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يقوم مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية، ويف إطار عمل برنامج املرصد العاميل األردين، الذي جرى 

اطالقه يف النصف الثاين من العام 2009 بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايربت األملانية، عىل رصد ومتابعة 

أحداث وفعاليات سوق العمل األردين عىل مستوى السياسات، والتحوالت والحراكات العاملية التي تحصل 

عىل أرض الواقع، ومن بني التقارير التي يقوم فريق املرصد العاميل عىل إعدادها، التقرير السنوي لالحتجاجات 

العاملية مبختلف أنواعها: إرضابات، واعتصامات، والتهديد بها، أو التهديد بإيذاء النفس أو إيذائها )االنتحار(.

وتأيت أهمية إعداد هذا التقرير الميان فريق املرصد العاميل، أن االحتجاجات العاملية هي أحد أهم املؤرشات 

عىل األزمات االقتصادية واالجتامعية، خاصة يف سوق العمل، وتعرب بشكل دقيق عن طبيعة عالقات العمل 

العمل  العاملني وأصحاب  املتمثلة يف  العمل  التوازن بني مختلف أطراف عالقات  التي تتسم بعدم  السائدة 

والحكومة.

ويعد هذا التقرير الدوري، واحداً من سلسلة التقارير الدورية التي يصدرها مركز الفينيق للدراسات االقتصادية 

واملعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايربت، التي تغطي العديد من املجاالت املتعلقة بسوق العمل، 

اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  تشغيل  وتقرير  للمرأة،  االقتصادية  واملشاركة  األردن،  يف  الالئق  العمل  تقرير  منها 

والعامل املهاجرون، وعاملة األطفال، وغريها.

ويهدف هذا التقرير إىل تقديم قراءة تحليلية اقتصادية، واجتامعية، لجميع االحتجاجات العاملية التي جرت يف 

األردن خالل العام 2017، واستخدم املنهج الوصفي التحلييل يف ذلك، إذ جرى رصد وتوثيق جميع االحتجاجات 

العاملية التي حدثت يف األردن خالل العام 2017، وجرت عملية الرصد والتوثيق بأسلوبني، األول: التواصل 

التغطيات  تحليل  متثل يف  الثاين:  واألسلوب  تفاصيلها،  والوقوف عىل  االحتجاجات،  منفذي هذه  مع  املبارش 

الصحفية التي قامت بها وسائل اإلعالم األردنية املتنوعة، وصنفت جميع اإلجراءات االحتجاجية العاملية أياً 

أشكال  اعتربت شكالً من  إذ  االعتصام،  أو  باإلرضاب،  التهديد  فيها عمليات  احتجاجات، مبا  بأنها  كان شكلها 

االحتجاج.

واالحتجاج وفقاً ألدبيات العلوم االجتامعية، هو الجهد الجامعي الرامي إىل تغيري طابع العالقات االجتامعية 

نظام  إقامة  تستهدف  تتمثل يف مرشوعات وجهود جامعية  االجتامعية  فالحركة  املستقرة يف مجتمع معني، 

جديد للحياة وتستند إىل إحساس بعدم الرضا عن النمط السائد والرغبة يف إقامة نسق جديد، عىل أن تتضمن 

العنارص األساسية لبقائها ونجاحها املتمثلة يف االستمرار، التنظيم، الوعي والتغيري. وتختلف األسباب والظروف 

التي تؤدي للجوء إىل االحتجاج، لكن االحتجاجات عادة ما يجري اللجوء لها إثر فشل أو تعرث التفاوض الجامعي 

كوسيلة ضغط عىل أصحاب العمل، أو لعدم توفر قنوات للحوار والتفاوض مع االدارات وأصحاب األعامل.

املقدمة
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االحتجاجات  عدد  يف  امللموس  الرتاجع  من  بالرغم 

االحتجاجات  ظاهرة  أن  إال   ،2017 عام  خالل  العاملية 

العاملية كأحد مظاهر االحتجاجات االجتامعية، مازالت 

مع  مقارنة  أعدادها  تراجع  من  بالرغم  للعيان  واضحة 

السنوات السابقة. فقد انخفضت االحتجاجات العاملية 

لسنة 2017 ما نسبته 20.4 % عام كانت عليه يف عام 

2016، حيث بلغ عددها يف العام الفائت 229 احتجاجاً 

مقارنة مع 288 احتجاجاً خالل العام 2016.

العاملية  االحتجاجات  انخفاض  استمرار  تفسري  وميكن 

أهمها:  عدة  ألسباب   )2017  -  2014( األعوام  خالل 

يف  األعامل  أصحاب  وغالبية  الحكومة  جدية  عدم 

 4 مطالب  تنفيذ  جرى  حيث  العاملني،  مطالب  تلبية 

العاملية،  االحتجاجات  احتجاجات عاملية، من مجموع 

عاملياً  احتجاجاً   215 عددها  والبالغ  تبقى  ما  وتعليق 

بناء عىل وعود بتلبيتها، يضاف إىل ذلك التدخل املبارش 

عن طريق الضغط، أو اإلغراء لبعض العاملني املحتجني 

لدفعهم لالنسحاب من االحتجاج العاميل، إىل جانب ذلك 

الضغوطات األمنية وفض عدد من االحتجاجات بالقوة. 

إضافة إىل استمرار حرمان غالبية العاملني بأجر يف األردن 

من حق التنظيم النقايب، إما بسبب الترشيعات العاملية 

التي تحرم قطاعات واسعة منهم من حق التنظيم النقايب 

ألسباب مرتبطة بنظام التصنيف املهني الصادر عن وزير 

نقابات،  تشكيل  لها  املسموح  املهن  الذي حدد  العمل، 

وحدد عدد النقابات بسبعة عرشة نقابة عاملية، مل يجري 

زيادتها منذ ما يقارب أربعة عقود، وإما بسبب ضعف 

ذاتها  عىل  وتقوقعها  األردنية  العاملية  النقابات  غالبية 

باملشكالت  اكرتاثها  نفسها، وعدم  القيادات  إنتاج  لتعيد 

الحقيقية التي يعاين منها العاملون يف األردن، إىل جانب 

غياب زخم الربيع العريب الذي شجع قطاعات واسعة من 

العاملني للجوء إىل االحتجاج عىل ظروف عملهم.

وتأيت هذه االحتجاجات العاملية للتعبري عن عمق األزمة 

وموجة  األردن  بها  مير  التي  واالجتامعية  االقتصادية 

ارتفاع األسعار وفرض الرضائب يف ظل انخفاض األجور، 

ونتيجة لجملة من العوامل التي دفعت أعداداً كبرية من 

ومن  الصعبة،  عملهم  ظروف  عىل  لالحتجاج  العاملني 

هذه العوامل: تراجع رشوط العمل لغالبية العاملني، من 

حيث االنخفاض امللموس يف معدالت األجور والحد األدىن 

لها، وعدم متتع قطاعات واسعة منهم بالحقوق العاملية 

األردنية  العمل  ترشيعات  عليها  نصت  التي  األساسية 

السنوية،  واإلجازات  اليومي،  العمل  ساعات  وتشمل: 

والسالمة  الصحة  وسائل  وتوفر  والرسمية،  واملرضية، 

املهنية، واالستفادة من التأمينات االجتامعية التي توفرها 

التأمينات  وغياب  االجتامعي،  للضامن  العامة  املؤسسة 

والجدول  الالئق،  العمل  رشوط  من  وغريها  الصحية، 

رقم )1( يوضح أعداد االحتجاجات العاملية التي جرى 

تنفيذها يف األردن خالل السنوات الثامنية املاضية.

مؤرشات رقمية
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الجدول رقم )1(: توزيع االحتجاجات العاملية خالل األعوام 2010 إىل 2017
عدد االحتجاجاتالسنة

2010139

2011828

2012901

2013890

2014474

2015236

2016288

2017229

التوزيع القطاعي لالحتجاجات
ما  الخاص  القطاع  يف  العاملون  نفذ   2017 العام  خالل 

من   )%  56.3( بنسبة  عامليا  احتجاجاً   129 مجموعه 

القطاع  يف  العاملون  نفذ  فيام  االحتجاجات،  مجموع 

العام ما نسبته )34.5 %( من مجمل االحتجاجات بواقع 

العمل  عن  املتعطلون  نفذ  فيام  عاملياً،  احتجاجاً   79

بنسبة )9.2 %( من مجموع االحتجاجات  21 احتجاجاً 

العاملية. 

يف  العاملية  لالحتجاجات  امللموس  الرتاجع  ويالحظ 

القطاع العام بنسبة كبرية، حيث بلغت يف عام 2011 ما 

نسبته )58.5 %(، وميكن تفسري ذلك ألسباب عدة منها: 

تراجع زخم االحتجاجات بشكل عام، والتغيريات الهيكلية 

التي جرت عىل رواتب وموظفي القطاع العام التي أدت 

جانب  إىل  منهم، هذا  واسعة  قطاعات  أجور  زيادة  إىل 

النشطاء  من  العديد  بحق  العقوبات  من  العديد  ايقاع 

عمليات  وتشديد  العام  القطاع  يف  العاملني  النقابيني 

التضييق عليهم، ويالحظ كذلك زيادة نسبة االحتجاجات 

ميكن  التي  ملفت،  بشكل  الخاص  القطاع  يف  العاملية 

التي  املختلفة  العمل  رشوط  تراجع  باستمرار  تفسريها 

التقرير،  هذا  من  آخر  جزء  يف  استعراضها  سيجري 

خاصة يف جانب األجور واستمرار بقائها عند مستويات 

ارتفاع  استمر  فقد  العمل  املتعطلون عن  أما  منخفضة، 

نسبة االحتجاجات لديهم ويعود يف جانب كبري منه إىل 

حيث  االخرية،  السنوات  خالل  البطالة  معدالت  ارتفاع 

سجلت يف الربع الرابع من العام 2017 )15.8  %(، وهي 

نسبة غري مسبوقة من ما يقارب عرش سنوات، والجدول 

رقم )2( يوضح هذه املؤرشات.
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الجدول رقم )2(: التوزيع النسبي لالحتجاجات العاملية وفقاً لقطاع العمل

2011201220132014201520162017قطاع العمل

34.5 %23.0 %41.1 %37.6 %54.2 %49.8 %58.5 %القطاع العام

56.3 %64.0 %47.9 %45.5 %40.3 %42.7 %37.3 %القطاع الخاص

9.2 %13.0 %11.0 %16.9 %5.5 %7.5 %4.2 %املتعطلون عن العمل

أنواع االحتجاجات
جرى  فقد  العاملية،  االحتجاجات  بأنواع  يتعلق  وفيام 

تقسيمها لغايات هذا التقرير إىل إرضابات، واعتصامات، 

أو  النفس  بإيذاء  والتهديد  اإلجراءات،  بهذه  وتهديدات 

إيذائها )االنتحار(، حيث اختلف ترتيبها خالل السنوات 

السابقة، ففي العام 2017 بلغ عدد االعتصامات العاملية 

اإلرضابات  أما   ،)%  66.4( بنسبة  عاملياً،  اعتصاماً   152

العاملية فــكان عددها 44 إرضاباً عاملــــــياً، بنســــبة 

احتجاجية  بإجراءات  التهديدات  عدد  وبلغ   ،)% 19.2(

النفس  بإيذاء  التهديد  أما  21 تهديداً، بنسبة )9.2 %(، 

او ايذائها )االنتحار( فقد بلغ عددها 12 احتجاجاً بنسبة 

.)% 5.2(

وبالرغم  )االنتحار(،  النفس  إيذاء  بحاالت  يتعلق  وفيام 

تتعلق  حالة   12 رصد  العاميل  املرصد  فريق  أن  من 

بالعمل بشكل مبارش، إال أن األردن خالل األشهر التسعة 

األوىل من عام 2017 سجل حدوث 104 حاالت انتحار، 

بحسب  محاولة،   388 االنتحار  محاوالت  سجلت  فيام 

العام.  األمن  مديرية  يف  الجنائية  املعلومات  إحصائيات 

تركزت حاالت االنتحار بني الفئة العمرية 18 - 27 عاماً، 

مرتبطة  اقتصادية،  ألسباب  كان  منها  قليل  غري  جزء 

بشكل غري مبارش بالعمل، ويعزو مختصون محاولة إيذاء 

الحياة  ضغط  إىل  اقتصادية  ألسباب  )االنتحار(  النفس 

عىل  القدرة  مثل  الشخصية  الخصائص  وضعف  الزائد، 

التعامل اإليجايب مع الضغوط وإدارتها والقدرة عىل حل 

عليهم  والضغط  املعنيني  األشخاص  وإجبار  املشكالت، 

للحصول عىل مطالب معينة، وهنالك من يعترب محاولة 

النفس )االنتحار( رصخة للحصول عىل املساعدة،  إيذاء 

والجدول )3( يوضح هذه املؤرشات.
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أسباب االحتجاجات
تعددت األسباب التي نفذت ألجلها االحتجاجات العاملية 

لتشمل املطالبة بزيادة األجور والعالوات، وتحسني املنافع 

العمل،  من  الفصل  عىل  واالعرتاض  للعاملني،  والحوافز 

أخرى.  أسباب  إىل جانب  العمل،  بالتثبيت يف  واملطالبة 

وتشري األرقام أن أولويات العاملني بأجر يف األردن تركزت 

يف االحتجاج عىل تطبيق تعليامت وأنظمة جديدة سببت 

منذ  مرة  ألول  االوىل  املرتبة  احتلت  اذ  للعاملني  أرضاراً 

 % 53.2 نسبته  مبا  احتجاجا،   122 بواقع  سنوات،  سبع 

من مجمل االحتجاجات، تال ذلك االحتجاجات متعددة 

 %  14 نسبته  ما  مشّكلة  احتجاجا   32 بواقع  األهداف 

من مجمل االحتجاجات، فيام احتلت املطالبات بزيادة 

احتجاجا   29 بواقع  الثالثة  املرتبة  والعالوات  األجور 

وبنسبة 12.7 % من مجمل االحتجاجات، فيام تساوت 

عدد االحتجاجات عىل الفصل من العمل واالحتجاجات 

للمطالبة بتوفري فرص عمل بواقع 21 احتجاجاً لكل منهام 

بنسبة 9.2 %، فيام جرى تنفيذ 4 احتجاجات للمطالبة 

 )4( رقم  والجدول   ،%  1.7 بنسبة  العمل  يف  بالتثبيت 

يوضح هذه املؤرشات.

الجدول )3(: التوزيع النسبي لالحتجاجات العاملية حسب نوع االحتجاج

2011201220132014201520162017نوع االحتجاج 

19.2 %25.0 %26.7 %26.2 %53.9 %45.0 %35.0 %ارضابات

66.4 %56.0 %54.2 %56.5 %31.7 %37.0 %52.8 %اعتصامات

9.2 %14.0 %9.7 %13.7 %11.9 %16.0 %12.2 %تهديدات

التهديد بإيذاء النفس/ ايذائها 
)االنتحار(

-% 2.0% 2.5% 3.6% 9.3% 5.0% 5.2
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منفذو االحتجاجات العاملية
نُفذت غالبية االحتجاجات العاملية وللعام السابع عىل 

التوايل من قبل فئات عاملية ال يتوفر لديها إطار نقايب 

نفذها  التي  االحتجاجات  نسبة  بلغت  حيث  ينظمها، 

عاملون خارج إطار تنظيامتهم العاملية 72.5 % بواقع 

ولجانها  العاملية  النقابات  نفذت  فيام  احتجاجا،   166

أما   ،%  10.5 بنسبة  احتجاجا   24 املستقلة(  )الرسمية، 

النقابات املهنية نفذت ما نسبته 6.5 % من االحتجاجات 

نفذوا  العمل  عن  املتعطلون  أما  احتجاجا،   15 بواقع 

مجموع  من  احتجاجا   21 بواقع   %  9.2 نسبته  ما 

االحتجاجات، والجدول رقم )5( يوضح هذه املؤرشات.

يف  العاملية  االحتجاجات  أن  إىل  اإلشارة  هنا  وامللفت 

غالبيتها نفذت من قبل رشائح وفئات عاملية ال يوجد لها 

أطر نقابية تنظمها، أو من رشائح وفئات عاملية تجاوزت 

تدافع  ذاتية،  تنظيم  بهيئات  واستبدلتها  النقابية  أطرها 

عن مصالحها ومطالبها، األمر الذي يشري إىل ضعف وغالباً 

مبختلف  العاملني  بني  والتفاوض  الحوار  قنوات  غياب 

فئاتهم من جهة، واالدارات وأصحاب األعامل من جهة 

أخرى، مام ينعكس عىل زيادة أعداد االحتجاجات.

لغياب  الكبري  التأثري  يف  التفكري  الستمرار  يدفعنا  وهذا 

رشوط  إضعاف  يف  الفاعلة  العاملية  النقابية  املنظامت 

العمل يف األردن، إذ أن القطاعات العاملية التي تتمتع 

الجدول رقم )4(: التوزيع النسبي لالحتجاجات العاملية وفقا ألسباب االحتجاجات

2011201220132014201520162017أسباب االحتجاجات

12.7 %11.0 %22.0 %32.2 %49.7 %42.7 %46.0 %زيادة األجور والعالوات 

14.0 %30.0 %14.4 %11.2 %9.3 %16.8 %30.0 %مجموعة من املطالب “املنافع”

53.2 %25.0 %33.1 %25.2 %21.5 %11.1 %11.0 %االحتجاج عىل األنظمة والقوانني

1.7 %1.0 %3.0 %2.5 %3.0 %7.2 %10.0 %املطالبة بالتثبيت يف العمل

9.2 %10.0 %7.2 %5.7 %9.8 %5.8 %6.0 %االحتجاج عىل الفصل من العمل

9.2 %13.0 %12.7 %17.0 %5.5 %7.4 %5.0 %املطالبة بتوفري فرص عمل

0.0 %-1.3 %1.5 %0.9 %1.1 %5.0 %تأسيس نقابات أو اصالحها

0.0 %10.0 %6.4 %4.4 %-7.9 %3.0 %أخرى )1(



االحتجاجات العمالية في األردن 2017

11

برشوط عمل الئقة يف األردن هي القطاعات التي يتمتع 

العاملون فيها بحقهم بالتنظيم النقايب الفعال.

ومام يذكر يف هذا اإلطار أن الغالبية الكبرية من العاملني 

بأجر ال يتمتعون بحقهم يف التنظيم النقايب، اذ أن مجمل 

العاملني الذين لديهم منظامت نقابية ال يتجاوز )5 %(، 

وما تبقى ليس لديهم الحق يف تنظيم أنفسهم بنقابات 

مثل العاملني يف القطاع العام، وغالبية العاملني يف القطاع 

تنظيم  حق  من  الترشيعات  تحرمهم  الذين  الخاص 

أنفسهم بنقابات، إضافة إىل غياب املامرسات الدميقراطية 

التي  العامة،  العاملية  النقابات  الكبرية من  الغالبية  عن 

تحرم مئات اآلف العاملني من امكانية االشرتاك فيها. 

الجدول رقم )5(: التوزيع النسبي لالحتجاجات وفقاً للفئة التي قامت باالحتجاج

2011201220132014201420162017الفئة العاملية التي نفذت االحتجاجات

72.5 %60.0 %62.3 %62.4 %89.0 %85.2 %98.0 %العامل خارج إطار تنظيم نقايب

10.5 %22.0 %17.4 %14.8 %5.5 %7.3 %2.0 %النقابات العاملية ولجانها 

6.5 %5.0 %7.6 %5.9 %---النقابات املهنية

9.2 %13.0 %12.7 %16.9 %5.5 %7.4 %-املتعطلون عن العمل

1.3 %------املتقاعدون

عىل  العاملية  االحتجاجات  توزيع 

القطاعات االقتصادية
توزعت االحتجاجات العاملية التي جرت يف العام 2017 

متفاوتة،  بدرجات  االقتصادية  القطاعات  من  عدد  عىل 

إذ شكلت احتجاجات العاملني يف قطاع النقل ما نسبته 

األوىل،  املرتبة  تبوأ  حيث  احتجاجاً،   62 بواقع   %  27.1

تاله قطاع الصناعة ُمشكالً ما نسبته 19.2 % من مجمل 

االحتجاجات بواقع 44 احتجاجا، أما قطاع التعليم فقد 

من   %  16.6 نسبته  ما  مشكالً  الثالثة  املرتبة  يف  جاء 

تاله  عامليا،  احتجاجا   38 بواقع  االحتجاجات  مجمل 

قطاع الخدمات بنسبة 13.1 % من مجمل االحتجاجات 

العمل  عن  املتعطلون  أما  عاملياً،  احتجاجاً   30 بواقع 

بواقع  االحتجاجات  نسبته 9.2 % من مجمل  ما  نفذوا 

21 احتجاجا، تاله قطاع الصحة بنسبة 7 % من مجمل 

احتل كل  فيام  عاملياً،  احتجاجاً  بواقع 16  االحتجاجات 

من قطاعي الزراعة والبلديات املرتبــــــة األخرية بنسبة 

رقم  والجدول  منهام،  لكل  احتجاجات   9 بواقع   %  3.9

)6( يوضح هذه املؤرشات.
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الجدول رقم )6( توزيع االحتجاجات العاملية وفقاً للقطاع االقتصادي

النسبة املئويةعدد االحتجاجاتقطاع العمل

27.1 %62قطاع النقل

19.2 %44قطاع الصناعة

16.6 %38قطاع التعليم

13.1 %30قطاع الخدمات

9.2 %21قطاع العاطلون عن العمل

7.0 %16قطاع الصحة

3.9 %9قطاع الزراعة

3.9 %9قطاع البلديات

100 %229املجموع

التوزيع الجغرايف لالحتجاجات
احتلت العاصمة عامن املرتبة األوىل يف عدد االحتجاجات 

العاملية التي جرى تنفيذها خالل العام 2017، بواقع 107 

احتجاجا بنسبة 46.7 %، تالها إربد باملرتبة الثانية بواقع 

31 احتجاجا بنسبة 13.5 %، فيام احتلت االحتجاجات 

بنسبة  الثالثة  املرتبة  محافظة  من  أكرث  يف  نفذت  التي 

8.3 % وبواقع 19 احتجاجاً عاملياً، وحلت معان باملرتبة 

الرابعة إذ نفذ فيها 15 احتجاجا وبنسبة 6.6 %، وهذه 

االحتجاجات  توزيعات  عن  كثريا  تختلف  ال  التوزيعات 

العاملية خالل العام 2016، حيث يرتكز قطاع األعامل يف 

العاصمة عامن، والجدول رقم )7( يوضح هذه املؤرشات.
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الجدول رقم )7(: توزيع االحتجاجات العاملية وفقاً للمحافظة

النسبة املئويةعدد االحتجاجات املحافظة

46.7 %107عامن

13.5 %31اربد

6.6 %15معان

3.5 %8الكرك

2.2 %5العقبة

3.1 %7مأدبا

4.4 %10الزرقاء

4.4 %10الطفيلة

8.3 %19أكرث من محافظة

3.9 %9املفرق

1.7 %4عجلون

1.7 %4جرش

100.0 %229املجموع
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التوزيع الزمني االحتجاجات العاملية
أما بالنسبة لتوزيع االحتجاجات وفقاً لألشهر، فقد احتل 

شهر كانون الثاين املرتبة االوىل بواقع 33 احتجاجاً عاملياً 

بنسبة 22.5 %، تاله شهر ترشين األول بواقع 31 احتجاجاً 

بنسبة 13.5 %، فيام احتل شهر آذار املرتبة الثالثة بواقع 

28 احتجاجا عاملياً بنسبة 12.3 %، بينام كان شهر متوز 

هو األقل بنسبة 3.1 % من مجمل االحتجاجات ويعود 

هذا االنخفاض اىل حلول شهر رمضان خالل هذا الشهر، 

والجدول رقم )8( يوضح هذه املؤرشات.

الجدول رقم )8(: توزيع االحتجاجات العاملية وفقاً لألشهر

الشهر النسبة املئويةعدد االحتجاجات   

14.4 %33كانون الثاين

7.4 %17شباط

12.3 %28آذار

11.4 %26نيسان

7.4 %17أيار

3.9 %9حزيران

3.1 %7متوز

6.1 %14آب

3.9 %9أيلول

13.5 %31ترشين األول

7.4 %17ترشين الثاين

9.2 %21كانون األول

100 %229املجموع
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العقبة  يف  الجديدة  الجمركية  الساحة  موظفي  مع 

واملعروفة بساحة رقم )4(، كذلك جرى هدم خيمة حملة 

الشهادات العليا املتعطلني عن العمل يف بلدة مؤاب، كام 

جرى اغالق مصنع الفارج يف الرشادية مبحافظة الطفيلة 

خلفية  عىل  املصنع  دخول  من  العامل  ومنع  بالسالسل 

اعتصامهم امام بوابة املصنع للمطالبة بتحسني أوضاعهم، 

“جيفكو”  مصنع  دخول  من  العامل  منع  جرى  كذلك 

لألسمدة واستدعاء االمن للعامل وتهديدهم بالفصل عىل 

خلفية مطالبتهم بوقف عمليات فصل العامل، كام جرى 

منع سائقي العمومي )التكيس األصفر( من الوصول اىل 

الذكية،  التطبيقات  عىل  احتجاجاً  للتجمع  الرابع  الدوار 

والجدول رقم )9( يوضح هذه املؤرشات. 

التعامل مع االحتجاجات العاملية
يف  استمراراً   2017 العام  يف  االحتجاجي  املشهد  سجل 

والحكومة  األعامل  أصحاب  قبل  من  السلبي  التعامل 

االستجابة  عدم  يف  سواء  العاملية  االحتجاجات  مع 

العاملني من االحتجاج،  ملطالب املحتجني أو منع بعض 

أو  النقابيني،  النشطاء  بحق  االدارية  العقوبات  ايقاع  أو 

يف توقيفهم من قبل الحكام االداريني، إىل جانب وقف 

بعض االحتجاجات العاملية بالقوة. 

حيث جرى اعتقال 14 سائقاً من سائقي شاحنات نقل 

جرى  كام  املصفاة،  اىل  العقبة  ميناء  من  الخام  النفط 

اعتقال 4 من عامل بلدية جرش الكربى الذين اعتصموا 

عىل خلفية إيقاف عدد من عامل املياومة عن عملهم، 

وجرى كذلك استبدال العاملني بعامل آخرين كام حصل 

الجدول رقم )9( االحتجاجات العاملية وفقاً للتعامل معها

النسبة املئويةعدد االحتجاجاتكيفية التعامل مع االحتجاج

4.8 %11فض االحتجاج بالقوة من قبل االمن 

1.7 %4فض االحتجاج بالقوة من قبل أصحاب العمل

93.5 %214مل يفض االحتجاج

100 %229املجموع
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ويف ظل غياب حوار اجتامعي حقيقي بني الدولة وأطراف 
اإلنتاج، وضعف مؤسسات الدولة، وغياب واضح لغالبية 
العاملني  العامل، ومحدودية تجربة  التي متثل  النقابات 
يف فنون التفاوض والحوار، مل يتم تنفيذ غالبية مطالب 
العاملني الذين لجأوا لالحتجاج لتحقيقها حيث بلغ عدد 

االحتجاجات التي مل يتم تحقيق مطالبها 224 احتجاجا 
وبنسبة 97.8  %، أما االحتجاجات التي تم تحقيق كافة 
فبلغت  جزيئ  بشكل  أو  كامل  بشكل  منفذيها  مطالب 
مجمل  من   %  1.8 نسبته  ما  مشكلة  احتجاجات   4
االحتجاجات، والجدول رقم )10( يوضح هذه املؤرشات.

الجدول رقم )10( االحتجاجات العاملية وفقاً لتلبية مطالب منفذيها

النسبة املئويةعدد االحتجاجاتتحقيق املطالب من عدمها

1.8 %4تحقيق املطالب

97.8 %224مل يتم تحقيق املطالب

0.4 %1وفاة

100 %229املجموع
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الخالصة والتوصيات
يتضح من التقرير أنه رغم استمرار االحتجاجات العاملية 

عند مستويات أقل من ما كانت عليه يف أعوام -2011

2013 ، اال أن أعدادها ما زالت ملفتة، وتعكس اختالالت 

توترات  تعكس  بالتايل  العمل،  عالقات  يف  جوهرية 

عن  تعرب  االحتجاجات  وهذه  األردين،  العمل  سوق  يف 

عمق األزمة االقتصادية واالجتامعية التي مير بها األردن 

الالئق، واستمرار  العمل  تراجع مؤرشات  استمرار  حيث 

انخفاض مستويات األجور وتفاوتها، واتساع رقعة التهرب 

التأميني، وارتفاع العبء الرضيبي عىل املجتمع، والذي 

غري  رضيبية  سياسات  تطبيق  عن  أسايس  بشكل  نجم 

عادلة، حيث التوسع يف االيرادات الرضيبية غري املبارشة، 

لالرتفاع.  كبري  بشكل  األسعار  مؤرشات  دفع  الذي  األمر 

ونتيجة ملجمل هذه العوامل وغريها، نفذ عرشات االف 

العام  التي وصلت خالل  االحتجاجات  العاملني عرشات 

2017 اىل 229 احتجاجاً.

ويرى التقرير أن سوق العمل يف األردن ما زال يعاين من 

العمل الالئق واملبادىء  فجوات كبرية يف تطبيق معايري 

والحقوق األساسية يف العمل مبختلف أبعادها ومؤرشاتها، 

من حيث الترشيعات والسياسات واملامرسات، سواء من 

كافة  وتوفري  والالئقة،  الكافية  العمل  توفري فرص  حيث 

أشكال الحامية االجتامعية للعاملني ومتكني كافة العاملني 

من مامرسة حقهم يف التنظيم النقايب واملفاوضة الجامعية 

وتعزيز الحوار االجتامعي حول كافة السياسات التي متس 

مصالح مختلف اطراف االنتاج، والقضاء عىل كافة أشكال 

العمل الجربي املنترش بشكل كبري يف العديد من قطاعات 

العمل، والقضاء عىل التمييز يف االستخدام واملهنة وفق 

مختلف املعايري، وحامية كافة الفئات املهمشة يف سوق 

العمل من أطفال ونساء وأشخاص ذوي اعاقة. 

ويرى التقرير أن من شأن استمرار حالة االنكار واالهامل 

للفجوات الحقيقية التي يعاين منها سوق العمل يف األردن 

أن يعمق االختالالت االجتامعية، والتي ستؤدي بالرضورة 

اىل عدم استقرار عىل املستويات االجتامعية واالقتصادية 

والسياسة، مام يؤثر سلبا عىل استقرار األردن بشكل عام. 

ويويص التقرير مبا ييل
الالئق . 1 العمل  ومعايري  مبادئ  تطبيق  رضورة 

مبختلف  العمل  يف  األساسية  والحقوق  واملبادىء 

عنارصها عىل جميع العاملني بأجر يف األردن.

رضورة إعادة النظر يف سياسات األجور يف القطاعني . 2

العام والخاص باتجاه زيادتها ألن مستوياتها منخفضة 

جدا وال تتالءم مع مستويات األسعار التي يشهدها 

األردن، والتي تعترب األعىل يف املنطقة العربية، وفق 

العديد من التقارير الدولية املتخصصة.

ذات . 3 ويف  أنه  إذ  لألجور،  أعىل  حد  وضع  رضورة 

ثلثي  يقارب  ما  رواتب  فيه  تقل  الذي  الوقت 
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العاملني بأجر يف األردن عن 500 دينار شهرياً فإن 

ذات  يعملون يف  املوظفني  كبار  العديد من  هنالك 

املؤسسات يف القطاعني العام والخاص يحصلون عىل 

رواتب مرتفعة جداً، األمر الذي يزيد من مستويات 

التفاوت االجتامعي. 

العمل . 4 قانون  من   31 املادة  نص  تعديل  رضورة 

والتي  املؤسسات  هيكلة  بإعادة  واملتعلقة  األردين 

تسمح بعمليات الفصل الجامعي من العمل.

املتعلقة . 5 العمل  قانون  نصوص  تعديل  رضورة 

بتشكيل النقابات العاملية والسامح لجميع العاملني 

والغاء  بحرية،  نقاباتهم  بتشكيل  األردن  يف  بأجر 

القامئة  العاملية  النقابات  العامل من  احتكار متثيل 

وال  الدميقراطي،  العمل  قواعد  ألبسط  تفتقر  التي 

القانون  نصوص  ولتصبح  قياداتها،  بتجديد  تسمح 

جرت  التي  الدستورية  التعديالت  مع  متوامئة 

العاملية  النقابات  تأسيس  ولتنسجم عملية  مؤخراً، 

االقتصادية  للحقوق  الدويل  العهد  نصوص  مع 

األردن  عليه  صادق  الذي  والثقافية  واالجتامعية 

االرساع  رضورة  مع  الرسمية،  الجريدة  يف  ونرشه 

رقم  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية  باملصادقة عىل 

87 املتعلقة بالحرية النقابية وحامية حق التنظيم، 

فالقيود املفروضة عىل العاملني يف األردن بحرمانهم 

تشكيل  من  متنعهم  مل  عاملية  نقابات  تشكيل  من 

عىل  تعديالت  اجراء  واملطلوب  النقابات  هذه 

القانون تعرتف باألمر الواقع.

رضورة تعديل نصوص نظام الخدمة املدنية ليسمح . 6

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 6 لعام 2013، والذي ضمن 

للعاملني يف القطاع العام حق تشكيل نقابات خاصة 

للحقوق  الدويل  العهد  نصوص  مع  ولتنسجم  بهم، 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية الذي صادق عليه 

يسمح  ومبا  الرسمية.  الجريدة  يف  ونرشه  األردن 

الحكومية  االدارات  بني  جامعية  مفاوضة  بوجود 

التعامل  يتم  أن  املعقول  غري  من  ألنه  والعاملني، 

مع االحتجاجات العاملية يف القطاع العام باعتبارها 

تغيباً عن العمل يستحق العقوبة.

رضورة تعديل نصوص قانون العمل املتعلقة مبفهوم . 7

العاملية،  النزاعات  تسوية  وآليات  العاميل  النزاع 

عادلة  حلول  إيجاد  يف  الذريع  فشلها  أثبتت  والتي 

للنزاعات العاملية املتفاقمة، وبات مطلوباً استخدام 

العاملية،  النزاعات  لتسوية  آليات وتقنيات جديدة 

العمل  منظمة  اتفاقية  نصوص  مع  ينسجم  ومبا 

واملفاوضة  التنظيم  بحق  املتعلقة   98 رقم  الدولية 

الجامعية.

والتي . 8 العمل  قانون  من   )58( املادة  الغاء  رضورة 

باستثناء  تسمح  حيث  الجربي،  العمل  ترشعن 

العاملني يف الوظائف االرشافية ومن تقيض مهامهم 

التنقل والسفر من األجر بدل االضايف.
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وزارة العمل عىل سوق العمل لضامن تطبيق نصوص 

قانون العمل، وهذا يتطلب زيادة مخصصات وزارة 

زيادة  للوزارة  ليتسنى  العامة،  املوازنة  يف  العمل 

أعداد املفتشني وتطوير قدراتهم التفتيشية.


