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مقدمة
يعمل مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية ،وفي إطار برنامج المرصد العمالي األردني،
الذي جرى اطالقه في النصف الثاني من عام  ،2009على رصد ومتابعة كافة سياسات العمل في
األردن ،الى جانب االنتهاكات التي تمارس في سوق العمل األردني ،باإلضافة الى رصد ومتابعة
التحوالت والحراكات العمالية والتي تعبر عن نفسها على شكل احتجاجات.
ويعمل المركز منذ عام  2010على اعداد واطالق تقرير سنوي يرصد من خالله االحتجاجات
العمالية التي تجري في األردن ،وذلك بعد تنامي اعدادها بشكل ملفت خالل الفترة الزمنية
السابقة .وهذا هو التقرير السنوي الخامس ضمن سلسلة التقارير السنوية التي ترصد مختلف
أنواع االحتجاجات العمالية سواء اضرابات أو اعتصامات أو تهديد بها وبغض النظر عن أعداد
المشاركين في هذه االحتجاجات.
وتأتي أهمية إعداد هذا التقرير استنادا الى فرضية يتبناها فريق المركز تتمثل في أن االحتجاجات
العمالية أياً كان شكلها أو حجمها هي تعبير عن اختالالت اجتماعية في عالقات العمل بين طرفيها
العاملين من جهة وأصحاب العمل واالدارات العليا في القطاعين العام والخاص من جهة أخرى،
وأنها أحد أبرز أشكال االحتجاجات االجتماعية ،التي ووفقا لمختلف نظريات التغيير االجتماعي
تعتبر المحرك األساسي لعمليات التغيير والتحول االجتماعي.
ويأمل المركز من اعداد هذ التقرير بشكل دوري أن يوفر معلومات دقيقة لكافة اصحاب المصالح
من باحثين وسياسيين وأحزاب سياسية وبرلمانيين واعالميين عن واقع الحركات االحتجاجية
للعاملين في األردن وخصائصها وسياقاتها االجتماعية واالقتصادية والسياسية ،األمر الذي يساعد
في فهم المحركات الحقيقية لعمليات التحول االجتماعي التي يشهدها األردن ،وكذلك يساعد على
تطوير تشريعات وسياسات تسهم في تخفيف حدة التوترات واالختالالت االجتماعية.

أحــمــــد عــــــــوض
مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية
المدير العام
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مدخـــل

تعد االحتجاجات العاملية من أهم مظاهر االحتجاجات
االجتامعية ،التي تعترب املحرك األسايس لعمليات التغيري
االجتامعي واالقتصادي .وميكن االشارة هنا اىل أن عمليات
التغيري االجتامعي تسري وفق أسس وقواعد خاصة
باملجتمعات وطبيعة البنى االجتامعية املكونة لها .وهذه
البنى عادة ما تتحدد وفق سامت العالقات بني مكونات
هذه املجتمعات .ولعل املكونني االجتامعيني األساسيني
ملختلف املجتمعات يتمثل يف العاملـــــني مبختلف
انواعهم من جهة ،وأصحاب األعمــال واالدارات العليا
يف القطاعني العام والخــاص من جهة ثانية .ويف هـــذا
السياق يأيت اهتمـام مركز الفينيق للدراسات االقتصادية
واملعلوماتية يف اصدار هذا التقرير بشكل دوري.
يهدف هذا التقرير إىل تقديم قراءة تحليلية اقتصادية
واجتامعية وسياسية ،ملختلف االحتجاجات العاملية
التي جرت يف األردن خالل عام  .2014وقد استخدم
فريق املرصد العاميل األردين املنهج الوصفي التحلييل يف
اعداده ،إذ جرت عملية رصد وتوثيق جميع االحتجاجات
العاملية من حيث نوعها والقطاع االقتصادي الذي جرت
فيه اىل جانب األسباب التي دفعت العاملني ومنظامتهم
النقابية عىل اختالف درجة نضوجها اىل االحتجاج
وأهداف هذه االحتجاجات ،ودور املنظامت النقابية
يف تنفيذها واملدد الزمنية التي استغرقتها وتوزيعها
جغرافياً وزمنياً.
وجرت عملية الرصد والتوثيق بأسلوبني ،األول التواصل
املبارش مع منفذي هذه االحتجاجات والوقوف عىل
تفاصيلها ،واألسلوب الثاين متثل يف تحليل التغطيات
الصحفية التي قامت بها وسائل اإلعالم األردنية التي

تنوعت ما بني صحف ورقية ،والكرتونية ومرئية
ومسموعة.
واالحتجاج وفقاً ألدبيات علم االجتامع ،يتمثل يف ذلك
الجهد الجامعي واملنظم الرامي إىل تغيري يف العالقات
االجتامعية املستقرة يف مجتمع معني ،من خالل اجراء
تغيري يف القواعد الناظمة لهذه البنى .واالحتجاج العاميل
وفق هذا املفهوم هو الجهد الجامعي الذي يقوم به
مجموعة من العاملني يف منشأة أو قطاع اقتصادي
معني بهدف تحسني رشوط العمل من خالل تعديل
التشــريعات والسياســــات والقواعد الناظمة لهذه
العالقات ،أو بهدف انفاذ ترشيعات وسياسات تحمي
حقوق العاملني.
ومن املعروف ان حق العاملني باإلرضاب هو حق مصان
ومضمون وفق العديد من معايري العمل الدولية الواردة
يف الرشعة العاملية لحقوق االنسان وعىل وجه الخصوص
العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية،
اىل جانب بعض اتفاقيات منظمة العمل الدولية وخاصة
اتفاقية رقم ( )87الخاصة بالحرية النقابية وحامية حق
التنظيم ،واعالن منظمة العمل الدولية للحقوق واملبادئ
األساسية يف العمل.
ويف األردن ،وعىل الرغم من الرتاجع امللموس يف حدة
االحتجاجات بشكل عام خالل عام  ،2014اال أن ظاهرة
االحتجاجات العاملية كأحد مظاهر االحتجاجات
االجتامعية ما زالت واضحة للعيان بالرغم من تراجع
أعدادها مقارنة مع سنوات الذروة خالل األعوام الثالثة
املاضية.
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االحتجاجات العمالية ..مؤشرات رقمية

انخفضت االحتجاجات العاملية املنفذة يف العام 2014
بشكل ملحوظ ،حيث بلغ عددها ( )474احتجاجا،
مقارنة مع أعدادها خالل السنوات الثالث املاضية.
ولعل هذا الرتاجع يف أعداد االحتجاجات العاملية خالل
عام  2014والذي بلغ عددها ( )474احتجاجا ،ال يعود
بشكل أسايس اىل تراجع حدة االختالالت يف عالقات
العمل كشكل من أشكال العالقات االجتامعية .وامنا جاء
استجابة لتأثري مجموعة من العوامل املرتبطة بطبيعة
التحوالت التي شهدتها املنطقة ،وارتفاع مستوى التوترات
السياسية واألمنية يف العديد من الدول املجاورة ،اىل
جانب املوقف املعلن من الحكومة بعدم االستجابة ألية
مطالب ذات طابع عاميل للعاملني يف القطاع العام ،رافقه
تدخالت من قبلها لدى القطاع الخاص بعدم االستجابة
ملطالب العاملني يف اطار االحتجاجات العاملية ،وكذلك
موقف االتحاد العام لنقابات العامل املناوئ لفكرة
مامرسة العاملني لحقهم يف االرضاب ،والذي أعلن ومورس
أكرث من مرة .باإلضافة اىل تدخالت العديد من األجهزة
الرسمية ملنع حدوث االحتجاجات العاملية ،واستخدام
القوة يف فض العديد منها ،وهذا ال ينفي ضعف قدرات
الحركات العاملية الناشئة يف استخدام أدوات املفاوضة
الجامعية بسبب حرمانهم منذ عقود من حق التنظيم
النقايب ،وبالتايل عدم توفر الحدود الدنيا من القدرات
املعرفية واملهاراتية لكيفية التعامل من االدارات العليا
واصحاب العمل ،األمر الذي أفشل غالبية االحتجاجات
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العاملية التي تم تنفيذها خالل السنوات القليلة
املاضية ،ودفع بالعديد من هذه الحراكات العاملية
ونشطائها النقابيني لإلحساس باإلحباط من جدوى تنفيذ
االحتجاجات .األمر الذي سيؤدي بالرضورة اىل تعميق
االختالالت االجتامعية وتأجيل انفجارها.
إضافة إىل ذلك تراجعت االحتجاجات العاملية بسبب
العنف املامرس من قبل بعض أصحاب العمل واالدارات
العليا يف القطاعني العام والخاص ،حيث تعرض العديد
من العاملني إىل اجراءات عقابية من قبلهم تشمل
الفصل من العمل أو التهديد به ،كذلك ايقاع عقوبات
ادارية تشمل تغيري طبيعة العمل ،والنقل من مكان
عمل إىل آخر ،والخصم من الرواتب ،مثل ما حدث مع
العاملني يف رشكة األبيض لألسمدة والكيامويات ،حيث
أقدمت الرشكة عىل فصل  7من العاملني فيها عىل إثر
املطالبة بتحسني رشوط العمل.
يضاف إىل ذلك التدخل املبارش عن طريق الضغط ،أو االغراء
لبعض العاملني املحتجني لدفعهم لالنسحاب من االحتجاج
العاميل ،ومكافأة العاملني الذين عارضوا االحتجاج عىل
حساب زمالءهم املحتجني ،إىل جانب ذلك الضغوطات
األمنية وفض عدد من االحتجاجات باستخدام القوة.
ويجدر اإلشارة أن عدد العاملني الذين شاركوا يف تنفيذ
االحتجاجات العاملية قدرت أعدادهم ب ( )250الف
عامل وعاملة ،شاركوا يف  349احتجاجا عاملياً من أصل
املجموع الكيل لالحتجاجات البالغ  474احتجاجا.
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الجدول رقم ( )1توزيع االحتجاجات العمالية خالل األعوام () 2014-2010
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أنواع االحتجاجات العمالية

توزعت االحتجاجات العاملية عىل أربعة أنواع،
متثلت يف االرضابات واالعتصامات ،والتهديدات بهذه
اإلجراءات ،وإيذاء النفس .وتصدرت االعتصامات هذه
االحتجاجات بنسبة  %56.5من مجمل االحتجاجات
بواقع  168احتجاجا ،تاله االرضابات حيث بلغ عددها
بنسبة  %26.2من مجمل االحتجاجات بواقع  124إرضاباً

عاملياً ،فيام بلغ عدد التهديدات بإجراءات احتجاجية
 65تهديدا بواقع  ،%13.7أما التهديد بإيذاء النفس أو
االنتحار فقد بلغ عددها  17احتجاجا بواقع  ،%3.6منها
ما كان مطالباً بتوفري فرص عمل ،أو للمطالبة بحقوق
مالية جراء إنهاء الخدمات من العمل ،أو احتجاجا عىل
إنهاء الخدمات من العمل.

الجدول رقم ( :)2توزيع االحتجاجات العمالية وفقا لنوع االحتجاج
نوع االحتجاجات

النسبة المئوية

عدد االحتجاجات
124
268
65
17
474

ارضاب
اعتصام
تهديد باالرضاب
محاولة إيذاء النفس
املجموع

%26.2
%56.5
%13.7
%3.6
%100

توزيع االحتجاجات العمالية وفقاً لنوع االحتجاج
%4
اﻋﺘﺼـــﺎم
إﺿـــﺮاب
ﺗﻬﺪﻳــــﺪ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻳﺬاء اﻟﻨﻔﺲ

%14
%26

%56

10

االحتجاجات العمالية يف الأردن 2014

بين القطاعين الخاص والعام

ُسجلت النسبة األكرب من االحتجاجات العاملية لعام
 2014يف القطاع الخاص ،إذ بلغت نسبتها  %45.5من
إجاميل االحتجاجات بواقع  216احتجاجا ،وهذا يخالف
ما كان عليه الواقع خالل السنوات الثالث املاضية حيث
كان االحتجاجات العاملية يف القطاع العام هي النسبة
األعىل .يعود هذا الرتاجع للعديد من األسباب أهمها
العقوبات التي لحقت عدد من العاملني يف القطاع،

والتعديالت التي أُجريت عىل نظام الخدمة املدنية،
وتشديد العقوبات عىل العاملني وفقا لهذا النظام ،حيث
سجل القطاع العام  178احتجاجاً بنسبة  %37.6من
إجاميل االحتجاجات يف العام  ،2014إىل جانب %16.9
من االحتجاجات نفذها متعطلون عن العمل ،طالبوا
بالحصول عىل فرص عمل بواقع  80احتجاجا ،وتركزت
احتجاجاتهم يف محافظات معان ،والطفيلة ،والكرك،
والعقبة.

الجدول رقم ( )3االحتجاجات العمالية وفقاً لقطاع العمل
عدد االحتجاجات

قطاع العمل

178
216
80
474

القطاع العام
القطاع الخاص
املتعطلون ععن العمل
املجموع

النسبة المئوية
%37.6
%45.5
%16.9
%100

االحتجاجات العمالية وفقاً لقطاع العمل
اﳌﺘﻌﻄﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم

%17
%37

%46
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االحتجاجات العمالية :أسباب وأهداف

تعددت األسباب التي نفذت ألجلها االحتجاجات
العاملية لتشمل املطالبة بزيادة األجور ،وتحسني املنافع
والحوافز للعاملني ،واالعرتاض عىل الفصل من العمل،
واملطالبة بالتثبيت يف العمل ،إىل جانب أسباب أخرى
سيتم استعراضها يف هذا الجانب من التقرير.
وللعام الخامس عىل التوايل ورغم تغري أولويات
العاملني من حيث ترتيب مطالبهم وأهميتها ،احتلت
االحتجاجات التي تهدف إىل زيادة األجور أو زيادة
العالوات أو املطالبة برواتب إضافية مثل الثالث عرش
والرابع عرش والخامس عرش والسادس عرش مقدمة
االحتجاجات العاملية خالل العام  ،2014إذ جرى تنفيذ
 153احتجاجا لهذه الغاية مشكّلة ما نسبته  %32.2من
مجمل االحتجاجات .ويشار هنا أن االحتجاجات املطالبة
برفع وتحسني معدالت األجور جاءت يف ظل ارتفاع
نسبة الفقر حيث بلغ خط الفقر املطلق (الغذايئ وغري
الغذايئ) عام  )813.7( 2010دينار للفرد سنوياً ،ولألرسة
املعيارية املكونة من  5.4فرد فإنه يبلغ  366دينارا ً
شهرياً ،هذا ويبلغ خط الفقر يف األردن لألرسة املعيارية
ما يقارب  400دينار شهرياً ،وتشري األرقام الرسمية أن
 %62من العاملني ومشرتيك الضامن االجتامعي يحصلون
عىل رواتب شهرية تبلغ  400دينار فام دون ،ومعدل
األجور يف األردن يبلغ  412دينارا ً ،وتؤكد األرقام الصادرة
عن دائرة اإلحصاءات العامة نهاية عام  2013هذا الواقع
الصعب ،عندما أشارت أن  %42من املشتغلني األردنيني
تقل رواتبهم الشهرية عن  300دينار ،وأن  %90من
املشتغلني تقل رواتبهم عن  500دينار شهرياً ،مبعنى
أن غالبية األرس ال تستطيع أن تغطي حاجاتها األساسية
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الغذائية وغري الغذائية .وقراءة متفحصة لهذه األرقام
كافية لتفسري كثافة االحتجاجات العاملية الهادفة إىل
تحسني األجور وأنها ستسري باتجاهات تصاعدية يف
املستقبل ،بسبب السياسات التقشفية التي متارسها
الحكومة وخاصة عىل األجور ،يضاف لذلك استمرار
الحد األدىن لألجور يف األردن عند مستويات منخفضة
والتي تبلغ  190دينارا ً شهرياً والذي يقل عن نصف خط
الفقر املطلق.
تال ذلك االحتجاج عىل تطبيق تعليامت وأنظمة جديدة
سببت أرضارا ً للعاملني بواقع  121احتجاجا مشكّلة ما
نسبته  %25.5من مجمل االحتجاجات ،فيام احتلت
املطالبات بالحصول عىل فرص عمل نفذها املتعطلون
عن العمل املركز الثالث بنسبة  %17وبواقع 80
احتجاجا .تالها املطالبة مبجموعة من املنافع بشكل
مشرتك ،إذ جرى تنفيذ  53احتجاجا ،مشكّلة ما نسبته
 %11.2من مجمل االحتجاجات ،وسجلت االحتجاجات
العاملية ضد عمليات الفصل من العمل بنسبة %5.7
بواقع  27احتجاجا ،ونتيجة لغياب االستقرار واألمن
الوظيفي للعاملني يف مواقع عملهم ،مبا يعنيه ذلك من
غياب ألسس العدالة ،نفذ العاملون  12احتجاجا وبنسبة
 %2.5للمطالبة بالتثبيت يف العمل ،أما االحتجاجات
املطالبة بتأسيس نقابات عاملية جديدة بلغت نسبتها
 %1.5بواقع  7احتجاجات ،أما االحتجاجات التي
طالبت بتوفري وسائل الصحة والسالمة املهنية يف العمل،
واالحتجاج عىل اعتقال عدد من العاملني ،وتوفري التأمني
الصحي ،إىل جانب املطالبة باإلجازات فبلغت نسبتها
 %4.4بواقع  21احتجاجا عاملياً.
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الجدول رقم ( )4توزيع االحتجاجات العمالية وفقاً ألسباب االحتجاج
أسباب االحتجاج

عدد االحتجاجات

النسبة المئوية

121

%25.5

80

%17

53

%11.2

27

%5.7

12

%2.5

7

%1.5

21

%4.4

153

أجـــــــــــور
االحتجاج عىل األنظمة والقوانني
املطالبة بتوفري فرص عمل
مجموعة من املطالب «املنافع»
االحتجاج عىل الفصل من العمل
املطالبة بالتثبيت يف العمل
تأسيس نقابات
()1
أخرى
املجموع

%32.2

%100

474
( )1صحة وسالمة مهنية ،اجازات ،تضامن مع عامل مرضبني ،تأمني صحي ،املطالبة باإلفراج عن املعتقلني

توزيع االحتجاجات العمالية وفقاً ألسباب االحتجاج
200
153

150

121
80
53
21
أﺧﺮى

7
ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﻧﻘﺎﺑﺎت

12
اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺜﺒﻴﺖ
ﰲ اﻟﻌﻤﻞ

27
اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻋﲆ أﺟــﻮر
اﻻﻧﻈﻤﺔ
ﺑﺘﻮﻓري
ﻋﲆ اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ "اﳌﻨﺎﻓﻊ" ﻓﺮص ﻋﻤﻞ واﻟﻘﻮاﻧني

100
50

0
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التوزيع على القطاعات االقتصادية

فقد نفذوا ما نسبته  %17من مجمل االحتجاجات بواقع
 80احتجاجا ،أما قطاع التعليم نفذ العاملون فيه 64
احتجاجا عامليا ،بنسبة  ،%13.4أما قطاع النقل شكلت
االحتجاجات فيه ما نسبته  %10.7بواقع  52احتجاجا،
والجدول املرفق يبني توزيع االحتجاجات عىل القطاعات
االقتصادية.

توزعت االحتجاجات العاملية التي جرت يف عام 2014
عىل عدد من القطاعات االقتصادية بدرجات متفاوتة ،إذ
شكلت احتجاجات العاملني يف قطاع الخدمات النسبة
األعىل والتي قاربت ربع االحتجاجات ،وشكلت ما نسبته
 %26.3بواقع  125احتجاجا ،أما املتعطلون عن العمل

الجدول رقم ( )5توزيع االحتجاجات العمالية وفقاً للقطاع االقتصادي
القطاع االقتصادي

قطاع الخدمات
قطاع العاطلون عن العمل
قطاع التعليم
قطاع النقل
قطاع الصناعة
قطاع البلديات
قطاع االنشاءات
قطاع الصحة
قطاع املياومة
قطاع الزراعة
قطاع اإلعالم
قطاع املياه
قطاع الغزل والنسيج
قطاع الكهرباء
املجموع
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عدد االحتجاجات

النسبة المئوية

80

%17.0

64

%13.4

51

%10.7

40

%8.4

26

%5.5

24

%5.1

18

%3.8

6

%1.3

5

%1.1

5

%1.1

2

%0.4

1

%0.2

27

%5.7

474

%100

125

%26.3
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توزيع االحتجاجات العمالية وفقاً للقطاع االقتصادي
150
125

120

40

60

27 26 24

ﻗﻄﺎع اﳌﻴﺎه

ﻗﻄﺎع اﻹﻋﻼم

ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ

ﻗﻄﺎع اﳌﻴﺎوﻣﺔ

ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ

ﻗﻄﺎع اﻻﻧﺸﺎءات

ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت

ﻗﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ

ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

نُفذت غالبية االحتجاجات العاملية وللعام الخامس
عىل التوايل من قبل مجموعات عاملية ال يوجد لها
أطر نقابية تنظمها ،اذ بلغت نسبة االحتجاجات التي
تم تنفيذها من قبل هذه املجموعات  %62.4بواقع
 296احتجاجا ،فيام نفذت النقابات العاملية ولجانها
(الرسمية ،واملستقلة)  70احتجاجا بنسبة  %14.8من
مجمل االحتجاجات ،أما النقابات املهنية فقد نفذت
ما نسبته  %5.9من االحتجاجات بواقع  28احتجاجا،
أما املتعطلون عن العمل ،فقد نفذوا ما نسبته %16.9
بواقع  80احتجاجا من مجمل االحتجاجات.
وهذا يساعد ايضا يف تفسري ان غالبية االحتجاجات
العاملية مل تحقق أهدافها اىل جانب العوامل األخرى التي
سبق تناولها ،ألن العاملني الذين ال يسمح لهم بتنظيم

30
ﻗﻄﺎع اﻟﻌﺎﻃﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ

أدوار النقابات في االحتجاجات العمالية

80

ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت

2

5

5

6

18

51

64

90

0

انفسهم يف منظامت نقابية ،عادة ال ميتلكون القدرة
عىل اجراء مفاوضة جامعية ناجحة ،وغري قادرين عىل
تنظيم احتجاجاتهم بشكل ميكنها من تحقيق أهدافها.
ولعل حرمان غالبية العاملني يف األردن ويف القطاعني
العام والخاص من تنظيم أنفسهم نقابيا يفرس كرثة
االحتجاجات العاملية بشكل عام واستمرار بقائها عند
معدالت مرتفعة ،رغم تراجعها عن السنوات الثالث
املاضية ،اذ أن املنظامت النقابية الفعالة والدميقراطية
واملستقلة عادة ما تكون اكرث رشدا يف تطوير خطابها
النقايب وتطوير مطالبها لتكون أكرث عقالنية واكرث قابلية
للتطبيق ،وهي التي تكون تحركاتها لتحقيق مطالبها اكرث
كفاءة ،وينعكس ذلك عىل التخفيف من كرثة االحتجاجات
العاملية من جهة ،بسبب امتالكها ألدوات أخرى ملامرسة
املفاوضة الجامعية ،وتحقيق مطالبها من جهة أخرى.
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الجدول رقم ( )6توزيع االحتجاجات العمالية وفقاً للفئة التي قامت باالحتجاج
الفئة التي قامت باالحتجاج

العامل خارج إطار تنظيم نقايب
النقابات العاملية ولجانها
املتعطلون عن العمل
النقابات املهنية
املجموع

عدد االحتجاجات

النسبة المئوية

70

%14.8

80

%16.9

28

%5.9

474

%100

%62.4

296

توزيع االحتجاجات العمالية وفقاً للفئة التي قامت باالحتجاج
%6
اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ
اﳌﺘﻌﻄﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌامﻟﻴﺔ وﻟﺠﺎﻧﻬﺎ
اﻟﻌامل ﺧﺎرج اﻃﺎر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻘﺎيب

%17
%62

%15
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التوزيع الجغرافي لالحتجاجات العمالية

العقبة باملرتبة الثانية بواقع  59احتجاجا بنسبة ،%12.4
والعقبة كام هو معروف تزداد أهميتها االقتصادية
يف األردن عاما بعد عام ،وقد تركزت االحتجاجات يف
قطاع املوانئ ،سواء امليناء الرسمي أو ميناء الحاويات
وغريها من املؤسسات .وحلت الكرك ثالثا إذ نفذ فيها
 32احتجاجا وبنسبة  ،%6.8غالبيتها الكبرية للعاملني يف
القطاع العام .والجدول املرفق يبني توزيع االحتجاجات
عىل املحافظات.

احتلت العاصمة عامن املرتبة األوىل يف عدد االحتجاجات
بواقع  180احتجاجا وبنسبة  38%من مجمل
االحتجاجات ،وذلك يعود اىل تركز غالبية قطاعات
األعامل يف القطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام يف
العاصمة عامن ،وبالتايل فإن غالبية العاملني يعملون
يف عامن ،والنسبة األكرب من السكان يقيمون يف عامن،
وانعكس ذلك عىل تركز االحتجاجات يف عامن .تالها

الجدول رقم ( )7توزيع االحتجاجات العمالية وفقاً للمحافظة
الفئة التي قامت باالحتجاج

عامن
العقبة
الكرك
معان
عجلون
الطفيلة
املفرق
إربد
أكرث من محافظة
الزرقاء
جرش
مأدبا
البلقاء
املجموع

عدد االحتجاجات

النسبة المئوية

59

%12.4

32

%6.8

31

%6.5

30

%6.3

28

%5.9

27

%5.7

26

%5.5

25

%5.3

11

%2.3

10

%2.1

9

%1.9

6

%1.3

474

%100

180

%38.0
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توزيع االحتجاجات العمالية وفقاً للمحافظة
180

200
150
100

59

6

9

10

11

اﻟﺒﻠﻘﺎء

ﻣﺄدﺑﺎ

ﺟﺮش

اﻟﺰرﻗﺎء

25

26

27

32

0
أﻛرث ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ

إرﺑﺪ

اﳌﻔﺮق

اﻟﻄﻔﻴﻠﺔ

ﻋﺠﻠﻮن

ﻣﻌﺎن

اﻟﻜﺮك

اﻟﻌﻘﺒﺔ

أما بالنسبة لتوزيع االحتجاجات وفقا لألشهر ،فقد تركزت
االحتجاجات خالل األشهر من عام  ،2014إذ بلغت نسبة
االحتجاجات يف الربع األول من عام .)%43.4( 2014
وقد احتل شهر آذار املرتبة االوىل بواقع  99احتجاجا
بنسبة  ،20.9تاله شهر شباط بواقع  59احتجاجا بنسبة
 ،%12.4فيام احتل شهر كانون الثاين املرتبة الثالثة
بواقع  48احتجاجا بنسبة  ،%10.1وهذا يعود بشكل
رئييس اىل أن توقعات العاملني تكون عالية بالحصول
عىل منافع اضافية وخاصة يف مجال األجور والعالوات
يف بدايات السنة املالية واطالعهم عىل التقارير املالية

ﻋامن

التوزيع الزمني االحتجاجات العمالية

18

28

30

31

50

الصادرة عن املنشآت التي يعملون فيها ،هذا يف القطاع
الخاص ،أما يف القطاع العام ،فإن العاملني يسعون من
وراء تنفيذ احتجاجاتهم يف بداية العام اىل الحصول عىل
مخصصات يف موازنة الدولة بشقيها (الحكومة املركزية
واملؤسسات املستقلة) ،أو لالعرتاض عىل عدم اعتامد
مخصصات اضافية لهم.
من جانب آخر انخفض عدد االحتجاجات العاملية يف
شهر متوز وبلغت  18احتجاجا بنسبة  ،%3.8وهذا
يعود بشكل رئييس اىل أن هذا الشهر كان يصادف شهر
رمضان ،والذي عادة ما ترتاجع فيه النشطات العامة.
والجدول املرفق يبني توزيع االحتجاجات عىل األشهر.
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الجدول رقم ( )8توزيع االحتجاجات العمالية وفقاً لألشهر
كانون الثاين
شباط
آذار
نيسان
أيار
حزيران
متوز
آب
أيلول
ترشين األول
ترشين الثاين
كانون األول
املجموع

الشهر

عدد االحتجاجات

النسبة المئوية

59

%12.4

99

%20.9

29

%6.1

38

%8.0

29

%6.1

18

%3.8

32

%6.8

44

%9.3

24

%5.1

20

%4.2

34

%7.2

474

%100

%10.1

48

توزيع االحتجاجات العمالية وفقاً لألشهر
99

100
80
59
48

44
34
20

32

24

29

38

60
40

29

18

20
0

ﻛﺎﻧﻮن اﻷول

ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎين

ﺗﴩﻳﻦ اﻷول

أﻳﻠﻮل

آب

متــــﻮز

ﺣﺰﻳﺮان

أﻳــــﺎر

ﻧﻴﺴﺎن

آذار

ﺷﺒﺎط

ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎين
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المدد الزمنية لالحتجاجات العمالية

غالبية هذه االحتجاجات يف تحقيق أهدافها ،إذ أن
غالبيتها تتم بدون تخطيط مسبق بارتجالية عالية .تال
ذلك االحتجاجات التي استمرت ملدد زمنية ترتاوح ما
بني يومان وثالثة ايام 40 ،احتجاجا بنسبة ( )%8.4من
مجمل االحتجاجات ،وتوزعت االحتجاجات األخرى عىل
مدد زمنية مختلفة.

امللفت يف تحليل املدد الزمنية لالحتجاجات العاملية
التي تم تنفيذها يف األردن خالل عام  2014ان ثلثيها
استمر ليوم واحد فقط ،وهذا يدل عىل أن غالبية
االحتجاجات كانت تستهدف ايصال رسائل اىل أصحاب
األعامل أو االدارات العليا فقط .وهذا يفرس أيضا فشل

الجدول رقم ( )9توزيع االحتجاجات العمالية وفقاً للمدة الزمنية لالحتجاجات
عدد أيام االحتجاج

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

20

عدد االحتجاجات

النسبة المئوية

40

%8.4

9

%1.9

22

%4.6

5

%1.1

5

%1.1

5

%1.1

65
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%68.1
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توزيع االحتجاجات العمالية وفقاً للمدة الزمنية لالحتجاجات
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أﻛرث ﻣﻦ  20ﻳﻮم

 20-16ﻳﻮم

 15-11ﻳﻮم

 10-6ﻳﻮم

 5-4ﻳﻮم

 3-2ﻳﻮم

سجل املشهد االحتجاجي يف عام  2014تغريا يف طرق
تعامل الحكومة وأجهزتها املختلفة مع االحتجاجات
العاملية ،وأصبح املوقف الحكومي اكرث انحيازا ملواقف
أصحاب العمل ،وتشجيعها عىل عدم تلبية مطالب
العاملني املحتجني ،وعدم استجابة الحكومة ملطالب
املحتجني العاملني يف القطاع العام الذين نفذوا ما
يقارب ثلث االحتجاجات ،هذا اىل جانب دفعها أي
الحكومة لبعض األجهزة األمنية للتدخل لوقف بعض
االحتجاجات العاملية بالقوة.
وشهدت العديد من االحتجاجات العاملية تدخال مبارشا

0
ﻳﻮم واﺣﺪ

استخدام العنف مع االحتجاجات العمالية

5

22

9

40

50

من قبل األجهزة األمنية لوقفها بالقوة ،وبلغ عددها ما
يقارب  29احتجاجا ،ال بل أن بعض االحتجاجات تم فيها
اعتقال املمثلني النقابيني ملدد زمنية متفاوتة لقيامهم
بتنفيذ ارضاباتهم .وهنالك اشكال أخرى من التدخالت
الحكومية وأجهزتها األمنية متثلت يف التهديدات املسبقة
للعاملني الذين يهددون باالحتجاج ،أو تهديدهم أثناء
تنفيذ االحتجاج .وابرز أمثلة ذلك ما حدث مع العاملني
يف رشكة ميناء الحاويات واعتقال  29عامال وناشطا نقابيا،
من العاملني يف الرشكة ،إىل جانب اعتقال  3من أعضاء
النقابة العامة للعاملني يف املوانئ والتخليص.
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الخالصة والتوصيات

يتضح من التقرير أن هنالك تراجعاً ملموساً يف أعداد
االحتجاجات العاملية التي تم تنفيذها يف عام 2014
مقارنة مع أعدادها خالل األعوام الثالثة املاضية .وقدرت
أعداد املشاركني يف هذه االحتجاجات بـ ( )250الف
عامل .غالبية االحتجاجات اتخذت شكل االعتصام ،وعدد
االحتجاجات العاملية يف القطاع الخاص كان أكرب من
القطاع العام ،ثلت االحتجاجات العاميل تقريبا تركز عىل
املطالبة بتحسني األجور والعالوات ،وربع االحتجاجات
العاملية تركزت يف قطاع الخدمات ،وغالبيتها تم تنفيذها
من مجموعات عاملية محرومني من حق التنظيم النقايب،
وأكرث من ثلت االحتجاجات بقليل نفذت يف العاصمة
عامن ،واقلها يف محافظة البلقـــاء ،هذا اىل جانب أن
 %43.4من االحتجاجات تم تنفيذها خالل الربع األول
من العام ،باإلضافة اىل أن ثلثي االحتجاجات استغرق
تنفيذها يوم واحد فقط.
ويويص التقرير مبا ييل:
 .1رضورة تطبيق مبادئ ومعايري العمل الالئق
مبختلف عنارصه عىل جميع العاملني بأجر يف
األردن.
 .2رضورة اعادة النظر يف مستويات األجور يف
القطاعني العام والخاص باتجاه زيادتها ألن
مستوياتها منخفضة.
 .3رضورة اعادة النظر بشكل ملموس بالحد األدىن
لألجور ،إذ أن مستواه يقل عن نصف خط الفقر
املطلق ،ورضورة ربطه مبعدالت التضخم.
 .4رضورة وضع حد أعىل لألجور ،إذ أنه ويف ذات
الوقت الذي تقل فيه رواتب ما يقارب ثلثي
العاملني بأجر يف األردن عن  400دينار شهرياً فإن
هنالك العديد من كبار املوظفني يعملون يف ذات

املؤسسات يف القطاعني العام والخاص يحصلون
عىل رواتب مرتفعة جدا ً ،األمر الذي يزيد من
مستويات التفاوت االجتامعي.
 .5رضورة توسيع مظلة الضامن االجتامعي لتشمل
جميع العاملني يف األردن ،إذ أن ما يقارب نصف
العاملني يف األردن ال يتمتعون بأي شكل من
اشكال الحامية االجتامعية ،كذلك هنالك رضورة
لشمول جميع مشرتيك الضامن االجتامعي مبظلة
التامني الصحي ،ألن ما يقارب نصف العاملني يف
األردن ال يتمتعون بالتأمني الصحي ،وما يقارب
ثلث املواطنني ال يتمتعون بأي شكل من أشكال
التأمني الصحي.
 .6رضورة تعديل نص املادة  31من قانون العمل
األردين واملتعلقة بإعادة هيكلة املؤسسات والتي
تسمح بعمليات الفصل الجامعي من العمل.
 .7رضورة تعديل نصوص قانون العمل املتعلقة
بتشكيل النقابات العاملية والسامح لجميع العاملني
بأجر يف األردن بتشكيل نقاباتهم بحرية ،وإلغاء
احتكار متثيل العامل من النقابات العاملية القامئة
التي تفتقر ألبسط قواعد العمل الدميقراطي ،وال
تسمح بتجديد قياداتها ،ولتصبح نصوص القانون
متوامئة مع التعديالت الدستورية التي جرت
مؤخرا ،ولتنسجم عملية تأسيس النقابات العاملية
مع نصوص العهد الدويل للحقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية الذي صادق عليه األردن
ونرشه يف الجريدة الرسمية ،مع رضورة االرساع
باملصادقة عىل اتفاقية منظمة العمل الدولية
رقم  87املتعلقة بالحرية النقابية وحامية حق
التنظيم ،فالقيود املفروضة عىل العاملني يف األردن
بحرمانهم من تشكيل نقابات عاملية مل متنعهم من
تشكيل هذه النقابات واملطلوب اجراء تعديالت
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عىل القانون تعرتف باألمر الواقع.
 .8رضورة تعديل نصوص نظام الخدمة املدنية ليسمح
للعاملني يف القطاع العام من تأسيس نقاباتهم
بحرية ومبا يضمن حقوقهم املنصوص عليها يف
التعديالت الدستورية التي جرت يف عام 2011
وقرار املحكمة الدستورية التفسري رقم  6لعام
 ،2013والذي ضمن للعاملني يف القطاع العام حق
تشكيل نقابات خاصة بهم ،ولتنسجم مع نصوص
العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية
والثقافية الذي صادق عليه األردن ونرشه يف
الجريدة الرسمية .ومبا يسمح بوجود مفاوضة
جامعية بني االدارات الحكومية والعاملني ،ألنه
من غري املعقول أن يتم التعامل مع االحتجاجات
العاملية يف القطاع العام باعتبارها تغيبا عن العمل
يستحق العقوبة.
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 .9رضورة تعديل نصوص قانون العمل املتعلقة
مبفهوم النزاع العاميل وآليات تسوية النزاعات
العاملية ،والتي اثبتت فشلها الذريع يف ايجاد
حلول عادلة للنزاعات العاملية املتفاقمة ،وبات
مطلوبا استخدام آليات وتقنيات جديدة لتسوية
النزاعات العاملية ،ومبا ينسجم مع نصوص اتفاقية
منظمة العمل الدولية رقم  98املتعلقة بحق
التنظيم واملفاوضة الجامعية.
 .10رضورة زيادة فاعلية عمليات التفتيش التي
تقوم بها وزارة العمل عىل سوق العمل لضامن
تطبيق نصوص قانون العمل ،وهذا يتطلب زيادة
مخصصات وزارة العمل يف املوازنة العامة ،ليتسنى
للوزارة زيادة اعداد املفتشني وتطوير قدراتهم
التفتيشية.

