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مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

مؤسسة بحثية علمية مستقلة تأسســت كــدار دراسات وأبحاث ودار قيــاس 
رأي عــام فــي عــام 2003، يعمــل المركــز علــى بنــاء نمــوذج تنمــوي قائم على 
مبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق االنســان، بالتركيــز علــى اصــاح سياســات 
العمــل وفــق هــذه المبــادئ، إزالــة القيــود عــن حريــة التنظيــم النقابــي، تعزيــز 
سياســات الحمايــة االجتماعيــة وتطويــر قواعــد بيانات للفاعليــن في العملية 
التنمويــة الشــاملة والمســتدامة، مــن خــال اعــداد الدراســات والتقاريــر 
ــر قــدرات الفاعليــن فــي  ــة والمؤتمــرات والمدافعــة وتطوي واألوراق البحثي

العمليــة التنمويــة.

 )FES( مؤسسة فريدريش إيبرت

مؤسســة ألمانيــة غيــر ربحيــة، تقــوم علــى مبــادئ الديمقراطيــة االجتماعيــة، 
تأسســت فــي عــام 1925 وافتتحــت مكتبهــا في عمان ســنة 1986، وتهدف 
الحكوميــة فــي مســاعيها  لدعــم الفعاليــات السياســية والمنظمــات غيــر 
لاصــاح وللمشــاركة الفعالــة فــي الحياة السياســية على جميع مســتوياتها 
ومســاعدة صانعــي القــرار االقتصــادي واالجتماعــي للتغلــب علــى تحديــات 
العولمــة وإيجــاد الحلــول المؤديــة إلــى العدالــة االجتماعيــة واالســتقرار. 
كمــا تهــدف الــى مســاعدة المؤسســات النســائية فــي جهودهــا مــن أجــل 
تحســين مســتوى مشــاركة المــرأة ومســاواة النــوع االجتماعــي فــي الحيــاة 

السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة.

المرصـد العمالي األردني

 برنامــج مشــترك بيــن مركــز الفينيــق ومؤسســة فريدريــش ايبــرت - األردن 
، يعمــل المرصــد علــى رصــد واقــع وآفــاق تطــور الحركــة العماليــة والنقابيــة 
مــع  بالمشــاركة  العماليــة  التشــريعات  تطويــر  باتجــاه  والدفــع  األردنيــة 
األطــراف ذات العاقــة ووفــق معاييــر العمــل الدوليــة بمــا يســهم فــي 
تحســين ظــروف العمــل لجميــع العامليــن فــي األردن. ويقــوم المرصــد 
بإعــداد التقاريــر ونشــرها حــول واقــع العامليــن فــي األردن ويتابــع األنشــطة 
النقابيــة المختلفــة ســاعيا لتســهيل تبــادل الخبــرات العماليــة والنقابيــة بيــن 

األردن والــدول العربيــة والعالميــة بهــدف االســتفادة مــن تنــوع تجاربهــا.
تنويــه: إن مركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة والمعلوماتيــة ومؤسســة 
فريــدرش ايبــرت غيــر مســؤولين عــن تصريحــات الجهــات األخــرى الــواردة فــي 

ســياق التقريــر.

ــر  ــرت غي ــة ومؤسســة فريــدرش ايب ــة والمعلوماتي ــز الفينيــق للدراســات االقتصادي ــه: إن مرك تنوي
مســؤولين عــن تصريحــات الجهــات األخــرى الــواردة فــي ســياق التقريــر
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مقدمة

وفــي  والمعلوماتيــة،  االقتصاديــة  للدراســات  الفينيــق  مركــز  يقــوم 
إطــار عمــل برنامــج المرصــد العمالــي األردنــي، الــذي جــرى اطاقــه فــي 
النصــف الثانــي مــن عــام 2009، علــى رصــد ومتابعــة أحــداث وفعاليــات 
ســوق العمــل األردنــي علــى مســتوى السياســات والممارســات، إلــى 
جانــب التحــوالت والحــراكات العماليــة التــي تحصــل علــى أرض الواقــع، 
ومــن بيــن التقاريــر التــي يقــوم فريــق المرصــد العمالــي علــى إعدادهــا، 

التقريــر الســنوي لاحتجاجــات العماليــة المختلفــة.

العمالــي  المرصــد  فريــق  التقريــر إليمــان  هــذا  إعــداد  أهميــة  وتأتــي 
علــى  المؤشــرات  أهــم  أحــد  هــي  العماليــة  االحتجاجــات  أن  األردنــي 
ــر  ــة، خاصــًة فــي ســوق العمــل، وتعب ــة واالجتماعي األزمــات االقتصادي
بشــكل دقيــق عــن طبيعــة عاقــات العمــل الســائدة التــي تتســم بعــدم 
التــوازن بيــن مختلــف أطــراف عاقــات العمــل المتمثلــة فــي العامليــن 

وأصحــاب العمــل والحكومــة.

ويهــدف هــذا التقريــر إلــى تقديــم قــراءة تحليليــة اقتصاديــة واجتماعيــة، 
لجميــع االحتجاجــات العماليــة التــي جــرت فــي األردن خــال عــام 2020 إذ 
تــم رصــد وتوثيــق جميــع االحتجاجــات العماليــة التــي حدثــت فــي األردن 
خــال هــذا العــام، وجــرت عمليــة الرصــد والتوثيــق التــي يقــوم بهــا فريــق 
ــي مــن خــال التواصــل المباشــر مــع منفــذي  ــي األردن المرصــد العمال
هــذه االحتجاجــات للوقــوف علــى تفاصيلهــا، إلى جانب تحليــل التغطيات 
الصحفيــة التــي قامــت بهــا وســائل اإلعــام األردنيــة المختلفــة، وينــدرج 
باالحتجاجــات العماليــة التــي يتــم رصدهــا فــي إطــار هــذا التقريــر جميــع 
اإلجــراءات االحتجاجيــة العماليــة أيــًا كان شــكلها وحجمهــا، بمــا فــي ذلــك 

التهديــد باإلضــراب، أو االعتصــام.

يتمثــل  االجتماعيــة،  العلــوم  ألدبيــات  وفقــًا  االجتماعــي  واالحتجــاج 
فــي الجهــد الجماعــي الرامــي إلــى تغييــر طابــع العاقــات االجتماعيــة 
المســتقرة فــي مجتمــع معيــن، فالحركــة االجتماعيــة تتمثــل فــي جهــود 
جماعيــة تســتهدف إقامــة نظــام جديــد للحيــاة وتســتند إلــى إحســاس 
بعــدم الرضــا عــن النمــط الســائد والرغبــة فــي إقامــة نمــط جديــد، على أن 
تتضمــن العناصــر األساســية لبقائهــا ونجاحهــا والمتمثلــة في االســتمرار 
والتنظيــم الوعــي والتغييــر. وتختلــف األســباب والظــروف التــي تــؤدي 
للجــوء إلــى االحتجــاج، لكــن االحتجاجــات عــادًة مــا يجــري اللجــوء لهــا إثــر 
فشــل أو تعثــر التفــاوض الجماعــي كوســيلة لتحقيــق مطالــب العامليــن، 
أو لعــدم توفــر قنــوات للحــوار والتفــاوض مــع اإلدارات و/أو أصحــاب 

األعمــال.
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مؤشرات رقمية
شــهد عــام 2020 انخفاضــا ملحوظــا فــي عــدد االحتجاجــات العماليــة، 
االحتجاجــات  مظاهــر  كأحــد  العماليــة  االحتجاجــات  ظاهــرة  وتعتبــر 
االجتماعيــة، التــي مــا زالــت واضحــًة للعيــان بالرغــم مــن تراجــع أعدادهــا 
خــال الســنوات الســابقة. فانخفضــت عــام 2020 بنســبة 45بالمئــة عــن 
ــام  ــغ عددهــا فــي ع ــث بل ــا، حي ــرات جائحــة كورون ــام 2019 بســبب تأثي ع

2020 )145( احتجاجــًا مقارنــًة مــع 266 احتجاجــًا عــام 2019.

وتأتــي هــذه االحتجاجــات العماليــة للتعبيــر عــن عمــق األزمــة االقتصاديــة 
واالجتماعيــة التــي يمــر بهــا األردن وانخفــاض مســتويات األجــور وتراجــع 
األحــوال االقتصاديــة للمواطنيــن وبســبب إجــراءات اإلغــاق الجزئــي 
فــي مواجهــة  والعامــات  العامليــن  تنفــك تضــع  لــم  التــي  والكلــي 
ــاة. باإلضافــة  ــات األساســية للحي قاســية مــع محــاوالت تأميــن المتطلب
العامليــن  العمــل لغالبيــة  بـــتراجع شــروط  أخــرى تمثلــت  إلــى عوامــل 
والعامــات، مــن حيــث االنخفــاض الملمــوس فــي معــدالت األجــور 
والحــد األدنــى لهــا، وتوقــف رواتــب العديــد مــن الموظفيــن وخاصــة 
العامليــن بالمياومــة، وعــدم تمتــع قطاعــات واســعة منهــم بالحقــوق 
األردنيــة  العمــل  تشــريعات  عليهــا  نصــت  التــي  األساســية  العماليــة 
وتشــمل ســاعات العمــل، واإلجــازات الســنوية، والمرضيــة، والرســمية، 
وتوفــر وســائل الصحــة والســامة المهنيــة، واالســتفادة مــن التأمينــات 
االجتماعــي،  للضمــان  العامــة  المؤسســة  توفرهــا  التــي  االجتماعيــة 
وضعــف التأمينــات الصحيــة وغيرهــا من شــروط العمل الائــق، والجدول 
ــي جــرى تنفيذهــا فــي  ــة الت ــات العمالي ــداد االحتجاج رقــم )1( يوضــح أع

األردن خــال الســنوات األحــد عشــر الماضيــة.

اجلدول رقم )1(: توزيع االحتجاجات العمالية خالل األعوام 2010 إىل2020  

عدد االحتجاجاتالسنة
2010139
2011828
2012901
2013890
2014474
2015236
2016288
2017229
2018203
2019266
2020145
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 توزيع االحتجاجات على قطاع األعمال

أنواع االحتجاجات

خــال العــام 2020 نفــذ العاملــون فــي القطــاع العــام مــا مجموعــه 64 
احتجاجــًا عماليــًا بنســبة )44.1بالمئــة( مــن مجمــوع االحتجاجــات، فيمــا نفــذ 
العاملــون فــي القطــاع الخــاص مــا نســبته )43.4بالمئــة( مــن مجمــل 
االحتجاجــات بواقــع 63 احتجاجــًا عماليــًا، فيمــا نفــذ المتعطلــون عــن العمل 

18 احتجاجــًا بنســبة )12.8بالمئــة( مــن مجمــوع االحتجاجــات العماليــة. 

لــدى  العماليــة  االحتجاجــات  نســبة  فــي  الكبيــر  االنخفــاض  وياحــظ 
بواقــع  عماليــا  احتجاجــًا   18 نفــذوا  حيــث  العمــل،  عــن  المتعطليــن 
)12.8بالمئــة( مــن مجمــل االحتجاجــات العماليــة، وذلــك علــى الرغــم مــن 
االرتفــاع الملحــوظ علــى نســب البطالــة فــي عــام 2020 التــي قفــزت مــن 
)19.3بالمئــة( فــي الربــع األول مــن العــام إلــى )24.7بالمئــة( فــي الربــع 
الرابــع وبزيــادة )5.4بالمئــة( خــال عــام واحــد، ويعــود هــذا االنخفــاض 
الــى القيــود الحكوميــة علــى التجمعــات فــي إطــار أوامــر الدفــاع لمكافحــة 

انتشــار جائحــة كورونــا والجــدول رقــم )2( يوضــح هــذه المؤشــرات.

وفيمــا يتعلــق بأنــواع االحتجاجــات العماليــة، فقــد جــرى تقســيمها لغايــات 
هــذا التقريــر إلــى إضرابــات واعتصامــات وتهديــدات بهــذه اإلجــراءات، 
والتهديــد بإيــذاء النفــس أو إيذائهــا )االنتحــار(. ففــي عــام 2020 بلــغ عــدد 
االعتصامــات العماليــة 90 اعتصامــًا بنســبة )62.1بالمئــة( أمــا اإلضرابــات 
عــدد  وبلــغ  )7.6بالمئــة(،  بنســبة  عددها11إضرابــًا،  فــكان  العماليــة 
التهديــدات بإجــراءات احتجاجيــة 17 تهديــدًا وبنســبة )11.7بالمئــة(، أمــا 
التهديــد بإيــذاء النفــس أو إيذائهــا )االنتحــار( فقــد بلــغ عددهــا 4 تهديــدات 
بنســبة )2.8بالمئــة(، كمــا بلــغ عــدد المســيرات والمظاهــرات 23 مســيرة 

وبنســبة )15.9بالمئــة( مــن مجمــل االحتجاجــات.

                   اجلدول رقم )2(: التوزيع النسيب لالحتجاجات العمالية حسب قطاع العمل )نسبة مئوية(

201220132014201520162017201820192020قطاع العمل

49.854.237.641.123.034.531.536.144.1القطاع العام

42.740.345.547.964.056.350.233.543.4القطاع اخلاص

املتعطلون عن 
العمل

7.55.516.911.013.0
9.25.928.212.4
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أسباب االحتجاجات

تعــددت األســباب التــي نفــذت ألجلهــا االحتجاجــات العماليــة لتشــمل 
المطالبــة بزيــادة األجور والعاوات وتحســين المنافــع والحوافز للعاملين 
إلــى جانــب االعتــراض علــى الفصــل مــن العمــل وأســباب أخــرى متعــددة 
كان أبرزهــا فــي عــام 2020 احتجــاج علــى اإلجــراءات المتعلقــة بإغاقــات 
كورونــا بنســبة 13.1بالمئــة مــن االحتجاجــات، وتشــير األرقــام أن أولويات 
العامليــن بأجــر فــي األردن تركــزت فــي االحتجــاج علــى تطبيــق تعليمــات 
وأنظمــة جديــدة ســببت أضــرارًا للعامليــن إذ احتلــت المرتبــة األولــى 
بواقــع 24.8 بالمئــة مــن مجمــل االحتجاجــات، مثــل االعتــراض علــى قــرار 
وزارة النقــل بتخفيــض العمــر التشــغيلي للباصــات مــن 20 عامــًا الــى 
15 عامــًا، واالعتــراض علــى نظــام اإلجــازات الســنوية، وغيرهــا. تــا ذلــك 
ــة.  ــادة األجــور والعــاوات وبنســبة 23.4بالمئ ــة بزي االحتجاجــات المطالب
وذلــك بســبب تخفيــض أجــور العامليــن فــي القطاعــات المتضــررة مــن 
جائحــة كورونــا إلــى مــا نســبته 25بالمئــة و50بالمئــة فــي القطاعــات 

األكثــر تضــررا وغيــر المصــرح لهــا بالعمــل.   

المعلميــن واعتقــال مجلــس  نقابــة  إغــاق  علــى  وتبعهــا االحتجاجــات 
النقابــة بنســبة 15.9بالمئــة مــن مجمــل االحتجاجــات والجــدول رقــم )4( 

يوضــح هــذه المؤشــرات.

اجلدول رقم )3(: التوزيع النسيب لالحتجاجات العمالية حسب نوع االحتجاج )نسبة مئوية(

نوع 
201220132014201520162017201820192020االحتجاج

45.053.926.226.725.019.222.79.87.6إضراابت

37.031.756.554.256.066.462.669.262.1اعتصامات

هتديد 
16.011.913.79.714.09.210.814.711.7ابإلضراب

التهديد 
إبيذاء 

النفس أو 
إيذائها 

)االنتحار(

2.02.53.69.35.05.23.95.32.8

املسريات 
15.9 --------واملظاهرات
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منفذو االحتجاجات العمالية

ُنفــذت غالبيــة االحتجاجــات العماليــة وللعــام العاشــر علــى التوالــي مــن 
قبــل فئــات عماليــة ال يتوفــر لديهــا إطــار نقابــي ينظمهــا، حيــث بلغــت 
نقابــي عمالــي  إطــار  خــارج  عاملــون  التــي نفذهــا  االحتجاجــات  نســبة 
59بالمئــة  مــن مجمــل االحتجاجــات العماليــة، فيمــا نفــذت النقابــات 
العماليــة ولجانهــا )الرســمية، والمســتقلة( مــا نســبته 3.4بالمئــة مــن 
المعلميــن وأعضائهــا فقــد  نقابــة  أمــا  العماليــة،  االحتجاجــات  مجمــل 
ــم تنفيذهــا  ــة تشــكل غالبيتهــا احتجاجــات ت نفــذت مــا نســبته 23.9بالمئ
كــردة فعــل علــى كــف يــد أعضــاء مجلــس نقابــة المعلميــن عــن العمــل 
وإغــاق مقراتهــا فــي كافــة محافظــات المملكــة لمــدة ســنتين، كمــا ونفذ 
المتعطلــون عــن العمــل مــا نســبته 11.2بالمئــة مــن مجمــل االحتجاجــات 

العماليــة، والجــدول رقــم )5( يوضــح هــذه المؤشــرات.

201220132014201520162017201820192020أسباب االحتجاجات

42.749.732.222.011.012.721.219.223.4زايدة األجور والعالوات

16.89.311.214.430.014.022.712.82.8جمموعة من املطالب “املنافع”

11.121.525.233.125.053.238.430.524.8االحتجاج على األنظمة والقوانني

7.23.02.53.01.01.71.01.50.0املطالبة ابلتثبيت يف العمل

5.89.85.77.210.09.24.96.44.8االحتجاج على الفصل من العمل

7.45.517.012.713.09.26.428.911.0املطالبة بتوفري فرص عمل

4.46.410.00.04.90.84.1-7.9أخرى

احتجاجا على اإلجراءات املتعلقة 
إبغالقات كوروان

-----
---13.1

احتجاجا على إغالق نقابة املعلمني 
واعتقال جملس النقابة

-----
---15.9

اجلدول رقم )4(: التوزيع النسيب لالحتجاجات العمالية وفقاً ألسباب االحتجاجات )نسبة مئوية(
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والملفــت هنــا اإلشــارة إلــى أن االحتجاجــات العماليــة فــي غالبيتها نفذت 
ــة تنظمهــا، أو  ــة ال يوجــد لهــا أطــر نقابي ــات عمالي مــن قبــل شــرائح وفئ
مــن شــرائح وفئــات عماليــة تجــاوزت أطرهــا النقابيــة واســتبدلتها بهيئــات 
تنظيــم ذاتيــة، تدافــع عــن مصالحهــا ومطالبهــا، األمــر الــذي يشــير إلــى 
بمختلــف  العامليــن  بيــن  والتفــاوض  الحــوار  قنــوات  وغيــاب  ضعــف 
فئاتهــم مــن جهــة، اإلدارات وأصحــاب األعمــال مــن جهــة أخــرى، مــا يــؤدي 
إلــى زيــادة أعــداد االحتجاجــات العماليــة. وهــذا يدفعنــا الســتمرار التفكيــر 
فــي التأثيــر الكبيــر لغيــاب المنظمــات النقابيــة العماليــة الفاعلــة فــي 
إضعــاف شــروط العمــل فــي األردن، وفــي إضعــاف أســاليب الحــوار 
االجتماعــي والمفاوضــة الجماعيــة، مــا يدفــع قطاعــات عماليــة واســعة 
إلــى االحتجــاج، كذلــك فــإن القطاعــات العماليــة التي تتمتع بشــروط عمل 
الئقــة فــي األردن فهــي القطاعــات التــي يتمتــع العاملــون فيهــا بحقهــم 
بالتنظيــم النقابــي، وال يذهبــون باتجــاه تنفيــذ العديــد مــن االحتجاجــات 
العماليــة، فلديهــم مــن قنــوات الحــوار والمفاوضــة والخبــرة مــا يمكنهــم 

مــن تحســين شــروط عملهــم دون اللجــوء إلــى تنفيــذ احتجاجــات.

ــن بأجــر ال  ــرة مــن العاملي ــة الكبي ــر فــي هــذا اإلطــار أن الغالبي وممــا يذك
يتمتعــون بحقهــم فــي التنظيــم النقابــي، إذ أن مجمــل العامليــن الذيــن 
لديهــم منظمــات نقابيــة ال يتجــاوز )5بالمئــة(، ومــا تبقــى ليــس لديهــم 
الحــق فــي تنظيــم أنفســهم بنقابــات مثــل العامليــن فــي القطــاع العــام 
التشــريعات  تحرمهــم  الذيــن  الخــاص  القطــاع  فــي  العامليــن  وغالبيــة 
مــن حــق تنظيــم أنفســهم بنقابــات، إضافــة إلــى غيــاب الممارســات 
الديمقراطيــة عــن الغالبيــة الكبيــرة مــن النقابــات العماليــة المعتــرف بهــا، 

التــي تحــرم مئــات اآلف العامليــن مــن إمكانيــة االشــتراك فيهــا.

اجلدول رقم )5(: التوزيع النسيب لالحتجاجات حسب اجلهة اليت نفذت االحتجاج )نسبة مئوية(

الفئة العمالية اليت نفذت 
201220132014201420162017201820192020االحتجاجات

عاملون خارج إطار أي تنظيم 
85.289.062.462.360.072.542.450.859.3نقايب

7.35.514.817.422.010.531.06.13.4النقاابت العمالية وجلاهنا 

5.97.65.06.520.214.923.4--النقاابت املهنية

7.45.516.912.713.09.26.428.211.0املتعطلون عن العمل

5.32.8-------االحتجاجات الفردية
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احتلــت العاصمــة عمــان المرتبــة األولــى فــي عــدد االحتجاجــات العماليــة 
التــي جــرى تنفيذهــا خــال العــام 2020، بواقــع 65 احتجاجــًا وبنســبة 
44.8بالمئــة تلتهــا االحتجاجــات التــي نفــذت فــي أكثــر مــن محافظــة 
بعــدد 31 احتجاجــا ونســبة 21.4بالمئــة، ممــا يــدل أن األســباب التــي 
احتــج النــاس مــن أجلهــا كانــت مشــتركة فــي عــام 2020، خاصــة فيمــا 
يتعلــق بتعامــل الحكومــة مــع أزمــة كورونــا، وذلــك مقارنــة مــع 21 احتجــاج 

مشــترك عــام 2019 وبنســبة 7.9 بالمئــة فقــط. 

كمــا أتــت فــي المرتبــة الثالثــة محافظــة الزرقــاء بواقع 14 احتجاجا وبنســبة 
9.7بالمئــة، فيمــا احتلــت االحتجاجــات التــي نفــذت بالكرك المرتبــة الرابعة 
وبنســبة 5.5بالمئــة وبواقــع 8 احتجاجــات عماليــة، كمــا حلــت العقبــة واربــد 
بالمرتبــة الخامســة إذ نفــذ 5 احتجاجــات عماليــة بنســبة 3.4بالمئــة لــكل 
محافظــة منفــردة. تلتهمــا محافظــة المفــرق بواقــع 4 احتجاجــات وبنســبة 
2.8بالمئــة، وهــذه التوزيعــات ال تختلــف كثيــرا عــن توزيعــات االحتجاجــات 
العماليــة خــال العــام 2019، حيــث يتركــز قطــاع األعمــال فــي العاصمــة 

عمــان، والجــدول رقــم )6( يوضــح هــذه المؤشــرات.

التوزيع الجغرافي لالحتجاجات

اجلدول رقم )6(: توزيع االحتجاجات العمالية وفقاً للمحافظة )نسبة مئوية(

النسبة املئويةعدد االحتجاجات احملافظة

6544.8عمان

3121.4أكثر من حمافظة

149.7الزرقاء

85.5الكرك

53.4اربد

53.4العقبة

42.8املفرق

32.1الطفيلة

32.1مأداب

32.1جرش

21.4عجلون

10.7البلقاء

10.7معان

145100.0اجملموع
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التوزيع الزمني االحتجاجات العمالية

أمــا بالنســبة لتوزيــع االحتجاجــات وفقــًا لألشــهر، فقــد احتــل شــهر شــباط 
المرتبــة األولــى بواقــع 32 احتجاجــا عماليــًا بنســبة 22.1بالمئة، تاه شــهر 
كانــون الثانــي بواقــع 25 احتجاجــا وبنســبة 17.2بالمئــة، ويلحــظ أن هــذه 
النســب ســجلت فــي أعلــى أرقامهــا قبــل إعــان تفعيــل قانــون الدفــاع 
واتخــاذ قــرار الحظــر العــام الــذي شــل حريــة التنقــل والحركــة فــي كل أنحــاء 
البــاد لتبقــى حركــة االحتجاجــات هادئــة وتتــراوح بيــن شــهر آذار ونيســان 
وأيــار بيــن 4-3 احتجاجــات كل شــهر، حتــى بــدأت باالرتفــاع فــي شــهر 
ــران وتمــوز بنســبة 7.6بالمئــة و 20.6 بالمئــة علــى التوالــي. وممــا  حزي
يفســر عــودة ارتفاعهــا هــو إعــان الحكومــة إجــراءات جديــدة لتخفيــف 
حظــر التجــول فــي األردن، وانخفــاض أعــداد اإلصابــات بشــكل ملحــوظ، 
باإلضافــة إلــى القــرار المفاجــئ بـــكف يــد مجلــس نقابــة المعلميــن عــن 
العمــل وإغــاق مقراتهــا لمــدة ســنتين. لتســتمر وتيرة االحتجاجــات بعدها 
باالنخفــاض، خاصــة بعــد قــرار منــع النشــر فــي قضيــة نقابــة المعلميــن، 
إذ ســجلت المملكــة فــي شــهر آب 12 احتجاجــًا وبنســبة 8.3بالمئــة يليــه 
4 احتجاجــات بنســبة 2.8بالمئــة فــي شــهر أيلــول و 3 احتجاجــات بنســبة 
2.1بالمئــة فــي شــهر تشــرين األول، و10 احتجاجــات بنســبة 6.9بالمئــة 
و 5 احتجاجــات بنســبة 3.4بالمئــة لشــهري تشــرين الثانــي وكانــون األول 

علــى التوالــي. 

اجلدول رقم )7(: توزيع االحتجاجات العمالية وفقاً لألشهر )نسبة مئوية( 

الشهر النسبة املئويةعدد االحتجاجات   
2517.2كانون الثاين

3222.1شباط

96.2آذار

10.7نيسان

42.8أاير

117.6حزيران

2920.0متوز

128.3آب

42.8أيلول

32.1تشرين األول

106.9تشرين الثاين

53.4كانون األول

145100اجملموع
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الخالصة والتوصيات

ــد  ــة عن ــه بالرغــم مــن اســتمرار االحتجاجــات العمالي ــر أن يتضــح مــن التقري
مســتويات أقــل مــن مــا كانــت عليــه فــي األعــوام العشــرة الماضيــة،  إال 
أن أعدادهــا تعكــس اختــاالت جوهريــة فــي عاقــات العمــل، بالتالــي 
تعكــس توتــرات فــي ســوق العمــل األردنــي، وهــذه االحتجاجــات تعبر عن 
عمــق األزمــة االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي يمــر بهــا األردن مــن حيــث 
اســتمرار تراجــع مؤشــرات العمــل الائــق، واســتمرار انخفاض مســتويات 
األجــور وتفاوتهــا، والضغــوط التــي تواجههــا العديــد مــن القطاعــات 
االقتصاديــة والعامليــن فيهــا، والــذي نجــم بشــكل أساســي عــن تطبيــق 
سياســات اقتصاديــة غيــر عادلــة، ونتيجــًة لمجمــل هــذه العوامــل وغيرهــا، 
نفــذ آالف العامليــن عشــرات االحتجاجــات التــي وصلــت خــال العــام 

2020  الــى 145 احتجاجــًا. 

ومــن المتوقــع أن تــزداد أعــداد االحتجاجــات العماليــة خــال الســنوات 
ــف مؤشــرات ســوق  ــر فــي مختل ــع الكبي ــة القادمــة بســبب التراج القليل
ــا  ــر العمــل الائــق بســبب تأثيــرات فيــروس “كورون العمــل وفــي معايي
بشــكل  البطالــة  معــدالت  تــزداد  أن  المتوقــع  مــن  حيــث  المســتجد”، 
ملمــوس، إلــى جانــب التخفيضــات التــي جــرت علــى مســتويات األجــور، 
حيــث ســمح أمــر الدفــاع رقــم6 وباغاتــه ومــا تــاه مــن أوامــر وباغــات 
تخفيــض أجــور العامليــن فــي القطــاع الخــاص فــي منشــآت األعمــال 
المتضــررة وغيــر المصــرح لهــا بالعمــل. فخصــص للعامــل فــي المنشــآت 
غيــر المصــرح لهــا بالعمــل )50بالمئــة( مــن أجــره المعتمــد لــدى المؤسســة 
بحــد أدنــى )220( دينــار شــهريًا وبحــد أعلــى )500( دينــار، أمــا العامليــن 
ــة( مــن  ــر تضــررًا بالجائحــة فخصــص لهــم )75بالمئ فــي القطاعــات األكث

ــدى المؤسســة. أجورهــم المعتمــدة ل

وتحــدد هــذا القطاعــات بنــاء علــى قائمــة شــهرية تصــدر عــن الحكومــة 
حــول القطاعــات المتضــررة وغيــر المصــرح لهــا بالعمــل، وممــا يزيــد مــن 
ــا، إذ شــملت قائمــة شــهر  ــا باســتمرار توســع هــذا القائمــة تدريجي قلقن
نيســان 52 قطــاع منهــم 37 قطــاع مــن األكثــر تضــررا و15 قطــاع مــن غيــر 

مصــرح لهــم بالعمــل.

 ويــرى التقريــر أن ســوق العمــل فــي األردن مــا زال يعانــي مــن فجــوات 
كبيــرة فــي تطبيــق معاييــر العمــل الائــق والمبــادئ والحقــوق األساســية 
التشــريعات  حيــث  مــن  ومؤشــراتها،  أبعادهــا  بمختلــف  العمــل  فــي 
والسياســات والممارســات، ويظهــر ذلــك بشــكل واضــح فــي عــدم قــدرة 
ــر فــرص عمــل كافيــة والئقــة، وضعــف  االقتصــاد الوطنــي علــى توفي
منظومــة الحمايــة االجتماعيــة للعامليــن وتمكيــن كافــة العامليــن مــن 
ــز  ــة وتعزي ــي والمفاوضــة الجماعي ــم النقاب ممارســة حقهــم فــي التنظي
الحــوار االجتماعــي حــول كافــة السياســات التــي تمــس مصالــح مختلــف 
اإلنــكار  حالــة  اســتمرار  شــأن  مــن  أن  التقريــر  ويــرى  اإلنتــاج.  أطــراف 
ــة التــي يعانــي منهــا ســوق العمــل فــي  واالهمــال للفجــوات الحقيقي
األردن أن يعمــق االختــاالت االجتماعيــة، والتــي ســتؤدي بالضــرورة إلى 
عــدم االســتقرار علــى المســتويات االجتماعية واالقتصادية والسياســة، 

ممــا يؤثــر ســلبا علــى اســتقرار األردن بشــكل عــام.
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ويوصي التقرير بما يلي:

ــادئ والحقــوق  ــر العمــل الائــق والمب ــادئ ومعايي 1. ضــرورة تطبيــق مب
ــن بأجــر  ــع العاملي األساســية فــي العمــل بمختلــف عناصرهــا علــى جمي

فــي األردن.

2. ضــرورة وضــع حــد أعلــى لألجــور، إذ أنــه وفــي ذات الوقــت الــذي 
تقــل فيــه رواتــب مــا يقــارب ثلثــي العامليــن بأجــر فــي األردن عــن 500 
دينــار شــهريًا فــإن هنالــك العديــد مــن كبــار الموظفيــن يعملــون فــي ذات 
المؤسســات فــي القطاعيــن العــام والخــاص يحصلــون علــى رواتــب 
مرتفعــة جــدًا، األمــر الــذي يزيــد مــن مســتويات التفــاوت االجتماعــي 

والتوتــرات االجتماعيــة. 

3. ضــرورة تعديــل نــص المــادة 31 من قانون العمل األردني والمتعلقة 
بإعــادة هيكلــة المؤسســات والتــي تســمح بعمليــات الفصــل الجماعــي 

مــن العمــل.

4. ضــرورة تعديــل نصــوص قانــون العمــل المتعلقــة بتشــكيل النقابــات 
العماليــة والســماح لجميــع العامليــن بأجــر فــي األردن بتشــكيل نقاباتهــم 
بحريــة، وإلغــاء احتــكار تمثيــل العمــال مــن النقابــات العماليــة القائمــة 
التــي تفتقــر ألبســط قواعــد العمــل الديمقراطــي، وال تســمح بتجديــد 
ــون متوائمــة مــع نصــوص الدســتور  ــح نصــوص القان قياداتهــا، ولتصب
األردنــي، ولتنســجم عمليــة تأســيس النقابــات العماليــة مــع نصــوص 
الــذي  والثقافيــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  للحقــوق  الدولــي  العهــد 
صــادق عليــه األردن ونشــره فــي الجريــدة الرســمية، مــع ضــرورة اإلســراع 
ــة رقــم 87 المتعلقــة  ــة منظمــة العمــل الدولي ــى اتفاقي بالمصادقــة عل
علــى  المفروضــة  فالقيــود  التنظيــم،  حــق  وحمايــة  النقابيــة  بالحريــة 
العامليــن فــي األردن بحرمانهــم مــن تشــكيل نقابــات عماليــة لــم تمنعهم 
مــن تشــكيل هــذه النقابــات والمطلــوب اجــراء تعديــات علــى القانــون 

تعتــرف باألمــر الواقــع.

5. ضــرورة تعديــل نصــوص نظــام الخدمــة المدنيــة ليســمح للعامليــن 
فــي القطــاع العــام مــن تأســيس نقاباتهــم بحريــة وبمــا يضمــن حقوقهــم 
المنصــوص عليهــا فــي التعديــات الدســتورية التــي جــرت فــي عــام 
2011 وقــرار المحكمــة الدســتورية التفســير رقــم 6 لعــام 2013، والــذي 
ضمــن للعامليــن فــي القطــاع العــام حــق تشــكيل نقابــات خاصــة بهــم، 
ولتنســجم مــع نصــوص العهد الدولــي للحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافيــة الــذي صــادق عليــه األردن ونشــره فــي الجريــدة الرســمية. وبما 
يســمح بوجــود مفاوضــة جماعيــة بيــن اإلدارات الحكوميــة والعامليــن، 
ألنــه مــن غيــر المعقــول أن يتــم التعامــل مــع االحتجاجــات العماليــة فــي 

القطــاع العــام باعتبارهــا تغيبــًا عــن العمــل يســتحق العقوبــة.
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6. ضــرورة تعديــل نصــوص قانــون العمــل المتعلقــة بمفهــوم النــزاع 
أثبتــت فشــلها  العماليــة، والتــي  النزاعــات  العمالــي وآليــات تســوية 
الذريــع فــي إيجــاد حلــول عادلــة للنزاعــات العماليــة المتفاقمــة، وبــات 
ــًا اســتخدام آليــات وتقنيــات جديــدة لتســوية النزاعــات العماليــة،  مطلوب
وبمــا ينســجم مــع نصــوص اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 98 

المتعلقــة بحــق التنظيــم والمفاوضــة الجماعيــة.

7. ضــرورة إلغــاء المــادة )58( مــن قانــون العمــل والتــي تشــرعن العمــل 
الجبــري، حيــث تســمح باســتثناء العامليــن فــي الوظائــف االشــرافية ومن 

تقتضــي مهامهــم التنقــل والســفر مــن األجــر بــدل االضافــي.

8. ضــرورة زيــادة فاعليــة عمليــات التفتيــش التــي تقــوم بهــا وزارة العمــل 
علــى ســوق العمــل لضمــان تطبيــق نصــوص قانــون العمــل، وهــذا 
يتطلــب زيــادة مخصصــات وزارة العمــل فــي الموازنــة العامــة، ليتســنى 

للــوزارة زيــادة أعــداد المفتشــين وتطويــر قدراتهــم التفتيشــية.
 

العمــل فــي  التــي أضعفــت معايــر  الدفــاع  بأوامــر  العمــل  9. وقــف 
القطــاع الخــاص ووقــف خصــم أجــزاء مــن أجــور العامليــن والعامــات في 
القطاعــات األكثــر تضــررا مــن جائحــة كورونــا، وعلــى الحكومــة توفير الدعم 
لمنشــآت األعمــال التــي تضــررت مــن جائحــة كورونــا ومــا زالــت تتضــرر من 
سياســة االغاقــات دون المســاس بحقــوق العامليــن والعامــات فيهــا، 
ــر تضــررا،  ــة األكث ــف األنشــطة االقتصادي ــة تصني ــادة النظــر بمنهجي وإع

لتصبــح أكثــر عدالــة.
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www.labor-watch.net

@LaborWatchJo

@laborwatch_Jo

األردن - عّمان - شارع الملكة رانيا العبد الله 

-عمارة العمري )رقم12( - الطابق الرابع   

للمزيد من المعلومات 

شارع الملكة رانيا العبدهللا - عمارة العمري -رقم 12 - الطابق الرابع 

009625164491

@phenixcenter

@phenixcenter

www.phenixcenter.net

0096265164492

عمان - األردن 

فاكس: هاتف: 

www.labor-watch.net

@LaborWatchJo

@laborwatch_Jo


