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 تقديــم

اإطار  ويف  واملعلوماتية،  االقت�صادية  للدرا�صات  الفينيق  مركز  يعمل 
 ،2009 عام  يف  اإطالقه  جرى  الذي  االأردين،  العمايل  املر�صد  برنامج 
ر�صد  جانب  اإىل  االأردن،  يف  العمل  �صيا�صات  كافة  ومتابعة  ر�صد  على 
ومتابعة التحوالت واحلراكات العمالية والتي تعرب عن نف�صها على �صكل 
العاملني  على  تقع  التي  االنتهاكات  توثيق  اىل  باال�صافة  احتجاجات، 
مبختلف اأنواعها، �صواء يف حقهم يف �صروط عمل مر�صية وعادلة اأو يف 

حقهم يف التنظيم النقابي واملفاو�صة اجلماعية والتجمع ال�صلمي. 

ير�صد  �صنوي  تقرير  واإطالق  اإعداد  على   2010 عام  منذ  املركز  ويعمل 
واجتاهاتها  االأردن،  يف  جتري  التي  العمالية  االحتجاجات  خالله  من 
�صل�صلة  �صمن  ال�صاد�س  ال�صنوي  التقرير  هو  وهذا  واأهدافها.  واأنواعها 
التقارير ال�صنوية التي تر�صد خمتلف اأنواع االحتجاجات العمالية �صواء 

ا�صرابات اأو اعت�صامات اأو تهديد بها.

فريق  يتبناها  فر�صية  اإىل  ا�صتناداً  التقرير  هذا  اإعداد  اأهمية  وتاأتي 
املركز تتمثل يف اأن االحتجاجات العمالية اأياً كان �صكلها اأو حجمها، هي 
تعبري عن اختالالت اجتماعية يف عالقات العمل بني العاملني من جهة 
واأ�صحاب العمل واالإدارات العليا يف القطاعني العام واخلا�س من جهة 
ووفقاً  التي  االجتماعية،  االحتجاجات  اأ�صكال  اأبرز  اأحد  واأنها  اأخرى، 
لعمليات  االأ�صا�صي  املحرك  تعترب  االجتماعي  التغيري  نظريات  ملختلف 

التغيري والتحول االجتماعي التي حتدث يف اأي دولة وجمتمع.

معلومات  يوفر  اأن  دوري  ب�صكل  التقرير  هذ  اإعداد  من  املركز  وياأمل 
�صيا�صية  واأحزاب  امل�صالح من باحثني و�صيا�صيني  اأ�صحاب  دقيقة لكافة 
يف  للعاملني  االحتجاجية  احلركات  واقع  عن  واإعالميني  وبرملانيني 
وال�صيا�صية،  واالقت�صادية  االجتماعية  و�صياقاتها  وخ�صائ�صها  االأردن 
التغري  لعمليات  احلقيقية  املحركات  فهم  يف  ي�صاعد  الذي  االأمر 
وكذلك  االأردن،  ي�صهدها  التي  وال�صيا�صي  واالقت�صادي  االجتماعي 
ي�صاعد على تطوير ت�صريعات و�صيا�صات ت�صهم يف تخفيف حدة التوترات 

واالختالالت االجتماعية.
اأحمد عو�س
مركز الفينيق للدرا�صات االقت�صادية واملعلوماتية
املدير العام
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مدخل:

تعد االحتجاجات العمالية من اأهم مظاهر االحتجاجات 
لعمليات  االأ�صا�صي  املحرك  تعترب  والتي  االجتماعية، 
هنا  االإ�صارة  وميكن  واالقت�صادي.  االجتماعي  التغيري 
اأ�ص�س  وفق  ت�صري  االجتماعي  التغيري  عمليات  اأن  اإىل 
االجتماعية  البنى  وطبيعة  باملجتمعات  خا�صة  وقواعد 
طبيعة  وفق  تتحدد  ما  عادة  البنى  وهذه  لها.  املكونة 
ولعل  املجتمعات.  هذه  مكونات  خمتلف  بني  العالقات 
املجتمعات  ملختلف  االأ�صا�صيني  االجتماعيني  املكونني 
يتمثل يف العاملني مبختلف اأنواعهم من جهة، واأ�صحاب 
واخلا�س  العام  القطاعني  يف  العليا  واالإدارات  االأعمال 
مركز  اهتمام  ياأتي  ال�صياق  هذا  ويف  ثانية.  جهة  من 
اإ�صدار  يف  واملعلوماتية  االقت�صادية  للدرا�صات  الفينيق 

هذا التقرير ب�صكل دوري.

يهدف هذا التقرير اإىل تقدمي قراءة حتليلية اقت�صادية 
العمالية  االحتجاجات  ملختلف  و�صيا�صية،  واجتماعية 
التي جرت يف االأردن خالل عام 2015. وقد ا�صتخدم فريق 
يف  التحليلي  الو�صفي  املنهج  االأردين  العمايل  املر�صد 
اإعداده، اإذ جرت عملية ر�صد وتوثيق جميع االحتجاجات 
الذي  االقت�صادي  والقطاع  نوعها  حيث  من  العمالية 
العاملني  دفعت  التي  االأ�صباب  جانب  اإىل  فيه،  جرت 
وم�صتوى  اأنواعها  اختالف  على  النقابية  ومنظماتهم 
االحتجاجات،  هذه  واأهداف  االحتجاج،  اإىل  تطورها 
التي  النقابية يف تنفيذها واملدد الزمنية  املنظمات  ودور 

ا�صتغرقتها وتوزيعها جغرافياً وزمنياً.

وجرت عملية الر�صد والتوثيق باأ�صلوبني، االأول التوا�صل 
على  والوقوف  االحتجاجات  هذه  منفذي  مع  املبا�صر 
التغطيات  حتليل  يف  متثل  الثاين  واالأ�صلوب  تفا�صيلها، 
االإعالم  و�صائل  بها  قامت  التي  االعالمية  ال�صحفية 

االأردنية املختلفة لهذه االحتجاجات. 

ذلك  يتمثل يف  االجتماع،  علم  الأدبيات  وفقاً  واالحتجاج 
اجلهد اجلماعي واملنظم الرامي اإىل تغيري يف العالقات 
االجتماعية امل�صتقرة يف جمتمع معني، من خالل اإجراء 
واالحتجاج  البنى.  لهذه  الناظمة  القواعد  يف  تغيري 
الذي  اجلماعي  اجلهد  هو  املفهوم  هذا  وفق  العمايل 
قطاع  اأو  من�صاأة  يف  العاملني  من  جمموعة  به  يقوم 
اقت�صادي معني بهدف حت�صني �صروط العمل من خالل 
تعديل الت�صريعات وال�صيا�صات والقواعد  الناظمة لهذه 
حتمي  و�صيا�صات  ت�صريعات  انفاذ  بهدف  اأو  العالقات، 

حقوق العاملني. 

ومن املعروف اأن حق العاملني باالإ�صراب هو حق م�صان 
وم�صمون وفق العديد من معايري العمل الدولية الواردة 
يف ال�صرعة العاملية حلقوق االن�صان وعلى وجه اخل�صو�س 
واالجتماعية  االقت�صادية  للحقوق  الدويل  العهد 
العمل  منظمة  اتفاقيات  بع�س  جانب  اإىل  والثقافية، 
باحلرية  اخلا�صة   )87( رقم  اتفاقية  وخا�صة  الدولية 
العمل  منظمة  واإعالن  التنظيم،  حق  وحماية  النقابية 

الدولية للحقوق واملبادئ االأ�صا�صية يف العمل.

امللمو�س يف حدة  الرتاجع  الرغم من  االأردن، وعلى  ويف 
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اأن ظاهرة  اإال  االحتجاجات ب�صكل عام خالل عام 2015، 
االحتجاجات  مظاهر  كاأحد  العمالية  االحتجاجات 
االجتماعية، ما زالت وا�صحة للعيان بالرغم من تراجع 
اأعدادها مقارنة مع �صنوات الذروة خالل االأعوام القليلة  

املا�صية.
 

االحتجاجات العمالية.. موؤ�صرات رقمية

 2015 العام  يف  املنفذة  العمالية  االحتجاجات  انخف�صت 
ب�صكل ملحوظ، حيث بلغ عددها )236( احتجاجاً، مقارنة 
مع اأعدادها خالل ال�صنوات القليلة املا�صية. حيث بلغت 
)474( احتجاجا يف عام 2014، و )890( احتجاجا يف عام 
2013. واجلدول رقم )1( يو�صح اأعداد هذه االحتجاجات 

خالل االأعوام )2010 - 2015(.

اجلدول رقم )1(
توزيع االحتجاجات العمالية خالل االأعوام )2015-2010 (

عدد االحتجاجاتال�صنة
2010139
2011828
2012901
2013890
2014474
2015236

3468املجموع
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العمالية  االحتجاجات  اأعداد  يف  الرتاجع  هذا  ولعل 
خالل عام 2015، ال يعود ب�صكل اأ�صا�صي اإىل تراجع حدة 
االختالالت يف عالقات العمل ك�صكل من اأ�صكال العالقات 
من  جمموعة  لتاأثري  ا�صتجابة  جاء  واإمنا  االجتماعية. 
�صهدتها  التي  التحوالت  بطبيعة  املرتبطة  العوامل 
املنطقة، وارتفاع م�صتوى التوترات ال�صيا�صية واالأمنية يف 
العديد من الدول املجاورة، اإىل جانب املوقف املعلن من 
احلكومة بعدم اال�صتجابة الأية مطالب ذات طابع عمايل 
قبلها  من  تدخالت  رافقه  العام،  القطاع  يف  للعاملني 
لدى القطاع اخلا�س بعدم اال�صتجابة ملطالب العاملني 
االحتاد  موقف  وكذلك  العمالية،  االحتجاجات  اإطار  يف 

العاملني  ممار�صة  لفكرة  املناوئ  العمال  لنقابات  العام 
حلقهم يف االإ�صراب، والذي اأعلن ومور�س اأكرث من مرة. 
الر�صمية  االأجهزة  من  العديد  تدخالت  اإىل  باالإ�صافة 
يف  القوة  وا�صتخدام  العمالية،  االحتجاجات  حدوث  ملنع 
قبل  من  املمار�س  العنف  جانب  اىل  منها،  العديد  ف�س 
القطاعني  يف  العليا  واالإدارات  العمل  اأ�صحاب  بع�س 
اإىل  العاملني  من  العديد  تعر�س  حيث  واخلا�س،  العام 
اإجراءات عقابية من قبلهم ت�صمل الف�صل اأو التهديد به، 
اإدارية ت�صمل تغيري طبيعة العمل،  اإيقاع عقوبات  كذلك 

والنقل من مكان عمل اإىل اآخر، واخل�صم من الرواتب.
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ي�صاف اإىل ذلك التدخل املبا�صر عن طريق ال�صغط، اأو 
املحتجني لدفعهم لالن�صحاب  العاملني  االغراء لبع�س 
الذين  العاملني  ومكافاأة  العمالية،  االحتجاجات  من 
املحتجني،  زمالئهم  ح�صاب  على  االحتجاج  عار�صوا 
من  عدد  وف�س  االأمنية  ال�صغوطات  ذلك  جانب  اإىل 

االحتجاجات با�صتخدام القوة.

العمالية  احلركات  قدرات  �صعف  ذلك  اىل  ي�صاف 
املفاو�صة  اأدوات  ا�صتخدام  جمال  يف  خا�صة  التنظيمية، 
اجلماعية ب�صبب حرمانهم منذ عقود من حق التنظيم 
النقابي، وبالتايل عدم توفر احلدود الدنيا من القدرات 
العليا  االإدارات  مع  التعامل  لكيفية  واملهاراتية  املعرفية 
واأ�صحاب العمل، االأمر الذي اأف�صل غالبية االحتجاجات 
العمالية التي مت تنفيذها خالل ال�صنوات املا�صية، ودفع 
بالعديد من هذه احلراكات العمالية ون�صطائها النقابيني 
االحتجاجات.  تنفيذ  جدوى  من  باالإحباط  لالإح�صا�س 
وجممل ذلك �صيوؤدي بال�صرورة اإىل تعميق االختالالت 

االجتماعية وتاأجيل انفجارها.

ويجدر االإ�صارة اأن عدد العاملني الذين �صاركوا يف تنفيذ 
االحتجاجات العمالية قدرت اأعدادهم بـ )180( األف عامل 
وعاملة، �صاركوا يف )95%( من االحتجاجات، بواقع 225 
احتجاجاً عمالياً من اأ�صل املجموع الكلي لالحتجاجات 

البالغ 236 احتجاجاً.

اأنواع االحتجاجات العمالية
متثلت  اأنواع،  اأربعة  على  العمالية  االحتجاجات  توزعت 
يف اال�صرابات واالعت�صامات، والتهديد بهذه االإجراءات، 
واإيذاء النف�س. وت�صدرت االعت�صامات هذه االحتجاجات 
 )128( بواقع  االحتجاجات  جممل  من   %54.2 بن�صبة 
ا�صراباً   63 بلغ عددها  اال�صرابات حيث  احتجاجاً، تاله 
فيما  االحتجاجات،  جممل  من   %26.7 بن�صبة  عمالياً 
احتجاجية )23( تهديداً  باإجراءات  التهديدات  بلغ عدد 
االنتحار  اأو  النف�س  باإيذاء  التهديد  اأما   ،%9.7 بواقع 
كان  ما  منها   ،%9.3 بواقع  حالة   )22( عددها  بلغ  فقد 
مطالباً بتوفري فر�س عمل، اأو للمطالبة بحقوق مالية 
جراء اإنهاء اخلدمات من العمل، اأو احتجاجاً على اإنهاء 
اخلدمات من العمل. ويف هذا املجال فقد انتحر ثالثة 
يف  ثالثيني  �صاب  اأحدهم   ،2015 عام  خالل  اأ�صخا�س 
نف�صه احتجاجا على عدم  الطفيلة قام بحرق  حمافظة 
على  منزل  عاملة  اأقدمت  فيما  له،  عمل  فر�صة  توفر 
االنتحار يف منطقة �صاحية النخيل/ عمان، عن طريق 
�صنق نف�صها بوا�صطة حبل علقته يف غرفتها باملنزل الذي 
تعمل فيه،  كذلك اأقدمت عاملة حتمل اجلن�صية الكينية 
عن  االأردنية/عمان،  اجلامعة  منطقة  يف  االنتحار  على 
طريق القاء نف�صها من الطابق الثاين الحدى البنايات.

توؤدي  مل  االنتحار   حماوالت  من  العديد  جرت  فيما 
�صخ�س  اقدم  حيث  باالنتحار،  التهديد  اأو  الوفاة  اىل 
عمل  فر�س  بتوفري  للمطالبة  بنف�صه  النار  ا�صعال  على 
االنتحار  ع�صريني  �صاب  وحاول  عمان،  العا�صمة  يف 
لالت�صاالت  برج  من  له،  عمل  فر�صة  بتوفري  مطالبا 
واآخر  الكرك،  اجلنوبية/  االأغوار  بلواء  ال�صايف  غور  يف 
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االأ�صباب،  لذات  عمان  القلعة/  جبل  يف  باالنتحار  هدد 
فيما هدد �صابني باالنتحار من فوق مبنى �صلطة العقبة 
االقت�صادية اخلا�صة / العقبة، واآخر هدد باالنتحار من 
على برج لالت�صاالت يف بلدة مليح/ لواء ذيبان- ماأدبا، 
فيما هدد مواطن يف الكرك بحرق نف�صه وحرق طفلته 
البالغة من العمر عام ون�صف، ما مل يتم اإعادته اإىل عمله 

الذي مت ف�صله منه، كذلك حاولت عاملة منزل بنغالية 
االنتحار من اعلى عامود كهرباء �صغط عايل يف منطقة 
العكوميه يف خريبة ال�صوق / عمان، كذلك حاولت �صيدة 
العمل،  من  ف�صلها  بعد  عمان  يف  االنتحار  خم�صينية 
الأ�صباب  النف�س  وايذاء  االنتحار  حماوالت  من  وغريها 

تتعلق بالعمل.

اجلدول رقم )2(
توزيع االحتجاجات العمالية وفقاً لنوع االحتجاج

الن�صبة املئويةعدد االحتجاجاتنوع االحتجاج
54.2%128اعت�صام
26.7%63ا�صراب

9.7%23تهديد باالحتجاج
9.3%22حماولة ايذاء النف�س

100%236املجموع

%9.7

%26.7

%9.3

%54.2
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بني القطاعني اخلا�ش والعام:
لعام  العمالية  االحتجاجات  من  االأكرب  الن�صبة  �ُصجلت  
من   %47.9 ن�صبتها  بلغت  اإذ  اخلا�س،  القطاع  يف   2015
اإجمايل االحتجاجات بواقع 113 احتجاجاً، وهذا يخالف 
املا�صية حيث كانت  ال�صنوات  الواقع خالل  ما كان عليه 
الن�صبة  هي  العام  القطاع  يف  العمالية  االحتجاجات 
االأعلى. ويعود هذا الرتاجع للعديد من االأ�صباب اأهمها 

العقوبات التي حلقت بعدد من العاملني يف القطاع العام، 
املدنية،  اخلدمة  نظام  على  اأُجريت  التي  والتعديالت 
وت�صديد العقوبات على العاملني وفقاً لهذا النظام، حيث 
نفذ العاملون يف القطاع العام 97 احتجاجاً بن�صبة %41.1 
من اإجمايل االحتجاجات يف العام 2015، اإىل جانب %11 
طالبوا  العمل،  عن  متعطلون  نفذها  االحتجاجات  من 

باحل�صول على فر�س عمل بواقع 26 احتجاجاً.

اجلدول رقم )3(
االحتجاجات العمالية وفقاً لقطاع العمل

الن�صبة املئويةعدد االحتجاجاتقطاع العمل
41.1%97القطاع العام

47.9%113القطاع اخلا�س
11.0%26املتعطلون عن العمل

100%236املجموع

%47.9

%11.0 %41.1
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االحتجاجات العمالية: اأ�صباب واأهداف

االحتجاجات  الأجلها  نفذت  التي  االأ�صباب  تعددت 
العمالية لت�صمل املطالبة بزيادة االأجور، وحت�صني املنافع 
واحلوافز للعاملني، واالعرتا�س على الف�صل من العمل، 
اأخرى  اأ�صباب  جانب  اإىل  العمل،  يف  بالتثبيت  واملطالبة 
فقد  التقرير.  من  اجلانب  هذا  يف  ا�صتعرا�صها  �صيتم 
احتلت االحتجاجات على تطبيق تعليمات واأنظمة جديدة 
العمالية  االحتجاجات  مقدمة  للعاملني  اأ�صراراً  �صببت 
لعام 2015 بواقع 78 احتجاجاً عمالياً م�صّكلة ما ن�صبته 
االحتجاجات  واحتلت  االحتجاجات،  جممل  من   %33.1
اأو  العالوات  زيادة  اأو  االأجور  زيادة  اإىل  تهدف  التي 
املطالبة برواتب اإ�صافية مثل الثالث ع�صر والرابع ع�صر 
واخلام�س ع�صر املرتبة الثانية يف االحتجاجات العمالية 
لهذه  احتجاجاً   52 تنفيذ  جرى  اإذ   ،2015 العام  خالل 
ن�صبته 22% من جممل االحتجاجات.  الغاية م�صّكلة ما 
وحت�صني  برفع  املطالبة  االحتجاجات  اأن  هنا  وي�صار 
الفقر حيث  ن�صبة  ارتفاع  االأجور جاءت يف ظل  معدالت 
بلغ خط الفقر املطلق )الغذائي وغري الغذائي( عام 2012 
)860( دينار للفرد �صنوياً، ولالأ�صرة املعيارية املكونة من 
 %10 لها  ي�صاف  �صهرياً،  ديناراً   380 يبلغ  فاإنه  فرد   5.3
لي�صل   ،2015-2102 ال�صنوات   خالل  الت�صخم  معدالت 
ديناراً   )417( املعيارية  لالأ�صرة  ال�صهري  الفقر  خط 
العاملني  من   %62 اأن  الر�صمية  االأرقام  وت�صري  �صهرياً. 
رواتب  على  يح�صلون  االجتماعي  ال�صمان  وم�صرتكي 

�صهرية تبلغ 400 دينار فما دون. ي�صاف لذلك ا�صتمرار 
احلد االأدنى لالأجور يف االأردن عند م�صتويات منخف�صة 
جدا والتي تبلغ 190 ديناراً �صهرياً والذي يقل عن ن�صف 

خط الفقر املطلق.

وجاءت االحتجاجات املطالبة مبجموعة من املنافع ب�صكل 
م�صرتك يف املرتبة الثالثة اإذ جرى تنفيذ 34 احتجاجاً، 
م�صّكلة ما ن�صبته 14.4% من جممل االحتجاجات. فيما 
نفذها  عمل  فر�س  على  باحل�صول  املطالبات  احتلت 
املتعطلون عن العمل املركز الرابع بن�صبة 12.7% وبواقع 

30 احتجاجاً. 

و�صجلت االحتجاجات العمالية �صد عمليات الف�صل من 
نتيجة  وذلك  احتجاجاً،   17 بواقع   %7.2 بن�صبة  العمل 
مواقع  يف  للعاملني  الوظيفي  واالأمن  اال�صتقرار  لغياب 
عملهم، مبا يعنيه ذلك من غياب ملعايري �صروط العمل 
املر�صية والعادلة، ونفذ العاملون 7 احتجاجات وبن�صبة 
االحتجاجات  اأما  العمل،  يف  بتثبيتهم  للمطالبة   %3
ن�صبتها  بلغت  جديدة  عمالية  نقابات  بتاأ�صي�س  املطالبة 
1.3% بواقع 3 احتجاجات، اأما االحتجاجات التي طالبت 
العمل،  اأماكن  يف  املهنية  وال�صالمة  ال�صحة  بتوفري 
وتوفري  العاملني،  من  عدد  اعتقال  على  واالحتجاج 
فبلغت  باالإجازات  املطالبة  جانب  اإىل  ال�صحي،  التاأمني 

ن�صبتها 6.4% بواقع 15 احتجاجاً عمالياً.
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اجلدول رقم )4(
توزيع االحتجاجات العمالية وفقاً الأ�صباب االحتجاج

الن�صبة املئويةعدد االحتجاجاتا�صباب االحتجاج
33.1%78االحتجاج على االنظمة والقوانني

22.0%52حت�صني االأجور والعالوات
14.4%34جمموعة من املطالب )املنافع(

12.7%30املطالبة بتوفري فر�س عمل
7.2%17االحتجاج على الف�صل من العمل

3.0%7املطالبة بالتثبيت يف العمل
1.3%3تاأ�صي�س نقابات 

6.4%15اأخرى )1(
100%236املجموع

)1( �صحة و�صالمة مهنية، اجازات، ت�صامن مع عمال م�صربني،  تاأمني �صحي، املطالبة باالإفراج عن املعتقلني 
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التوزيع على القطاعات االقت�صادية
 2015 عام  يف  جرت  التي  العمالية  االحتجاجات  توزعت 
القطاعات االقت�صادية بدرجات متفاوتة،  على عدد من 
الن�صبة  النقل  قطاع  يف  العاملني  احتجاجات  �صكلت  اإذ 
ما  و�صكلت  االحتجاجات،  ربع  عن  زادت  والتي  االأعلى 
اخلدمات  قطاع  اأما  احتجاجاً،   64 بواقع   %27.1 ن�صبته 
و�صكل  احتجاجاً   47 بواقع  الثانية  املرتبة  يف  جاء  فقد 
نفذوا  فقد  العمل  عن  املتعطلون  اأما   ،%19.9 ن�صبته  ما 

 27 بواقع  االحتجاجات  جممل  من   %11.9 ن�صبته  ما 
احتجاجاً، وكذلك نفذ العاملون يف قطاع التعليم )27( 
احتجاجاً عمالياً، بن�صبة 11.9%، اأما قطاع ال�صناعة �صكلت 
احتجاجا،   26 بواقع   %11 ن�صبته  ما  فيه  االحتجاجات 
تاله قطاع االعالم بواقع 16 احتجاجاً عمالياأ م�صكاًل ما 
املرفق  ن�صبته 6.8% من جممل االحتجاجات، واجلدول 

يبني توزيع االحتجاجات على القطاعات االقت�صادية.

اجلدول رقم )5(
توزيع االحتجاجات العمالية وفقاً للقطاع االقت�صادي

الن�صبة املئويةعدد االحتجاجاتال�صهر
27.1%64قطاع النقل

19.9%47قطاع اخلدمات
11.4%27قطاع العاطلون عن العمل

11.4%27قطاع التعليم
11.0%26قطاع ال�صناعة
3.8%9قطاع الزراعة

3.0%7قطاع االن�صاءات
2.5%6القطاع غري املنظم

100%236املجموع
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اأدوار النقابات يف االحتجاجات العمالية
ال�صاد�س  وللعام  العمالية  االحتجاجات  غالبية  ُنفذت 
لها  يوجد  ال  عمالية  جمموعات  قبل  من  التوايل  على 
التي  االحتجاجات  ن�صبة  بلغت  اإذ  تنظمها،  نقابية  اأطر 
بواقع   %62.3 املجموعات  هذه  قبل  من  تنفيذها  مت 
وجلانها  العمالية  النقابات  نفذت  فيما  احتجاجاً،   147
من   %17.4 بن�صبة  احتجاجاً   41 وامل�صتقلة(  )الر�صمية، 
فقد  العمل،  عن  املتعطلون  اأما  االحتجاجات،  جممل 
احتجاجا من جممل   30 بواقع   %12.7 ن�صبته  ما  نفذوا 
االحتجاجات، فيما نفذت النقابات املهنية ما ن�صبته %7.6 

من االحتجاجات بواقع 18 احتجاجا.

االحتجاجات  غالبية  اأن  تف�صري  يف  اأي�صاً  ي�صاعد  وهذا 
العمالية مل حتقق اأهدافها اإىل جانب العوامل االأخرى 
لهم  ي�صمح  ال  الذين  العاملني  الأن  تناولها،  �صبق  التي 

ميتلكون  ال  عادة  نقابية،  منظمات  يف  اأنف�صهم  بتنظيم 
وغري  ناجحة،  جماعية  مفاو�صة  اإجراء  على  القدرة 
من  ميكنها  ب�صكل  احتجاجاتهم  تنظيم  على  قادرين 
حتقيق اأهدافها. ولعل حرمان غالبية العاملني يف االأردن 
ويف القطاعني العام واخلا�س من تنظيم اأنف�صهم نقابياً 
يف�صر كرثة االحتجاجات العمالية ب�صكل عام وا�صتمرار 
بقائها عند معدالت اأعلى مما كانت عليه قبل عام 2010، 
رغم تراجعها عن ال�صنوات الثالث املا�صية، اإذ اأن املنظمات 
النقابية الفعالة والدميقراطية وامل�صتقلة عادة ما تكون 
اأكرث ر�صداً يف تطوير خطابها النقابي وتطوير مطالبها 
لتكون اأكرث عقالنية واأكرث قابلية للتطبيق، وهي التي 
اأكرث كفاءة، وينعك�س  تكون حتركاتها لتحقيق مطالبها 
ذلك على التخفيف من كرثة االحتجاجات العمالية من 
املفاو�صة  ملمار�صة  اأخرى  الأدوات  امتالكها  ب�صبب  جهة، 

اجلماعية، وحتقيق مطلبها من جهة اأخرى.
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اجلدول رقم )6( 
توزيع االحتجاجات العمالية وفقاً للفئة التي قامت باالحتجاج

الن�صبة املئويةعدد االحتجاجاتالفئة التي قامت باالحتجاج
62.3%147العمال خارج اإطار تنظيم نقابي

17.4%41النقابات العمالية وجلانها
12.7%30املتعطلون عن العمل

7.6%18النقابات املهنية
100%236املجموع









%62.3

%17.4

%12.7

%7.6

التوزيع اجلغرايف لالحتجاجات العمالية:
احتلت العا�صمة عمان املرتبة االأوىل يف عدد االحتجاجات 
جممل  من   %46.2 وبن�صبة  احتجاجاً   109 بواقع 
قطاعات  غالبية  تركز  اىل  يعود  وذلك  االحتجاجات، 
العا�صمة  يف  وموؤ�ص�صاته  اخلا�س  القطاع  يف  االأعمال 
يرتكزون  باأجر  العاملني  غالبية  فاإن  وبالتايل  عمان، 
يف عمان، والن�صبة االأكرب من ال�صكان يقيمون يف عمان، 
وانعك�س ذلك على تركز االحتجاجات فيها. تالها الكرك 

بن�صبة 8.9%، تالها  بواقع 21 احتجاجاً  الثانية  باملرتبة 
 %8.5 ن�صبته  وما  عمالية  احتجاجاً   20 بواقع  العقبة 
يف  االقت�صادية  اأهميتها  تزداد  معروف  هو  كما  والعقبة 
االأردن عاماً بعد عام، وقد تركزت االحتجاجات يف قطاع 
املوانئ، �صواء امليناء الر�صمي اأو ميناء احلاويات وغريها 
احجاجاً   17 بواقع  اإربد  حمافظة  تالها  املوؤ�ص�صات،  من 
توزيع  يبني  املرفق  واجلدول   .%7.2 ن�صبته  وما  عمالياً 

االحتجاجات على املحافظات.
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اجلدول رقم )7( 
توزيع االحتجاجات العمالية وفقاً للمحافظة

الن�صبة املئويةعدد االحتجاجاتاملحافظة
46.2%109عمان

8.9%21الكرك
8.5%20العقبة

7.2%17اربد
6.4%15الزرقاء

5.9%14املفرق
3.8%9معان
3.8%9ماأدبا

2.5%6الطفيلة
1.7%4جر�س

0.8%2عجلون
0.4%1البلقاء

3.8%9اأكرث من حمافظة
100%236املجموع
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التوزيع الزمني لالحتجاجات العمالية:
فقد  لالأ�صهر،  وفقا  االحتجاجات  لتوزيع  بالن�صبة  اأما 
عام  من  االأوىل  االأ�صهر  خالل  االحتجاجات  تركزت 
من  االأول  الربع  يف  االحتجاجات  ن�صبة  بلغت  اإذ   ،2015
اآذار املرتبة االوىل  عام 2015 )40.5%(. وقد احتل �صهر 
�صباط  �صهر  تاله   ،%22.5 بن�صبة  احتجاجاً   53 بواقع 
بواقع 22 احتجاجاً بن�صبة 9.3%، فيما احتل �صهر كانون 
الثاين وحزيران املرتبة الثالثة بواقع 21 احتجاجا لكل 
اأن  اإىل  رئي�صي  ب�صكل  يعود  وهذا   ،%8.9 بن�صبة  منهما 
منافع  على  باحل�صول  عالية  تكون  العاملني  توقعات 

االأجور والعالوات يف بدايات  اإ�صافية وخا�صة يف جمال 
ال�صادرة  املالية  التقارير  على  واطالعهم  املالية  ال�صنة 
عن املن�صاآت التي يعملون فيها، هذا يف القطاع اخلا�س، 
وراء  من  ي�صعون  العاملني  فاإن  العام،  القطاع  يف  اأما 
على  احل�صول  اإىل  العام  بداية  يف  احتجاجاتهم  تنفيذ 
خم�ص�صات يف موازنة الدولة ب�صقيها )احلكومة املركزية 
اعتماد  عدم  على  لالعرتا�س  اأو  امل�صتقلة(،  واملوؤ�ص�صات 
توزيع  يبني  املرفق  واجلدول  لهم.  ا�صافية  خم�ص�صات 

االحتجاجات على االأ�صهر.

اجلدول رقم )8( 
توزيع االحتجاجات العمالية وفقا لالأ�صهر

الن�صبة املئويةعدد االحتجاجاتال�صهر
8.9%21كانون الثاين

9.3%22�صباط
22.5%53اآذار

14.4%34ني�صان
5.1%12اأيار

8.9%21حزيران
4.2%10متوز

7.6%18اآب
3.4%8اأيلول

4.7%11ت�صرين االأول
6.8%16ت�صرين الثاين

4.2%10كانون االأول
100%236املجموع
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املدد الزمنية لالحتجاجات العمالية:
العمالية  لالحتجاجات  الزمنية  املدد  حتليل  يف  امللفت 
ثلثيها  اأن   2015 عام  خالل  االأردن  يف  تنفيذها  مت  التي 
غالبية  اأن  على  يدل  وهذا  فقط،  واحد  ليوم  ا�صتمر 
االحتجاجات كانت ت�صتهدف اإي�صال ر�صائل اإىل اأ�صحاب 
االأعمال اأو االدارات العليا فقط. وهذا يف�صر اأي�صاً ف�صل 

اأن  اإذ  اأهدافها،  حتقيق  يف  االحتجاجات  هذه  غالبية 
عالية.  وبارجتالية  م�صبق  تخطيط  دون  تتم  غالبيتها 
تال ذلك االحتجاجات التي ا�صتمرت ملدد زمنية ترتاوح 
ما بني يومان وثالثة اأيام، 27 احتجاجاً بن�صبة )%11.4( 
من جممل االحتجاجات، وتوزعت االحتجاجات االأخرى 

على مدد زمنية خمتلفة.
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اجلدول رقم )9(
توزيع االحتجاجات العمالية وفقاً للمدة الزمنية لالحتجاجات

الن�صبة املئويةعدد االحتجاجاتعدد اأيام االحتجاج
67.8%160يوم واحد

11.4%227-3 يوم
2.1%45-5 يوم

2.1%65-10 يوم
0.8%112-15 يوم
1.3%163-20 يوم

8.1%19تهديد باالإحتجاج
5.1%12انتحار + تهديد باالنتحار + ايذاء النف�س
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ا�صتخدام العنف مع االحتجاجات العمالية
طرق  يف  تغرياً   2015 عام  يف  االحتجاجي  امل�صهد  �صجل 
االحتجاجات  مع  املختلفة  واأجهزتها  احلكومة  تعامل 
العمالية، واأ�صبح املوقف احلكومي اأكرث انحيازاً ملواقف 
مطالب  تلبية  عدم  على  وت�صجيعها  العمل،  اأ�صحاب 
ملطالب  احلكومة  ا�صتجابة  وعدم  املحتجني،  العاملني 
ما  نفذوا  الذين  العام  القطاع  يف  العاملني  املحتجني 
يقارب ثلث االحتجاجات، هذا اإىل جانب تدخل احلكومة 
ومتثلت  بالقوة،  العمالية  االحتجاجات  بع�س  لوقف 
هذه االحتجاجات يف اإ�صراب العاملني يف م�صنع ال�صايف 
لالألب�صة يف ماأدبا، واعتقال عدد من منظميه النقابيني، 
يف  احلاويات  ميناء  �صركة  يف  العاملني  اإ�صراب  كذلك 

العقبة، حيث مت توقيف واعتقال 20 نا�صطا نقابيا منهم 
يف  للعاملني  العامة  للنقابة  االدارية  الهيئة  يف  اأع�صاء 
ت�صعة  ملدة  بع�صهم  اعتقال  ا�صتمر  والتخلي�س،  املوانىء 
يف  امل�صالخ  يف  العاملني  اإ�صراب  ف�س  مت  كذلك  اأيام، 
عمان بالقوة، باالإ�صافة اإىل ف�س احتجاجات ملجموعات 
من ال�صباب يف حي اخلالدية )البادية ال�صمالية( طالب 
اإىل  باال�صافة  لهم،  وظائف  بتوفري  فيها  املحتجون 
املنظم(  غري  )القطاع  الب�صطات  اأ�صحاب  اعت�صام  ف�س 
جانب  اإىل  هذا  والبقعة.  الوحدات  من  كل  يف  بالقوة 
العمل  من  بالف�صل  النقابيني  الن�صطاء  ع�صرات  تهديد 
اأ�صحاب  قبل  العمالية من  االحتجاجات  العديد من  يف 

العمل اأو االدارات احلكومية اأو احلكومة.
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اخلال�صة والتو�صيات

اأعداد  اأن هنالك تراجعاً ملمو�صاً يف  يت�صح من التقرير 
 2015 عام  يف  تنفيذها  مت  التي  العمالية  االحتجاجات 
مقارنة مع اأعدادها خالل االأعوام االأربعة املا�صية. وقدرت 
اأعداد امل�صاركني يف هذه االحتجاجات بـ )180( األف عامل 
االعت�صام،  �صكل  اتخذت  االحتجاجات  غالبية  وعاملة. 
وعدد االحتجاجات العمالية يف القطاع اخلا�س كان اأكرب 
تقريباً  العمالية  االحتجاجات  وثلت  العام،  القطاع  من 
اخلا�صة  والقوانني  االأنظمة  على  االحتجاج  على  تركز 
بالعمل، وحوايل 20% من االحتجاجات العمالية تركزت 
يف قطاع اخلدمات، وغالبيتها مت تنفيذها من جمموعات 
واأقل من  النقابي،  التنظيم  عمالية حمرومني من حق 
عمان،  العا�صمة  يف  نفذت  بقليل  االحتجاجات  ن�صف 
واقلها يف حمافظة البلقاء. هذا اإىل جانب اأن اأكرث من 
االأول  الربع  خالل  تنفيذها  مت  االحتجاجات  من   %40
ا�صتغرق  اأن ثلثي االحتجاجات  العام. باالإ�صافة اىل  من 

تنفيذها يوم واحد فقط.

 ويو�صي التقرير مبا يلي:
�صرورة تطبيق مبادئ ومعايري العمل الالئق مبختلف   .1

عنا�صره على جميع العاملني  باأجر يف االأردن.

�صرورة اإعادة النظر يف م�صتويات االأجور يف القطاعني   .2
م�صتوياتها  الأن  زيادتها  باجتاه  واخلا�س  والعام 

منخف�صة.

االأدنى  باحلد  ملمو�س  ب�صكل  النظر  اإعادة  �صرورة   .3
الفقر  خط  ن�صف  عن  يقل  م�صتواه  اإن  اإذ  لالأجور، 

املطلق، و�صرورة ربطه مبعدالت الت�صخم.

�صرورة و�صع حد اأعلى لالأجور، اإذ اأنه ويف ذات الوقت   .4
الذي تقل فيه رواتب ما يقارب ثلثي العاملني باأجر 
يف االأردن عن 400 دينار �صهرياً فاإن هنالك العديد من 
كبار املوظفني يعملون يف ذات املوؤ�ص�صات يف القطاعني 
جداً،  مرتفعة  رواتب  على  يح�صلون  واخلا�س  العام 
االأمر الذي يزيد من م�صتويات التفاوت االجتماعي.

 
العمل  قانون  من   31 املادة  ن�س  تعديل  �صرورة   .5
والتي  املوؤ�ص�صات  هيكلة  باإعادة  واملتعلقة  االأردين 

ت�صمح بعمليات الف�صل اجلماعي من العمل.

�صرورة تعديل ن�صو�س قانون العمل املتعلقة بت�صكيل   .6
باأجر  العاملني  جلميع  وال�صماح  العمالية  النقابات 
احتكار  والغاء  بحرية،  نقاباتهم  بت�صكيل  االأردن  يف 
التي  القائمة  العمالية  النقابات  من  العمال  متثيل 
وال  الدميقراطي،  العمل  قواعد  الأب�صط  تفتقر 
القانون  ن�صو�س  ولت�صبح  قياداتها،  بتجديد  ت�صمح 
جرت  التي  الد�صتورية  التعديالت  مع  متوائمة 
العمالية  النقابات  تاأ�صي�س  موؤخراً، ولتن�صجم عملية 
االقت�صادية  للحقوق  الدويل  العهد  ن�صو�س  مع 
االأردن  عليه  �صادق  الذي  والثقافية  واالجتماعية 
اال�صراع  �صرورة  مع  الر�صمية،  اجلريدة  يف  ون�صره 
رقم  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية  على  بامل�صادقة 
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التنظيم،  النقابية وحماية حق  باحلرية  املتعلقة   87
فالقيود املفرو�صة على العاملني يف االأردن بحرمانهم 
ت�صكيل  من  متنعهم  مل  عمالية  نقابات  ت�صكيل  من 
هذه النقابات واملطلوب اجراء تعديالت على القانون 

تعرتف باالأمر الواقع.

�صرورة تعديل ن�صو�س نظام اخلدمة املدنية لي�صمح   .7
نقاباتهم  تاأ�صي�س  من  العام  القطاع  يف  للعاملني 
يف  عليها  املن�صو�س  حقوقهم  ي�صمن  ومبا  بحرية 
التعديالت الد�صتورية التي جرت يف عام 2011 وقرار 
املحكمة الد�صتورية التف�صري رقم 6 لعام 2013، والذي 
نقابات  ت�صكيل  العام حق  القطاع  للعاملني يف  �صمن 
الدويل  العهد  ن�صو�س  مع  ولتن�صجم  بهم،  خا�صة 
الذي  والثقافية  واالجتماعية  االقت�صادية  للحقوق 
الر�صمية.  اجلريدة  يف  ون�صره  االأردن  عليه  �صادق 
االدارات  بني  جماعية  مفاو�صة  بوجود  ي�صمح  ومبا 
يتم  اأن  املعقول  غري  من  الأنه  والعاملني،  احلكومية 

العام  القطاع  يف  العمالية  االحتجاجات  مع  التعامل 
باعتبارها تغيباً عن العمل ي�صتحق العقوبة.

�صرورة تعديل ن�صو�س قانون العمل املتعلقة مبفهوم   .8
العمالية،  النزاعات  ت�صوية  واآليات  العمايل  النزاع 
عادلة  حلول  اإيجاد  يف  الذريع  ف�صلها  اأثبتت  والتي 
للنزاعات العمالية املتفاقمة، وبات مطلوباً ا�صتخدام 
العمالية،  النزاعات  لت�صوية  جديدة  وتقنيات  اآليات 
العمل  منظمة  اتفاقية  ن�صو�س  مع  ين�صجم  ومبا 
واملفاو�صة  التنظيم  بحق  املتعلقة   98 رقم  الدولية 

اجلماعية.

�صرورة زيادة فاعلية عمليات التفتي�س التي تقوم بها   .9
وزارة العمل على �صوق العمل ل�صمان تطبيق ن�صو�س 
وزارة  خم�ص�صات  زيادة  يتطلب  وهذا  العمل،  قانون 
العمل يف املوازنة العامة، ليت�صنى للوزارة زيادة اأعداد 

املفت�صني وتطوير قدراتهم التفتي�صية.


