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الحكومية في مساعيها لالصالح وللمشاركة الفعالة في الحياة السياسية على جميع مستوياتها
ومساعدة صانعي القرار االقتصادي واالجتماعي للتغلب على تحديات العولمة وإيجاد الحلول
المؤدية إلى العدالة االجتماعية واالستقرار .كما تهدف الى مساعدة المؤسسات النسائية في
جهودها من أجل تحسين مستوى مشاركة المرأة ومساواة النوع االجتماعي في الحياة السياسية
واالجتماعية واالقتصادية.
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 .1تمهيد

يهدف التقرير إلى تقديم
قراءة تحليلية اقتصادية
واجتماعية ،لجميع
االحتجاجات العمالية
التي جرت في األردن خالل
العام 2021

يقــوم مركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة والمعلوماتيــة،
وفــي إطــار عمــل برنامــج «المرصــد العمالــي األردنــي» ،الــذي
جــرى إطالقــه فــي النصــف الثانــي مــن عــام  ،2009علــى 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 لالحتجاجــات العماليــة فــي
األردن.
ويهــدف التقريــر إلــى تقديــم قــراءة تحليليــة اقتصاديــة
واجتماعيــة ،لجميــع االحتجاجــات العماليــة التــي جــرت
فــي األردن خــال العــام  ،2021إذ تــم رصــد وتوثيــق جميــع
االحتجاجــات العماليــة التــي حدثــت خــال هــذه الســنة ،وجرت
عمليــة الرصــد والتوثيــق مــن خــال التواصــل المباشــر مــع
منفــذي هــذه االحتجاجــات للوقــوف علــى تفاصيلهــا ،إلــى
جانــب تحليــل التغطيــات الصحفيــة التــي أجرتهــا وســائل
اإلعــام األردنيــة ،وينــدرج ضمــن االحتجاجــات العماليــة
التــي يتــم رصدهــا فــي إطــار هــذا التقريــر جميــع اإلجــراءات
االحتجاجيــة العماليــة أيــ ًا كان شــكلها وحجمهــا ،بمــا فــي
ذلــك التهديــد باإلضــراب ،أو االعتصــام أو المســيرة أو
غيرهــا.
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 .2المقدمة والسياق
شــهد العالــم حالــة مــن عــدم االســتقرار فــي نهايــة
عــام  ،2019نتيجــة جائحــة فيــروس “كورونــا المســتجد”.
وأخــذت تداعيــات هــذه الجائحــة تتوســع لمــا هــو أكثــر بعــدا
مــن الجانــب الصحــي ،لتتفشــى فــي جميــع أجــزاء البنــاء
االجتماعــي واالقتصــادي والسياســي للــدول ،فأصابتهــا
بحالــة مــن الوهــن والعجــز ،أدت الــى انهيــارات كبــرى فــي
اقتصادهــا .ومــع تســارع وتيــرة انتشــار الفيــروس فــي عــام
 ،2020تراجعــت قــدرة الفضــاء المدنــي المتــاح عالميــا،
وتقلــص دوره فــي التهيئــة التمكينيــة لممارســات حقــوق
االنســان عبــر مختلــف الوســائل.
فــي األردن ،حاولــت الحكومــة الســيطرة علــى تفشــي الوبــاء
فــي بدايــة الجائحــة ،مــن خــال االغالقــات الشــاملة ،إال أن
المقابــل لذلــك كان المزيــد مــن األعبــاء االقتصاديــة علــى
غالبيــة المواطنيــن ،وتضييــق المســاحة الحــرة للفضــاء
المدنــي ،علــى األفــراد والجماعــات .والفضــاء المدنــي هــو
حجــر األســاس ألي مجتمــع مفتــوح وديمقراطــي ،عندمــا
يكــون هــذا الفضــاء مفتوحــ ًا ،يكــون األفــراد ومنظمــات
المجتمــع المدنــي قادريــن علــى التنظيــم والمشــاركة
والتواصــل دون عوائــق ،والمطالبــة بحقوقهــم والتأثيــر
علــى الهيــاكل السياســية واالجتماعيــة مــن حولهــم ،وال
يمكــن أن يحــدث هــذا إال عندمــا تلتــزم الدولــة بواجبهــا فــي
حمايــة مواطنيهــا وتحتــرم وتســهل حقوقهــم األساســية
فــي تكويــن الجمعيــات والتجمــع الســلمي وحريــة الــرأي
والتعبيــر.

فــي جهــود جماعيــة تســتهدف إقامــة نظــام جديــد للحيــاة
وتســتند إلــى إحســاس بعــدم الرضــا عــن النمــط الســائد
والرغبــة فــي إقامــة نمــط جديــد ،علــى أن تتضمــن العناصــر
األساســية لبقائهــا ونجاحهــا والمتمثلــة فــي االســتمرار
والتنظيــم الواعــي والتغييــر .وتختلــف األســباب والظــروف
التــي تــؤدي للجــوء إلــى االحتجــاج ،لكــن االحتجاجــات عـ ً
ـادة مــا
يُلجــأ إليهــا إثــر فشــل أو تعثــر التفــاوض الجماعــي كوســيلة
لتحقيــق مطالــب العامليــن ،أو لعــدم توافــر قنــوات للحــوار
والتفــاوض مــع اإلدارات و/أو أصحــاب األعمــال.
كمــا أنــه ال يمكــن دراســة الحــراكات االحتجاجيــة العماليــة
بعيــدا عــن الحــركات االجتماعيــة ،إذ تعتبــر الحــراكات
االحتجاجيــة العماليــة جــزءا مــن الحــراكات االجتماعيــة،
وتــرى الكثيــر مــن مــدارس الحــراكات االجتماعيــة أن العامــل
االقتصــادي هــو المحــرك األساســي لنشــوء الحــراك
االجتماعــي ،وتعاظــم الحــراكات االحتجاجيــة العماليــة
وازديــاد حدتهــا ،يفــرز المزيــد مــن الحــراكات االجتماعيــة.
وتأتــي أهميــة إعــداد هــذا التقريــر لقناعــة فريــق المرصــد
أن االحتجاجــات العماليــة هــي أحــد أهــم المؤشــرات علــى
األزمــات االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وبخاصــة فــي ســوق
العمــل ،وتعبــر بشــكل دقيــق عــن طبيعــة العالقــات
الســائدة بيــن مختلــف أطــراف عالقــات العمــل المتمثلــة
فــي العامليــن وأصحــاب العمــل والحكومــة.

يتطلــب فهــم أيــن تتجــه الحــراكات االجتماعيــة والعماليــة
فــي األردن ،نتيجــة تداعيــات جائحــة كورونــا ،قــراءة فاحصــة
لألطــر التــي تحكــم عمــل هــذه الحــراكات ،فهــي التــي تحــدد
اتســاع أو ضيــق مســاحة العمــل .واالحتجــاج االجتماعــي،
وفقــ ًا ألدبيــات العلــوم االجتماعيــة ،يتمثــل فــي الجهــد
الجماعــي الرامــي إلــى تغييــر طابــع العالقــات االجتماعيــة
المســتقرة فــي مجتمــع معيــن ،فالحركــة االجتماعيــة تتمثل

األحتجاجات العمالية في األردن 2021

5

مؤشرات رقمية
شــهد العــام  2021ارتفاعــا فــي عــدد االحتجاجــات العماليــة،
التــي تعتبــر أحــد مظاهــر االحتجاجــات االجتماعيــة ،والتــي
مــا تــزال واضحــة للعيــان بالرغــم مــن تراجــع أعدادهــا خــال
الســنوات الســابقة ،فارتفعــت عــن العــام  ،2020بنســبة
 ، %55إذ بلــغ عددهــا ( )225احتجاجــا فــي العــام  2021مقابــل
( )145احتجاجــا فــي عــام .2020
وتأتــي هــذه االحتجاجــات للتعبيــر عــن عمــق األزمــة
االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي يمــر بهــا األردن ،واســتمرار
مســتويات األجــور المتدنيــة ،وتراجــع األحــوال االقتصاديــة
للمواطنيــن ،بســبب تداعيــات جائحــة كورونــا واجــراءات
اإلغــاق الجزئــي والكلــي التــي وضعــت العامليــن والعامــات
فــي مواجهــة قاســية مــع محاوالتهــم لتأميــن المتطلبــات
األساســية للحيــاة ومــع أصحــاب العمــل ،إذ ســمحت أوامــر
الدفــاع بالخصــم مــن أجــور العمــال بنســب تتــراوح بيــن الـــ
 %50و . %30

225
اﺣﺘﺠﺎج

2021

145
اﺣﺘﺠﺎج

2020

يضــاف إلــى ذلــك ،عوامــل أخــرى؛ تمثلــت بـــتراجع شــروط
العمــل لغالبيــة العامليــن والعامــات ،مــن حيــث االنخفــاض
الملمــوس فــي معــدالت األجــور والحــد األدنــى لهــا ،وتوقــف
رواتــب العديــد مــن الموظفيــن والموظفــات أو تأخيــر
صرفهــا ،وعــدم تمتــع قطاعــات واســعة منهــم بالحقــوق
العماليــة األساســية التــي نصــت عليهــا تشــريعات العمــل
األردنيــة .ومنهــا تحديــد ســاعات العمــل ،واإلجــازات
الســنوية ،والمرضيــة ،والعطــات الرســمية ،وتوافــر
وســائل الصحــة والســامة المهنيــة ،واالســتفادة مــن
التأمينــات االجتماعيــة التــي توفرهــا المؤسســة العامــة
للضمــان االجتماعــي ،وضعــف التأمينــات الصحيــة وغيرهــا
مــن شــروط العمــل الالئــق .ويوضــح الجــدول رقــم ( )1أعــداد
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السنة

عدد األحتجاجات

2010

139

2011

828

2012

901

2013

890

2014

474

2015

236

2016

288

2017

229

2018

203

2019

266

2020

145

2021

225

األحتجاجات العمالية في األردن 2021

2010

أسباب االحتجاجات
تعــددت أســباب االحتجاجــات العماليــة لتشــمل المطالبــة
بزيــادة األجــور والعــاوات أو صرفهــا ،وتحســين الحوافــز
والمنافــع للعامليــن ،واالحتجــاج علــى األنظمــة والقوانيــن،
والمطالبــة بتوفيــر فــرص عمــل ،واالحتجــاج علــى الفصــل
مــن العمــل ،وغيرهــا مــن األســباب التــي دفعــت العمــال إلــى
تنفيــذ االحتجاجــات للمطالبــة بحقوقهــم العماليــة.
وتُشــير األرقــام إلــى أن أولويــات العامليــن بأجــر فــي األردن
تركــزت فــي االحتجــاج علــى تعليمــات وأنظمــة وقوانيــن
ســببت أضــرارا للعامليــن ،إذ احتلــت المرتبــة األولــى بواقــع
( )55احتجاجــا وبنســبة ( )%24.4مــن مجمــل االحتجاجــات،
معظمهــا كانــت لمعلميــن احتجاجـ ًا علــى قــرارات اإلحــاالت
علــى االســتيداع والتقاعــد المبكــر التــي طاولــت 120
معلمــا ومعلمــة ووقفهــم عــن العمــل وإغــاق نقابتهــم،
ولجــان نقابيــة منحلــة مــن النقابــة العامــة للعامليــن فــي
الكهربــاء ،رفضــا للتعديــات علــى النظــام الموحــد لنقابــات
العمــال التــي منعــت جامعــي عضويــة نقابتيــن مــن الترشــح
واالنتخــاب ،وســائقين فــي قطــاع النقــل العــام توزعــوا بيــن
(ســائقي التكســي األصفــر ،ســائقي الســرفيس ،ســائقي
حافــات النقــل العــام ،وســائقي تطبيقــات النقــل الذكــي).
وتمثلــت معظــم أســباب احتجاجــات ســائقي النقــل العــام
بقــرار الحكومــة القاضــي بتخفيــض الســعة المقعديــة
لوســائط النقــل العــام بنســبة  %50للحــد مــن تفشــي
فيــروس كورونــا فــي شــهر آذار ،وقــرارات أمانــة عمــان بنقــل
مواقــف ســائقي الســرفيس إلــى أماكــن أخــرى بعيــدة عــن
الشــارع الرئيســي ،وتغــول مركبــات النقــل الخصوصيــة علــى
عمــل قطــاع النقــل العــام.
أمــا بالنســبة لســائقي تطبيقــات النقــل الذكــي ،فقــد احتجــوا
بســبب سياســات وإجــراءات شــركات التطبيقــات ووزارة
النقــل وهيئــة تنظيــم قطــاع النقــل البــري ،إذ أن شــركات

%16.4
اﻷﺟﻮر

%7.1
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ )اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ(

التطبيقــات تقتطــع مــن الســائقين (الكباتــن) أكثــر مــن %30
مــن إجمالــي الرحلــة الواحــدة.
وفــي شــهر أيلــول ،جــددت وزارة النقــل العقــود التشــغيلية
لشــركات النقــل الذكــي بنفــس النســبة التــي تقتطعهــا مــن
الســائقين لمــدة عــام ونصــف .كذلــكّ ،
خفضــت هيئــة تنظيــم
قطــاع النقــل البــري العمــر التشــغيلي لمركبــات النقــل
الذكــي مــن ســبع ســنوات إلــى خمــس .تــا ذلــك المطالبــات
بزيــادة األجــور والعــاوات أو صرفهــا بواقــع ( )37احتجاجــا
وبنســبة ( ، )%16.4معظمهــا كانــت لموظفيــن فــي الشــركة
“األردنيــة الســورية” للنقــل البــري ،إذ أن رواتبهــم متوقفــة
منــذ نحــو  30شــهر ًا ،فيمــا احتلــت المطالبــات بتوفيــر فــرص
عمــل المرتبــة الثالثــة بواقــع ( )33احتجاجا وبنســبة (،)%14.7
معظمهــا كانــت لمتعطليــن عــن العمــل.
أمــا فــي المرتبــة الرابعــة ،فقــد احتلتهــا المطالبــات بالتثبيــت
فــي العمــل بواقــع ( )17احتجاجــا وبنســبة ( ،)%7.6معظمهــا
كانــت لعمــال المياومــة فــي شــركة مينــاء حاويــات العقبــة
( ،)ACTإذ طالبــوا بتثبيتهــم علــى كادر الشــركة ،تالهــا
االحتجاجــات متعــددة المطالــب (أكثــر مــن هــدف لالحتجــاج
الواحــد) بواقــع ( )16احتجاجــا مُ شـ ّك ً
لة مــا نســبته ( )%7.1مــن
مجمــل االحتجاجــات.
فيمــا ســجلت المطالبــات بإصــاح النقابــات الحاليــة أو
ً
محتلــة بذلــك
تأسيســها ( )9احتجاجــات وبنســبة ()%4
المرتبــة الخامســة ،معظمهــا كانــت للجــان نقابيــة منحلــة
مــن النقابــة العامــة للعامليــن فــي الكهربــاء ،ومرشــحين
مــن نقابــة المناجــم والتعديــن األردنيــة ،فــي حيــن ســجّ لت
االحتجاجــات علــى الفصــل مــن العمــل ( )5احتجاجــات
بنســبة ( )%2.2محتلـ ً
ـة بذلــك المرتبــة األخيــرة ،والجــدول رقــم
( )2يوضــح هــذه المؤشــرات.

%24.4

%14.7

اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻋﻠﻰ
اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ

اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ
ﻓﺮص ﻋﻤﻞ

%7.6

%2.2

%4.0

%23.6

اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﺜﺒﻴﺖ
ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ

اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺻﻼح
اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
أو ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت

أﺳﺒﺎب أﺧﺮى*
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الجدول رقم ( :)2التوزيع النسبي لالحتجاجات العمالية وفق ًا ألسباب االحتجاج
أسباب االحتجاج

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

االحتجاج على األنظمة
والقوانين

%21.5

%25.2

%33.1

%25.0

%53.2

%38.4

%30.5

%24.8

%24.4

األجور

%49.7

%32.2

%22.0

%11.0

%12.7

%21.2

%19.2

%23.4

%16.4

المطالبة بتوفير فرص عمل

% 5.5

%17.0

%12.7

%13.0

%9.2

%6.4

%28.9

%11.0

%14.7

المطالبة بالتثبيت في العمل

%3.0

%2.5

%3.0

%1.0

%1.7

%1.0

%1.5

%0.0

%7.6

%9.3

%11.2

%14.4

%30.0

%14.0

%22.7

%12.8

%2.8

%7.1

%0.9

%1.5

%1.3

--

--

%0.5

--

--

%4.0

%9.8

%5.7

%7.2

%10.0

%9.2

%4.9

%6.4

%4.8

%2.2

--

%4.4

%6.4

%10.0

%0.0

%4.9

%0.8

%4.1

%23.6

مجموعة من المطالب
(المنافع)
المطالبة بإصالح النقابات
الحالية أو تأسيس النقابات
االحتجاج على الفصل من
العمل
أخرى*

*(أخرى) :شملت توفير التأمين الصحي ،وشروط الصحة والسالمة المهنية ،وتوفير بيئة عمل مالئمة ،وتعارض مصالح العاملين مع جهات أخرى ....الخ

الشكل رقم ( :)2التوزيع النسبي لالحتجاجات العمالية وفق ًا ألسباب االحتجاج

%9.8

%9.3

%9.2

%14.0

%4.0
%2.2
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%7.1

%7.6

%5.5 %3.0

%1.7

%9.2%

%14.7

%21.5

%49.7

%12.7

%16.4

المطالبة بتوفير فرص عمل

االحتجاج على األنظمة والقوانين

مجموعة من المطالب(المنافع)

األجور

االحتجاج على الفصل من العمل

المطالبة بالتثبيت في العمل

أخرى*

المطالبــة بإصــاح النقابــات الحاليــة
أو تأســيس النقابــات

األحتجاجات العمالية في األردن 2021

2017

%53.2

%23.6

2013

%24.4

2021

أنواع االحتجاجات العمالية
فيمــا يتعلــق بأنــواع االحتجاجــات العماليــة ،فقــد جــرى
تقســيمها ،لغايــات هــذا التقريــر ،إلــى اعتصامــات وإضرابات
عــن العمــل وتهديــدات باإلجــراءات االحتجاجيــة ،والتهديــد
بإيــذاء النفــس ،ومســيرات احتجاجيــة ،فقــد بلغــت نســبة
االعتصامــات فــي العــام  )%54.2( 2021بواقــع ()122
اعتصامــا عماليــا ،معظمهــم توزعــوا بيــن المتعطليــن
عــن العمــل ووســائط النقــل العــام والمعلميــن ،تالهــا فــي
المرتبــة الثانيــة التهديــدات باإلجــراءات االحتجاجيــة بنســبة
( )%23.6بواقــع ( )53تهديــدا مــن مجمــل االحتجاجــات،
معظمهــم توزعــوا بيــن وســائط النقــل العــام والعامليــن
فــي وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين
“أونــروا” والعامليــن فــي المهــن الطبيــة المســاندة.

وجــاءت فــي المرتبــة الثالثــة اإلضرابــات بنســبة ( )%16بواقــع
( )36إضرابــا ،معظمهــم كان لوســائط النقــل العــام ،وفــي
المرتبــة الرابعــة جــاءت المســيرات االحتجاجيــة بنســبة
( )%4.4بواقــع ( )10مســيرات ،أغلبهــا كانــت للمعلميــن
احتجاجــ ًا علــى قــرارات اإلحــاالت علــى االســتيداع والتقاعــد
المبكــر التــي طاولــت نحــو  120معلمــ ًا ومعلمــة ،ووقفهــم
عــن العمــل ،وإغــاق نقابتهــم.
أمــا المرتبــة األخيــرة ،فقــد جــاءت التهديــدات بإيــذاء النفــس
بنســبة ( )%1.8بواقــع ( )4تهديــدات ،ثالثــة منهــا لمتعطلين
عــن العمــل فــي معــان ومأدبــا وقريــة ذيبــان ،وواحــدة لعامــل
فــي الشــركة األردنيــة لخدمــة الصيانــة الهندســية وصيانــة
الطائــرات “جورامكــو” بعمّ ــان ،والجــدول رقــم ( )3يوضــح
هــذه المؤشــرات.

الجدول رقم ( :)3التوزيع النسبي لالحتجاجات العمالية وفق ًا لنوع االحتجاج
نوع االحتجاج

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

اعتصام

%31.7

%56.5

%54.2

%56.0

%66.4

%62.6

%69.2

%62.1

%54.2

تهديد

%11.9

%13.7

%9.7

%14.0

%9.2

%10.8

%14.7

%11.7

%23.6

إضراب

%53.9

%26.2

%26.7

%25.0

%19.2

%22.7

%9.8

%7.6

%16.0

مسيرة

--

--

--

--

--

--

--

%15.9

%4.4

%2.5

%3.6

%9.3

%5.0

%5.2

%3.9

%5.3

%2.8

%1.8

تهديد بإيذاء النفس

الشكل رقم ( :)3التوزيع النسبي لالحتجاجات العمالية وفق ًا لنوع االحتجاج
%53.9

%2.5

%5.2

%19.2

%1.8
%4.4

%16.0

%100

%90

%11.9

%9.2

%70

مسيرة

%31.7

2017

%66.4

%23.6

%80

2013

2021

%54.2

%60

%50

تهديد بإيذاء النفس

%40

إضراب

%30

تهديد

%20

%10

%0

اعتصام
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التوزيع القطاعي لالحتجاجات
نفــذ العاملــون فــي القطــاع العــام خــال العــام  2021مــا
مجموعــه ( )58احتجاجــا عماليــا بنســبة ( )%25.8مــن
مجمــوع االحتجاجــات ،فــي حيــن نفــذ العاملــون فــي القطــاع
الخــاص ( )120احتجاجــا بنســبة ( ،)%53.3و( )29احتجاجــا
نفــذه المتعطلــون عــن العمــل بنســبة ( ،)%12.9باإلضافــة
إلــى تنفيــذ ( )9احتجاجــات عماليــة مشــتركة بيــن القطاعيــن
العــام والخــاص بنســبة ( ،)%4أمــا العاملــون فــي وكالــة
غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين /أونــروا ،فنفــذوا
( )9احتجاجــات وبنســبة (.)%4
ويالحــظ اســتمرار انخفــاض نســبة االحتجاجــات العماليــة
فــي القطــاع العــام خــال الســنوات القليلــة الماضيــة ،حيــث
بلغــت فــي عــام  2020مــا نســبته ( )%44.1ووصلــت إلــى
( )%25.8فــي العــام  ،2021ويمكــن تفســير ذلــك ألســباب
عــدة ،منهــا :تراجــع زخــم االحتجاجــات العماليــة ســنويا،
والتغييــرات الهيكليــة التــي جــرت علــى رواتــب موظفــي
القطــاع العــام التــي أدت إلــى زيــادة أجــور العامليــن فــي
العديــد مــن المؤسســات.
رافــق ذلــك زيــادة فــي نســبة االحتجاجــات العماليــة فــي
ً
مقارنــة مــع الســنوات الماضيــة ،التــي
القطــاع الخــاص
يمكن تفســيرها باســتمرار تراجع شــروط العمل المختلفة
ومنهــا بقــاء األجــور عنــد مســتويات منخفضــة ،وضعــف
منظومــة الحمايــة االجتماعيــة للعامليــن والعامــات،
وعــدم تمكيــن جميــع العامليــن مــن ممارســة حقهــم

%4.0
اﻷوﻧﺮوا

فــي التنظيــم النقابــي والمفاوضــة الجماعيــة ،إذ نصــت
الفقــرة (د) مــن المــادة ( )98مــن قانــون العمــل علــى أن
“للوزيــر ومــن خــال مســجل النقابــات تصنيــف القطاعــات
واألنشــطة االقتصاديــة التــي يجــوز فيهــا تأســيس نقابــات،
بحيــث ال يكــون ألي صناعــة أو نشــاط اقتصــادي أكثــر مــن
نقابــة واحــدة تمثلهــم”.
كذلــك ،يالحــظ اســتمرار انخفــاض نســبة االحتجاجــات
العماليــة التــي ينفذهــا المتعطلــون عــن العمــل ،بالرغــم مــن
اســتمرار ارتفــاع معــدل البطالــة ،إذ بلــغ ( )%23.3خالل الربع
الرابــع مــن العــام  ،2021ويمكــن تفســير ذلــك باســتمرار
القيــود الحكوميــة التــي منعــت التجمعــات لمكافحــة انتشــار
فيــروس كورونــا حتــى شــهر أيلــول .2021
كمــا بــرز خــال العــام  2021ارتفــاع طفيــف فــي عــدد
االحتجاجــات العماليــة فــي وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن
الفلســطينيين /أونــروا ،حيــث نفــذوا ( )9احتجاجــات بنســبة
( )%4مقارنــة مــع ( )%3.4فــي عــام  ،2018وكان مــن أبــرز
األســباب التــي دفعــت العامليــن والعامــات فــي الوكالــة إلى
تنفيــذ االحتجاجــات هــي التوجهــات اإلداريــة التــي قامــت بهــا
الوكالــة والمتمثلــة بإعــان إجــازة اســتثنائية غيــر مدفوعــة
األجــر لجميــع العامليــن والعامــات تصــل  4أشــهر فــي
ســبيل تخفيــف األعبــاء االقتصاديــة علــى الوكالــة ،والجــدول
رقــم ( )4يوضــح هــذه المؤشــرات.

%13.3

%40.0

اﻟﻤﺘﻌﻄﻠﻮن
ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ

ﻋﺎﻣﻠﻮن ﺧﺎرج
إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻧﻘﺎﺑﻲ

%32.9

%9.8

اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ
وﻟﺠﺎﻧﻬﺎ

اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
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قطاع العمل

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

القطاع الخاص

%40.3

%45.5

%47.9

%64.0

%56.3

%50.2

%33.5

%43.4

%53.3

القطاع العام

%54.2

%37.6

%41.1

%23.0

%34.5

%31.5

%36.1

%44.1

%25.8

المتعطلون عن العمل

%5.5

%16.9

%11.0

%13.0

%9.2

%5.9

%28.2

%12.4

%12.9

القطاع العام والخاص

--

--

--

--

--

%8.9

--

--

%4.0

وكالة الغوث /أونروا

--

--

--

--

--

%3.4

--

--

%4.0

األحتجاجات العمالية في األردن 2021

منفذو االحتجاجات العمالية
أول مــرة منــذ عشــرة أعــوام ،تنخفــض نســبة االحتجاجــات
التــي تنفذهــا شــرائح وفئــات عماليــة غيــر مؤطــرة نقابيــا ،إذ
انخفضــت نســبتها إلــى ( )%40مــن مجمــل االحتجاجــات فــي
العــام  2021بواقــع ( )90احتجاجــا عماليــا ،بينمــا وصلــت فــي
العــام  2020إلــى ( )%59.3وفــي عــام  2019بلغــت (.)%89
ويعــود ذلــك ألســباب عديــدة مثــل القيــود التــي فرضتهــا
جائحــة كورونــا ،باإلضافــة إلــى أن العديــد مــن هــذه الفئــات
العماليــة باتــوا أكثــر خوف ـ ًا علــى فقــدان وظائفهــم فــي ظــل
الجائحــة ،كمــا أن شــروط العمــل الالئــق تراجعــت عنــد
العديــد مــن القطاعــات ،وبالتالــي أصبــح تقبــل االنتهــاكات
العماليــة واردا أكثــر بالنســبة للعمــال بحجــة الجائحــة
وتداعياتهــا.

وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،ظلــت غالبيــة االحتجاجــات العماليــة
وللعــام الحــادي عشــر علــى التوالــي تنفــذ مــن قبــل فئــات
عماليــة ال يتوفــر لديهــا إطــار نقابــي ينظمهــا ،حيــث بلغــت
نســبة االحتجاجــات التــي نفذتهــا النقابــات العماليــة ولجانها
(الرســمية ،والمســتقلة) مــا نســبته ( )%32.9بالمئــة مــن
مجمــل االحتجاجــات العماليــة بواقــع ( )74احتجاجــا ،تلتهــا
االحتجاجــات التــي نفذهــا المتعطلــون عــن العمــل بنســبة
( )%13.3بواقــع ( )30احتجاجــا ،فــي حيــن بلغــت نســبة
االحتجاجــات التــي نفذتهــا النقابــات المهنيــة ( )%9.8بواقــع
( )22احتجاجــا ،وأخيــرا االحتجاجــات التــي نفذهــا العاملــون
فــي وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين /أونــروا،
ونســبتها( )%4بواقــع ( )9احتجاجــات ،والجــدول رقــم ()5
يوضــح هــذه المؤشــرات.

الجدول رقم ( :)5التوزيع النسبي لالحتجاجات العمالية وفق ًا للفئة التي قامت باالحتجاج
الفئة التي قامت باالحتجاج

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

عاملون خارج إطار تنظيم
نقابي

%89.0

%62.4

%62.3

%60.0

%72.5

%42.4

%50.8

%59.3

%40.0

النقابات العمالية ولجانها

%5.5

%14.8

%17.4

%22.0

%10.5

%31.0

%6.1

%3.4

%32.9

المتعطلون عن العمل

%5.5

%16.9

%12.7

%13.0

%9.2

%6.4

%28.2

%11.0

%13.3

النقابات المهنية

--

%5.9

%7.6

%5.0

%6.5

%20.2

%14.9

%23.4

%9.8

أونروا

--

--

--

--

--

--

--

--

%4.0

ومــن الملفــت هنــا أن غالبيــة االحتجاجــات العماليــة خــال
األعــوام الســابقة ،نُفــذت مــن قبــل شــرائح وفئــات عماليــة ال
يوجــد لهــا أطــر نقابيــة تنظمهــا ،أو مــن قبــل شــرائح وفئــات
عماليــة تجــاوزت أطرهــا النقابية واســتبدلتها بهيئات تنظيم
ذاتيــة ،تدافــع عــن مصالحهــا ومطالبهــا.

فيهــا بحقهــم بالتنظيــم النقابــي ،وال يذهبــون باتجــاه تنفيــذ
االحتجاجــات العماليــة ،والســبب أن لديهــم مــن قنــوات
الحــوار والمفاوضــة والخبــرة مــا يمكنهــم مــن تحقيــق
مطلبهــم وتحســين شــروط عملهــم دون اللجــوء إلــى تنفيــذ
االحتجاجــات.

ويؤشــر ذلــك إلــى ضعــف وغيــاب قنــوات الحــوار والتفــاوض
بيــن العامليــن بمختلــف فئاتهــم مــن جهــة ،واإلدارات
وأصحــاب األعمــال مــن جهــة أخــرى ،مــا يــؤدي إلــى زيــادة
أعــداد االحتجاجــات العماليــة.

وبطبيعــة الحــال ،فــإن الغالبيــة الكبــرى مــن العامليــن بأجــر
ال يتمتعــون بحقهــم فــي التنظيــم النقابــي ،إذ أن مجمــل
العامليــن الذيــن لديهــم منظمــات نقابيــة ال يجــاوز (5بالمئة)،
ومــن تبقــى ليــس لديهــم الحــق في تنظيــم أنفســهم بنقابات
مثــل العامليــن فــي القطــاع العــام وغالبيــة العامليــن فــي
القطــاع الخــاص الذيــن تحرمهــم التشــريعات مــن حــق
تنظيــم أنفســهم بنقابــات ،إضافــة إلــى غيــاب الممارســات
الديمقراطيــة عــن الغالبيــة الكبــرى مــن النقابــات العماليــة
المعتــرف بهــا ،التــي تحــرم مئــات اآلالف مــن العامليــن مــن
إمكانيــة االشــتراك فيهــا ،وكذلــك ضعــف اإلقبــال علــى
االنتســاب للنقابــات العماليــة لــدى أعــداد مــن العامليــن.

وهــذا يدفعنــا الســتمرار التفكيــر فــي التأثيــر الكبيــر لغيــاب
المنظمــات النقابيــة العماليــة الفاعلــة فــي إضعــاف شــروط
العمــل فــي األردن ،وفــي إضعــاف أســاليب الحــوار االجتماعي
والمفاوضــة الجماعيــة ،مــا يدفــع قطاعــات عماليــة واســعة
إلــى االحتجــاج.
كذلــك ،فــإن القطاعــات العماليــة التــي تتمتــع بشــروط
عمــل الئــق فــي األردن هــي القطاعــات التــي يتمتــع العاملــون
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توزيــع االحتجاجــات العماليــة وفقــ ًا
للقطــاع االقتصــادي
احتجاجــات قطــاع الصحــة للعامليــن فــي المهــن الطبيــة
المســاندة.

توزعــت االحتجاجــات العماليــة التــي جــرت فــي العــام 2021
علــى عــدد مــن القطاعــات االقتصاديــة بدرجــات متفاوتــة ،إذ
شــكلت احتجاجــات العامليــن فــي قطــاع النقــل مــا نســبته
( )%36بواقــع ( )81احتجاجــا عماليــا ،وتبــوأ المرتبــة األولــى
مــن مجمــل االحتجاجــات ،تــاه قطــاع التعليــم بنســبة
( )%13.3بواقــع ( )30احتجاجــا ،معظمهــم لمعلميــن
للمطالبــة بإعــادة المعلميــن المحاليــن علــى التقاعــد المبكــر
واالســتيداع ،وجــاء فــي المرتبــة الثالثــة قطــاع “المتعطلــون
عــن العمــل” بنســبة ()%12.9بواقــع ( )29احتجاجــا ،تــاه
قطــاع الخدمــات فــي المرتبــة الرابعــة بنســبة ( )%8.6بواقــع
( )19احتجاجــا.

أمــا احتجاجــات العامليــن فــي كالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن
الفلســطينيين /أونــروا ،فجــاءت فــي المرتبــة الســابعة
بنســبة ( )%4بواقــع ( )9احتجاجــات ،تــاه قطاعــا اإلنشــاءات
والطاقــة ،اللــذان تســاويا فــي نســبة االحتجاجــات ،إذ بلغــت
( )%3.1بواقــع ( )7احتجاجــات لــكل منهــا ،إذ أن معظــم
احتجاجــات قطــاع اإلنشــاءات كانــت لعمــال شــركة مصانــع
اإلســمنت األردنيــة (الفــارج) ،فــي حيــن قطــاع الطاقــة كانــت
لمقاوليــن مــن نقابــة مقاولــي اإلنشــاءات األردنييــن.
في حين تســاوى في المرتبة األخيرة كل من قطاعي الزراعة
و”المتقاعــدون” بنســبة ( )%1.3بواقــع ( )3احتجاجــات لــكل
منهمــا ،والجــدول رقــم ( )6يوضــح هــذه المؤشــرات.

وفــي المرتبــة الخامســة جــاء قطــاع الصناعــة بنســبة
( )%7.6بواقــع ( )17احتجاجــا ،فــي حيــن تســاوى فــي المرتبــة
السادســة كل مــن قطاعــي التجــارة والصحــة بنســبة
( )%4.4بواقــع ( )10احتجاجــات لــكل منهمــا ،وكانــت معظــم

الجدول رقم ( :)6توزيع االحتجاجات العمالية وفق ًا للقطاع االقتصادي
عدد االحتجاجات

النسبة المئوية

القطاع االقتصادي
قطاع النقل

81

%36.0

قطاع الخدمات

19

%8.6

قطاع التعليم

30

%13.3

المتعطلون عن العمل

29

%12.9

قطاع الصناعة

17

%7.6

قطاع التجارة

10

%4.4

قطاع الصحة

10

%4.4

أونروا

9

%4.0

قطاع اإلنشاءات

7

%3.1

قطاع الطاقة

7

%3.1

قطاع الزراعة

3

%1.3

متقاعدون

3

%1.3

المجموع

225

%100.0
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%4.0

%36
%13.3
ﻗﻄﺎع
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

%12.9

ﻗﻄﺎع
اﻟﻨﻘﻞ

%3.1

اﻷوﻧﺮوا

ﻗﻄﺎع
اﻹﻧﺸﺎءات
ﻗﻄﺎع
اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﻟﻤﺘﻌﻄﻠﻮن
ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ

%7.6

ﻗﻄﺎع
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻗﻄﺎع
اﻟﺨﺪﻣﺎت

%3.1

ﻣﺘﻘﺎﻋﺪون

ﻗﻄﺎع
اﻟﺘﺠﺎرة

%8.6

%1.3

ﻗﻄﺎع
اﻟﺼﺤﺔ

%4.4
%4.4
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التوزيع الجغرافي لالحتجاجات
العمالية
( ،)%4.4وتلتهــا إربــد بواقــع ( )9احتجاجــات وبنســبة (،)%4
وفــي المرتبــة الســابعة جــاءت محافظتــا الزرقــاء والطفيلــة
بواقــع ( )6احتجاجــات وبنســبة ( )%2.7لــكل منهمــا.

احتلــت العاصمــة عمــان المرتبــة األولى في عدد االحتجاجات
العماليــة التــي نُفــذت فــي العــام  ،2021بواقــع ( )102احتجاجا
عماليــا وبنســبة ( )%45.3مــن مجمــل االحتجاجــات ،تلتهــا
االحتجاجــات التــي نُفــذت فــي أكثــر مــن محافظــة (عابــرة
المحافظــات) بواقــع ( )36احتجاجــا وبنســبة ( ،)%16وفــي
المرتبــة الثالثــة جــاءت االحتجاجــات التــي نُفــذت محافظتــي
الكــرك والعقبــة بواقــع ( )16احتجاجــا وبنســبة ( )%7.1لــكل
منهمــا.
أمــا المرتبــة الرابعــة ،فجــاءت محافظــة معــان بواقــع
( )15احتجاجــا وبنســبة ( ،)%6.7فــي حيــن احتلــت محافظــة
مأدبــا المرتبــة الخامســة بواقــع ( )10احتجاجــات وبنســبة

وجــاءت فــي المرتبــة الثامنــة محافظــة جــرش بواقــع ()4
احتجاجــات وبنســبة ( ،)%1.8وفــي المرتبــة التاســعة جــاءت
محافظــة البلقــاء بواقــع ( )3احتجاجــات وبنســبة (،)%1.3
وفــي المرتبــة األخيــرة جــاءت محافظتــا المفــرق وعجلــون
بواقــع احتجــاج واحــد لــكل منهما وبنســبة ( ،)%0.4والجدول
رقــم ( )7يوضــح هــذه المؤشــرات.

الجدول رقم ( :)7توزيع االحتجاجات العمالية وفق ًا للمحافظة
عدد االحتجاجات

النسبة المئوية

المحافظة
عمان

102

%45.3

أكثر من محافظة

36

%16.0

الكرك

16

%7.1

العقبة

16

%7.1

معان

15

%6.7

مأدبا

10

%4.4

إربد

9

%4.0

الزرقاء

6

%2.7

الطفيلة

6

%2.7

جرش

4

%1.8

البلقاء

3

%1.3

عجلون

1

%0.4

المفرق

1

%0.4

225

100.0%

المجموع
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التوزيع الشهري لالحتجاجات
العمالية
أمــا بالنســبة لتوزيــع االحتجاجــات وفقـ ًا لألشــهر ،فقــد احتــل
شــهر تشــرين الثانــي المرتبــة األولــى بواقــع ( )28احتجاجــا
عماليــا وبنســبة ( )%12.4مــن مجمــل االحتجاجــات ،ويعــود
ذلــك لســببين رئيســيين ،الســبب األول هــو أن معظــم
االحتجاجــات التــي نُفــذت فــي هــذا الشــهر كانــت مــن قبــل
العامليــن والعامــات فــي وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن
الفلســطينيين /أونــروا ،أمــا الســبب الثانــي فهــو تخفيــف
القيــود الحكوميــة لمنــع انتشــار فيــروس كورونــا ،التــي بدأت
فــي شــهر أيلــول والمتمثلــة بإلغــاء كافــة أشــكال الحظــر
وفتــح جميــع القطاعــات والســماح بالتجمعــات.

فــي حيــن جــاء فــي المرتبــة الرابعــة شــهر أيلــول بواقــع ()23
احتجاجــا وبنســبة ( ، )%10.2تــاه شــهر آب بواقــع ()22
احتجاجــا وبنســبة (( ، )%9.8وفــي المرتبــة السادســة جــاء
شــهر كانــون أول بواقــع ( )19احتجاجــا وبنســبة (، )%8.4
وجــاء فــي المرتبــة الســابعة شــهرا آذار وحزيــران بواقــع ()17
احتجاجــا وبنســبة ( )%7.6لــكل منهمــا ،بينمــا فــي المرتبــة
الثامنــة جــاء شــهر تمــوز بواقــع ( )15احتجاجــا وبنســبة
(. )%6.7
وفــي المرتبــة التاســعة جــاء شــهر كانــون الثانــي بواقــع ()13
احتجاجــا وبنســبة ( ، )%5.8تــاه فــي المرتبــة العاشــرة شــهر
نيســان بواقــع ( )11احتجاجــا وبنســبة ( ، )%4.9وفــي المرتبــة
األخيــرة جــاء شــهر أيــار بواقــع ( )9احتجاجــات وبنســبة (،)%4
والجــدول رقــم ( )8يوضــح هــذه المؤشــرات.

تــاه شــهر شــباط بواقــع ( )26احتجاجــا وبنســبة (، )%11.6
معظمهــا كانــت ألعضــاء نقابــة المعلميــن األردنييــن ،وفــي
المرتبــة الثالثــة جــاء شــهر تشــرين أول بواقــع ( )25احتجاجــا
وبنســبة (. )%11.1

الجدول رقم ( :)8توزيع االحتجاجات العمالية وفق ًا لألشهر
عدد االحتجاجات

النسبة المئوية

الشهر
كانون الثاني

13

%5.8

شباط

26

%11.6

آذار

17

%7.6

نيسان

11

%4.9

أيار

9

%4.0

حزيران

17

%7.6

تموز

15

%6.7

آب

22

%9.8

أيلول

23

%10.2

تشرين أول

25

%11.1

تشرين الثاني

28

%12.4

كانون أول

19

%8.4

المجموع

225

%100.0
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عدد أيام االحتجاجات العمالية
تفاوتــت مــدد االحتجاجــات العماليــة التــي نُفــذت فــي العــام
 2021وفقــ ًا للقائميــن عليهــا ومطالبهــم وآليــة التعامــل
معهــا ،وراوحــت أيــام االحتجاجــات العماليــة بيــن يــوم واحــد
وأكثــر مــن  25يومــا ،إذ وصــل اإلضــراب الــذي نفــذه عاملــو
مصنــع الرشــادية فــي الشــركة األردنيــة لصناعــة اإلســمنت
(الفــارج) إلــى اليــوم الـــ 96فــي العــام  2021واســتمر ألكثــر مــن
ذلــك حتــى مطلــع كانــون الثانــي مــن العــام .2022

وبلغــت نســبة االحتجاجــات التــي اســتمرت ليــوم واحــد فقــط
( )%60.4بواقــع ( )136احتجاجــا مــن مجمــل االحتجاجــات
العمالية ،تلتها وبنســبة ( )%5.8االحتجاجات التي اســتمرت
مــن يوميــن إلــى ثالثــة أيــام بواقــع ( )13احتجاجــا ،فيمــا بلغــت
نســبة االحتجاجــات التــي اســتمرت مــن أربعــة إلــى خمســة
أيــام ( )%1.8بواقــع ( )4احتجاجــات ،وتلتهــا بنفــس النســبة
االحتجاجــات التــي اســتمرت مــن ســتة إلــى خمســة عشــر
يومــا.

وقــد جــرى وقــف غالبيــة االحتجاجــات التــي اســتمرت ليــوم
واحــد لعــدة أســباب ،منهــا القيــود التــي فرضتهــا الحكومــة
خــال جائحــة كورونــا التــي منعــت التجمعــات ،وإعطــاء
فرصــة ألصحــاب األعمــال واإلدارات الحكوميــة لدراســة
مطالــب العامليــن المحتجيــن ،يضــاف الــى ذلــك أن غالبيــة
االحتجاجــات العماليــة كانــت تجــري دون تخطيــط مســبق،
وتأتــي بشــكل فجائــي احتجاجــا علــى إجــراء معيــن.

أمــا االحتجاجــات التــي اســتمرت مــن ســتة عشــر إلــى  25يوما،
فقــد بلغــت نســبتها ( )%1.3بواقــع ثالثــة احتجاجــات ،وأخيــرا
بلغــت نســبة االحتجاجــات التــي اســتمرت ألكثــر مــن  25يومــا
( )%5.3بواقــع ( )12احتجاجــا ،والجــدول رقــم ( )9يوضــح هــذه
المؤشرات.

الجدول رقم ( :)9توزيع االحتجاجات العمالية وفق ًا لعدد أيام االحتجاج
عدد االحتجاجات

النسبة المئوية

عدد أيام االحتجاج
يوم واحد

136

%60.4

 3 – 2يوم

13

%5.8

 5 – 4يوم

4

%1.8

 15 – 6يوم

4

%1.8

 25 – 16يوم

3

%1.3

أكثر من  25يوم

12

%5.3

تهديد

53

%23.6

المجموع

225

%100.0
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عــدد المشــاركين فــي االحتجاجــات
ا لعما ليــة
كذلك ،بلغت نسبة االحتجاجات التي شارك فيها من (-501
)%3.6( )1000بواقــع ( )8احتجاجــات ،بينمــا بلغــت نســبة
االحتجاجــات التــي شــارك فيهــا أكثــر مــن ( )1000مشــارك
( )%14.7بواقــع ( )33احتجاجــا ،ويمكــن تفســير مشــاركة
هــذه األعــداد الكبيــرة بــأن معظــم هــذه االحتجاجــات نُفــذت
بأكثــر مــن محافظــة (عابــرة للمحافظــات) فــي الوقــت ذاتــه
لــكل احتجــاج ،والجــدول رقــم ( )10يوضــح هــذه المؤشــرات.

تفاوتــت أعــداد المشــاركين فــي االحتجاجــات العماليــة
وفقــ ًا لنوعيــة االحتجــاج والقائميــن عليــه ،فقــد بلغــت
االحتجاجــات العماليــة التــي شــارك فيهــا مــن ()100-1
مشــارك مــا نســبته ( )%67.6بواقــع ( )152احتجاجــا مــن
مجمــل االحتجاجــات العماليــة فــي العــام  ،2021فــي حيــن
بلغــت نســبة االحتجاجــات التــي شــارك فيهــا مــن ()500-101
( )%14.2بواقــع ( )32احتجاجــا.

الجدول رقم ( :)10توزيع االحتجاجات العمالية وفق ًا لعدد المحتجين
عدد االحتجاجات

النسبة المئوية

عدد المحتجين
100 - 1

152

%67.6

500 - 101

32

%14.2

1000 - 501

8

%3.6

أكثر من 1000

33

%14.7

المجموع

225

%100.0
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تحقيق المطالب العمالية
تشــير األرقــام إلــى أن معظــم االحتجاجــات العماليــة فــي
العــام  2021لــم تُنفــذ مطالــب منفذيهــا ،حيــث لــم تســتجب
إدارات الشــركات واإلدارات الحكوميــة لمطالــب ()%90.2
مــن مجمــل االحتجاجــات العماليــة ،بواقــع ( )203احتجاجات،
فــي حيــن بلغــت نســبة االحتجاجــات التــي تحققــت مطالــب
منفذيهــا كافــة ( )%4.4بواقــع ( )10احتجاجــات.

اثنيــن فقــط ،وهمــا لســائقي ومالكــي حافــات خطــوط نقــل
داخليــة وخارجيــة فــي محافظــة الكــرك ،وســائقي تطبيقــات
النقــل الذكــي ،وتبقــى مــن ذلــك ( )10احتجاجــات وبنســبة
( )%4.4لــم تتوافــر بخصوصهــا معلومــات لــدى فريــق
“المرصــد العمالــي األردنــي” تشــير أو تؤكــد تحقيــق مطالــب
منفذيهــا كليــا أو جزئيــا أو حتــى عــدم تحقيقهــا ،والجــدول
رقــم ( )11يوضــح هــذه المؤشــرات.

أمــا االحتجاجــات التــي تحقــق فيهــا جــزء مــن مطالــب
منفذيهــا ،فقــد بلغــت نســبتها ( )%0.9بواقــع احتجاجيــن

الجدول رقم ( :)11توزيع االحتجاجات العمالية وفق ًا لتلبية المطالب من عدمها
عدد االحتجاجات

النسبة المئوية

تلبية المطالب من عدمها
لم تتم تلبية المطالب

203

%90.2

تمت تلبية المطالب

10

%4.4

ال تتوفر معلومات

10

%4.4

تمت تلبية المطالب بشكل جزئي

2

%0.9

225

%100.0

المجموع

ويعــود الســبب الرئيســي للنســبة المرتفعــة لعــدم تلبيــة
مطالــب المحتجيــن إلــى الموقــف الواضــح للحكومــة
والقطــاع الخــاص بعــدم االســتجابة لمطالــب االحتجاجــات
العماليــة منعــا لتوســعها ،كذلــك إلــى عــدم وجــود خبــرة
كافيــة لغالبيــة العمــال المحتجيــن فــي مهــارات تنفيــذ
االحتجاجــات العماليــة وآليــات وأدوات المفاوضــة
الجماعيــة ،بســبب ضعــف النقابــات العماليــة وضعــف
فاعليتهــا وضعــف مهــارات التنظيــم المجتمعــي للعامليــن
والعامــات فــي األردن.
ويعــود ضعــف دور النقابــات العماليــة وعــدم لجــوء غالبيــة
العامليــن والعامــات إليهــا ،إلــى القيــود المفروضــة فــي
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قانــون العمــل ،مــن حيــث حــق المفاوضــة الجماعيــة،
والصالحيــات الممنوحــة لوزيــر العمــل بحــل أي نقابة عمالية
ترتكــب مخالفــة ،وتصنيــف المهــن التــي يحــق لعمالهــا
تشــكيل النقابــات ،إضافــة إلــى منــع التعدديــة النقابيــة.
إذ مــا تــزال العديــد مــن الفئــات العاملــة فــي األردن تعانــي
مــن إشــكاليات واضحــة بتشــكيل النقابــات وتنظيمهــا فــي
األردن وبخاصــة مــع عــدم مصادقــة المملكــة حتــى اآلن علــى
اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم  87المعنيــة بتشــكيل
النقابــات وحريــة التنظيــم ،فضـ ً
ـا عــن صالحيــة وزيــر العمــل
المطلقــة بتصنيــف األعمــال والمهــن التــي يحــق لعمالهــا
تشــكيل النقابــات وتنظيمهــا وفق ـ ًا للمــادة  98مــن قانــون
العمــل األردنــي.

التوصيات
يتضــح مــن التقريــر أنــه بالرغــم مــن اســتمرار االحتجاجــات العماليــة عنــد مســتويات أقــل ممــا كانــت عليــه فــي األعــوام العشــرة
الماضيــة ،إال أن أعدادهــا تعكــس اختــاالت جوهريــة فــي عالقــات العمــل ،وبالتالــي تعكــس توتــرات فــي ســوق العمــل األردنــي.
وهــذه االحتجاجــات تعبــر عــن عمــق األزمــة االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي يمــر فيهــا األردن مــن حيــث :جائحــة كورونــا التــي أثــرت
علــى المملكــة لنحــو ســنتين متتاليتيــن ،وتراجــع مؤشــرات العمــل الالئــق ،واســتمرار انخفــاض مســتويات األجــور وتفاوتهــا،
والضغــوط التــي تواجههــا العديــد مــن القطاعــات االقتصاديــة والعامليــن فيهــا ،التــي نجمــت عــن تطبيــق سياســات اقتصاديــة
غيــر عادلــة.
مــا يــزال ســوق العمــل فــي األردن يعانــي مــن فجــوات كبيــرة فــي تطبيــق معاييــر العمــل الالئــق والمبــادىء والحقــوق األساســية
فــي العمــل بمختلــف أبعادهــا ومؤشــراتها ،مــن حيــث التشــريعات والسياســات والممارســات ،ويظهــر ذلــك جلي ـ ًا فــي عــدم
قــدرة االقتصــاد الوطنــي علــى توفيــر فــرص عمــل الئــق كافيــة ،وضعــف منظومــة الحمايــة االجتماعيــة للعامليــن وعــدم تمكيــن
جميــع العامليــن مــن ممارســة حقهــم فــي التنظيــم النقابــي والمفاوضــة الجماعيــة وتعزيــز الحــوار االجتماعــي حــول السياســات
التــي تمــس مصالــح مختلــف أطــراف اإلنتــاج.

ويوصي التقرير بما يلي:
1.ضــرورة تطبيــق مبــادئ ومعاييــر العمــل الالئــق
والمبــادئ والحقــوق األساســية فــي العمــل بمختلــف
عناصرهــا علــى جميــع العامليــن بأجــر فــي األردن.
2.ضــرورة تعديــل نــص المــادة  31مــن قانــون العمــل
األردنــي والمتعلقــة بإعــادة هيكلــة المؤسســات ،التــي
تســمح بعمليــات الفصــل الجماعــي مــن العمــل.
3.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 قياداتهــا ،ولتصبــح
نصــوص القانــون متوائمــة مــع نصــوص الدســتور
األردنــي ،ولتنســجم عمليــة تأســيس النقابــات العماليــة
مــع نصــوص العهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة الــذي صــادق عليــه األردن
ونشــره فــي الجريــدة الرســمية.
4.ضــرورة تعديــل نصــوص نظــام الخدمــة المدنيــة
ليســمح للعامليــن فــي القطــاع العــام بتأســيس
نقاباتهــم بحريــة وبمــا يضمــن حقوقهــم المنصــوص
عليهــا فــي التعديــات الدســتورية التــي جــرت فــي عــام
 2011وقــرار المحكمــة الدســتورية التفســير رقــم  6لعــام
 ،2013الــذي ضمــن للعامليــن فــي القطــاع العــام حــق
تشــكيل نقابــات خاصــة بهــم ،ولتنســجم مــع نصــوص
العهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة

والثقافيــة الــذي صــادق عليــه األردن ونشــره فــي الجريــدة
الرســمية .وبمــا يســمح بوجــود مفاوضــة جماعيــة بيــن
اإلدارات الحكوميــة والعامليــن ،ألنــه مــن غيــر المعقــول
أن يتــم التعامــل مــع االحتجاجــات العماليــة فــي القطــاع
العــام باعتبارهــا تغيبــ ًا عــن العمــل يســتحق العقوبــة.
5.ضــرورة وضــع حــد أعلــى لألجــور ،إذ أنــه وفــي الوقــت الــذي
تقــل فيــه رواتــب مــا يقــارب  %70مــن العامليــن بأجــر
فــي األردن عــن  500دينــار شــهري ًا ،فــإن هنالــك العديــد
مــن كبــار الموظفيــن يعملــون فــي ذات المؤسســات
فــي القطاعيــن العــام والخــاص يحصلــون علــى رواتــب
مرتفعــة جــد ًا ،األمــر الــذي يزيــد مــن مســتويات التفــاوت
االجتماعــي والتوتــرات االجتماعيــة.
6.ضــرورة تعديــل نصــوص قانــون العمــل المتعلقــة
بمفهــوم النــزاع العمالــي وآليــات تســوية النزاعــات
العماليــة ،التــي أثبتــت فشــلها الذريــع فــي إيجــاد حلــول
عادلــة للنزاعــات العماليــة المتفاقمــة ،وبــات مطلوبــ ًا
اســتخدام آليــات وتقنيــات جديــدة لتســوية النزاعــات
العماليــة ،وبمــا ينســجم مــع نصــوص اتفاقيــة منظمــة
العمــل الدوليــة رقــم  98المتعلقــة بحــق التنظيــم
والمفاوضــة الجماعيــة.
7.ضــرورة زيــادة فاعليــة عمليــات التفتيــش التــي تقــوم
بهــا وزارة العمــل علــى ســوق العمــل لضمــان تطبيــق
نصــوص قانــون العمــل ،وهذا يتطلــب زيادة مخصصات
وزارة العمــل فــي الموازنــة العامــة ،ليتســنى للــوزارة
زيــادة أعــداد المفتشــين وتطويــر قدراتهــم التفتيشــية.
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