80

8.9

متوز

45

5.0

�آب

25

2.8

�أيلول

55

6.1

ت�شرين االول

48

5.3

ت�شرين الثاين

58

6.4

كانون االول

99

11.0

املجموع

901

100.0

الشهر
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المرصد العمالي األردني

الخالصة
ي�شري التقرير ان االحتجاجات العمالية ما زالت يف م�سارها
الت�صاعدي للعام الثالث على التوايل ،الأمر الذي ي�ؤ�شر اىل �أن
االختالالت يف عالقات العمل ما زالت عميقة .وان هذه االختالالت
موجودة يف غالبية القطاعات االقت�صادية ويف كال القطاعني العام
واخلا�ص ،اىل جانب ذلك يتبني �أن جزء ًا كبري ًا من هذه االختالالت
جاء نتيجة للعديد من �سيا�سات العمل املتمثلة يف حرمان غالبية
العاملني من تنظيم انف�سهم يف نقابات عمالية تنظم العالقة مع
�أ�صحاب العمل على �أ�س�س متوازنة ،الأمر الذي يدفع غالبية العاملني
اىل تنفيذ احتجاجاتهم ب�شكل �سريع دون حت�ضري او انذار م�سبق
لأ�صحاب العمل �سواء كان �صاحب العمل قطاع ًا عام ًا �أم قطاع ًا
خا�ص ًا ،وهذا يعود ب�شكل رئي�سي اىل غياب اخلربة النقابية للغالبية
ال�ساحقة من العاملني ب�سبب حرمانهم من حق التنظيم النقابي،
فن�صو�ص قانون العمل املعمول به ونظام اخلدمة املدنية مينعان ذلك.
وي�ضاف اىل ذلك �أن الغالبية ال�ساحقة من االحتجاجات العمالية
 %85قام بتنفيذها عاملون لي�س لديهم نقابات عمالية ،وهذا
يدح�ض بع�ض املقوالت التي ن�سمعها بني وقت و�آخر من �أن
االحتجاجات العمالية التي ي�شهدها الأردن تنفذها النقابات العمالية
اجلديدة وامل�ستقلة.
واىل جانب ذلك ،ف�إن �آليات ت�سوية النزاعات العمالية املعمول
بها يف الأردن وفق ن�صو�ص قانون العمل مل تفلح يف تخفيف حدة
االحتجاجات العمالية ،وهي ال تتعامل اال مع النزاعات العمالية التي
حتدث بني النقابات العمالية القائمة واملعرتف بها وا�صحاب العمل
يف القطاع اخلا�ص ،لذلك كان عدد النزاعات العمالية التي تعاملت
معها وزارة العمل خالل الفرتة التي غطاها هذا التقرير  100نزاع
عمايل ،بينما النزاعات العمالية التي عربت عن نف�سها على �شكل
احتجاجات كانت  901نزاع ًا ،واذا ما ا�ستثنينا العدد املحدود جدا
من النزاعات العمالية الفردية ( )14احتجاج ،التي غطاها التقرير
ف�إن النزاعات العمالية اجلماعية بلغت ( )887نزاع ًا ،الأمر الذي
ي�شري اىل �أن تعريف قانون العمل للنزاع العمايل قا�صر عن ا�ستيعاب
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التحوالت االجتماعية يف �سوق العمل ،فهو مل يغطي �سوى  11.3باملائة
من جممل النزاعات العمالية.
ومن ال�ضروري اال�شارة اىل �أن ظاهرة قتل النف�س والتهديد بها
لأ�سباب ذات عالقة بالعمل تنامت ب�شكل كبري �إذ قام اربعة مواطنني
بحرق انف�سهم لأ�سباب تتعلق بالعمل وادى ذلك اىل وفاتهم ،وهنالك
 13حالة حماولة قتل و�إيذاء النف�س لأ�سباب عمالية .ومن النتائج
الهامة �أن ن�صف االحتجاجات العمالية قام بتنفيذها عاملون يف
القطاع العام كتعبري عن تردي �أو�ضاعهم الوظيفية .وان غالبية
االحتجاجات العمالية كانت للمطالبة بزيادة الأجور والعالوات.
كذلك ف�إن غالبية القطاعات االقت�صادية تعاين من اختالالت يف
عالقات العمل بدليل انت�شار االحتجاجات العمالية يف جممل هذه
القطاعات ،كذلك فقد توزعت االحتجاجات العمالية على جميع
املحافظات ولكن بن�سب متفاوتة .ومن اجلدير بالذكر ان ثالثة ارباع
االحتجاجات العمالية  %75.6ا�ستغرقت يوم ًا واحد ًا ،وتوزعت
باقي االحتجاجات العمالية على اكرث من يوم ،وهنالك احتجاجات
عمالية ا�ستمرت لأكرث من  20يوم ًا.

االحتجاجات العمالية في األردن عام 2012

التوصيات
.1
.2

.3
.4

.5

.6
.7

�ضرورة تطبيق مبادئ ومعايري العمل الالئق مبختلف عنا�صره
على جميع العاملني يف الأردن.
�ضرورة �إعادة النظر يف م�ستويات الأجور يف القطاعني والعام
واخلا�ص باجتاه زيادتها لأن م�ستوياتها منخف�ضة جد ًا اذا ما
�أخذ بعني االعتبار خط الفقر املطلق املعلن عنه ،و�ضرورة ربطها
مبعدالت الت�ضخم.
�ضرورة �إعادة النظر باحلد الأدنى للأجور� ،إذ �أن م�ستواه يقل عن
ن�صف خط الفقر املطلق ،و�ضرورة ربطه مبعدالت الت�ضخم.
�ضرورة و�ضع حد �أعلى للأجور ،لأنه يف ذات الوقت الذي
تتدنى فيه رواتب ما يقارب ثلثي العاملني ب�أجر يف الأردن ،ف�إن
هنالك جمموعة من كبار املوظفني يعملون يف ذات امل�ؤ�س�سات
يف القطاعني العام واخلا�ص يح�صلون على رواتب مرتفعة
جد ًا مقارنة مع بقية زمالئهم يف العمل ،الأمر الذي يزيد من
م�ستويات التوتر االجتماعي.
�ضرورة تو�سيع مظلة ال�ضمان االجتماعي لت�شمل جميع العاملني
يف الأردن دون ا�ستثناء� ،إذ �إن  %44من العاملني يف الأردن
ال يتمتعون ب�أي �شكل من ا�شكال احلماية االجتماعية ،كذلك
هنالك �ضرورة ل�شمول جميع م�شرتكي ال�ضمان االجتماعي مبظلة
التامني ال�صحي ،لأن ما يقارب ن�صف العاملني يف الأردن ال
يتمتعون بالت�أمني ال�صحي ،وما يقارب ثلث املواطنني ال يتمتعون
ب�أي �شكل من �أ�شكال الت�أمني ال�صحي.
�ضرورة تعديل ن�ص املادة  31من قانون العمل الأردين واملتعلقة
ب�إعادة هيكلة امل�ؤ�س�سات والتي ت�سمح بعمليات الف�صل اجلماعي
من العمل.
�ضرورة تعديل ن�صو�ص قانون العمل املتعلقة بت�شكيل النقابات
العمالية وال�سماح جلميع العاملني ب�أجر يف الأردن بت�شكيل
نقاباتهم بحرية ،و�إلغاء احتكار متثيل العمال بالنقابات العمالية
القائمة التي تفتقر لأب�سط قواعد العمل الدميقراطي ،وال ت�سمح
بتجديد قياداتها ،بحيث ت�صبح ن�صو�ص القانون متوائمة مع

التعديالت الد�ستورية التي جرت م�ؤخر ًا ،ولتن�سجم عملية
ت�أ�سي�س النقابات العمالية مع ن�صو�ص العهد الدويل للحقوق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية الذي �صادق عليه الأردن
ون�شره يف اجلريدة الر�سمية ،مع �ضرورة اال�سراع بامل�صادقة على
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  87املتعلقة باحلرية النقابية
وحماية حق التنظيم ،فالقيود املفرو�ضة على العاملني يف الأردن
بحرمانهم من ت�شكيل نقابات عمالية مل متنعهم من ت�شكيل هذه
النقابات واملطلوب اجراء تعديالت على القانون تعرتف بالأمر
الواقع.
� .8ضرورة تعديل ن�صو�ص نظام اخلدمة املدنية لي�سمح للعاملني
يف القطاع العام بت�أ�سي�س نقاباتهم بحرية ومبا ين�سجم مع
حقوقهم املن�صو�ص عليها يف التعديالت الد�ستورية التي جرت
م�ؤخر ًا ،ولتن�سجم مع ن�صو�ص العهد الدويل للحقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية الذي �صادق عليه الأردن ون�شره يف
اجلريدة الر�سمية .ومبا ي�سمح بوجود مفاو�ضة جماعية بني
االدارات احلكومية والعاملني ،لأنه من غري املعقول �أن يتم
التعامل مع االحتجاجات العمالية يف القطاع العام باعتبارها
تغيب ًا عن العمل ي�ستحق العقوبة.
� .9ضرورة تعديل ن�صو�ص قانون العمل املتعلقة مبفهوم النزاع
العمايل و�آليات ت�سوية النزاعات العمالية ،والتي اثبتت ف�شلها
الذريع يف ايجاد حلول عادلة للنزاعات العمالية املتفاقمة،
وبات مطلوب ًا ا�ستخدام �آليات وتقنيات جديدة لت�سوية النزاعات
العمالية ،ومبا ين�سجم مع ن�صو�ص اتفاقية منظمة العمل الدولية
رقم  98املتعلقة بحق التنظيم واملفاو�ضة اجلماعية.
� .10ضرورة زيادة فاعلية عمليات التفتي�ش التي تقوم بها وزارة العمل
على �سوق العمل ل�ضمان تطبيق ن�صو�ص قانون العمل ،وهذا
يتطلب زيادة خم�ص�صات وزارة العمل يف املوازنة العامة ،ليت�سنى
للوزارة زيادة اعداد املفت�شني وتطوير قدراتهم التفتي�شية.
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