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االحتجاجات العاملية يف األردن 2016

تقديــم
يقوم مركز الفينيق للدرا�سات االقت�صادية واملعلوماتية ،ويف �إطار عمل برنامج املر�صد العمايل
الأردين ،الذي جرى اطالقه يف الن�صف الثاين من العام  2009بالتعاون مع م�ؤ�س�سة فريدري�ش
ايربت الأملانية ،على ر�صد ومتابعة �أحداث وفعاليات �سوق العمل الأردين على م�ستوى ال�سيا�سات،
والتحوالت واحلراكات العمالية التي حت�صل على �أر�ض الواقع ،ومن بني التقارير التي يقوم فريق
املر�صد العمايل على �إعدادها ،التقرير ال�سنوي لالحتجاجات العمالية مبختلف �أنواعها� :إ�ضرابات،
واعت�صامات ،والتهديد بها� ،أو التهديد ب�إيذاء النف�س (االنتحار).
وت�أتي �أهمية �إعداد هذا التقرير الميان فريق املر�صد العمايل� ،أن االحتجاجات العمالية هي �أحد
�أهم امل�ؤ�شرات على الأزمات االقت�صادية واالجتماعية ،خا�صة يف �سوق العمل ،وتعرب ب�شكل دقيق عن
طبيعة عالقات العمل ال�سائدة التي تت�سم بعدم التوازن بني خمتلف �أطراف عالقات العمل املتمثلة
يف العاملني و�أ�صحاب العمل واحلكومة.
ويعد هذا التقرير الدوري ،واحداً من �سل�سلة التقارير الدورية التي ي�صدرها مركز الفينيق
للدرا�سات االقت�صادية واملعلوماتية بالتعاون مع م�ؤ�س�سة فريدري�ش ايربت ،التي تغطي العديد من
املجاالت املتعلقة ب�سوق العمل ،منها تقرير العمل الالئق يف الأردن ،وامل�شاركة االقت�صادية للمر�أة،
وتقرير ت�شغيل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،والعمال املهاجرون ،وعمالة الأطفال ،وغريها.
ويهدف هذا التقرير �إىل تقدمي قراءة حتليلية اقت�صادية ،واجتماعية ،جلميع االحتجاجات العمالية
التي جرت يف الأردن خالل العام  ،2016وا�ستخدم املنهج الو�صفي التحليلي يف ذلك� ،إذ جرى ر�صد
وتوثيق جميع االحتجاجات العمالية التي حدثت يف الأردن خالل العام  ،2016وجرت عملية الر�صد
والتوثيق ب�أ�سلوبني ،الأول :التوا�صل املبا�شر مع منفذي هذه االحتجاجات ،والوقوف على تفا�صيلها،
والأ�سلوب الثاين :متثل يف حتليل التغطيات ال�صحفية التي قامت بها و�سائل الإعالم الأردنية
املتنوعة ،و�صنفت جميع الإجراءات االحتجاجية العمالية �أياً كان �شكلها ب�أنها احتجاجات ،مبا فيها
ال من �أ�شكال االحتجاج.
عمليات التهديد بالإ�ضراب� ،أو االعت�صام� ،إذ اعتربت �شك ً
واالحتجاج وفقاً لأدبيات العلوم االجتماعية ،هو اجلهد اجلماعي الرامي �إىل تغيري طابع العالقات
االجتماعية امل�ستقرة يف جمتمع معني ،فاحلركة االجتماعية تتمثل يف م�شروعات وجهود جماعية
ت�ستهدف �إقامة نظام جديد للحياة وت�ستند �إىل �إح�سا�س بعدم الر�ضا عن النمط ال�سائد والرغبة
يف �إقامة ن�سق جديد ،على �أن تت�ضمن العنا�صر الأ�سا�سية لبقائها وجناحها املتمثلة يف اال�ستمرار،
التنظيم ،الوعي والتغري .وتختلف الأ�سباب والظروف التي ت�ؤدي للجوء �إىل االحتجاج ،لكن
االحتجاج عادة ما يجري اللجوء له �إثر ف�شل �أو تعرث التفاو�ض اجلماعي كو�سيلة �ضغط على
�أ�صحاب العمل� ،أو لعدم توفر قنوات للحوار والتفاو�ض مع االدارات و�أ�صحاب الأعمال.

�أحمد عو�ض

مركز الفينيق للدرا�سات االقت�صادية واملعلوماتية
املدير العام
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م�ؤ�شرات رقمية
بالرغم من ارتفاع االحتجاجات العمالية خالل العام
 2016عن ما كانت عليه يف العام  ،2015بن�سبة (� ،)%22إال
�أنها ما زالت عند م�ستويات منخف�ضة مقارنة مع الأعوام
( ،)2013-2011اذ بلغ عددها خالل العام الفائت 288
احتجاجا ،مقارنة مع  236احتجاجا خالل العام .2015
وميكن تف�سري ا�ستمرار االنخفا�ض العام لالحتجاجات
العمالية خالل الأعوام ( )2016-2014لأ�سباب عدة
�أهمها :عدم جدية احلكومة وغالبية �أ�صحاب الأعمال
يف تلبية مطالب العاملني ،حيث جرى تنفيذ مطالب
 75احتجاجاً عمالياً ،من جمموع االحتجاجات العمالية،
وتعليق ما تبقى والبالغ عددها  213احتجاجاً عمالياً بناء
على وعود بتلبيتها ،ي�ضاف �إىل ذلك التدخل املبا�شر عن
طريق ال�ضغط� ،أو الإغراء لبع�ض العاملني املحتجني
لدفعهم لالن�سحاب من االحتجاج العمايل� ،إىل جانب
ذلك ال�ضغوطات الأمنية وف�ض عدد من االحتجاجات
بالقوة.
�إ�ضافة �إىل ا�ستمرار حرمان غالبية العاملني ب�أجر يف
الأردن من حق التنظيم النقابي� ،إما ب�سبب الت�شريعات
العمالية التي حترم قطاعات وا�سعة منهم من حق
التنظيم النقابي لأ�سباب مرتبطة بنظام الت�صنيف املهني
ال�صادر عن وزير العمل ،الذي حدد املهن امل�سموح لها
ت�شكيل نقابات ،وحدد عدد النقابات ب�سبعة ع�شرة نقابة
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عمالية ،مل يجري زيادتها منذ ما يقارب �أربعة عقود،
و�إما ب�سبب �ضعف غالبية النقابات العمالية الأردنية
وتقوقعها على ذاتها لتعيد �إنتاج القيادات نف�سها ،وعدم
اكرتاثها بامل�شكالت احلقيقية التي يعاين منها العاملون
يف الأردن� ،إىل جانب غياب زخم الربيع العربي الذي
�شجع قطاعات وا�سعة من العاملني للجوء �إىل االحتجاج
على ظروف عملهم.
وت�أتي هذه االحتجاجات العمالية للتعبري عن عمق
الأزمة االقت�صادية واالجتماعية التي مير بها الأردن
وموجة �إرتفاع الأ�سعار وفر�ض ال�ضرائب يف ظل
انخفا�ض الأجور ،ونتيجة جلملة من العوامل التي
دفعت �أعدادا كبرية من العاملني لالحتجاج على
ظروف عملهم ال�صعبة ،ومن هذه العوامل :تراجع
�شروط العمل لغالبية العاملني ،من حيث االنخفا�ض
امللمو�س يف معدالت الأجور واحلد الأدنى لها ،وعدم
متتع قطاعات وا�سعة منهم باحلقوق العمالية الأ�سا�سية
التي ن�صت عليها ت�شريعات العمل الأردنية وت�شمل:
�ساعات العمل اليومي ،والإجازات ال�سنوية ،واملر�ضية،
والر�سمية ،وتوفر و�سائل ال�صحة وال�سالمة املهنية،
واال�ستفادة من الت�أمينات االجتماعية التي توفرها
امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي ،وغياب الت�أمينات
ال�صحية ،وغريها من �شروط العمل الالئق ،واجلدول
رقم ( )1يو�ضح �أعداد االحتجاجات العمالية التي جرى
تنفيذها يف الأردن خالل ال�سنوات ال�سبع املا�ضية.
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اجلدول رقم ()1
توزيع االحتجاجات العمالية خالل الأعوام � 2010إىل 2016
عدد االحتجاجات

ال�سنة
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ال�شكل رقم ()1
�أعداد االحتجاجات العمالية خالل ال�سنوات املا�ضية
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التوزيع القطاعي لالحتجاجات
خالل العام  2016نفذ العاملون يف القطاع اخلا�ص
ما جمموعه  185احتجاجاً عمالياً بن�سبة ( )%64من
جمموع االحتجاجات ،فيما نفذ العاملون يف القطاع
العام ما ن�سبته ( )%23من جممل االحتجاجات بواقع
 67احتجاجاً عمالياً ،فيما نفذ املتعطلون عن العمل
 36احتجاجاً بن�سبة ( )%13من جمموع االحتجاجات
العمالية.
ويالحظ الرتاجع امللمو�س لالحتجاجات العمالية
يف القطاع العام بن�سبة كبرية ،حيث بلغت يف عام 2011
ما ن�سبته ( ،)%58.5وميكن تف�سري ذلك لأ�سباب عدة
منها :تراجع زخم االحتجاجات ب�شكل عام ،والتغيريات
الهيكلية التي جرت على رواتب وموظفي القطاع العام
التي �أدت �إىل زيادة �أجور قطاعات وا�سعة منهم ،هذا

�إىل جانب ايقاع العديد من العقوبات بحق العديد من
الن�شطاء النقابيني العاملني يف القطاع العام وت�شديد
عمليات الت�ضييق عليهم ،ويالحظ كذلك زيادة ن�سبة
االحتجاجات العمالية يف القطاع اخلا�ص ب�شكل ملفت،
التي ميكن تف�سريها با�ستمرار تراجع �شروط العمل
املختلفة التي �سيجري ا�ستعرا�ضها يف جزء �آخر من
هذا التقرير ،خا�صة يف جانب الأجور وا�ستمرار بقائها
عند م�ستويات منخف�ضة� ،أما املتعطلون عن العمل فقد
ا�ستمر ارتفاع ن�سبة االحتجاجات لديهم ويعود يف جانب
كبري منه �إىل ارتفاع معدالت البطالة خالل ال�سنوات
االخرية ،حيث �سجلت يف الربع الرابع من العام 2016
( ،)%15.8وهي ن�سبة غري م�سبوقة من ما يقارب ع�شر
�سنوات ،واجلدول رقم ( )2يو�ضح هذه امل�ؤ�شرات.

اجلدول رقم ()2
التوزيع الن�سبي االحتجاجات العمالية وفقاً لقطاع العمل
قطاع العمل
القطاع العام
القطاع اخلا�ص
املتعطلون عن العمل
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2011
%58.5
%37.3
%4.2

2012
%49.8
%42.7
%7.5

2013
%54.2
%40.3
%5.5

2014
%37.6
%45.5
%16.9

2015
%41.1
%47.9
%11.0

2016
%23.0
%64.0
%13.0
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ال�شكل رقم ()2
التوزيع الن�سبي لالحتجاجات العمالية يف الأردن وفقاً لقطاع العمل
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�أنواع االحتجاجات
وفيما يتعلق ب�أنواع االحتجاجات العمالية ،فقد جرى
تق�سيمها لغايات هذا التقرير �إىل �إ�ضرابات ،واعت�صامات،
وتهديدات بهذه الإجراءات ،والتهديد �أو تنفيذ �إيذاء
النف�س (االنتحار) ،حيث اختلف ترتيبها خالل ال�سنوات
ال�سابقة ،ففي العام  2016بلغ عدد االعت�صامات العمالية
 162اعت�صاماً عمالياً ،بن�سبة (� ،)%56.0أما الإ�ضرابات
العمالية فكان عددها � 71إ�ضراباً عمالياً ،بن�سبة (،)%25.0
وبلغ عدد التهديدات ب�إجراءات احتجاجية  41تهديداً،
بن�سبة (� ،)%14.0أما التهديد ب�إيذاء النف�س او ايذائها
(االنتحار) فقد بلغ عددها  14احتجاجاً بن�سبة (.)%5.0
وفيما يتعلق بحاالت �إيذاء النف�س (االنتحار) ،وبالرغم

2013

2012

2011

0

من �أن فريق املر�صد العمايل ر�صد  14حالة تتعلق
بالعمل ب�شكل مبا�شر� ،إال �أن الأردن خالل العام 2016
�شهد  117حالة انتحار ،جزء غري قليل منها كان لأ�سباب
اقت�صادية ،مرتبطة ب�شكل غري مبا�شر بالعمل ،ويعزو
خمت�صون حماولة �إيذاء النف�س (االنتحار) لأ�سباب
اقت�صادية �إىل �ضغط احلياة الزائد ،و�ضعف اخل�صائ�ص
ال�شخ�صية مثل القدرة على التعامل الإيجابي مع
ال�ضغوط و�إدارتها والقدرة على حل امل�شكالت ،و�إجبار
الأ�شخا�ص املعنيني وال�ضغط عليهم للح�صول على
مطالب معينة ،وهنالك من يعترب حماولة �إيذاء النف�س
(االنتحار) �صرخة للح�صول على امل�ساعدة ،واجلدول
رقم ( )3يو�ضح هذه امل�ؤ�شرات.
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اجلدول رقم ()3
توزيع االحتجاجات العمالية ح�سب نوع االحتجاج ()%
نوع االحتجاج

ا�ضرابات
اعت�صامات
تهديدات
�إيذاء النف�س /ايذائها (االنتحار)

2011
%35.0
%52.8
%12.2
-

2012
%45.0
%37.0
%16.0
%2.0

2013
%53.9
%31.7
%11.9
%2.5

2014
%26.2
%56.5
%13.7
%3.6

2015
%26.7
%54.2
%9.7
%9.3

2016
%25.0
%56.0
%14.0
%5.0

ال�شكل رقم ()3
توزيع االحتجاجات العمالية ح�سب نوع االحتجاج
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�أ�سباب االحتجاجات
تعددت الأ�سباب التي نفذت لأجلها االحتجاجات العمالية
لت�شمل املطالبة بزيادة الأجور والعالوات ،وحت�سني
املنافع واحلوافز للعاملني ،واالعرتا�ض على الف�صل من
العمل ،واملطالبة بالتثبيت يف العمل� ،إىل جانب �أ�سباب
�أخرى .وت�شري الأرقام �أن �أولويات العاملني ب�أجر يف
الأردن تركزت يف املطالب العمالية متعددة الأهداف اذ
احتلت املرتبة االوىل لأول مرة منذ �ست �سنوات ،بواقع 86
احتجاجاً ،مبا ن�سبته  %30من جممل االحتجاجات ،تال
ذلك االحتجاجات على تطبيق تعليمات و�أنظمة جديدة
�سببت �أ�ضراراً للعاملني بواقع  73احتجاجاً م�ش ّكلة
ما ن�سبته  %25من جممل االحتجاجات ،فيما احتلت
املطالبات بتوفري فر�ص عمل املرتبة الثالثة بواقع 36

احتجاجاً وبن�سبة  %13من جممل االحتجاجات ،فيما
تراجعت ن�سبة االحتجاجات التي تهدف �إىل زيادة الأجور
اىل املرتبة الرابعة بواقع  32احتجاجاً بن�سبة  ،%11تال
ذلك االحتجاجات على عمليات الف�صل اجلماعي من
العمل ،حيث جرى تنفيذ  29احتجاجاً ،بن�سبة  %10من
جممل االحتجاجات ،ونتيجة لغياب اال�ستقرار والأمن
الوظيفي للعاملني يف مواقع عملهم ،فيما جرى تنفيذ
 3احتجاجات بن�سبة  %1للمطالبة بالتثبيت يف العمل،
�أما االحتجاجات التي طالبت بتوفري ال�صحة وال�سالمة
املهنية يف �أماكن العمل ،واالحتجاج على اعتقال عدد من
العاملني ،وتوفري الت�أمني ال�صحي� ،إىل جانب املطالبة
بالإجازات بلغت ن�سبتها  %10بواقع  29احتجاجاً عمالياً،
واجلدول رقم ( )4يو�ضح هذه امل�ؤ�شرات.

اجلدول رقم ()4
توزيع االحتجاجات العمالية يف العام  2016وفقاً لأ�سباب االحتجاجات
�أ�سباب االحتجاجات
زيادة الأجور والعالوات
جمموعة من املطالب «املنافع»
االحتجاج على الأنظمة والقوانني
املطالبة بالتثبيت يف العمل
االحتجاج على الف�صل من العمل
املطالبة بتوفري فر�ص عمل
ت�أ�سي�س نقابات �أو ا�صالحها
�أخرى[]1

2011
%46.0
%30.0
%11.0
%10.0
%6.0
%5.0
%5.0
%3.0

2012
%42.7
%16.8
%11.1
%7.2
%5.8
%7.4
%1.1
%7.9

2013
%49.7
%9.3
%21.5
%3.0
%9.8
%5.5
%0.9
-

2014
%32.2
%11.2
%25.2
%2.5
%5.7
%17.0
%1.5
%4.4

2015
%22.0
%14.4
%33.1
%3.0
%7.2
%12.7
%1.3
%6.4

2016
%11.0
%30.0
%25.0
%1.0
%10.0
%13.0
%10.0

(� :)1صحة و�سالمة مهنية ،اجازات ،ت�ضامن مع عمال م�ضربني ،ت�أمني �صحي ،املطالبة بالإفراج عن املعتقلني

11

املرصد العمالي األردني

ال�شكل رقم ()4
توزيع االحتجاجات العمالية ح�سب نوع االحتجاج

""
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منفذو االحتجاجات العمالية
ُنفذت غالبية االحتجاجات العمالية وللعام ال�ساد�س
على التوايل من قبل فئات عمالية ال يتوفر لديها �إطار
نقابي ينظمها ،حيث بلغت ن�سبة االحتجاجات التي
نفذها عاملون خارج �إطار تنظيماتهم العمالية %60
بواقع  174احتجاجاً ،فيما نفذت النقابات العمالية
وجلانها (الر�سمية ،امل�ستقلة)  62احتجاجاً بن�سبة ،%22
�أما النقابات املهنية نفذت ما ن�سبته  %5من االحتجاجات
بواقع  16احتجاجاً� ،أما املتعطلون عن العمل نفذوا ما
ن�سبته  %13بواقع  36احتجاجاً من جمموع االحتجاجات،
واجلدول رقم ( )5يو�ضح هذه امل�ؤ�شرات.
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وامللفت هنا الإ�شارة �إىل �أن االحتجاجات العمالية يف
غالبيتها نفذت من قبل �شرائح وفئات عمالية ال يوجد
لها �إطر نقابية تنظمها� ،أو من �شرائح وفئات عمالية
جتاوزت �أطرها النقابية وا�ستبدلتها بهيئات تنظيم
ذاتية ،تدافع عن م�صاحلها ومطالبها ،الأمر الذي ي�شري
�إىل �ضعف وغالباً غياب قنوات احلوار والتفاو�ض بني
العاملني مبختلف فئاتهم من جهة ،واالدارات و�أ�صحاب
الأعمال من جهة �أخرى ،مما ينعك�س على زيادة �أعداد
االحتجاجات.
وهذا يدفعنا ال�ستمرار التفكري يف الت�أثري الكبري لغياب
املنظمات النقابية العمالية الفاعلة يف �إ�ضعاف �شروط

االحتجاجات العاملية يف األردن 2016

العمل يف الأردن� ،إذ �أن القطاعات العمالية التي تتمتع
ب�شروط عمل الئقة يف الأردن هي القطاعات التي يتمتع
العاملون فيها بحقهم بالتنظيم النقابي الفعال.
ومما يذكر يف هذا الإطار �أن الغالبية الكبرية من
العاملني ب�أجر ال يتمتعون بحقهم يف التنظيم النقابي،
اذ �أن جممل العاملني الذين لديهم منظمات نقابية
ال يتجاوز ( ،)%5وما تبقى لي�س لديهم احلق يف

تنظيم انف�سهم بنقابات مثل العاملني يف القطاع العام،
وغالبية العاملني يف القطاع اخلا�ص الذين حترمهم
الت�شريعات من حق تنظيم �أنف�سهم بنقابات� ،إ�ضافة
�إىل غياب املمار�سات الدميقراطية عن الغالبية الكبرية
من النقابات العمالية العامة ،التي حترم مئات الآف
العاملني من امكانية اال�شرتاك فيها.

اجلدول رقم ()5
توزيع االحتجاجات العمالية وفقاً للفئة التي قامت باالحتجاج
الفئة العمالية التي نفذت االحتجاجات
العمال خارج �إطار تنظيم نقابي
النقابات العمالية وجلانها
النقابات املهنية
املتعطلون عن العمل

2011
%98.0
%2.0
-

2012
%85.2
%7.3
%7.4

2013
%89.0
%5.5
%5.5

2014
%62.4
%14.8
%5.9
%16.9

2016
%60.0
%22.0
%5.0
%13.0

2015
%62.3
%17.4
%7.6
%12.7

ال�شكل رقم ()5
توزيع االحتجاجات العمالية ح�سب الفئات العمالية التي نفذت االحتجاجات ()%
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توزيع االحتجاجات العمالية على القطاعات
االقت�صادية
توزعت االحتجاجات العمالية التي جرت يف العام 2016
على عدد من القطاعات االقت�صادية بدرجات متفاوتة� ،إذ
�شكلت احتجاجات العاملني يف قطاع النقل ما ن�سبته %18
بواقع  53احتجاجاً ،حيث تبو�أ املرتبة الأوىل ،تاله قطاع
اخلدمات ُم�شك ً
ال ما ن�سبته  %15من جممل االحتجاجات

بواقع  44احتجاجا� ،أما قطاع الغزل والن�سيج نفذ
العاملون فيه ما ن�سبته  %14.5من جممل االحتجاجات
بواقع  42احتجاجاً عمالياً� ،أما املتعطلون عن العمل
نفذوا ما ن�سبته  %12.5من جممل االحتجاجات
بواقع  36احتجاجاً ،تاله قطاع ال�صناعة والزراعة
والتجارة والتعليم وال�صحة والكهرباء والبلديات واملياه
واالن�شاءات ،واجلدول رقم ( )6يو�ضح هذه امل�ؤ�شرات.

اجلدول رقم ()6
توزيع االحتجاجات العمالية يف العام  2016وفقاً للقطاع االقت�صادي
قطاع العمل

قطاع النقل
قطاع اخلدمات
قطاع الغزل والن�سيج
قطاع العاطلون عن العمل
قطاع ال�صناعة
قطاع الزراعة
قطاع التجارة
قطاع التعليم
قطاع ال�صحة
قطاع الكهرباء
قطاع البلديات
قطاع املياه
قطاع االن�شاءات
املجموع

14

عدد االحتجاجات
53
44
42
36
33
20
18
16
14
6
2
2
2
288

الن�سبة املئوية
%18.3
%15.2
%14.5
%12.5
%11.4
%6.9
%6.6
%5.5
%4.9
%2.1
%0.7
%0.7
%0.7
%100.0
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ال�شكل رقم ()6
توزيع االحتجاجات العمالية ح�سب قطاع العمل ()%
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التوزيع اجلغرايف لالحتجاجات
احتلت العا�صمة عمان املرتبة الأوىل يف عدد االحتجاجات
العمالية التي جرى تنفيذها خالل العام  ،2016بواقع
 105احتجاجاً بن�سبة  ،%35تالها �إربد باملرتبة الثانية
بواقع  64احتجاجاً بن�سبة  ،%22وحلت معان ثالثاً �إذ نفذ

20

10

%0.7



%0.7
%0.7




0

فيها  26احتجاجاً وبن�سبة  ،%9وهذه التوزيعات ال تختلف
كثرياً عن توزيعات االحتجاجات العمالية خالل العام
 ،2015حيث يرتكز قطاع الأعمال يف العا�صمة عمان،
واجلدول رقم ( )7يو�ضح هذه امل�ؤ�شرات.
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اجلدول رقم ()7
توزيع االحتجاجات العمالية يف العام  2016وفقاً للمحافظة

عدد االحتجاجات

املحافظة

الن�سبة املئوية

105
64
26
17
17
16
12
9
8
5
3
3
3
288

عمان
�إربد
معان
الكرك
العقبة
م�أدبا
الزرقاء
الطفيلة
�أكرث من حمافظة
املفرق
البلقاء
عجلون
جر�ش
املجموع

%36.4
%22.2
%9.0
%5.9
%5.9
%5.6
%4.2
%3.1
%2.7
%2.0
%1.0
%1.0
%1.0
%100.0

ال�شكل رقم ()7
توزيع االحتجاجات العمالية ح�سب املحافظة ()%
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عدد �أيام االحتجاجات العمالية

تفاوتت مدد االحتجاجات العمالية وفقاً للقائمني
عليها ومطالبهم و�آلية التعامل معها ،وتراوحت �أيام
االحتجاجات العمالية ما بني يوم واحد و  20يوماً،
جرى تعليق غالبيتها التي ا�ستمرت ليوم واحد لإعطاء
فر�صة لأ�صحاب القرار واجلهات ذات العالقة لإعادة

النظر مبطالبهم وايجاد �آلية لتلبيتها .حيث بلغت ن�سبة
االحتجاجات العمالية التي ا�ستمرت ليوم واحد  %71من
جممل االحتجاجات بواقع  205احتجاجاً ،تاله وبن�سبة
 %9االحتجاجات التي ا�ستمرت يومان ،واجلدول رقم
( )8يو�ضح هذه امل�ؤ�شرات.

اجلدول رقم ()8
توزيع االحتجاجات العمالية يف العام  2016وفقاً لعدد �أيام االحتجاج

عدد االحتجاجات

عدد ايام االحتجاج
يوم واحد
 6-2يوم
 15-7يوم
�أكرث من 15
تهديد
املجموع

الن�سبة املئوية
%8.9
%9
%4
%2
%14
%100

21
25
11
6
41
288

ال�شكل رقم ()8
توزيع االحتجاجات العمالية يف العام  2016وفقا لعدد �أيام االحتجاج
%71
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التعامل مع االحتجاجات العمالية

�سجل امل�شهد االحتجاجي يف العام  2016ا�ستمراراً يف
التعامل ال�سلبي من قبل �أ�صحاب الأعمال واحلكومة
مع االحتجاجات العمالية �سواء يف عدم اال�ستجابة
ملطالب املحتجني �أو منع بع�ض العاملني من االحتجاج،
�أو ايقاع العقوبات االدارية بحق الن�شطاء النقابيني� ،أو
يف توقيفهم من قبل احلكام االداريني� ،إىل جانب وقف
بع�ض االحتجاجات العمالية بالقوة.
حيث جرى اعتقال ثمانية من املعت�صمني العاملني
وممثلي العمال يف �سلطة منطقة العقبة االقت�صادية
ب�سبب اعت�صامهم ،وجرت حماوالت لف�ض االحتجاج
بالقوة �أكرث من مرة ،وجرى كذلك �إغالق �ساحة
اعت�صام �سائقي العمومي على دوار امل�شاغل يف منطقة
طرببور ملنعهم من االحتجاج ،كذلك ُف�ض �أكرث من

18

اعت�صام للمتعطلني عن العمل يف حمافظة م�أدبا الذي
جاء للمطالبة بتوفري فر�ص عمل ،وجرى ف�ض اعت�صام
�سائقي �سرافي�س يف حمافظة اربد ،كذلك ف�ض اعت�صام
�سائقو خط �سفريات ع ّمان ال�سعودية الذي جرى تنفيذه
ب�سبب منع ال�سلطات ال�سعودية لل�سيارات الأردن ّية العاملة
على اخلط ،دون �سنة �صنع  2010من دخول �أرا�ضيها ،فيما
منعت قوات الأمن العاملني يف �شركة الأبي�ض للأ�سمدة
والكيماويات من تنفيذ اعت�صامهم �أمام جمل�س النواب،
كذلك جرى ف�ض احتجاج بحارة الرمثا من قبل قوات
الأمن ،وجاء االحتجاج ب�سبب معار�ضة البحارة لتعامل
بع�ض موظفي اجلمارك معهم حيث و�صفوه بال�سيء،
وجرى منع حملة �شهادة الدكتوراة من ذوي االعاقة
احلركية من �إقامة اعت�صامهم �أمام ال�سفارة ال�سويدية.

االحتجاجات العاملية يف األردن 2016

اخلال�صة والتو�صيات
يت�ضح من التقرير �أنه رغم ا�ستمرار االحتجاجات
العمالية عند م�ستويات �أقل من ما كانت عليه يف �أعوام
 ، 2013-2011اال �أن �أعدادها ما زالت ملفتة ،وتعك�س
اختالالت جوهرية يف عالقات العمل ،بالتايل تعك�س
توترات يف �سوق العمل الأردين ،وهذه االحتجاجات تعرب
عن عمق الأزمة االقت�صادية واالجتماعية التي مير بها
الأردن حيث ا�ستمرار تراجع م�ؤ�شرات العمل الالئق،
وا�ستمرار انخفا�ض م�ستويات الأجور وتفاوتها ،وات�ساع
رقعة التهرب الت�أميني ،وارتفاع العبء ال�ضريبي على
املجتمع ،والذي جنم ب�شكل �أ�سا�سي عن تطبيق �سيا�سات
�ضريبية غري عادلة ،حيث التو�سع يف االيرادات ال�ضريبية
غري املبا�شرة ،الأمر الذي دفع م�ؤ�شرات الأ�سعار ب�شكل
كبري لالرتفاع .ونتيجة ملجمل هذه العوامل وغريها،
نفذ ع�شرات االف العاملني ع�شرات االحتجاجات التي
و�صلت خالل العام  2016اىل  288احتجاجا ،بزيادة
قدرها  %22عن م�ستوى االحتجاجات العمالية يف عام
 ،2015والتي بلغت فيها  236احتجاجاً.
ويرى التقرير �أن �سوق العمل يف الأردن ما زال يعاين
من فجوات كبرية يف تطبيق معايري العمل الالئق
واملبادىء واحلقوق الأ�سا�سية يف العمل مبختلف
�أبعادها وم�ؤ�شراتها ،من حيث الت�شريعات وال�سيا�سات
واملمار�سات� ،سواء من حيث توفري فر�ص العمل الكافية
والالئقة ،وتوفري كافة �أ�شكال احلماية االجتماعية
للعاملني ومتكني كافة العاملني من ممار�سة حقهم يف
التنظيم النقابي واملفاو�ضة اجلماعية وتعزيز احلوار
االجتماعي حول كافة ال�سيا�سات التي مت�س م�صالح

خمتلف �أطراف االنتاج ،والق�ضاء على كافة �أ�شكال العمل
اجلربي املنت�شر ب�شكل كبري يف العديد من قطاعات
العمل ،والق�ضاء على التمييز يف اال�ستخدام واملهنة وفق
خمتلف املعايري ،وحماية كافة الفئات املهم�شة يف �سوق
العمل من �أطفال ون�ساء و�أ�شخا�ص ذوي اعاقة.
ويرى التقرير �أن من �ش�أن ا�ستمرار حالة االنكار
واالهمال للفجوات احلقيقية التي يعاين منها �سوق
العمل يف الأردن �أن يعمق االختالالت االجتماعية ،والتي
�ست�ؤدي بال�ضرورة اىل عدم ا�ستقرار على امل�ستويات
االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سة ،مما ي�ؤثر �سلباً على
ا�ستقرار الأردن ب�شكل عام.
ويو�صي التقرير مبا يلي:
� .1ضرورة تطبيق مبادئ ومعايري العمل الالئق
واملبادىء واحلقوق الأ�سا�سية يف العمل مبختلف
عنا�صرها على جميع العاملني ب�أجر يف الأردن.
� .2ضرورة �إعادة النظر يف �سيا�سات الأجور يف
القطاعني والعام واخلا�ص باجتاه زيادتها لأن
م�ستوياتها منخف�ضة جداً وال تتالئم مع م�ستويات
الأ�سعار التي ي�شهدها الأردن ،والتي تعترب الأعلى
يف املنطقة العربية ،وفق العديد من التقارير
الدولية املتخ�ص�صة.
� .3ضرورة و�ضع حد �أعلى للأجور� ،إذ �أنه ويف ذات
الوقت الذي تقل فيه رواتب ما يقارب ثلثي
العاملني ب�أجر يف الأردن عن  500دينار �شهرياً ف�إن
هنالك العديد من كبار املوظفني يعملون يف ذات
امل�ؤ�س�سات يف القطاعني العام واخلا�ص يح�صلون
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على رواتب مرتفعة جداً ،الأمر الذي يزيد من
م�ستويات التفاوت االجتماعي.
� .4ضرورة 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.
� .5ضرورة تعديل ن�صو�ص قانون العمل املتعلقة بت�شكيل
النقابات العمالية وال�سماح جلميع العاملني ب�أجر
يف الأردن بت�شكيل نقاباتهم بحرية ،والغاء احتكار
متثيل العمال من النقابات العمالية القائمة التي
تفتقر لأب�سط قواعد العمل الدميقراطي ،وال
ت�سمح بتجديد قياداتها ،ولت�صبح ن�صو�ص القانون
متوائمة مع التعديالت الد�ستورية التي جرت
م�ؤخراً ،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.
� .6ضرورة تعديل ن�صو�ص نظام اخلدمة املدنية
لي�سمح للعاملني يف القطاع العام من ت�أ�سي�س
نقاباتهم بحرية ومبا ي�ضمن حقوقهم املن�صو�ص
عليها يف التعديالت الد�ستورية التي جرت يف عام
 2011وقرار املحكمة الد�ستورية التف�سري رقم  6لعام
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 ،2013والذي �ضمن للعاملني يف القطاع العام حق
ت�شكيل نقابات خا�صة بهم ،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 تغيباً عن العمل
ي�ستحق العقوبة.
� .7ضرورة تعديل ن�صو�ص قانون العمل املتعلقة
مبفهوم النزاع العمايل و�آليات ت�سوية النزاعات
العمالية ،والتي �أثبتت ف�شلها الذريع يف �إيجاد حلول
عادلة للنزاعات العمالية املتفاقمة ،وبات مطلوباً
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.
� .8ضرورة الغاء املادة ( )58من قانون العمل والتي
ت�شرعن العمل اجلربي ،حيث ت�سمح با�ستثناء
العاملني يف الوظائف اال�شرافية ومن تق�ضي
مهامهم التنقل وال�سفر من الأجر بدل اال�ضايف.
� .9ضرورة 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 �أعداد املفت�شني وتطوير قدراتهم
التفتي�شية.

