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االحتجاجات العمالية في األردن عام 2012
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الجتماعية التي توفرها املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان الجتماعي وغياب 
44 باملائة من  التاأمينات ال�صحية وغريها من �صروط العمل، اإذ اأن 
احلماية  ا�صكال  من  �صكل  باأي  يتمتعون  ل  الأردن  يف  باأجر  العاملني 

الجتماعية.

تال ذلك الحتجاجات املطالبة مبجموعة من املنافع جمتمعة �صملت 
وتنظيمها  العمل  �صاعات  حتديد  والعالوات  الأجور  زيادة  جانب  اىل 
امل�صميات  العمل، و�صرف مكافاأة نهاية اخلدمة، وتغيري  والتثبيت يف 
الوظيفية للعاملني يف بع�ص القطاعات، والحتجاج على غياب الأمن 
وامل�صتحقات  الرواتب  �صرف  يف  التاأخر  على  والحتجاج  الوظيفي، 

املالية.

والأنظمة  القوانني  بع�ص  �صد  العمالية  الحتجاجات  حافظت  كذلك 
والتعليمات على ذات الن�صبة املئوية التي كانت عليها يف عام 2011 
بواقع )11.0%(، وهي ت�صمل القرارات املتعلقة بتنظيم اآليات العمل 
وكذلك  حقوقهم  على  اعتداءات  ت�صكل  باأنها  العمال  اعتربها  والتي 
املطالبة  العمالية  الحتجاجات  ذلك  تال  الهيكلة.  اعادة  قرارات 
بفر�ص عمل قام بها متعطلون عن العمل والتي بلغت ن�صبتها 7.4 % 
بواقع 67 احتجاجًا، وهذا النوع من الحتجاجات ازداد عما كان عليه 

يف عام 2011، اإذ بلغت يف حينها  40 احتجاجًا.

�صيغة  )تغيري  بالعمل  بالتثبيت  املطالبة  العمالية  الحتجاجات  اأما 
 65 بواقع   %  7.2 ن�صبتها  بلغت  فقد  بالعمل(  اخلا�ص  التعاقد 
احتجاج، وكان تراجعها وا�صحًا مقارنة مع ال�صنة املا�صية التي بلغت 
85 احتجاجًا. هذا اإىل جانب عمليات الحتجاج على عمليات الف�صل 
اجلماعي من العمل والتي ا�صتمرت بذات امل�صتوى الذي كانت عليه يف 

عام 2011، بواقع 51 احتجاج. 

بتاأ�صي�ص  التي تطالب  العمالية  ن�صبة الحتجاجات  تراجعت  وقد  هذا 
 10 بلغت  اإذ  احلالية،  العمالية  النقابات  وباإ�صالح  جديدة  نقابات 
احتجاجات فقط مقارنة مع 38 احتجاج نفذت يف عام 2011، ويعود 
هذا الرتاجع  اىل �صببني: اولهما اأن العاملني الراغبني بت�صكيل نقابات 
اأما ال�صبب  جديدة يقومون بت�صكيلها دون احلاجة لتنفيذ ا�صرابات، 
عام  تنفيذها  مت  التي  الحتجاجات  من  جزءًا  اأن  اىل  فيعود  الثاين  
2011 لهذا الغر�ص قام بتنفيذها اللجان التح�صريية لنقابة املعلمني، 
وقد �صكلوا نقابتهم. ويف هذا ال�صياق فاإن غالبية العاملني يف الأردن 

حمرومون من حق التنظيم النقابي، ب�صبب الت�صريعات العمالية التي 
حترم قطاعات وا�صعة منهم من حق التنظيم النقابي لأ�صباب مرتبطة 
بالت�صريعات العمالية، فقانون العمل ونظام الت�صنيف املهني ال�صادر 
مبوجبه حدد املهن امل�صموح لها تاأ�صي�ص نقابات والنت�صاب اليها والتي 
اقت�صرت على �صبعة ع�صر نقابة مل يتم زيادتها منذ ما يقارب اأربعة 
من  العام  القطاع  يف  العاملني  مينع  املدنية  اخلدمة  ونظام  عقود، 

ت�صكيل نقابات خا�صة بهم.

 اجلدول رقم )4(
توزيع الحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقاً لأ�شباب الحتجاج

عدد أسباب االحتجاج
االحتجاجات

النسبة 
المئوية %

38542.7الأجور
جمموعة من املطالب 

15116.8»املنافع«
الحتجاج على الأنظمة 

10011.1والقوانني
املطالبة بتوفري فر�ص 

677.4عمل
املطالبة بالتثبيت يف 

657.2العمل
الحتجاج على الف�صل 

525.8من العمل
املطالبة باإ�صالح 

النقابات احلالية اأو 
تاأ�صي�ص نقابات جديدة

101.1

717.9اأخرى*
901100.0املجموع

التاأمني ال�صحي، توفري بيئة  وت�صمل توفري �صروط ال�صحة وال�صالمة املهنية،  عمل مالئمة، تعر�ص زمالء لالعتداء، تعار�ص م�صالح العاملني مع جهات اأخرى، * 
والعدالة يف الرتقيات ....الخ

إن موضوع انخفاض األجور والرواتب هو اكثر 
األسباب التي دفعت العمال الى تنفيذ 

احتجاجاتهم
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اقت�صرت على �صبعة ع�صر نقابة مل يتم زيادتها منذ ما يقارب اأربعة 
من  العام  القطاع  يف  العاملني  مينع  املدنية  اخلدمة  ونظام  عقود، 

ت�صكيل نقابات خا�صة بهم.

 اجلدول رقم )4(
توزيع الحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقاً لأ�شباب الحتجاج

عدد أسباب االحتجاج
االحتجاجات

النسبة 
المئوية %

38542.7الأجور
جمموعة من املطالب 

15116.8»املنافع«
الحتجاج على الأنظمة 

10011.1والقوانني
املطالبة بتوفري فر�ص 

677.4عمل
املطالبة بالتثبيت يف 

657.2العمل
الحتجاج على الف�صل 

525.8من العمل
املطالبة باإ�صالح 

النقابات احلالية اأو 
تاأ�صي�ص نقابات جديدة

101.1

717.9اأخرى*
901100.0املجموع

التاأمني ال�صحي، توفري بيئة  وت�صمل توفري �صروط ال�صحة وال�صالمة املهنية،  عمل مالئمة، تعر�ص زمالء لالعتداء، تعار�ص م�صالح العاملني مع جهات اأخرى، * 
والعدالة يف الرتقيات ....الخ

إن موضوع انخفاض األجور والرواتب هو اكثر 
األسباب التي دفعت العمال الى تنفيذ 

احتجاجاتهم

االحتجاجات العمالية في األردن عام 2012
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الجتماعية التي توفرها املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان الجتماعي وغياب 
44 باملائة من  التاأمينات ال�صحية وغريها من �صروط العمل، اإذ اأن 
احلماية  ا�صكال  من  �صكل  باأي  يتمتعون  ل  الأردن  يف  باأجر  العاملني 

الجتماعية.

تال ذلك الحتجاجات املطالبة مبجموعة من املنافع جمتمعة �صملت 
وتنظيمها  العمل  �صاعات  حتديد  والعالوات  الأجور  زيادة  جانب  اىل 
امل�صميات  العمل، و�صرف مكافاأة نهاية اخلدمة، وتغيري  والتثبيت يف 
الوظيفية للعاملني يف بع�ص القطاعات، والحتجاج على غياب الأمن 
وامل�صتحقات  الرواتب  �صرف  يف  التاأخر  على  والحتجاج  الوظيفي، 

املالية.

والأنظمة  القوانني  بع�ص  �صد  العمالية  الحتجاجات  حافظت  كذلك 
والتعليمات على ذات الن�صبة املئوية التي كانت عليها يف عام 2011 
بواقع )11.0%(، وهي ت�صمل القرارات املتعلقة بتنظيم اآليات العمل 
وكذلك  حقوقهم  على  اعتداءات  ت�صكل  باأنها  العمال  اعتربها  والتي 
املطالبة  العمالية  الحتجاجات  ذلك  تال  الهيكلة.  اعادة  قرارات 
بفر�ص عمل قام بها متعطلون عن العمل والتي بلغت ن�صبتها 7.4 % 
بواقع 67 احتجاجًا، وهذا النوع من الحتجاجات ازداد عما كان عليه 

يف عام 2011، اإذ بلغت يف حينها  40 احتجاجًا.

�صيغة  )تغيري  بالعمل  بالتثبيت  املطالبة  العمالية  الحتجاجات  اأما 
 65 بواقع   %  7.2 ن�صبتها  بلغت  فقد  بالعمل(  اخلا�ص  التعاقد 
احتجاج، وكان تراجعها وا�صحًا مقارنة مع ال�صنة املا�صية التي بلغت 
85 احتجاجًا. هذا اإىل جانب عمليات الحتجاج على عمليات الف�صل 
اجلماعي من العمل والتي ا�صتمرت بذات امل�صتوى الذي كانت عليه يف 

عام 2011، بواقع 51 احتجاج. 

بتاأ�صي�ص  التي تطالب  العمالية  ن�صبة الحتجاجات  تراجعت  وقد  هذا 
 10 بلغت  اإذ  احلالية،  العمالية  النقابات  وباإ�صالح  جديدة  نقابات 
احتجاجات فقط مقارنة مع 38 احتجاج نفذت يف عام 2011، ويعود 
هذا الرتاجع  اىل �صببني: اولهما اأن العاملني الراغبني بت�صكيل نقابات 
اأما ال�صبب  جديدة يقومون بت�صكيلها دون احلاجة لتنفيذ ا�صرابات، 
عام  تنفيذها  مت  التي  الحتجاجات  من  جزءًا  اأن  اىل  فيعود  الثاين  
2011 لهذا الغر�ص قام بتنفيذها اللجان التح�صريية لنقابة املعلمني، 
وقد �صكلوا نقابتهم. ويف هذا ال�صياق فاإن غالبية العاملني يف الأردن 

حمرومون من حق التنظيم النقابي، ب�صبب الت�صريعات العمالية التي 
حترم قطاعات وا�صعة منهم من حق التنظيم النقابي لأ�صباب مرتبطة 
بالت�صريعات العمالية، فقانون العمل ونظام الت�صنيف املهني ال�صادر 
مبوجبه حدد املهن امل�صموح لها تاأ�صي�ص نقابات والنت�صاب اليها والتي 
اقت�صرت على �صبعة ع�صر نقابة مل يتم زيادتها منذ ما يقارب اأربعة 
من  العام  القطاع  يف  العاملني  مينع  املدنية  اخلدمة  ونظام  عقود، 

ت�صكيل نقابات خا�صة بهم.

 اجلدول رقم )4(
توزيع الحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقاً لأ�شباب الحتجاج

عدد أسباب االحتجاج
االحتجاجات

النسبة 
المئوية %

38542.7الأجور
جمموعة من املطالب 

15116.8»املنافع«
الحتجاج على الأنظمة 

10011.1والقوانني
املطالبة بتوفري فر�ص 

677.4عمل
املطالبة بالتثبيت يف 

657.2العمل
الحتجاج على الف�صل 

525.8من العمل
املطالبة باإ�صالح 

النقابات احلالية اأو 
تاأ�صي�ص نقابات جديدة

101.1

717.9اأخرى*
901100.0املجموع

التاأمني ال�صحي، توفري بيئة  وت�صمل توفري �صروط ال�صحة وال�صالمة املهنية،  عمل مالئمة، تعر�ص زمالء لالعتداء، تعار�ص م�صالح العاملني مع جهات اأخرى، * 
والعدالة يف الرتقيات ....الخ

إن موضوع انخفاض األجور والرواتب هو اكثر 
األسباب التي دفعت العمال الى تنفيذ 

احتجاجاتهم المحتويات

5 مقدمة       

6 منهجية إعداد التقرير     

6 عدد االحتجاجات العمالية    

7 أنواع االحتجاجات العمالية    

7 االحتجاجات وقطاعات التشغيل    

8 أسباب االحتجاجات العمالية    

10 دور النقابات العمالية القائمة    

11 االحتجاجات حسب القطاعات االقتصادية   

11 المدد الزمنية لالحتجاجات    

12 التعامل مع االحتجاجات العمالية    

12 التوزيع الجغرافي لالحتجاجات    

13 االحتجاجات وفقًا لألشهر    

14 الخالصة      

15 التوصيات      

5 مقدمة       

6 المنهجية       

6 عدد االحتجاجات العمالية     

7 االحتجاجات العمالية حسب نوعها    

7 االحتجاجات العمالية حسب قطاع التشغيل   

7 أسباب االحتجاجات العمالية     

8 دور النقابات العمالية      

9 التعامل مع االحتجاجات العمالية    

10 االحتجاجات العمالية وفقا ًلألشهر    

10 االحتجاجات العمالية وفقا للمحافظة    

11 االحتجاجات العمالية وفقا لمدة االحتجاج الزمنية  

12 الخالصة والتوصيات      
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 اجلدول رقم )3(
الحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقاً لقطاع العمل

عدد نوع االحتجاج
االحتجاجات

النسبة 
المئوية %

44949.8القطاع العام
38542.7القطاع اخلا�ص

677.5املتعطلون عن العمل
901100.0املجموع

أسباب االحتجاجات العمالية:
الحتجاجات  زيادة  يف  �صاهمت  التي  الأ�صباب  من  العديد  هناك 
العمالية عام 2012 خا�صة بعد الرتفاع امللحوظ لها يف عام 2011، 
 )4( رقم  اجلدول  يف  الواردة  لالأرقام  �صريعة  قراءة  خالل  ومن 
التي  الأ�صباب  اكرث  والرواتب هو  الأجور  انخفا�ص  ان مو�صوع  يت�صح 
دفعت العاملني اىل تنفيذ احتجاجاتهم، حيث اأن ما يزيد عن ن�صف 
انخفا�ص  على  العاملني  احتجاج  ب�صبب  كانت  العمالية  الحتجاجات 
اجورهم، فاإىل جانب اأن )42.7%( من الحتجاجات كانت تطالب 
برفع الأجور والعالوات، فاإن ما يقارب ن�صف الحتجاجات العمالية 
عالقة  له  منها  جزء  كان  املنافع  من  مبجموعة  تطالب  كانت  التي 

بالأجور والعالوات. 

العاملون في القطاع العام أكثر جرأة من 
العاملين في القطاع الخاص في التعبير عن 

أنفسهم

وهذا الأمر لي�ص مب�صتغرب، لأن اأحد اأهم التحديات والختاللت التي 
اإذ  الأجور،  معدلت  انخفا�ص  هو  الأردن  يف  العمل  �صوق  منها  يعاين 
خطر  حتت  تقع  الأردن  يف  العاملني  اأجور  ارباع  ثالثة  يقارب  ما  اأن 
الفقر املطلق ح�صب الأرقام الر�صمية ال�صادرة عن دائرة الإح�صاءات 
الفقر  خط  بلغ  فقد  الجتماعي،  لل�صمان  العامة  واملوؤ�ص�صة  العامة 
املطلق )الغذائي وغري الغذائي( يف الأردن يف عام 2010 )813.7( 
دينار للفرد �صنويًا، ولالأ�صرة املعيارية املكونة من 5.4 فرد فانه يبلغ 
الت�صخم  العتبار معدلت  بعني  اأخذنا  ما  واذا  �صهريًا.  دينارًا   366
 )%4.4( كانت  والتي   2012 و   2011 املا�صيني  العامني  خالل 
و)4.8%( على التوايل، فان خط الفقر يف الأردن لالأ�صرة املعيارية 
يبلغ )400( دينار �صهريًا. والأرقام الر�صمية تفيد ان )72%( من 
العاملني وم�صرتكي ال�صمان الجتماعي يح�صلون على رواتب �صهرية 
تبلغ 400 دينار فما دون. ومعدل الأجور يف الأردن يبلغ 412 دينارًا. 
وتوؤكد الأرقام ال�صادرة عن دائرة الإح�صاءات العامة ال�صادرة نهاية 
من   %  44.6 اأن  اأ�صارت  عندما  ال�صعب  الواقع  هذا   2012 عام 
امل�صتغلني الردنيني تقل رواتبهم ال�صهرية عن 300 دينار. وان ن�صبة 
الردنيني،  امل�صتغلني  من تقل رواتبهم عن 500 دينار 89.4 % من 
فيما تبلغ ن�صبة من تزيد رواتبهم على 500 دينار 10.6 %. مبعنى 
الأ�صا�صية  حاجاتها  تغطي  اأن  ت�صتطيع  ل  الأردنية  الأ�صر  غالبية  اأن 
الغذائية وغري الغذائية. حيث ان قراءة متفح�صة لهذه الأرقام كافية 
الأجور.  حت�صني  اىل  الهادفة  العمالية  الحتجاجات  كثافة  لتف�صري 
 190 البالغ  الأردن  لالأجور يف  الأدنى  احلد  انخفا�ص  لذلك  ي�صاف 

دينارًا �صهريًا والذي يقل عن ن�صف خط الفقر املطلق.

يف  العاملني  لغالبية  العمل  �صروط  م�صتوى  تراجع  جانب  اىل  هذا 
باحلقوق  العمال  من  وا�صعة  قطاعات  متتع  عدم  حيث  من  الأردن 
والتي  الأردنية  العمل  ت�صريعات  التي ن�صت عليها  الأ�صا�صية  العمالية 
ت�صمل �صاعات العمل اليومية والإجازات ال�صنوية واملر�صية والر�صمية 
التاأمينات  من  وال�صتفادة  املهنية  وال�صالمة  ال�صحة  و�صائل  وتوفر 

الحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقاً لقطاع العمل

املتعطلون عن العملالقطاع اخلا�سالقطاع العام

%49.8

%42.7

%7.5

االحتجاجات العمالية في األردن عام 2012
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الجتماعية التي توفرها املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان الجتماعي وغياب 
44 باملائة من  التاأمينات ال�صحية وغريها من �صروط العمل، اإذ اأن 
احلماية  ا�صكال  من  �صكل  باأي  يتمتعون  ل  الأردن  يف  باأجر  العاملني 

الجتماعية.

تال ذلك الحتجاجات املطالبة مبجموعة من املنافع جمتمعة �صملت 
وتنظيمها  العمل  �صاعات  حتديد  والعالوات  الأجور  زيادة  جانب  اىل 
امل�صميات  العمل، و�صرف مكافاأة نهاية اخلدمة، وتغيري  والتثبيت يف 
الوظيفية للعاملني يف بع�ص القطاعات، والحتجاج على غياب الأمن 
وامل�صتحقات  الرواتب  �صرف  يف  التاأخر  على  والحتجاج  الوظيفي، 

املالية.

والأنظمة  القوانني  بع�ص  �صد  العمالية  الحتجاجات  حافظت  كذلك 
والتعليمات على ذات الن�صبة املئوية التي كانت عليها يف عام 2011 
بواقع )11.0%(، وهي ت�صمل القرارات املتعلقة بتنظيم اآليات العمل 
وكذلك  حقوقهم  على  اعتداءات  ت�صكل  باأنها  العمال  اعتربها  والتي 
املطالبة  العمالية  الحتجاجات  ذلك  تال  الهيكلة.  اعادة  قرارات 
بفر�ص عمل قام بها متعطلون عن العمل والتي بلغت ن�صبتها 7.4 % 
بواقع 67 احتجاجًا، وهذا النوع من الحتجاجات ازداد عما كان عليه 

يف عام 2011، اإذ بلغت يف حينها  40 احتجاجًا.

�صيغة  )تغيري  بالعمل  بالتثبيت  املطالبة  العمالية  الحتجاجات  اأما 
 65 بواقع   %  7.2 ن�صبتها  بلغت  فقد  بالعمل(  اخلا�ص  التعاقد 
احتجاج، وكان تراجعها وا�صحًا مقارنة مع ال�صنة املا�صية التي بلغت 
85 احتجاجًا. هذا اإىل جانب عمليات الحتجاج على عمليات الف�صل 
اجلماعي من العمل والتي ا�صتمرت بذات امل�صتوى الذي كانت عليه يف 

عام 2011، بواقع 51 احتجاج. 

بتاأ�صي�ص  التي تطالب  العمالية  ن�صبة الحتجاجات  تراجعت  وقد  هذا 
 10 بلغت  اإذ  احلالية،  العمالية  النقابات  وباإ�صالح  جديدة  نقابات 
احتجاجات فقط مقارنة مع 38 احتجاج نفذت يف عام 2011، ويعود 
هذا الرتاجع  اىل �صببني: اولهما اأن العاملني الراغبني بت�صكيل نقابات 
اأما ال�صبب  جديدة يقومون بت�صكيلها دون احلاجة لتنفيذ ا�صرابات، 
عام  تنفيذها  مت  التي  الحتجاجات  من  جزءًا  اأن  اىل  فيعود  الثاين  
2011 لهذا الغر�ص قام بتنفيذها اللجان التح�صريية لنقابة املعلمني، 
وقد �صكلوا نقابتهم. ويف هذا ال�صياق فاإن غالبية العاملني يف الأردن 

حمرومون من حق التنظيم النقابي، ب�صبب الت�صريعات العمالية التي 
حترم قطاعات وا�صعة منهم من حق التنظيم النقابي لأ�صباب مرتبطة 
بالت�صريعات العمالية، فقانون العمل ونظام الت�صنيف املهني ال�صادر 
مبوجبه حدد املهن امل�صموح لها تاأ�صي�ص نقابات والنت�صاب اليها والتي 
اقت�صرت على �صبعة ع�صر نقابة مل يتم زيادتها منذ ما يقارب اأربعة 
من  العام  القطاع  يف  العاملني  مينع  املدنية  اخلدمة  ونظام  عقود، 

ت�صكيل نقابات خا�صة بهم.

 اجلدول رقم )4(
توزيع الحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقاً لأ�شباب الحتجاج

عدد أسباب االحتجاج
االحتجاجات

النسبة 
المئوية %

38542.7الأجور
جمموعة من املطالب 

15116.8»املنافع«
الحتجاج على الأنظمة 

10011.1والقوانني
املطالبة بتوفري فر�ص 

677.4عمل
املطالبة بالتثبيت يف 

657.2العمل
الحتجاج على الف�صل 

525.8من العمل
املطالبة باإ�صالح 

النقابات احلالية اأو 
تاأ�صي�ص نقابات جديدة

101.1

717.9اأخرى*
901100.0املجموع

التاأمني ال�صحي، توفري بيئة  وت�صمل توفري �صروط ال�صحة وال�صالمة املهنية،  عمل مالئمة، تعر�ص زمالء لالعتداء، تعار�ص م�صالح العاملني مع جهات اأخرى، * 
والعدالة يف الرتقيات ....الخ

إن موضوع انخفاض األجور والرواتب هو اكثر 
األسباب التي دفعت العمال الى تنفيذ 

احتجاجاتهم

المرصد العمالي األردني

8

 اجلدول رقم )3(
الحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقاً لقطاع العمل

عدد نوع االحتجاج
االحتجاجات

النسبة 
المئوية %

44949.8القطاع العام
38542.7القطاع اخلا�ص

677.5املتعطلون عن العمل
901100.0املجموع

أسباب االحتجاجات العمالية:
الحتجاجات  زيادة  يف  �صاهمت  التي  الأ�صباب  من  العديد  هناك 
العمالية عام 2012 خا�صة بعد الرتفاع امللحوظ لها يف عام 2011، 
 )4( رقم  اجلدول  يف  الواردة  لالأرقام  �صريعة  قراءة  خالل  ومن 
التي  الأ�صباب  اكرث  والرواتب هو  الأجور  انخفا�ص  ان مو�صوع  يت�صح 
دفعت العاملني اىل تنفيذ احتجاجاتهم، حيث اأن ما يزيد عن ن�صف 
انخفا�ص  على  العاملني  احتجاج  ب�صبب  كانت  العمالية  الحتجاجات 
اجورهم، فاإىل جانب اأن )42.7%( من الحتجاجات كانت تطالب 
برفع الأجور والعالوات، فاإن ما يقارب ن�صف الحتجاجات العمالية 
عالقة  له  منها  جزء  كان  املنافع  من  مبجموعة  تطالب  كانت  التي 

بالأجور والعالوات. 

العاملون في القطاع العام أكثر جرأة من 
العاملين في القطاع الخاص في التعبير عن 

أنفسهم

وهذا الأمر لي�ص مب�صتغرب، لأن اأحد اأهم التحديات والختاللت التي 
اإذ  الأجور،  معدلت  انخفا�ص  هو  الأردن  يف  العمل  �صوق  منها  يعاين 
خطر  حتت  تقع  الأردن  يف  العاملني  اأجور  ارباع  ثالثة  يقارب  ما  اأن 
الفقر املطلق ح�صب الأرقام الر�صمية ال�صادرة عن دائرة الإح�صاءات 
الفقر  خط  بلغ  فقد  الجتماعي،  لل�صمان  العامة  واملوؤ�ص�صة  العامة 
املطلق )الغذائي وغري الغذائي( يف الأردن يف عام 2010 )813.7( 
دينار للفرد �صنويًا، ولالأ�صرة املعيارية املكونة من 5.4 فرد فانه يبلغ 
الت�صخم  العتبار معدلت  بعني  اأخذنا  ما  واذا  �صهريًا.  دينارًا   366
 )%4.4( كانت  والتي   2012 و   2011 املا�صيني  العامني  خالل 
و)4.8%( على التوايل، فان خط الفقر يف الأردن لالأ�صرة املعيارية 
يبلغ )400( دينار �صهريًا. والأرقام الر�صمية تفيد ان )72%( من 
العاملني وم�صرتكي ال�صمان الجتماعي يح�صلون على رواتب �صهرية 
تبلغ 400 دينار فما دون. ومعدل الأجور يف الأردن يبلغ 412 دينارًا. 
وتوؤكد الأرقام ال�صادرة عن دائرة الإح�صاءات العامة ال�صادرة نهاية 
من   %  44.6 اأن  اأ�صارت  عندما  ال�صعب  الواقع  هذا   2012 عام 
امل�صتغلني الردنيني تقل رواتبهم ال�صهرية عن 300 دينار. وان ن�صبة 
الردنيني،  امل�صتغلني  من تقل رواتبهم عن 500 دينار 89.4 % من 
فيما تبلغ ن�صبة من تزيد رواتبهم على 500 دينار 10.6 %. مبعنى 
الأ�صا�صية  حاجاتها  تغطي  اأن  ت�صتطيع  ل  الأردنية  الأ�صر  غالبية  اأن 
الغذائية وغري الغذائية. حيث ان قراءة متفح�صة لهذه الأرقام كافية 
الأجور.  حت�صني  اىل  الهادفة  العمالية  الحتجاجات  كثافة  لتف�صري 
 190 البالغ  الأردن  لالأجور يف  الأدنى  احلد  انخفا�ص  لذلك  ي�صاف 

دينارًا �صهريًا والذي يقل عن ن�صف خط الفقر املطلق.

يف  العاملني  لغالبية  العمل  �صروط  م�صتوى  تراجع  جانب  اىل  هذا 
باحلقوق  العمال  من  وا�صعة  قطاعات  متتع  عدم  حيث  من  الأردن 
والتي  الأردنية  العمل  ت�صريعات  التي ن�صت عليها  الأ�صا�صية  العمالية 
ت�صمل �صاعات العمل اليومية والإجازات ال�صنوية واملر�صية والر�صمية 
التاأمينات  من  وال�صتفادة  املهنية  وال�صالمة  ال�صحة  و�صائل  وتوفر 

الحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقاً لقطاع العمل

املتعطلون عن العملالقطاع اخلا�سالقطاع العام

%49.8

%42.7

%7.5
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9مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

الجتماعية التي توفرها املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان الجتماعي وغياب 
44 باملائة من  التاأمينات ال�صحية وغريها من �صروط العمل، اإذ اأن 
احلماية  ا�صكال  من  �صكل  باأي  يتمتعون  ل  الأردن  يف  باأجر  العاملني 

الجتماعية.

تال ذلك الحتجاجات املطالبة مبجموعة من املنافع جمتمعة �صملت 
وتنظيمها  العمل  �صاعات  حتديد  والعالوات  الأجور  زيادة  جانب  اىل 
امل�صميات  العمل، و�صرف مكافاأة نهاية اخلدمة، وتغيري  والتثبيت يف 
الوظيفية للعاملني يف بع�ص القطاعات، والحتجاج على غياب الأمن 
وامل�صتحقات  الرواتب  �صرف  يف  التاأخر  على  والحتجاج  الوظيفي، 

املالية.

والأنظمة  القوانني  بع�ص  �صد  العمالية  الحتجاجات  حافظت  كذلك 
والتعليمات على ذات الن�صبة املئوية التي كانت عليها يف عام 2011 
بواقع )11.0%(، وهي ت�صمل القرارات املتعلقة بتنظيم اآليات العمل 
وكذلك  حقوقهم  على  اعتداءات  ت�صكل  باأنها  العمال  اعتربها  والتي 
املطالبة  العمالية  الحتجاجات  ذلك  تال  الهيكلة.  اعادة  قرارات 
بفر�ص عمل قام بها متعطلون عن العمل والتي بلغت ن�صبتها 7.4 % 
بواقع 67 احتجاجًا، وهذا النوع من الحتجاجات ازداد عما كان عليه 

يف عام 2011، اإذ بلغت يف حينها  40 احتجاجًا.

�صيغة  )تغيري  بالعمل  بالتثبيت  املطالبة  العمالية  الحتجاجات  اأما 
 65 بواقع   %  7.2 ن�صبتها  بلغت  فقد  بالعمل(  اخلا�ص  التعاقد 
احتجاج، وكان تراجعها وا�صحًا مقارنة مع ال�صنة املا�صية التي بلغت 
85 احتجاجًا. هذا اإىل جانب عمليات الحتجاج على عمليات الف�صل 
اجلماعي من العمل والتي ا�صتمرت بذات امل�صتوى الذي كانت عليه يف 

عام 2011، بواقع 51 احتجاج. 

بتاأ�صي�ص  التي تطالب  العمالية  ن�صبة الحتجاجات  تراجعت  وقد  هذا 
 10 بلغت  اإذ  احلالية،  العمالية  النقابات  وباإ�صالح  جديدة  نقابات 
احتجاجات فقط مقارنة مع 38 احتجاج نفذت يف عام 2011، ويعود 
هذا الرتاجع  اىل �صببني: اولهما اأن العاملني الراغبني بت�صكيل نقابات 
اأما ال�صبب  جديدة يقومون بت�صكيلها دون احلاجة لتنفيذ ا�صرابات، 
عام  تنفيذها  مت  التي  الحتجاجات  من  جزءًا  اأن  اىل  فيعود  الثاين  
2011 لهذا الغر�ص قام بتنفيذها اللجان التح�صريية لنقابة املعلمني، 
وقد �صكلوا نقابتهم. ويف هذا ال�صياق فاإن غالبية العاملني يف الأردن 

حمرومون من حق التنظيم النقابي، ب�صبب الت�صريعات العمالية التي 
حترم قطاعات وا�صعة منهم من حق التنظيم النقابي لأ�صباب مرتبطة 
بالت�صريعات العمالية، فقانون العمل ونظام الت�صنيف املهني ال�صادر 
مبوجبه حدد املهن امل�صموح لها تاأ�صي�ص نقابات والنت�صاب اليها والتي 
اقت�صرت على �صبعة ع�صر نقابة مل يتم زيادتها منذ ما يقارب اأربعة 
من  العام  القطاع  يف  العاملني  مينع  املدنية  اخلدمة  ونظام  عقود، 

ت�صكيل نقابات خا�صة بهم.

 اجلدول رقم )4(
توزيع الحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقاً لأ�شباب الحتجاج

عدد أسباب االحتجاج
االحتجاجات

النسبة 
المئوية %

38542.7الأجور
جمموعة من املطالب 

15116.8»املنافع«
الحتجاج على الأنظمة 

10011.1والقوانني
املطالبة بتوفري فر�ص 

677.4عمل
املطالبة بالتثبيت يف 

657.2العمل
الحتجاج على الف�صل 

525.8من العمل
املطالبة باإ�صالح 

النقابات احلالية اأو 
تاأ�صي�ص نقابات جديدة

101.1

717.9اأخرى*
901100.0املجموع

التاأمني ال�صحي، توفري بيئة  وت�صمل توفري �صروط ال�صحة وال�صالمة املهنية،  عمل مالئمة، تعر�ص زمالء لالعتداء، تعار�ص م�صالح العاملني مع جهات اأخرى، * 
والعدالة يف الرتقيات ....الخ

إن موضوع انخفاض األجور والرواتب هو اكثر 
األسباب التي دفعت العمال الى تنفيذ 

احتجاجاتهم
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الجتماعية التي توفرها املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان الجتماعي وغياب 
44 باملائة من  التاأمينات ال�صحية وغريها من �صروط العمل، اإذ اأن 
احلماية  ا�صكال  من  �صكل  باأي  يتمتعون  ل  الأردن  يف  باأجر  العاملني 

الجتماعية.

تال ذلك الحتجاجات املطالبة مبجموعة من املنافع جمتمعة �صملت 
وتنظيمها  العمل  �صاعات  حتديد  والعالوات  الأجور  زيادة  جانب  اىل 
امل�صميات  العمل، و�صرف مكافاأة نهاية اخلدمة، وتغيري  والتثبيت يف 
الوظيفية للعاملني يف بع�ص القطاعات، والحتجاج على غياب الأمن 
وامل�صتحقات  الرواتب  �صرف  يف  التاأخر  على  والحتجاج  الوظيفي، 

املالية.

والأنظمة  القوانني  بع�ص  �صد  العمالية  الحتجاجات  حافظت  كذلك 
والتعليمات على ذات الن�صبة املئوية التي كانت عليها يف عام 2011 
بواقع )11.0%(، وهي ت�صمل القرارات املتعلقة بتنظيم اآليات العمل 
وكذلك  حقوقهم  على  اعتداءات  ت�صكل  باأنها  العمال  اعتربها  والتي 
املطالبة  العمالية  الحتجاجات  ذلك  تال  الهيكلة.  اعادة  قرارات 
بفر�ص عمل قام بها متعطلون عن العمل والتي بلغت ن�صبتها 7.4 % 
بواقع 67 احتجاجًا، وهذا النوع من الحتجاجات ازداد عما كان عليه 

يف عام 2011، اإذ بلغت يف حينها  40 احتجاجًا.

�صيغة  )تغيري  بالعمل  بالتثبيت  املطالبة  العمالية  الحتجاجات  اأما 
 65 بواقع   %  7.2 ن�صبتها  بلغت  فقد  بالعمل(  اخلا�ص  التعاقد 
احتجاج، وكان تراجعها وا�صحًا مقارنة مع ال�صنة املا�صية التي بلغت 
85 احتجاجًا. هذا اإىل جانب عمليات الحتجاج على عمليات الف�صل 
اجلماعي من العمل والتي ا�صتمرت بذات امل�صتوى الذي كانت عليه يف 

عام 2011، بواقع 51 احتجاج. 

بتاأ�صي�ص  التي تطالب  العمالية  ن�صبة الحتجاجات  تراجعت  وقد  هذا 
 10 بلغت  اإذ  احلالية،  العمالية  النقابات  وباإ�صالح  جديدة  نقابات 
احتجاجات فقط مقارنة مع 38 احتجاج نفذت يف عام 2011، ويعود 
هذا الرتاجع  اىل �صببني: اولهما اأن العاملني الراغبني بت�صكيل نقابات 
اأما ال�صبب  جديدة يقومون بت�صكيلها دون احلاجة لتنفيذ ا�صرابات، 
عام  تنفيذها  مت  التي  الحتجاجات  من  جزءًا  اأن  اىل  فيعود  الثاين  
2011 لهذا الغر�ص قام بتنفيذها اللجان التح�صريية لنقابة املعلمني، 
وقد �صكلوا نقابتهم. ويف هذا ال�صياق فاإن غالبية العاملني يف الأردن 

حمرومون من حق التنظيم النقابي، ب�صبب الت�صريعات العمالية التي 
حترم قطاعات وا�صعة منهم من حق التنظيم النقابي لأ�صباب مرتبطة 
بالت�صريعات العمالية، فقانون العمل ونظام الت�صنيف املهني ال�صادر 
مبوجبه حدد املهن امل�صموح لها تاأ�صي�ص نقابات والنت�صاب اليها والتي 
اقت�صرت على �صبعة ع�صر نقابة مل يتم زيادتها منذ ما يقارب اأربعة 
من  العام  القطاع  يف  العاملني  مينع  املدنية  اخلدمة  ونظام  عقود، 

ت�صكيل نقابات خا�صة بهم.

 اجلدول رقم )4(
توزيع الحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقاً لأ�شباب الحتجاج

عدد أسباب االحتجاج
االحتجاجات

النسبة 
المئوية %

38542.7الأجور
جمموعة من املطالب 

15116.8»املنافع«
الحتجاج على الأنظمة 

10011.1والقوانني
املطالبة بتوفري فر�ص 

677.4عمل
املطالبة بالتثبيت يف 

657.2العمل
الحتجاج على الف�صل 

525.8من العمل
املطالبة باإ�صالح 

النقابات احلالية اأو 
تاأ�صي�ص نقابات جديدة

101.1

717.9اأخرى*
901100.0املجموع

التاأمني ال�صحي، توفري بيئة  وت�صمل توفري �صروط ال�صحة وال�صالمة املهنية،  عمل مالئمة، تعر�ص زمالء لالعتداء، تعار�ص م�صالح العاملني مع جهات اأخرى، * 
والعدالة يف الرتقيات ....الخ

إن موضوع انخفاض األجور والرواتب هو اكثر 
األسباب التي دفعت العمال الى تنفيذ 

احتجاجاتهم
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الجتماعية التي توفرها املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان الجتماعي وغياب 
44 باملائة من  التاأمينات ال�صحية وغريها من �صروط العمل، اإذ اأن 
احلماية  ا�صكال  من  �صكل  باأي  يتمتعون  ل  الأردن  يف  باأجر  العاملني 

الجتماعية.

تال ذلك الحتجاجات املطالبة مبجموعة من املنافع جمتمعة �صملت 
وتنظيمها  العمل  �صاعات  حتديد  والعالوات  الأجور  زيادة  جانب  اىل 
امل�صميات  العمل، و�صرف مكافاأة نهاية اخلدمة، وتغيري  والتثبيت يف 
الوظيفية للعاملني يف بع�ص القطاعات، والحتجاج على غياب الأمن 
وامل�صتحقات  الرواتب  �صرف  يف  التاأخر  على  والحتجاج  الوظيفي، 

املالية.

والأنظمة  القوانني  بع�ص  �صد  العمالية  الحتجاجات  حافظت  كذلك 
والتعليمات على ذات الن�صبة املئوية التي كانت عليها يف عام 2011 
بواقع )11.0%(، وهي ت�صمل القرارات املتعلقة بتنظيم اآليات العمل 
وكذلك  حقوقهم  على  اعتداءات  ت�صكل  باأنها  العمال  اعتربها  والتي 
املطالبة  العمالية  الحتجاجات  ذلك  تال  الهيكلة.  اعادة  قرارات 
بفر�ص عمل قام بها متعطلون عن العمل والتي بلغت ن�صبتها 7.4 % 
بواقع 67 احتجاجًا، وهذا النوع من الحتجاجات ازداد عما كان عليه 

يف عام 2011، اإذ بلغت يف حينها  40 احتجاجًا.

�صيغة  )تغيري  بالعمل  بالتثبيت  املطالبة  العمالية  الحتجاجات  اأما 
 65 بواقع   %  7.2 ن�صبتها  بلغت  فقد  بالعمل(  اخلا�ص  التعاقد 
احتجاج، وكان تراجعها وا�صحًا مقارنة مع ال�صنة املا�صية التي بلغت 
85 احتجاجًا. هذا اإىل جانب عمليات الحتجاج على عمليات الف�صل 
اجلماعي من العمل والتي ا�صتمرت بذات امل�صتوى الذي كانت عليه يف 

عام 2011، بواقع 51 احتجاج. 

بتاأ�صي�ص  التي تطالب  العمالية  ن�صبة الحتجاجات  تراجعت  وقد  هذا 
 10 بلغت  اإذ  احلالية،  العمالية  النقابات  وباإ�صالح  جديدة  نقابات 
احتجاجات فقط مقارنة مع 38 احتجاج نفذت يف عام 2011، ويعود 
هذا الرتاجع  اىل �صببني: اولهما اأن العاملني الراغبني بت�صكيل نقابات 
اأما ال�صبب  جديدة يقومون بت�صكيلها دون احلاجة لتنفيذ ا�صرابات، 
عام  تنفيذها  مت  التي  الحتجاجات  من  جزءًا  اأن  اىل  فيعود  الثاين  
2011 لهذا الغر�ص قام بتنفيذها اللجان التح�صريية لنقابة املعلمني، 
وقد �صكلوا نقابتهم. ويف هذا ال�صياق فاإن غالبية العاملني يف الأردن 

حمرومون من حق التنظيم النقابي، ب�صبب الت�صريعات العمالية التي 
حترم قطاعات وا�صعة منهم من حق التنظيم النقابي لأ�صباب مرتبطة 
بالت�صريعات العمالية، فقانون العمل ونظام الت�صنيف املهني ال�صادر 
مبوجبه حدد املهن امل�صموح لها تاأ�صي�ص نقابات والنت�صاب اليها والتي 
اقت�صرت على �صبعة ع�صر نقابة مل يتم زيادتها منذ ما يقارب اأربعة 
من  العام  القطاع  يف  العاملني  مينع  املدنية  اخلدمة  ونظام  عقود، 

ت�صكيل نقابات خا�صة بهم.

 اجلدول رقم )4(
توزيع الحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقاً لأ�شباب الحتجاج

عدد أسباب االحتجاج
االحتجاجات

النسبة 
المئوية %

38542.7الأجور
جمموعة من املطالب 

15116.8»املنافع«
الحتجاج على الأنظمة 

10011.1والقوانني
املطالبة بتوفري فر�ص 

677.4عمل
املطالبة بالتثبيت يف 

657.2العمل
الحتجاج على الف�صل 

525.8من العمل
املطالبة باإ�صالح 

النقابات احلالية اأو 
تاأ�صي�ص نقابات جديدة

101.1

717.9اأخرى*
901100.0املجموع

التاأمني ال�صحي، توفري بيئة  وت�صمل توفري �صروط ال�صحة وال�صالمة املهنية،  عمل مالئمة، تعر�ص زمالء لالعتداء، تعار�ص م�صالح العاملني مع جهات اأخرى، * 
والعدالة يف الرتقيات ....الخ

إن موضوع انخفاض األجور والرواتب هو اكثر 
األسباب التي دفعت العمال الى تنفيذ 

احتجاجاتهم

5

مقدمة

يقوم مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية وفي اطار عمل 
برنامج “المرصد العمالي األردني” الذي تم اطالقه في النصف الثاني من 
رصد  على  األلمانية،  ايبرت  فريدريش  مؤسسة  مع  بالتعاون   2009 عام 
ومتابعة كافة التفاصيل المتعلقة بسوق العمل األردني سواء كان على 
مستوى السياسات أو التحوالت والحراكات العمالية التي تجري على أرض 
الواقع. ومن بين التقارير التي يقوم فريق “المرصد العمالي األردني” على 
اعدادها، التقرير السنوي لالحتجاجات العمالية بمختلف انواعها: اضرابات 
التقرير  هو  وهذا  وقتلها.  النفس  ايذاء  او  بها  والتهديد  واعتصامات 
لتقديم  خصص  والذي  التقارير  من  السلسلة  هذه  ضمن  الرابع  السنوي 
التي جرت في األردن  اليومي لالحتجاجات العمالية  الرصد  نتائج عمليات 

خالل عام 2013.
“المرصد  في  يعمل  كفريق  إليماننا  التقرير  هذا  إعداد  أهمية  وتأتي 
العمالي األردني” بأن االحتجاجات العمالية هي تعبير حقيقي عن طبيعة 
والتحديات  األردن  بها  يمر  التي  واالجتماعية  االقتصادية  األزمة  وعمق 
والمشكالت التي يواجهها سوق العمل األردني وطبيعة عالقات العمل 
وفي  المختلفة  االنتاج  اطراف  بين  التوازن  بعدم  تتسم  والتي  السائدة، 
عدالة  على  سلبا  انعكس  الذي  األمر  االقتصادية،  القطاعات  من  العديد 
عالقات العمل وتوازنها بين العاملين من جهة واصحاب العمل واالدارات 

العليا الحكومية من جهة أخرى.
التي  الدورية  شبه  التقارير  سلسلة  من  واحد  التقرير  هذا  فإن  كذلك 
التشغيل  بظروف  عالقة  ذات  موضوعات  تتناول  والتي  المركز  يصدرها 
تشكل  ان  نأمل  والتي  مستوياتها،  اختالف  على  العمل  سوق  وسياسات 
األردن لتحسين شروط  تبذل في  التي  المستقلة  قيمة مضافة للجهود 

العمل من خالل بناء عالقات عمل متوازنة وبين اطراف متوازنة.

أحمد عوض

مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية
مدير المركز
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 اجلدول رقم )3(
الحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقاً لقطاع العمل

عدد نوع االحتجاج
االحتجاجات

النسبة 
المئوية %

44949.8القطاع العام
38542.7القطاع اخلا�ص

677.5املتعطلون عن العمل
901100.0املجموع

أسباب االحتجاجات العمالية:
الحتجاجات  زيادة  يف  �صاهمت  التي  الأ�صباب  من  العديد  هناك 
العمالية عام 2012 خا�صة بعد الرتفاع امللحوظ لها يف عام 2011، 
 )4( رقم  اجلدول  يف  الواردة  لالأرقام  �صريعة  قراءة  خالل  ومن 
التي  الأ�صباب  اكرث  والرواتب هو  الأجور  انخفا�ص  ان مو�صوع  يت�صح 
دفعت العاملني اىل تنفيذ احتجاجاتهم، حيث اأن ما يزيد عن ن�صف 
انخفا�ص  على  العاملني  احتجاج  ب�صبب  كانت  العمالية  الحتجاجات 
اجورهم، فاإىل جانب اأن )42.7%( من الحتجاجات كانت تطالب 
برفع الأجور والعالوات، فاإن ما يقارب ن�صف الحتجاجات العمالية 
عالقة  له  منها  جزء  كان  املنافع  من  مبجموعة  تطالب  كانت  التي 

بالأجور والعالوات. 

العاملون في القطاع العام أكثر جرأة من 
العاملين في القطاع الخاص في التعبير عن 

أنفسهم

وهذا الأمر لي�ص مب�صتغرب، لأن اأحد اأهم التحديات والختاللت التي 
اإذ  الأجور،  معدلت  انخفا�ص  هو  الأردن  يف  العمل  �صوق  منها  يعاين 
خطر  حتت  تقع  الأردن  يف  العاملني  اأجور  ارباع  ثالثة  يقارب  ما  اأن 
الفقر املطلق ح�صب الأرقام الر�صمية ال�صادرة عن دائرة الإح�صاءات 
الفقر  خط  بلغ  فقد  الجتماعي،  لل�صمان  العامة  واملوؤ�ص�صة  العامة 
املطلق )الغذائي وغري الغذائي( يف الأردن يف عام 2010 )813.7( 
دينار للفرد �صنويًا، ولالأ�صرة املعيارية املكونة من 5.4 فرد فانه يبلغ 
الت�صخم  العتبار معدلت  بعني  اأخذنا  ما  واذا  �صهريًا.  دينارًا   366
 )%4.4( كانت  والتي   2012 و   2011 املا�صيني  العامني  خالل 
و)4.8%( على التوايل، فان خط الفقر يف الأردن لالأ�صرة املعيارية 
يبلغ )400( دينار �صهريًا. والأرقام الر�صمية تفيد ان )72%( من 
العاملني وم�صرتكي ال�صمان الجتماعي يح�صلون على رواتب �صهرية 
تبلغ 400 دينار فما دون. ومعدل الأجور يف الأردن يبلغ 412 دينارًا. 
وتوؤكد الأرقام ال�صادرة عن دائرة الإح�صاءات العامة ال�صادرة نهاية 
من   %  44.6 اأن  اأ�صارت  عندما  ال�صعب  الواقع  هذا   2012 عام 
امل�صتغلني الردنيني تقل رواتبهم ال�صهرية عن 300 دينار. وان ن�صبة 
الردنيني،  امل�صتغلني  من تقل رواتبهم عن 500 دينار 89.4 % من 
فيما تبلغ ن�صبة من تزيد رواتبهم على 500 دينار 10.6 %. مبعنى 
الأ�صا�صية  حاجاتها  تغطي  اأن  ت�صتطيع  ل  الأردنية  الأ�صر  غالبية  اأن 
الغذائية وغري الغذائية. حيث ان قراءة متفح�صة لهذه الأرقام كافية 
الأجور.  حت�صني  اىل  الهادفة  العمالية  الحتجاجات  كثافة  لتف�صري 
 190 البالغ  الأردن  لالأجور يف  الأدنى  احلد  انخفا�ص  لذلك  ي�صاف 

دينارًا �صهريًا والذي يقل عن ن�صف خط الفقر املطلق.

يف  العاملني  لغالبية  العمل  �صروط  م�صتوى  تراجع  جانب  اىل  هذا 
باحلقوق  العمال  من  وا�صعة  قطاعات  متتع  عدم  حيث  من  الأردن 
والتي  الأردنية  العمل  ت�صريعات  التي ن�صت عليها  الأ�صا�صية  العمالية 
ت�صمل �صاعات العمل اليومية والإجازات ال�صنوية واملر�صية والر�صمية 
التاأمينات  من  وال�صتفادة  املهنية  وال�صالمة  ال�صحة  و�صائل  وتوفر 

الحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقاً لقطاع العمل

املتعطلون عن العملالقطاع اخلا�سالقطاع العام

%49.8

%42.7

%7.5

االحتجاجات العمالية في األردن عام 2012
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الجتماعية التي توفرها املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان الجتماعي وغياب 
44 باملائة من  التاأمينات ال�صحية وغريها من �صروط العمل، اإذ اأن 
احلماية  ا�صكال  من  �صكل  باأي  يتمتعون  ل  الأردن  يف  باأجر  العاملني 

الجتماعية.

تال ذلك الحتجاجات املطالبة مبجموعة من املنافع جمتمعة �صملت 
وتنظيمها  العمل  �صاعات  حتديد  والعالوات  الأجور  زيادة  جانب  اىل 
امل�صميات  العمل، و�صرف مكافاأة نهاية اخلدمة، وتغيري  والتثبيت يف 
الوظيفية للعاملني يف بع�ص القطاعات، والحتجاج على غياب الأمن 
وامل�صتحقات  الرواتب  �صرف  يف  التاأخر  على  والحتجاج  الوظيفي، 

املالية.

والأنظمة  القوانني  بع�ص  �صد  العمالية  الحتجاجات  حافظت  كذلك 
والتعليمات على ذات الن�صبة املئوية التي كانت عليها يف عام 2011 
بواقع )11.0%(، وهي ت�صمل القرارات املتعلقة بتنظيم اآليات العمل 
وكذلك  حقوقهم  على  اعتداءات  ت�صكل  باأنها  العمال  اعتربها  والتي 
املطالبة  العمالية  الحتجاجات  ذلك  تال  الهيكلة.  اعادة  قرارات 
بفر�ص عمل قام بها متعطلون عن العمل والتي بلغت ن�صبتها 7.4 % 
بواقع 67 احتجاجًا، وهذا النوع من الحتجاجات ازداد عما كان عليه 

يف عام 2011، اإذ بلغت يف حينها  40 احتجاجًا.

�صيغة  )تغيري  بالعمل  بالتثبيت  املطالبة  العمالية  الحتجاجات  اأما 
 65 بواقع   %  7.2 ن�صبتها  بلغت  فقد  بالعمل(  اخلا�ص  التعاقد 
احتجاج، وكان تراجعها وا�صحًا مقارنة مع ال�صنة املا�صية التي بلغت 
85 احتجاجًا. هذا اإىل جانب عمليات الحتجاج على عمليات الف�صل 
اجلماعي من العمل والتي ا�صتمرت بذات امل�صتوى الذي كانت عليه يف 

عام 2011، بواقع 51 احتجاج. 

بتاأ�صي�ص  التي تطالب  العمالية  ن�صبة الحتجاجات  تراجعت  وقد  هذا 
 10 بلغت  اإذ  احلالية،  العمالية  النقابات  وباإ�صالح  جديدة  نقابات 
احتجاجات فقط مقارنة مع 38 احتجاج نفذت يف عام 2011، ويعود 
هذا الرتاجع  اىل �صببني: اولهما اأن العاملني الراغبني بت�صكيل نقابات 
اأما ال�صبب  جديدة يقومون بت�صكيلها دون احلاجة لتنفيذ ا�صرابات، 
عام  تنفيذها  مت  التي  الحتجاجات  من  جزءًا  اأن  اىل  فيعود  الثاين  
2011 لهذا الغر�ص قام بتنفيذها اللجان التح�صريية لنقابة املعلمني، 
وقد �صكلوا نقابتهم. ويف هذا ال�صياق فاإن غالبية العاملني يف الأردن 

حمرومون من حق التنظيم النقابي، ب�صبب الت�صريعات العمالية التي 
حترم قطاعات وا�صعة منهم من حق التنظيم النقابي لأ�صباب مرتبطة 
بالت�صريعات العمالية، فقانون العمل ونظام الت�صنيف املهني ال�صادر 
مبوجبه حدد املهن امل�صموح لها تاأ�صي�ص نقابات والنت�صاب اليها والتي 
اقت�صرت على �صبعة ع�صر نقابة مل يتم زيادتها منذ ما يقارب اأربعة 
من  العام  القطاع  يف  العاملني  مينع  املدنية  اخلدمة  ونظام  عقود، 

ت�صكيل نقابات خا�صة بهم.

 اجلدول رقم )4(
توزيع الحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقاً لأ�شباب الحتجاج

عدد أسباب االحتجاج
االحتجاجات

النسبة 
المئوية %

38542.7الأجور
جمموعة من املطالب 

15116.8»املنافع«
الحتجاج على الأنظمة 

10011.1والقوانني
املطالبة بتوفري فر�ص 

677.4عمل
املطالبة بالتثبيت يف 

657.2العمل
الحتجاج على الف�صل 

525.8من العمل
املطالبة باإ�صالح 

النقابات احلالية اأو 
تاأ�صي�ص نقابات جديدة

101.1

717.9اأخرى*
901100.0املجموع

التاأمني ال�صحي، توفري بيئة  وت�صمل توفري �صروط ال�صحة وال�صالمة املهنية،  عمل مالئمة، تعر�ص زمالء لالعتداء، تعار�ص م�صالح العاملني مع جهات اأخرى، * 
والعدالة يف الرتقيات ....الخ

إن موضوع انخفاض األجور والرواتب هو اكثر 
األسباب التي دفعت العمال الى تنفيذ 

احتجاجاتهم
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 اجلدول رقم )3(
الحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقاً لقطاع العمل

عدد نوع االحتجاج
االحتجاجات

النسبة 
المئوية %

44949.8القطاع العام
38542.7القطاع اخلا�ص

677.5املتعطلون عن العمل
901100.0املجموع

أسباب االحتجاجات العمالية:
الحتجاجات  زيادة  يف  �صاهمت  التي  الأ�صباب  من  العديد  هناك 
العمالية عام 2012 خا�صة بعد الرتفاع امللحوظ لها يف عام 2011، 
 )4( رقم  اجلدول  يف  الواردة  لالأرقام  �صريعة  قراءة  خالل  ومن 
التي  الأ�صباب  اكرث  والرواتب هو  الأجور  انخفا�ص  ان مو�صوع  يت�صح 
دفعت العاملني اىل تنفيذ احتجاجاتهم، حيث اأن ما يزيد عن ن�صف 
انخفا�ص  على  العاملني  احتجاج  ب�صبب  كانت  العمالية  الحتجاجات 
اجورهم، فاإىل جانب اأن )42.7%( من الحتجاجات كانت تطالب 
برفع الأجور والعالوات، فاإن ما يقارب ن�صف الحتجاجات العمالية 
عالقة  له  منها  جزء  كان  املنافع  من  مبجموعة  تطالب  كانت  التي 

بالأجور والعالوات. 

العاملون في القطاع العام أكثر جرأة من 
العاملين في القطاع الخاص في التعبير عن 

أنفسهم

وهذا الأمر لي�ص مب�صتغرب، لأن اأحد اأهم التحديات والختاللت التي 
اإذ  الأجور،  معدلت  انخفا�ص  هو  الأردن  يف  العمل  �صوق  منها  يعاين 
خطر  حتت  تقع  الأردن  يف  العاملني  اأجور  ارباع  ثالثة  يقارب  ما  اأن 
الفقر املطلق ح�صب الأرقام الر�صمية ال�صادرة عن دائرة الإح�صاءات 
الفقر  خط  بلغ  فقد  الجتماعي،  لل�صمان  العامة  واملوؤ�ص�صة  العامة 
املطلق )الغذائي وغري الغذائي( يف الأردن يف عام 2010 )813.7( 
دينار للفرد �صنويًا، ولالأ�صرة املعيارية املكونة من 5.4 فرد فانه يبلغ 
الت�صخم  العتبار معدلت  بعني  اأخذنا  ما  واذا  �صهريًا.  دينارًا   366
 )%4.4( كانت  والتي   2012 و   2011 املا�صيني  العامني  خالل 
و)4.8%( على التوايل، فان خط الفقر يف الأردن لالأ�صرة املعيارية 
يبلغ )400( دينار �صهريًا. والأرقام الر�صمية تفيد ان )72%( من 
العاملني وم�صرتكي ال�صمان الجتماعي يح�صلون على رواتب �صهرية 
تبلغ 400 دينار فما دون. ومعدل الأجور يف الأردن يبلغ 412 دينارًا. 
وتوؤكد الأرقام ال�صادرة عن دائرة الإح�صاءات العامة ال�صادرة نهاية 
من   %  44.6 اأن  اأ�صارت  عندما  ال�صعب  الواقع  هذا   2012 عام 
امل�صتغلني الردنيني تقل رواتبهم ال�صهرية عن 300 دينار. وان ن�صبة 
الردنيني،  امل�صتغلني  من تقل رواتبهم عن 500 دينار 89.4 % من 
فيما تبلغ ن�صبة من تزيد رواتبهم على 500 دينار 10.6 %. مبعنى 
الأ�صا�صية  حاجاتها  تغطي  اأن  ت�صتطيع  ل  الأردنية  الأ�صر  غالبية  اأن 
الغذائية وغري الغذائية. حيث ان قراءة متفح�صة لهذه الأرقام كافية 
الأجور.  حت�صني  اىل  الهادفة  العمالية  الحتجاجات  كثافة  لتف�صري 
 190 البالغ  الأردن  لالأجور يف  الأدنى  احلد  انخفا�ص  لذلك  ي�صاف 

دينارًا �صهريًا والذي يقل عن ن�صف خط الفقر املطلق.

يف  العاملني  لغالبية  العمل  �صروط  م�صتوى  تراجع  جانب  اىل  هذا 
باحلقوق  العمال  من  وا�صعة  قطاعات  متتع  عدم  حيث  من  الأردن 
والتي  الأردنية  العمل  ت�صريعات  التي ن�صت عليها  الأ�صا�صية  العمالية 
ت�صمل �صاعات العمل اليومية والإجازات ال�صنوية واملر�صية والر�صمية 
التاأمينات  من  وال�صتفادة  املهنية  وال�صالمة  ال�صحة  و�صائل  وتوفر 

الحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقاً لقطاع العمل

املتعطلون عن العملالقطاع اخلا�سالقطاع العام

%49.8

%42.7

%7.5
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الجتماعية التي توفرها املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان الجتماعي وغياب 
44 باملائة من  التاأمينات ال�صحية وغريها من �صروط العمل، اإذ اأن 
احلماية  ا�صكال  من  �صكل  باأي  يتمتعون  ل  الأردن  يف  باأجر  العاملني 

الجتماعية.

تال ذلك الحتجاجات املطالبة مبجموعة من املنافع جمتمعة �صملت 
وتنظيمها  العمل  �صاعات  حتديد  والعالوات  الأجور  زيادة  جانب  اىل 
امل�صميات  العمل، و�صرف مكافاأة نهاية اخلدمة، وتغيري  والتثبيت يف 
الوظيفية للعاملني يف بع�ص القطاعات، والحتجاج على غياب الأمن 
وامل�صتحقات  الرواتب  �صرف  يف  التاأخر  على  والحتجاج  الوظيفي، 

املالية.

والأنظمة  القوانني  بع�ص  �صد  العمالية  الحتجاجات  حافظت  كذلك 
والتعليمات على ذات الن�صبة املئوية التي كانت عليها يف عام 2011 
بواقع )11.0%(، وهي ت�صمل القرارات املتعلقة بتنظيم اآليات العمل 
وكذلك  حقوقهم  على  اعتداءات  ت�صكل  باأنها  العمال  اعتربها  والتي 
املطالبة  العمالية  الحتجاجات  ذلك  تال  الهيكلة.  اعادة  قرارات 
بفر�ص عمل قام بها متعطلون عن العمل والتي بلغت ن�صبتها 7.4 % 
بواقع 67 احتجاجًا، وهذا النوع من الحتجاجات ازداد عما كان عليه 

يف عام 2011، اإذ بلغت يف حينها  40 احتجاجًا.

�صيغة  )تغيري  بالعمل  بالتثبيت  املطالبة  العمالية  الحتجاجات  اأما 
 65 بواقع   %  7.2 ن�صبتها  بلغت  فقد  بالعمل(  اخلا�ص  التعاقد 
احتجاج، وكان تراجعها وا�صحًا مقارنة مع ال�صنة املا�صية التي بلغت 
85 احتجاجًا. هذا اإىل جانب عمليات الحتجاج على عمليات الف�صل 
اجلماعي من العمل والتي ا�صتمرت بذات امل�صتوى الذي كانت عليه يف 

عام 2011، بواقع 51 احتجاج. 

بتاأ�صي�ص  التي تطالب  العمالية  ن�صبة الحتجاجات  تراجعت  وقد  هذا 
 10 بلغت  اإذ  احلالية،  العمالية  النقابات  وباإ�صالح  جديدة  نقابات 
احتجاجات فقط مقارنة مع 38 احتجاج نفذت يف عام 2011، ويعود 
هذا الرتاجع  اىل �صببني: اولهما اأن العاملني الراغبني بت�صكيل نقابات 
اأما ال�صبب  جديدة يقومون بت�صكيلها دون احلاجة لتنفيذ ا�صرابات، 
عام  تنفيذها  مت  التي  الحتجاجات  من  جزءًا  اأن  اىل  فيعود  الثاين  
2011 لهذا الغر�ص قام بتنفيذها اللجان التح�صريية لنقابة املعلمني، 
وقد �صكلوا نقابتهم. ويف هذا ال�صياق فاإن غالبية العاملني يف الأردن 

حمرومون من حق التنظيم النقابي، ب�صبب الت�صريعات العمالية التي 
حترم قطاعات وا�صعة منهم من حق التنظيم النقابي لأ�صباب مرتبطة 
بالت�صريعات العمالية، فقانون العمل ونظام الت�صنيف املهني ال�صادر 
مبوجبه حدد املهن امل�صموح لها تاأ�صي�ص نقابات والنت�صاب اليها والتي 
اقت�صرت على �صبعة ع�صر نقابة مل يتم زيادتها منذ ما يقارب اأربعة 
من  العام  القطاع  يف  العاملني  مينع  املدنية  اخلدمة  ونظام  عقود، 

ت�صكيل نقابات خا�صة بهم.

 اجلدول رقم )4(
توزيع الحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقاً لأ�شباب الحتجاج

عدد أسباب االحتجاج
االحتجاجات

النسبة 
المئوية %

38542.7الأجور
جمموعة من املطالب 

15116.8»املنافع«
الحتجاج على الأنظمة 

10011.1والقوانني
املطالبة بتوفري فر�ص 

677.4عمل
املطالبة بالتثبيت يف 

657.2العمل
الحتجاج على الف�صل 

525.8من العمل
املطالبة باإ�صالح 

النقابات احلالية اأو 
تاأ�صي�ص نقابات جديدة

101.1

717.9اأخرى*
901100.0املجموع

التاأمني ال�صحي، توفري بيئة  وت�صمل توفري �صروط ال�صحة وال�صالمة املهنية،  عمل مالئمة، تعر�ص زمالء لالعتداء، تعار�ص م�صالح العاملني مع جهات اأخرى، * 
والعدالة يف الرتقيات ....الخ

إن موضوع انخفاض األجور والرواتب هو اكثر 
األسباب التي دفعت العمال الى تنفيذ 

احتجاجاتهم

6

قام  التي  العمالية  االحتجاجات  كافة  ر�صد  اإىل  التقرير  هذا  يهدف 
قراءة  تقدمي  وكذلك   ،2013 عام  خالل  بتنفيذها  االأردن  يف  العاملون 
الر�صد  عملية  ومتت  االحتجاجات،  لهذه  واجتماعية  اقت�صادية  حتليلية 
مع  املبا�صر  التوا�صل  خالل  من  االأوىل  اآليتني،  ا�صتخدام  خالل  من 
يف  تتمثل  والثانية  تفا�صيلها،  على  والوقوف  االحتجاجات  هذه  منفذي 
االأردنية  االإعالم  و�صائل  بها  قامت  التي  ال�صحفية  التغطيات  حتليل 
ت�صنيف  واذاعية(، ومت  تلفزيونية  والكرتونية وحمطات  ورقية  )�صحف 
جميع االإجراءات االحتجاجية اأيا كان �صكلها باأنها احتجاجات، و�صملت 
التهديد  وعمليات  االحتجاجية  والوقفات  واالعت�صامات  اال�صرابات 
باالإ�صراب اأو االعت�صام او ايذاء النف�س وقتلها )االنتحار(. وهذا وقد مت 
معاجلة البيانات التي مت ر�صدها با�صتخدام برنامج التحليل االح�صائي 
االحتجاجات  التقرير عدد  وي�صمل   .SPSS االجتماعية  بالعلوم  اخلا�س 
العمالية وتوزيعها ح�صب نوع االحتجاج والقطاع الذي مت فيه االحتجاج 
العمل، واالأ�صباب  اأو متعطلني عن  اأم قطاع خا�س  �صواء كان قطاع عام 
هذه  يف  العمالية  النقابات  ودور  االحتجاج  اىل  العاملني  دفعت  التي 
االحتجاجات واآلية تعامل احلكومة واأ�صحاب العمل مع هذه االحتجاجات 
االأ�صهر  ح�صب  وتوزيعها  الزمنية  ومددها  الأهدافها  حتقيقها  ومدى 

واملحافظة.

عدد االحتجاجات العمالية:
ا�صتمرت وترية االحتجاجات العمالية التي مت تنفيذها يف االأردن يف عام 
2013 بنف�س امل�صتوى الذي كانت عليه يف عام 2012، اذ بلغت )890( 
احتجاجًا، برتاجع طفيف عن ما كانت عليه يف عام 2012، والتي بلغت 
معاناة قطاعات  ا�صتمرار  يعك�س  الذي  االأمر  احتجاجًا،  اآنذاك )901( 
م�صتويات  تراجع  من  واخلا�س  العام  القطاعني  يف  العاملني  من  وا�صعة 
وهذا  وعادلة،  مر�صية  عمل  ب�صروط  متتعهم  و�صعف  الالئق،  العمل 
حرية  ممار�صة  م�صتويات  حت�صن  من  العاملني  ا�صتفادة  مدى  يعك�س 
الراأي والتعبري والتجمع والتنظيم خالل ال�صنوات الثالث املا�صية. حيث 

مكنتهم هذه االأجواء من التعبري عن معاناتهم ب�صكل �صريح. 

ودخول  ونوعيتها  ذاتها  امل�صتويات  يف  االحتجاجات  هذه  ا�صتمرار  ان 
اجتماعي   اقت�صادي  وعي  عن  يعرب  م�صبوقة  غري  اإ�صرابات  يف  العمال 
بها  املطالبة  على  للعمل  حافزًا   ويخلق  وق�صاياهم  بحقوقهم  للعاملني 

المنهجية

مر�صية  عمل  ب�صروط  املتمثلة  االأ�صا�صية  االن�صانية  حقوقهم  وحت�صيل 
لعقود  العمالية  للنقابات  فاعل  لدور  ملمو�س  غياب  ظل  يف  وعادلة، 
الر�صمية دورا هام�صيا يف  العمالية  النقابات  لعبت غالبية  م�صت، حيث 
حت�صني �صروط العمل يف االأردن، ويف ظل املواقف املت�صنجة التي اتخذتها 
احلكومات االأردنية املتعاقبة وما زالت جتاه كافة حماوالت عمال االأردن 
لت�صكيل نقابات جديدة متثل م�صاحلهم ب�صكل حقيقي، اذ رف�صت جميع 
1976. يف ذات الوقت الذي  حماوالت ت�صكيل نقابات جديدة منذ عام 
العمل  املتعاقبة مو�صوع حت�صني �صروط  االأردنية  مل تعري فيه احلكومات 
التي  االقت�صادية  ال�صيا�صات  ذات  تنفيذ  يف  وا�صتمرت  الالزمة  االأهمية 
ولدت االأزمات االقت�صادية التي واجهها االأردن الأكرث من مرة. فتح�صني 
باجتاه  العمل  �صروط  ح�صاب  على  يتم  كان  ما  غالبا  اال�صتثمارية  البيئة 
العاملني يف  غالبية  لدى  ملمو�س  تراجع  اىل  ادى  الذي  االأمر  ا�صعافها، 

االأردن ويف القطاعني العام واخلا�س.

االأردن  يف  العمالية  االحتجاجات  وترية  ارتفاع  اأ�صباب  اأحد  فان  كذلك 
خالل ال�صنوات املا�صية زيادة ثقة العاملني يف االأردن باأنف�صهم وبقدرتهم 
على تغيري واقعهم ال�صعب بعد التحوالت اجلذرية التي حدثت يف العديد 
امل�صبوقة  غري  واالجتماعية  ال�صيا�صة  واحلراكات  العربية،  البلدان  من 
�صاملة  اإ�صالحات  باإجراء  تطالب  والتي  موؤخرا  املنطقة  �صهدتها  التي 

وملمو�صة يف دولها.

اجلدول رقم )1(
عدد االحتجاجات العمالية خالل االأعوام )2013-2010(

عدد االحتجاجات العماليةالسنة

2010139

2011829

2012901

2013890



االحتجاجات العمالية في األردن عام 2012

9مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

الجتماعية التي توفرها املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان الجتماعي وغياب 
44 باملائة من  التاأمينات ال�صحية وغريها من �صروط العمل، اإذ اأن 
احلماية  ا�صكال  من  �صكل  باأي  يتمتعون  ل  الأردن  يف  باأجر  العاملني 

الجتماعية.

تال ذلك الحتجاجات املطالبة مبجموعة من املنافع جمتمعة �صملت 
وتنظيمها  العمل  �صاعات  حتديد  والعالوات  الأجور  زيادة  جانب  اىل 
امل�صميات  العمل، و�صرف مكافاأة نهاية اخلدمة، وتغيري  والتثبيت يف 
الوظيفية للعاملني يف بع�ص القطاعات، والحتجاج على غياب الأمن 
وامل�صتحقات  الرواتب  �صرف  يف  التاأخر  على  والحتجاج  الوظيفي، 

املالية.

والأنظمة  القوانني  بع�ص  �صد  العمالية  الحتجاجات  حافظت  كذلك 
والتعليمات على ذات الن�صبة املئوية التي كانت عليها يف عام 2011 
بواقع )11.0%(، وهي ت�صمل القرارات املتعلقة بتنظيم اآليات العمل 
وكذلك  حقوقهم  على  اعتداءات  ت�صكل  باأنها  العمال  اعتربها  والتي 
املطالبة  العمالية  الحتجاجات  ذلك  تال  الهيكلة.  اعادة  قرارات 
بفر�ص عمل قام بها متعطلون عن العمل والتي بلغت ن�صبتها 7.4 % 
بواقع 67 احتجاجًا، وهذا النوع من الحتجاجات ازداد عما كان عليه 

يف عام 2011، اإذ بلغت يف حينها  40 احتجاجًا.

�صيغة  )تغيري  بالعمل  بالتثبيت  املطالبة  العمالية  الحتجاجات  اأما 
 65 بواقع   %  7.2 ن�صبتها  بلغت  فقد  بالعمل(  اخلا�ص  التعاقد 
احتجاج، وكان تراجعها وا�صحًا مقارنة مع ال�صنة املا�صية التي بلغت 
85 احتجاجًا. هذا اإىل جانب عمليات الحتجاج على عمليات الف�صل 
اجلماعي من العمل والتي ا�صتمرت بذات امل�صتوى الذي كانت عليه يف 

عام 2011، بواقع 51 احتجاج. 

بتاأ�صي�ص  التي تطالب  العمالية  ن�صبة الحتجاجات  تراجعت  وقد  هذا 
 10 بلغت  اإذ  احلالية،  العمالية  النقابات  وباإ�صالح  جديدة  نقابات 
احتجاجات فقط مقارنة مع 38 احتجاج نفذت يف عام 2011، ويعود 
هذا الرتاجع  اىل �صببني: اولهما اأن العاملني الراغبني بت�صكيل نقابات 
اأما ال�صبب  جديدة يقومون بت�صكيلها دون احلاجة لتنفيذ ا�صرابات، 
عام  تنفيذها  مت  التي  الحتجاجات  من  جزءًا  اأن  اىل  فيعود  الثاين  
2011 لهذا الغر�ص قام بتنفيذها اللجان التح�صريية لنقابة املعلمني، 
وقد �صكلوا نقابتهم. ويف هذا ال�صياق فاإن غالبية العاملني يف الأردن 

حمرومون من حق التنظيم النقابي، ب�صبب الت�صريعات العمالية التي 
حترم قطاعات وا�صعة منهم من حق التنظيم النقابي لأ�صباب مرتبطة 
بالت�صريعات العمالية، فقانون العمل ونظام الت�صنيف املهني ال�صادر 
مبوجبه حدد املهن امل�صموح لها تاأ�صي�ص نقابات والنت�صاب اليها والتي 
اقت�صرت على �صبعة ع�صر نقابة مل يتم زيادتها منذ ما يقارب اأربعة 
من  العام  القطاع  يف  العاملني  مينع  املدنية  اخلدمة  ونظام  عقود، 

ت�صكيل نقابات خا�صة بهم.
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توزيع الحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقاً لأ�شباب الحتجاج
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املطالبة بالتثبيت يف 

657.2العمل
الحتجاج على الف�صل 

525.8من العمل
املطالبة باإ�صالح 

النقابات احلالية اأو 
تاأ�صي�ص نقابات جديدة

101.1

717.9اأخرى*
901100.0املجموع

التاأمني ال�صحي، توفري بيئة  وت�صمل توفري �صروط ال�صحة وال�صالمة املهنية،  عمل مالئمة، تعر�ص زمالء لالعتداء، تعار�ص م�صالح العاملني مع جهات اأخرى، * 
والعدالة يف الرتقيات ....الخ

إن موضوع انخفاض األجور والرواتب هو اكثر 
األسباب التي دفعت العمال الى تنفيذ 

احتجاجاتهم
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الجتماعية التي توفرها املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان الجتماعي وغياب 
44 باملائة من  التاأمينات ال�صحية وغريها من �صروط العمل، اإذ اأن 
احلماية  ا�صكال  من  �صكل  باأي  يتمتعون  ل  الأردن  يف  باأجر  العاملني 

الجتماعية.

تال ذلك الحتجاجات املطالبة مبجموعة من املنافع جمتمعة �صملت 
وتنظيمها  العمل  �صاعات  حتديد  والعالوات  الأجور  زيادة  جانب  اىل 
امل�صميات  العمل، و�صرف مكافاأة نهاية اخلدمة، وتغيري  والتثبيت يف 
الوظيفية للعاملني يف بع�ص القطاعات، والحتجاج على غياب الأمن 
وامل�صتحقات  الرواتب  �صرف  يف  التاأخر  على  والحتجاج  الوظيفي، 

املالية.

والأنظمة  القوانني  بع�ص  �صد  العمالية  الحتجاجات  حافظت  كذلك 
والتعليمات على ذات الن�صبة املئوية التي كانت عليها يف عام 2011 
بواقع )11.0%(، وهي ت�صمل القرارات املتعلقة بتنظيم اآليات العمل 
وكذلك  حقوقهم  على  اعتداءات  ت�صكل  باأنها  العمال  اعتربها  والتي 
املطالبة  العمالية  الحتجاجات  ذلك  تال  الهيكلة.  اعادة  قرارات 
بفر�ص عمل قام بها متعطلون عن العمل والتي بلغت ن�صبتها 7.4 % 
بواقع 67 احتجاجًا، وهذا النوع من الحتجاجات ازداد عما كان عليه 

يف عام 2011، اإذ بلغت يف حينها  40 احتجاجًا.

�صيغة  )تغيري  بالعمل  بالتثبيت  املطالبة  العمالية  الحتجاجات  اأما 
 65 بواقع   %  7.2 ن�صبتها  بلغت  فقد  بالعمل(  اخلا�ص  التعاقد 
احتجاج، وكان تراجعها وا�صحًا مقارنة مع ال�صنة املا�صية التي بلغت 
85 احتجاجًا. هذا اإىل جانب عمليات الحتجاج على عمليات الف�صل 
اجلماعي من العمل والتي ا�صتمرت بذات امل�صتوى الذي كانت عليه يف 

عام 2011، بواقع 51 احتجاج. 

بتاأ�صي�ص  التي تطالب  العمالية  ن�صبة الحتجاجات  تراجعت  وقد  هذا 
 10 بلغت  اإذ  احلالية،  العمالية  النقابات  وباإ�صالح  جديدة  نقابات 
احتجاجات فقط مقارنة مع 38 احتجاج نفذت يف عام 2011، ويعود 
هذا الرتاجع  اىل �صببني: اولهما اأن العاملني الراغبني بت�صكيل نقابات 
اأما ال�صبب  جديدة يقومون بت�صكيلها دون احلاجة لتنفيذ ا�صرابات، 
عام  تنفيذها  مت  التي  الحتجاجات  من  جزءًا  اأن  اىل  فيعود  الثاين  
2011 لهذا الغر�ص قام بتنفيذها اللجان التح�صريية لنقابة املعلمني، 
وقد �صكلوا نقابتهم. ويف هذا ال�صياق فاإن غالبية العاملني يف الأردن 

حمرومون من حق التنظيم النقابي، ب�صبب الت�صريعات العمالية التي 
حترم قطاعات وا�صعة منهم من حق التنظيم النقابي لأ�صباب مرتبطة 
بالت�صريعات العمالية، فقانون العمل ونظام الت�صنيف املهني ال�صادر 
مبوجبه حدد املهن امل�صموح لها تاأ�صي�ص نقابات والنت�صاب اليها والتي 
اقت�صرت على �صبعة ع�صر نقابة مل يتم زيادتها منذ ما يقارب اأربعة 
من  العام  القطاع  يف  العاملني  مينع  املدنية  اخلدمة  ونظام  عقود، 

ت�صكيل نقابات خا�صة بهم.

 اجلدول رقم )4(
توزيع الحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقاً لأ�شباب الحتجاج

عدد أسباب االحتجاج
االحتجاجات

النسبة 
المئوية %

38542.7الأجور
جمموعة من املطالب 

15116.8»املنافع«
الحتجاج على الأنظمة 

10011.1والقوانني
املطالبة بتوفري فر�ص 

677.4عمل
املطالبة بالتثبيت يف 

657.2العمل
الحتجاج على الف�صل 

525.8من العمل
املطالبة باإ�صالح 

النقابات احلالية اأو 
تاأ�صي�ص نقابات جديدة
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901100.0املجموع
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والعدالة يف الرتقيات ....الخ
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االحتجاجات العمالية حسب نوعها:
اأ�صكال  كافة  مع  التعامل  مت  فقد  اعتمادها  مت  التي  املنهجية  ح�صب 
من�صاآت  يف  العمل  ا�صحاب  جتاه  العاملني  قبل  من  املتبعة  االحتجاج 
القطاع اخلا�س اأو اداراتهم العليا يف القطاع العام باعتبارها احتجاجات 
عمالية، وقد �صكلت اال�صرابات العمالية ما ن�صبته  )53.9%( من جمموع 
ن�صبته )31.7%( من  ما  االعت�صامات  و�صكلت  العمالية،  االحتجاجات 
جممل االحتجاجات. كذلك مت ادراج عمليات التهديد بتنفيذ ا�صرابات 
ما  �صكلت  وقد  عمالية،  اأهداف  لتحقيق  احتجاجات  باعتبارها  عمالية 
العمالية  االحتجاجات  �صملت  كما  االحتجاجات،  من   )%11.9( ن�صبته 
وقتلها  النف�س  ايذاء  والتي تركزت يف عمليات  الفردية  التحركات  بع�س 
و�صع عمايل معني  االحتجاج على  اطار  تندرج يف  الأغرا�س  )االنتحار( 
توزيع  فاإن  2.5%( من جممل االحتجاجات. وعليه   ( وبلغت ما م�صبته 

االحتجاجات العمالية لعام 2013  كان على النحو التايل:
 

اجلدول رقم )2(: 
االحتجاجات العمالية وفقًا لنوع االحتجاج

نوع االحتجاج
عدد 

االحتجاجات
النسبة 

المئوية %
48053.9اإ�صراب

28131.7اعت�صام
10611.9تهديد باالإ�صراب

حماوالت انتحار او 
232.5ايذاء النف�س

890100املجموع

االحتجاجات العمالية حسب قطاع التشغيل:
خالل  تنفيذها  مت  التي  العمالية  االحتجاجات  ن�صف  من  اأكرث  تركزت 
عام 2013 يف القطاع العام، اإذ بلغت ن�صبتها )54.2%( بواقع )482( 
احتجاجًا، يف حني بلغت ن�صبة االحتجاجات العمالية التي نفذها عاملون 
يف القطاع اخلا�س )40.3%( وبواقع )359( احتجاجا، اأما املتعطلون 
 )49( وبواقع   )%5.5( احتجاجاتهم  ن�صبة  بلغت  فقد  العمل  عن 
احتجاجا من جممل االحتجاجات العمالية حيث كان املحتجون يطالبون 

فيها باحل�صول على فر�س عمل.

اجلدول رقم )3(:
االحتجاجات العمالية وفقًا لقطاع العمل

قطاع العمل
عدد 

االحتجاجات
النسبة 
المئوية

48254.2القطاع العام

35940.3القطاع اخلا�س

املتعطلون عن 
495.5العمل

890100املجموع

أسباب االحتجاجات العمالية:
ارتفاع وترية االحتجاجات  �صاهمت يف  التي  االأ�صباب  العديد من  هناك 
يف  الواردة  لالأرقام  �صريعة  قراءة  خالل  ومن   ،  2013 عام  العمالية 
هو  والرواتب  االأجور  انخفا�س  مو�صوع  ان  يت�صح   )4( رقم  اجلدول 
اكرث االأ�صباب التي دفعت العاملني اىل تنفيذ احتجاجاتهم، حيث اأن ما 
العاملني  ب�صبب احتجاج  العمالية كانت  يقارب عن ن�صف االحتجاجات 
االحتجاجات  من   )%49.7( اأن  جانب  فاإىل  اجورهم،  انخفا�س  على 
كانت تطالب برفع االأجور والعالوات، فاإن ما يقارب ن�صف االحتجاجات 
العمالية التي كانت تطالب مبجموعة من املنافع كان جزء منها له عالقة 

باالأجور والعالوات. 

ومن الطبيعي ان يحتل حت�صني الو�صع املعي�صي املرتبه االأوىل وذلك الأن 
اأحد اأهم التحديات واالختالالت التي يعاين منها �صوق العمل يف االأردن 
هو انخفا�س معدالت االأجور، اإذ اأن ما يقارب ثالثة ارباع اأجور العاملني 
يف االأردن تقع حتت خطر الفقر املطلق ح�صب االأرقام الر�صمية ال�صادرة 
عن دائرة االإح�صاءات العامة واملوؤ�ص�صة العامة لل�صمان االجتماعي، فقد 
بلغ خط الفقر املطلق )الغذائي وغري الغذائي( يف االأردن يف عام 2010 
فرد   5.4 من  املكونة  املعيارية  ولالأ�صرة  �صنويًا،  للفرد  دينار   )813.7(
فانه يبلغ)366( دينارًا �صهريًا. هذا ويبلغ خط الفقر يف االأردن لالأ�صرة 
ان  تفيد  الر�صمية  واالأرقام  �صهريًا.  دينار   )400( يقارب  ما  املعيارية 
على  يح�صلون  االجتماعي  ال�صمان  وم�صرتكي  العاملني  من   )%62(
رواتب �صهرية تبلغ )400( دينار فما دون. ومعدل االأجور يف االأردن يبلغ 
)412( دينارًا. وتوؤكد االأرقام ال�صادرة عن دائرة االإح�صاءات العامة 
اأن )42%( من  اأ�صارت  ال�صعب، عندما  الواقع  2013 هذا  نهاية عام 
امل�صتغلني االردنيني تقل رواتبهم ال�صهرية عن )300( دينار. وان )%90( 
. �صهريا  دينار   )  500( عن  رواتبهم  تقل  االأردن  يف  امل�صتغلني   من 
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 اجلدول رقم )3(
الحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقاً لقطاع العمل

عدد نوع االحتجاج
االحتجاجات

النسبة 
المئوية %

44949.8القطاع العام
38542.7القطاع اخلا�ص

677.5املتعطلون عن العمل
901100.0املجموع

أسباب االحتجاجات العمالية:
الحتجاجات  زيادة  يف  �صاهمت  التي  الأ�صباب  من  العديد  هناك 
العمالية عام 2012 خا�صة بعد الرتفاع امللحوظ لها يف عام 2011، 
 )4( رقم  اجلدول  يف  الواردة  لالأرقام  �صريعة  قراءة  خالل  ومن 
التي  الأ�صباب  اكرث  والرواتب هو  الأجور  انخفا�ص  ان مو�صوع  يت�صح 
دفعت العاملني اىل تنفيذ احتجاجاتهم، حيث اأن ما يزيد عن ن�صف 
انخفا�ص  على  العاملني  احتجاج  ب�صبب  كانت  العمالية  الحتجاجات 
اجورهم، فاإىل جانب اأن )42.7%( من الحتجاجات كانت تطالب 
برفع الأجور والعالوات، فاإن ما يقارب ن�صف الحتجاجات العمالية 
عالقة  له  منها  جزء  كان  املنافع  من  مبجموعة  تطالب  كانت  التي 

بالأجور والعالوات. 

العاملون في القطاع العام أكثر جرأة من 
العاملين في القطاع الخاص في التعبير عن 

أنفسهم

وهذا الأمر لي�ص مب�صتغرب، لأن اأحد اأهم التحديات والختاللت التي 
اإذ  الأجور،  معدلت  انخفا�ص  هو  الأردن  يف  العمل  �صوق  منها  يعاين 
خطر  حتت  تقع  الأردن  يف  العاملني  اأجور  ارباع  ثالثة  يقارب  ما  اأن 
الفقر املطلق ح�صب الأرقام الر�صمية ال�صادرة عن دائرة الإح�صاءات 
الفقر  خط  بلغ  فقد  الجتماعي،  لل�صمان  العامة  واملوؤ�ص�صة  العامة 
املطلق )الغذائي وغري الغذائي( يف الأردن يف عام 2010 )813.7( 
دينار للفرد �صنويًا، ولالأ�صرة املعيارية املكونة من 5.4 فرد فانه يبلغ 
الت�صخم  العتبار معدلت  بعني  اأخذنا  ما  واذا  �صهريًا.  دينارًا   366
 )%4.4( كانت  والتي   2012 و   2011 املا�صيني  العامني  خالل 
و)4.8%( على التوايل، فان خط الفقر يف الأردن لالأ�صرة املعيارية 
يبلغ )400( دينار �صهريًا. والأرقام الر�صمية تفيد ان )72%( من 
العاملني وم�صرتكي ال�صمان الجتماعي يح�صلون على رواتب �صهرية 
تبلغ 400 دينار فما دون. ومعدل الأجور يف الأردن يبلغ 412 دينارًا. 
وتوؤكد الأرقام ال�صادرة عن دائرة الإح�صاءات العامة ال�صادرة نهاية 
من   %  44.6 اأن  اأ�صارت  عندما  ال�صعب  الواقع  هذا   2012 عام 
امل�صتغلني الردنيني تقل رواتبهم ال�صهرية عن 300 دينار. وان ن�صبة 
الردنيني،  امل�صتغلني  من تقل رواتبهم عن 500 دينار 89.4 % من 
فيما تبلغ ن�صبة من تزيد رواتبهم على 500 دينار 10.6 %. مبعنى 
الأ�صا�صية  حاجاتها  تغطي  اأن  ت�صتطيع  ل  الأردنية  الأ�صر  غالبية  اأن 
الغذائية وغري الغذائية. حيث ان قراءة متفح�صة لهذه الأرقام كافية 
الأجور.  حت�صني  اىل  الهادفة  العمالية  الحتجاجات  كثافة  لتف�صري 
 190 البالغ  الأردن  لالأجور يف  الأدنى  احلد  انخفا�ص  لذلك  ي�صاف 

دينارًا �صهريًا والذي يقل عن ن�صف خط الفقر املطلق.

يف  العاملني  لغالبية  العمل  �صروط  م�صتوى  تراجع  جانب  اىل  هذا 
باحلقوق  العمال  من  وا�صعة  قطاعات  متتع  عدم  حيث  من  الأردن 
والتي  الأردنية  العمل  ت�صريعات  التي ن�صت عليها  الأ�صا�صية  العمالية 
ت�صمل �صاعات العمل اليومية والإجازات ال�صنوية واملر�صية والر�صمية 
التاأمينات  من  وال�صتفادة  املهنية  وال�صالمة  ال�صحة  و�صائل  وتوفر 

الحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقاً لقطاع العمل

املتعطلون عن العملالقطاع اخلا�سالقطاع العام

%49.8

%42.7

%7.5

االحتجاجات العمالية في األردن عام 2012
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الجتماعية التي توفرها املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان الجتماعي وغياب 
44 باملائة من  التاأمينات ال�صحية وغريها من �صروط العمل، اإذ اأن 
احلماية  ا�صكال  من  �صكل  باأي  يتمتعون  ل  الأردن  يف  باأجر  العاملني 

الجتماعية.

تال ذلك الحتجاجات املطالبة مبجموعة من املنافع جمتمعة �صملت 
وتنظيمها  العمل  �صاعات  حتديد  والعالوات  الأجور  زيادة  جانب  اىل 
امل�صميات  العمل، و�صرف مكافاأة نهاية اخلدمة، وتغيري  والتثبيت يف 
الوظيفية للعاملني يف بع�ص القطاعات، والحتجاج على غياب الأمن 
وامل�صتحقات  الرواتب  �صرف  يف  التاأخر  على  والحتجاج  الوظيفي، 

املالية.

والأنظمة  القوانني  بع�ص  �صد  العمالية  الحتجاجات  حافظت  كذلك 
والتعليمات على ذات الن�صبة املئوية التي كانت عليها يف عام 2011 
بواقع )11.0%(، وهي ت�صمل القرارات املتعلقة بتنظيم اآليات العمل 
وكذلك  حقوقهم  على  اعتداءات  ت�صكل  باأنها  العمال  اعتربها  والتي 
املطالبة  العمالية  الحتجاجات  ذلك  تال  الهيكلة.  اعادة  قرارات 
بفر�ص عمل قام بها متعطلون عن العمل والتي بلغت ن�صبتها 7.4 % 
بواقع 67 احتجاجًا، وهذا النوع من الحتجاجات ازداد عما كان عليه 

يف عام 2011، اإذ بلغت يف حينها  40 احتجاجًا.

�صيغة  )تغيري  بالعمل  بالتثبيت  املطالبة  العمالية  الحتجاجات  اأما 
 65 بواقع   %  7.2 ن�صبتها  بلغت  فقد  بالعمل(  اخلا�ص  التعاقد 
احتجاج، وكان تراجعها وا�صحًا مقارنة مع ال�صنة املا�صية التي بلغت 
85 احتجاجًا. هذا اإىل جانب عمليات الحتجاج على عمليات الف�صل 
اجلماعي من العمل والتي ا�صتمرت بذات امل�صتوى الذي كانت عليه يف 

عام 2011، بواقع 51 احتجاج. 

بتاأ�صي�ص  التي تطالب  العمالية  ن�صبة الحتجاجات  تراجعت  وقد  هذا 
 10 بلغت  اإذ  احلالية،  العمالية  النقابات  وباإ�صالح  جديدة  نقابات 
احتجاجات فقط مقارنة مع 38 احتجاج نفذت يف عام 2011، ويعود 
هذا الرتاجع  اىل �صببني: اولهما اأن العاملني الراغبني بت�صكيل نقابات 
اأما ال�صبب  جديدة يقومون بت�صكيلها دون احلاجة لتنفيذ ا�صرابات، 
عام  تنفيذها  مت  التي  الحتجاجات  من  جزءًا  اأن  اىل  فيعود  الثاين  
2011 لهذا الغر�ص قام بتنفيذها اللجان التح�صريية لنقابة املعلمني، 
وقد �صكلوا نقابتهم. ويف هذا ال�صياق فاإن غالبية العاملني يف الأردن 

حمرومون من حق التنظيم النقابي، ب�صبب الت�صريعات العمالية التي 
حترم قطاعات وا�صعة منهم من حق التنظيم النقابي لأ�صباب مرتبطة 
بالت�صريعات العمالية، فقانون العمل ونظام الت�صنيف املهني ال�صادر 
مبوجبه حدد املهن امل�صموح لها تاأ�صي�ص نقابات والنت�صاب اليها والتي 
اقت�صرت على �صبعة ع�صر نقابة مل يتم زيادتها منذ ما يقارب اأربعة 
من  العام  القطاع  يف  العاملني  مينع  املدنية  اخلدمة  ونظام  عقود، 

ت�صكيل نقابات خا�صة بهم.

 اجلدول رقم )4(
توزيع الحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقاً لأ�شباب الحتجاج

عدد أسباب االحتجاج
االحتجاجات

النسبة 
المئوية %

38542.7الأجور
جمموعة من املطالب 

15116.8»املنافع«
الحتجاج على الأنظمة 

10011.1والقوانني
املطالبة بتوفري فر�ص 

677.4عمل
املطالبة بالتثبيت يف 

657.2العمل
الحتجاج على الف�صل 

525.8من العمل
املطالبة باإ�صالح 

النقابات احلالية اأو 
تاأ�صي�ص نقابات جديدة

101.1

717.9اأخرى*
901100.0املجموع

التاأمني ال�صحي، توفري بيئة  وت�صمل توفري �صروط ال�صحة وال�صالمة املهنية،  عمل مالئمة، تعر�ص زمالء لالعتداء، تعار�ص م�صالح العاملني مع جهات اأخرى، * 
والعدالة يف الرتقيات ....الخ

إن موضوع انخفاض األجور والرواتب هو اكثر 
األسباب التي دفعت العمال الى تنفيذ 

احتجاجاتهم
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 اجلدول رقم )3(
الحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقاً لقطاع العمل

عدد نوع االحتجاج
االحتجاجات

النسبة 
المئوية %

44949.8القطاع العام
38542.7القطاع اخلا�ص

677.5املتعطلون عن العمل
901100.0املجموع

أسباب االحتجاجات العمالية:
الحتجاجات  زيادة  يف  �صاهمت  التي  الأ�صباب  من  العديد  هناك 
العمالية عام 2012 خا�صة بعد الرتفاع امللحوظ لها يف عام 2011، 
 )4( رقم  اجلدول  يف  الواردة  لالأرقام  �صريعة  قراءة  خالل  ومن 
التي  الأ�صباب  اكرث  والرواتب هو  الأجور  انخفا�ص  ان مو�صوع  يت�صح 
دفعت العاملني اىل تنفيذ احتجاجاتهم، حيث اأن ما يزيد عن ن�صف 
انخفا�ص  على  العاملني  احتجاج  ب�صبب  كانت  العمالية  الحتجاجات 
اجورهم، فاإىل جانب اأن )42.7%( من الحتجاجات كانت تطالب 
برفع الأجور والعالوات، فاإن ما يقارب ن�صف الحتجاجات العمالية 
عالقة  له  منها  جزء  كان  املنافع  من  مبجموعة  تطالب  كانت  التي 

بالأجور والعالوات. 

العاملون في القطاع العام أكثر جرأة من 
العاملين في القطاع الخاص في التعبير عن 

أنفسهم

وهذا الأمر لي�ص مب�صتغرب، لأن اأحد اأهم التحديات والختاللت التي 
اإذ  الأجور،  معدلت  انخفا�ص  هو  الأردن  يف  العمل  �صوق  منها  يعاين 
خطر  حتت  تقع  الأردن  يف  العاملني  اأجور  ارباع  ثالثة  يقارب  ما  اأن 
الفقر املطلق ح�صب الأرقام الر�صمية ال�صادرة عن دائرة الإح�صاءات 
الفقر  خط  بلغ  فقد  الجتماعي،  لل�صمان  العامة  واملوؤ�ص�صة  العامة 
املطلق )الغذائي وغري الغذائي( يف الأردن يف عام 2010 )813.7( 
دينار للفرد �صنويًا، ولالأ�صرة املعيارية املكونة من 5.4 فرد فانه يبلغ 
الت�صخم  العتبار معدلت  بعني  اأخذنا  ما  واذا  �صهريًا.  دينارًا   366
 )%4.4( كانت  والتي   2012 و   2011 املا�صيني  العامني  خالل 
و)4.8%( على التوايل، فان خط الفقر يف الأردن لالأ�صرة املعيارية 
يبلغ )400( دينار �صهريًا. والأرقام الر�صمية تفيد ان )72%( من 
العاملني وم�صرتكي ال�صمان الجتماعي يح�صلون على رواتب �صهرية 
تبلغ 400 دينار فما دون. ومعدل الأجور يف الأردن يبلغ 412 دينارًا. 
وتوؤكد الأرقام ال�صادرة عن دائرة الإح�صاءات العامة ال�صادرة نهاية 
من   %  44.6 اأن  اأ�صارت  عندما  ال�صعب  الواقع  هذا   2012 عام 
امل�صتغلني الردنيني تقل رواتبهم ال�صهرية عن 300 دينار. وان ن�صبة 
الردنيني،  امل�صتغلني  من تقل رواتبهم عن 500 دينار 89.4 % من 
فيما تبلغ ن�صبة من تزيد رواتبهم على 500 دينار 10.6 %. مبعنى 
الأ�صا�صية  حاجاتها  تغطي  اأن  ت�صتطيع  ل  الأردنية  الأ�صر  غالبية  اأن 
الغذائية وغري الغذائية. حيث ان قراءة متفح�صة لهذه الأرقام كافية 
الأجور.  حت�صني  اىل  الهادفة  العمالية  الحتجاجات  كثافة  لتف�صري 
 190 البالغ  الأردن  لالأجور يف  الأدنى  احلد  انخفا�ص  لذلك  ي�صاف 

دينارًا �صهريًا والذي يقل عن ن�صف خط الفقر املطلق.

يف  العاملني  لغالبية  العمل  �صروط  م�صتوى  تراجع  جانب  اىل  هذا 
باحلقوق  العمال  من  وا�صعة  قطاعات  متتع  عدم  حيث  من  الأردن 
والتي  الأردنية  العمل  ت�صريعات  التي ن�صت عليها  الأ�صا�صية  العمالية 
ت�صمل �صاعات العمل اليومية والإجازات ال�صنوية واملر�صية والر�صمية 
التاأمينات  من  وال�صتفادة  املهنية  وال�صالمة  ال�صحة  و�صائل  وتوفر 

الحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقاً لقطاع العمل

املتعطلون عن العملالقطاع اخلا�سالقطاع العام

%49.8

%42.7

%7.5

االحتجاجات العمالية في األردن عام 2012

9مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

الجتماعية التي توفرها املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان الجتماعي وغياب 
44 باملائة من  التاأمينات ال�صحية وغريها من �صروط العمل، اإذ اأن 
احلماية  ا�صكال  من  �صكل  باأي  يتمتعون  ل  الأردن  يف  باأجر  العاملني 

الجتماعية.

تال ذلك الحتجاجات املطالبة مبجموعة من املنافع جمتمعة �صملت 
وتنظيمها  العمل  �صاعات  حتديد  والعالوات  الأجور  زيادة  جانب  اىل 
امل�صميات  العمل، و�صرف مكافاأة نهاية اخلدمة، وتغيري  والتثبيت يف 
الوظيفية للعاملني يف بع�ص القطاعات، والحتجاج على غياب الأمن 
وامل�صتحقات  الرواتب  �صرف  يف  التاأخر  على  والحتجاج  الوظيفي، 

املالية.

والأنظمة  القوانني  بع�ص  �صد  العمالية  الحتجاجات  حافظت  كذلك 
والتعليمات على ذات الن�صبة املئوية التي كانت عليها يف عام 2011 
بواقع )11.0%(، وهي ت�صمل القرارات املتعلقة بتنظيم اآليات العمل 
وكذلك  حقوقهم  على  اعتداءات  ت�صكل  باأنها  العمال  اعتربها  والتي 
املطالبة  العمالية  الحتجاجات  ذلك  تال  الهيكلة.  اعادة  قرارات 
بفر�ص عمل قام بها متعطلون عن العمل والتي بلغت ن�صبتها 7.4 % 
بواقع 67 احتجاجًا، وهذا النوع من الحتجاجات ازداد عما كان عليه 

يف عام 2011، اإذ بلغت يف حينها  40 احتجاجًا.

�صيغة  )تغيري  بالعمل  بالتثبيت  املطالبة  العمالية  الحتجاجات  اأما 
 65 بواقع   %  7.2 ن�صبتها  بلغت  فقد  بالعمل(  اخلا�ص  التعاقد 
احتجاج، وكان تراجعها وا�صحًا مقارنة مع ال�صنة املا�صية التي بلغت 
85 احتجاجًا. هذا اإىل جانب عمليات الحتجاج على عمليات الف�صل 
اجلماعي من العمل والتي ا�صتمرت بذات امل�صتوى الذي كانت عليه يف 

عام 2011، بواقع 51 احتجاج. 

بتاأ�صي�ص  التي تطالب  العمالية  ن�صبة الحتجاجات  تراجعت  وقد  هذا 
 10 بلغت  اإذ  احلالية،  العمالية  النقابات  وباإ�صالح  جديدة  نقابات 
احتجاجات فقط مقارنة مع 38 احتجاج نفذت يف عام 2011، ويعود 
هذا الرتاجع  اىل �صببني: اولهما اأن العاملني الراغبني بت�صكيل نقابات 
اأما ال�صبب  جديدة يقومون بت�صكيلها دون احلاجة لتنفيذ ا�صرابات، 
عام  تنفيذها  مت  التي  الحتجاجات  من  جزءًا  اأن  اىل  فيعود  الثاين  
2011 لهذا الغر�ص قام بتنفيذها اللجان التح�صريية لنقابة املعلمني، 
وقد �صكلوا نقابتهم. ويف هذا ال�صياق فاإن غالبية العاملني يف الأردن 

حمرومون من حق التنظيم النقابي، ب�صبب الت�صريعات العمالية التي 
حترم قطاعات وا�صعة منهم من حق التنظيم النقابي لأ�صباب مرتبطة 
بالت�صريعات العمالية، فقانون العمل ونظام الت�صنيف املهني ال�صادر 
مبوجبه حدد املهن امل�صموح لها تاأ�صي�ص نقابات والنت�صاب اليها والتي 
اقت�صرت على �صبعة ع�صر نقابة مل يتم زيادتها منذ ما يقارب اأربعة 
من  العام  القطاع  يف  العاملني  مينع  املدنية  اخلدمة  ونظام  عقود، 

ت�صكيل نقابات خا�صة بهم.

 اجلدول رقم )4(
توزيع الحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقاً لأ�شباب الحتجاج

عدد أسباب االحتجاج
االحتجاجات

النسبة 
المئوية %

38542.7الأجور
جمموعة من املطالب 

15116.8»املنافع«
الحتجاج على الأنظمة 

10011.1والقوانني
املطالبة بتوفري فر�ص 

677.4عمل
املطالبة بالتثبيت يف 

657.2العمل
الحتجاج على الف�صل 

525.8من العمل
املطالبة باإ�صالح 

النقابات احلالية اأو 
تاأ�صي�ص نقابات جديدة
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717.9اأخرى*
901100.0املجموع

التاأمني ال�صحي، توفري بيئة  وت�صمل توفري �صروط ال�صحة وال�صالمة املهنية،  عمل مالئمة، تعر�ص زمالء لالعتداء، تعار�ص م�صالح العاملني مع جهات اأخرى، * 
والعدالة يف الرتقيات ....الخ

إن موضوع انخفاض األجور والرواتب هو اكثر 
األسباب التي دفعت العمال الى تنفيذ 

احتجاجاتهم
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 مبعنى اأن غالبية االأ�صر االأردنية ال ت�صتطيع اأن تغطي حاجاتها االأ�صا�صية 
كافية  االأرقام  لهذه  متفح�صة  قراءة  ان  حيث  الغذائية.  وغري  الغذائية 
وانها  االأجور  حت�صني  اىل  الهادفة  العمالية  االحتجاجات  كثافة  لتف�صري 
�صت�صري باجتاهات ت�صاعدية يف امل�صتقبل. ي�صاف لذلك انخفا�س احلد 
عن  يقل  والذي  �صهريًا  دينارًا   )190( البالغ  االأردن  يف  لالأجور  االأدنى 

ن�صف خط الفقر املطلق.

هذا اىل جانب تراجع م�صتوى �صروط العمل لغالبية العاملني يف االأردن من 
حيث عدم متتع قطاعات وا�صعة من العمال باحلقوق العمالية االأ�صا�صية 
العمل  �صاعات  ت�صمل  والتي  االأردنية  العمل  ت�صريعات  عليها  ن�صت  التي 
ال�صحة  و�صائل  وتوفر  والر�صمية  واملر�صية  ال�صنوية  واالإجازات  اليومية 
توفرها  التي  االجتماعية  التاأمينات  من  واال�صتفادة  املهنية  وال�صالمة 
املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان االجتماعي وغياب التاأمينات ال�صحية وغريها 
من �صروط العمل، اإذ اأن )44 %(من العاملني باأجر يف االأردن ال يتمتعون 

باأي �صكل من ا�صكال احلماية االجتماعية.
والتعليمات  واالأنظمة  القوانني  بع�س  �صد  العمالية  االحتجاجات  ذلك  تال 
بن�صبة )21.8%(، وهي ت�صمل القرارات املتعلقة بتنظيم اآليات العمل والتي 
اعتربها العمال اأنها ت�صكل اعتداءات على حقوقهم وكذلك قرارات اعادة 
الهيكلة. هذا اإىل جانب عمليات االحتجاج على عمليات الف�صل اجلماعي 

من العمل والتي بلغت ن�صبتها )9.8%( وبواقع )87( احتجاجا.

وتال ذلك االحتجاجات املطالبة مبجموعة من املنافع جمتمعة �صملت اىل 
جانب زيادة االأجور والعالوات حتديد �صاعات العمل وتنظيمها والتثبيت يف 
العمل، و�صرف مكافاأة نهاية اخلدمة، وتغيري امل�صميات الوظيفية للعاملني 
يف بع�س القطاعات، واالحتجاج على غياب االأمن الوظيفي، واالحتجاج 
على التاأخر يف �صرف الرواتب وامل�صتحقات املالية بن�صبة )9.3%(. اأما 
االحتجاجات العمالية املطالبة بفر�س عمل وقام بتنفيذها متعطلون عن 
العمل فبلغت ن�صبتها )5.5 %( بواقع )49( احتجاجا. ثم االحتجاجات 
العمالية املطالبة بالتثبيت بالعمل )تغيري �صيغة التعاقد اخلا�س بالعمل( 
فقد بلغت ن�صبتها )3 %( بواقع )27( احتجاجا. هذا وقد تراجعت ن�صبة 
وباإ�صالح  جديدة  نقابات  بتاأ�صي�س  تطالب  التي  العمالية  االحتجاجات 
اإذ بلغت )8( احتجاجات فقط، ويعود هذا  العمالية احلالية،  النقابات 
يعملون على  نقابات جديدة  بت�صكيل  الراغبني  العاملني  اأن  الرتاجع اىل 
ت�صكيلها دون احلاجة لتنفيذ ا�صرابات. ويف هذا ال�صياق يجدر اال�صارة 
اىل اأن غالبية العاملني يف االأردن حمرومني من حق ممار�صة حقهم يف 
ت�صكيل نقابات عمالية، ب�صبب الت�صريعات العمالية التي حترم قطاعات 
بالت�صريعات  مرتبطة  الأ�صباب  النقابي  التنظيم  حق  من  منهم  وا�صعة 
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�صبعة ع�صر نقابة مل يتم زيادتها منذ ما يقارب اأربعة عقود.

جدول رقم )4(: 
االحتجاجات العمالية وفقًا الأ�صباب االحتجاج

عدد أسباب االحتجاج
االحتجاجات

النسبة 
المئوية %
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وقوانني تتعلق بالعمل

19421.8

االحتجاج على الف�صل 
من العمل
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املطالبة مبجموعة من 
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273

املطالبة بتاأ�صي�س 
نقابات جديدة

80.9

890100املجموع

* وت�صمل املطالبة بتوفري �صروط ال�صحة وال�صالمة املهنية والتاأمني ال�صحي وتوفري 
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مع جهات اأخرى والعدالة يف الرتقيات ....الخ

دور النقابات العمالية:
الر�صمية  العمالية  النقابات  غالبية  اأداء  يف  امللمو�س  لل�صعف  نتيجة 
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ونتيجة النعدام فر�س ا�صالح هذه النقابات القائمة ب�صبب هيمنة فئات 
الدميقراطية  وغياب  عقود  منذ  النقابات  هذه  قيادات  على  حمدودة 
االآالف  وجد  الداخلية،  ممار�صاتها  وعن  املوحد  الداخلي  نظامها  عن 
انف�صهم  االأردن  يف  واخلا�س  العام  القطاعني  يف  باأجر  العاملني  من 
االعتبار  بعني  االأخذ  دون  حقوقهم  عن  للدفاع  تلقائي  ب�صكل  م�صطرين 
القيود القانونية التي حتظر ت�صكيل نقابات عمالية والقيود املفرو�صة على 
تنفيذ اال�صرابات العمالية، االأمر الذي ي�صري بو�صوح اإىل اأن هذه القيود 
القانونية مل تعد تتالءم وطبيعة التحوالت والتغريات التي يعي�صها املجتمع 

االأردين وحاجاته.
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الجتماعية التي توفرها املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان الجتماعي وغياب 
44 باملائة من  التاأمينات ال�صحية وغريها من �صروط العمل، اإذ اأن 
احلماية  ا�صكال  من  �صكل  باأي  يتمتعون  ل  الأردن  يف  باأجر  العاملني 

الجتماعية.

تال ذلك الحتجاجات املطالبة مبجموعة من املنافع جمتمعة �صملت 
وتنظيمها  العمل  �صاعات  حتديد  والعالوات  الأجور  زيادة  جانب  اىل 
امل�صميات  العمل، و�صرف مكافاأة نهاية اخلدمة، وتغيري  والتثبيت يف 
الوظيفية للعاملني يف بع�ص القطاعات، والحتجاج على غياب الأمن 
وامل�صتحقات  الرواتب  �صرف  يف  التاأخر  على  والحتجاج  الوظيفي، 

املالية.

والأنظمة  القوانني  بع�ص  �صد  العمالية  الحتجاجات  حافظت  كذلك 
والتعليمات على ذات الن�صبة املئوية التي كانت عليها يف عام 2011 
بواقع )11.0%(، وهي ت�صمل القرارات املتعلقة بتنظيم اآليات العمل 
وكذلك  حقوقهم  على  اعتداءات  ت�صكل  باأنها  العمال  اعتربها  والتي 
املطالبة  العمالية  الحتجاجات  ذلك  تال  الهيكلة.  اعادة  قرارات 
بفر�ص عمل قام بها متعطلون عن العمل والتي بلغت ن�صبتها 7.4 % 
بواقع 67 احتجاجًا، وهذا النوع من الحتجاجات ازداد عما كان عليه 

يف عام 2011، اإذ بلغت يف حينها  40 احتجاجًا.

�صيغة  )تغيري  بالعمل  بالتثبيت  املطالبة  العمالية  الحتجاجات  اأما 
 65 بواقع   %  7.2 ن�صبتها  بلغت  فقد  بالعمل(  اخلا�ص  التعاقد 
احتجاج، وكان تراجعها وا�صحًا مقارنة مع ال�صنة املا�صية التي بلغت 
85 احتجاجًا. هذا اإىل جانب عمليات الحتجاج على عمليات الف�صل 
اجلماعي من العمل والتي ا�صتمرت بذات امل�صتوى الذي كانت عليه يف 

عام 2011، بواقع 51 احتجاج. 

بتاأ�صي�ص  التي تطالب  العمالية  ن�صبة الحتجاجات  تراجعت  وقد  هذا 
 10 بلغت  اإذ  احلالية،  العمالية  النقابات  وباإ�صالح  جديدة  نقابات 
احتجاجات فقط مقارنة مع 38 احتجاج نفذت يف عام 2011، ويعود 
هذا الرتاجع  اىل �صببني: اولهما اأن العاملني الراغبني بت�صكيل نقابات 
اأما ال�صبب  جديدة يقومون بت�صكيلها دون احلاجة لتنفيذ ا�صرابات، 
عام  تنفيذها  مت  التي  الحتجاجات  من  جزءًا  اأن  اىل  فيعود  الثاين  
2011 لهذا الغر�ص قام بتنفيذها اللجان التح�صريية لنقابة املعلمني، 
وقد �صكلوا نقابتهم. ويف هذا ال�صياق فاإن غالبية العاملني يف الأردن 

حمرومون من حق التنظيم النقابي، ب�صبب الت�صريعات العمالية التي 
حترم قطاعات وا�صعة منهم من حق التنظيم النقابي لأ�صباب مرتبطة 
بالت�صريعات العمالية، فقانون العمل ونظام الت�صنيف املهني ال�صادر 
مبوجبه حدد املهن امل�صموح لها تاأ�صي�ص نقابات والنت�صاب اليها والتي 
اقت�صرت على �صبعة ع�صر نقابة مل يتم زيادتها منذ ما يقارب اأربعة 
من  العام  القطاع  يف  العاملني  مينع  املدنية  اخلدمة  ونظام  عقود، 

ت�صكيل نقابات خا�صة بهم.

 اجلدول رقم )4(
توزيع الحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقاً لأ�شباب الحتجاج

عدد أسباب االحتجاج
االحتجاجات

النسبة 
المئوية %

38542.7الأجور
جمموعة من املطالب 

15116.8»املنافع«
الحتجاج على الأنظمة 

10011.1والقوانني
املطالبة بتوفري فر�ص 

677.4عمل
املطالبة بالتثبيت يف 

657.2العمل
الحتجاج على الف�صل 

525.8من العمل
املطالبة باإ�صالح 

النقابات احلالية اأو 
تاأ�صي�ص نقابات جديدة

101.1

717.9اأخرى*
901100.0املجموع

التاأمني ال�صحي، توفري بيئة  وت�صمل توفري �صروط ال�صحة وال�صالمة املهنية،  عمل مالئمة، تعر�ص زمالء لالعتداء، تعار�ص م�صالح العاملني مع جهات اأخرى، * 
والعدالة يف الرتقيات ....الخ

إن موضوع انخفاض األجور والرواتب هو اكثر 
األسباب التي دفعت العمال الى تنفيذ 

احتجاجاتهم

االحتجاجات العمالية في األردن عام 2012

9مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية
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44 باملائة من  التاأمينات ال�صحية وغريها من �صروط العمل، اإذ اأن 
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من  العام  القطاع  يف  العاملني  مينع  املدنية  اخلدمة  ونظام  عقود، 
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األسباب التي دفعت العمال الى تنفيذ 
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يف  تنفيذها  مت  التي  العمالية  االحتجاجات  من   )%89( فاإن  لذلك 
ن�صبة  وان  القائمة،  العمالية  النقابات  اطار  خارج  كانت    2013 عام 
العمالية  النقابات  قبل  من  تنفيذها  مت  التي  العمالية  االحتجاجات 
جممل  من   )%5.5( بلغت  التح�صريية  وجلانها  وامل�صتقلة  الر�صمية 
من  جمموعات  نفذتها  االحتجاجات  وباقي  العمالية.  االحتجاجات 

املتعطلني عن العمل للمطالبة بفر�س عمل وبن�صبة )%5.5(. 

جدول رقم ) 5 (:
االحتجاجات العمالية لعام 2013 وفقًا للفئة التي قامت باالحتجاج

الفئة التي قامت 
باالحتجاج

عدد 
االحتجاجات

النسبة 
المئوية %

العمال خارج اإطار اي 
79289تنظيم نقابي

495.5املتعطلون عن العمل
النقابات العمالية 
495.5الر�صمية وامل�صتقلة

890100املجموع

التعامل مع االحتجاجات العمالية:
تغيري  التوايل، حدث  على  الثانية  ولل�صنة  املا�صية  ال�صنوات  على خالف 
يف طريقة تعامل احلكومة وبع�س اأ�صحاب العمل مع بع�س االحتجاجات 
الدرك  قوات  تدخلت  فقد  لوقفها،  القوة  ا�صتخدام  مت  اإذ  العمالية، 
ومت  ومعان،  الطفيلة  من  كل  يف  العمل  عن  العاطلني  اعت�صامات  لك�صر 
ا�صتخدام الغاز امل�صيل للدموع لف�س احتجاجاتهم، وبررت قوات الدرك 
العمل  عن  املتعطلني  قيام  ب�صبب  االحتجاجات  هذه  يف  القوة  ا�صتخدام 
باإ�صعال االطارات واإحداث تخريب بامللكيات العامة، باالإ�صافة اىل اإنهاء 
اعت�صام عمال املوانئ بالقوة واعتقال اأع�صاء اللجنة النقابية وعدد من 
العاملني، هذا اىل جانب عمليات الف�صل اجلماعي التي قامت بها بع�س 
يقودون  الذين  النقابيني  الن�صطاء  القطاع اخلا�س �صد  من�صاآت  ادارات 
االحتجاجات العمالية ، هذا باالإ�صافة اىل العقوبات االدارية التي تعر�س 
وال زال يتعر�س لها الن�صطاء والقادة النقابيني يف القطاع العام مثل تغيري 
طبيعة العمل ب�صكل مفاجئ وجتميد ال�صالحيات والتهمي�س والنقل من 
ادارية  عقوبات  وايقاع  الرتفيعات  من  واحلرمان  اآخر،  اىل  عمل  مكان 
احلرمان  اىل  باالإ�صافة  والنقابيني،  والن�صطاء  املحتجني  العاملني  بحق 
ا�صتخدام  من  املحتجني  ومنع  الوظيفي،  والتطوير  التدريب  فر�س  من 
احتجاج  )حالة  املوظفني  �صكن  خدمات  مثل  لهم،  املخ�ص�صة  املرافق 

العاملني يف دائرة اجلمارك(. 

كت�صويه  معنوية  �صغوطات  اىل  املحتجني  العاملني  يتعر�س  كذلك 
االحتجاجات والتقليل من فاعليتها وتاأثريها، واتهام املحتجني باالإ�صاءة 
وتقليل  العمل  بتعطيل  املحتجني  واتهام  وتخريبها،  العامة  للمن�صاآت 
االإغراء  اأو  ال�صغط  طريق  عن  االحتجاج  يف  املبا�صر  والتدخل  االنتاج، 
“قادة االحتجاجات”  لبع�س العاملني املحتجني والذين غالبا ما يكونوا 
الذين  اال�صخا�س  وتكرمي  العمايل،  االحتجاج  من  لالن�صحاب  لدفعهم 
عار�صوا االحتجاجات على ح�صاب زمالءهم املحتجني، هذا اىل جانب 
بال�صب  العاملني  ا�صتهداف  مثل  لفظيا  اليهم  واال�صاءة  العاملني  تهديد 
وال�صتم اثناء االحتجاج كتعبري عن الغ�صب من تنظيم االحتجاج، وكذلك 
العليا  واالدارات احلكومية  العمل  ا�صاحب  قبل  املحتجني من  ا�صتجواب 

واخ�صاعهم للتحقيق.

وبرزت بو�صوح خالل عام 2013 العديد من ال�صغوط االأمنية على العديد 
من ن�صطاء وقادة بع�س االحتجاجات العمالية للتحقيق وال�صغط عليهم 
االأمنية  االجهزة  بع�س  وتدخل  االحتجاج،  لوقف  ا�صرهم  افراد  وعلى 
العاملني  امتيازات  ايقاف  بهدف  العمل  اأ�صحاب  بع�س  لدى  واحلكومية 
املحتجني يف حال ا�صتمروا باحتجاجهم، هذا اىل جانب ت�صريب معلومات 
التي  االحتجاجات  عدد  وبلغ  العمل.  الأ�صحاب  املحتجني  حتركات  حول 
وبن�صبة احتجاجا   )50( واجهزتها  احلكومة  قبل  من  بالقوة  وقفها   مت 

)5.6 %( من جمموع االحتجاجات. 

جدول رقم ) 6 (:
 االحتجاجات العمالية لعام 2013 وفقًا للتعامل معها

تحقيق المطالب 
من عدمها

عدد 
االحتجاجات

النسبة 
المئوية 

%

ف�س االحتجاج بالقوة من قبل 
505.6االمن او ا�صحاب العمل

84094.4مل يف�س بالقوة
890100املجموع

االإنتاج،  واأطراف  الدولة  بني  اجتماعي حقيقي  حوار  غياب  ظل  ويف 
متثل  التي  النقابات  لغالبية  وا�صح  وغياب  الدولة،  موؤ�ص�صات  و�صعف 
يتم  واحلوار، مل  التفاو�س  فنون  العاملني يف  العمال، وحمدودية جتربة 
تنفيذ غالبية مطالب العاملني الذين جلاأوا لالحتجاج لتحقيقها حيث بلغ 
عدد االحتجاجات التي مل يتم حتقيق مطالبها )839(احتجاجا وبن�صبة 
منفذيها  مطالب  كافة  حتقيق  مت  التي  االحتجاجات  اأما   .)%  94.3(
ن�صبته  ما  م�صكلة  احتجاجا   )51( فبلغت  جزئي  ب�صكل  اأو  كامل  ب�صكل 

)5.7 %( من جممل االحتجاجات.
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 اجلدول رقم )3(
الحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقاً لقطاع العمل

عدد نوع االحتجاج
االحتجاجات

النسبة 
المئوية %

44949.8القطاع العام
38542.7القطاع اخلا�ص

677.5املتعطلون عن العمل
901100.0املجموع

أسباب االحتجاجات العمالية:
الحتجاجات  زيادة  يف  �صاهمت  التي  الأ�صباب  من  العديد  هناك 
العمالية عام 2012 خا�صة بعد الرتفاع امللحوظ لها يف عام 2011، 
 )4( رقم  اجلدول  يف  الواردة  لالأرقام  �صريعة  قراءة  خالل  ومن 
التي  الأ�صباب  اكرث  والرواتب هو  الأجور  انخفا�ص  ان مو�صوع  يت�صح 
دفعت العاملني اىل تنفيذ احتجاجاتهم، حيث اأن ما يزيد عن ن�صف 
انخفا�ص  على  العاملني  احتجاج  ب�صبب  كانت  العمالية  الحتجاجات 
اجورهم، فاإىل جانب اأن )42.7%( من الحتجاجات كانت تطالب 
برفع الأجور والعالوات، فاإن ما يقارب ن�صف الحتجاجات العمالية 
عالقة  له  منها  جزء  كان  املنافع  من  مبجموعة  تطالب  كانت  التي 

بالأجور والعالوات. 

العاملون في القطاع العام أكثر جرأة من 
العاملين في القطاع الخاص في التعبير عن 

أنفسهم

وهذا الأمر لي�ص مب�صتغرب، لأن اأحد اأهم التحديات والختاللت التي 
اإذ  الأجور،  معدلت  انخفا�ص  هو  الأردن  يف  العمل  �صوق  منها  يعاين 
خطر  حتت  تقع  الأردن  يف  العاملني  اأجور  ارباع  ثالثة  يقارب  ما  اأن 
الفقر املطلق ح�صب الأرقام الر�صمية ال�صادرة عن دائرة الإح�صاءات 
الفقر  خط  بلغ  فقد  الجتماعي،  لل�صمان  العامة  واملوؤ�ص�صة  العامة 
املطلق )الغذائي وغري الغذائي( يف الأردن يف عام 2010 )813.7( 
دينار للفرد �صنويًا، ولالأ�صرة املعيارية املكونة من 5.4 فرد فانه يبلغ 
الت�صخم  العتبار معدلت  بعني  اأخذنا  ما  واذا  �صهريًا.  دينارًا   366
 )%4.4( كانت  والتي   2012 و   2011 املا�صيني  العامني  خالل 
و)4.8%( على التوايل، فان خط الفقر يف الأردن لالأ�صرة املعيارية 
يبلغ )400( دينار �صهريًا. والأرقام الر�صمية تفيد ان )72%( من 
العاملني وم�صرتكي ال�صمان الجتماعي يح�صلون على رواتب �صهرية 
تبلغ 400 دينار فما دون. ومعدل الأجور يف الأردن يبلغ 412 دينارًا. 
وتوؤكد الأرقام ال�صادرة عن دائرة الإح�صاءات العامة ال�صادرة نهاية 
من   %  44.6 اأن  اأ�صارت  عندما  ال�صعب  الواقع  هذا   2012 عام 
امل�صتغلني الردنيني تقل رواتبهم ال�صهرية عن 300 دينار. وان ن�صبة 
الردنيني،  امل�صتغلني  من تقل رواتبهم عن 500 دينار 89.4 % من 
فيما تبلغ ن�صبة من تزيد رواتبهم على 500 دينار 10.6 %. مبعنى 
الأ�صا�صية  حاجاتها  تغطي  اأن  ت�صتطيع  ل  الأردنية  الأ�صر  غالبية  اأن 
الغذائية وغري الغذائية. حيث ان قراءة متفح�صة لهذه الأرقام كافية 
الأجور.  حت�صني  اىل  الهادفة  العمالية  الحتجاجات  كثافة  لتف�صري 
 190 البالغ  الأردن  لالأجور يف  الأدنى  احلد  انخفا�ص  لذلك  ي�صاف 

دينارًا �صهريًا والذي يقل عن ن�صف خط الفقر املطلق.

يف  العاملني  لغالبية  العمل  �صروط  م�صتوى  تراجع  جانب  اىل  هذا 
باحلقوق  العمال  من  وا�صعة  قطاعات  متتع  عدم  حيث  من  الأردن 
والتي  الأردنية  العمل  ت�صريعات  التي ن�صت عليها  الأ�صا�صية  العمالية 
ت�صمل �صاعات العمل اليومية والإجازات ال�صنوية واملر�صية والر�صمية 
التاأمينات  من  وال�صتفادة  املهنية  وال�صالمة  ال�صحة  و�صائل  وتوفر 

الحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقاً لقطاع العمل

املتعطلون عن العملالقطاع اخلا�سالقطاع العام

%49.8

%42.7

%7.5

االحتجاجات العمالية في األردن عام 2012
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الجتماعية التي توفرها املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان الجتماعي وغياب 
44 باملائة من  التاأمينات ال�صحية وغريها من �صروط العمل، اإذ اأن 
احلماية  ا�صكال  من  �صكل  باأي  يتمتعون  ل  الأردن  يف  باأجر  العاملني 

الجتماعية.

تال ذلك الحتجاجات املطالبة مبجموعة من املنافع جمتمعة �صملت 
وتنظيمها  العمل  �صاعات  حتديد  والعالوات  الأجور  زيادة  جانب  اىل 
امل�صميات  العمل، و�صرف مكافاأة نهاية اخلدمة، وتغيري  والتثبيت يف 
الوظيفية للعاملني يف بع�ص القطاعات، والحتجاج على غياب الأمن 
وامل�صتحقات  الرواتب  �صرف  يف  التاأخر  على  والحتجاج  الوظيفي، 

املالية.

والأنظمة  القوانني  بع�ص  �صد  العمالية  الحتجاجات  حافظت  كذلك 
والتعليمات على ذات الن�صبة املئوية التي كانت عليها يف عام 2011 
بواقع )11.0%(، وهي ت�صمل القرارات املتعلقة بتنظيم اآليات العمل 
وكذلك  حقوقهم  على  اعتداءات  ت�صكل  باأنها  العمال  اعتربها  والتي 
املطالبة  العمالية  الحتجاجات  ذلك  تال  الهيكلة.  اعادة  قرارات 
بفر�ص عمل قام بها متعطلون عن العمل والتي بلغت ن�صبتها 7.4 % 
بواقع 67 احتجاجًا، وهذا النوع من الحتجاجات ازداد عما كان عليه 

يف عام 2011، اإذ بلغت يف حينها  40 احتجاجًا.

�صيغة  )تغيري  بالعمل  بالتثبيت  املطالبة  العمالية  الحتجاجات  اأما 
 65 بواقع   %  7.2 ن�صبتها  بلغت  فقد  بالعمل(  اخلا�ص  التعاقد 
احتجاج، وكان تراجعها وا�صحًا مقارنة مع ال�صنة املا�صية التي بلغت 
85 احتجاجًا. هذا اإىل جانب عمليات الحتجاج على عمليات الف�صل 
اجلماعي من العمل والتي ا�صتمرت بذات امل�صتوى الذي كانت عليه يف 

عام 2011، بواقع 51 احتجاج. 

بتاأ�صي�ص  التي تطالب  العمالية  ن�صبة الحتجاجات  تراجعت  وقد  هذا 
 10 بلغت  اإذ  احلالية،  العمالية  النقابات  وباإ�صالح  جديدة  نقابات 
احتجاجات فقط مقارنة مع 38 احتجاج نفذت يف عام 2011، ويعود 
هذا الرتاجع  اىل �صببني: اولهما اأن العاملني الراغبني بت�صكيل نقابات 
اأما ال�صبب  جديدة يقومون بت�صكيلها دون احلاجة لتنفيذ ا�صرابات، 
عام  تنفيذها  مت  التي  الحتجاجات  من  جزءًا  اأن  اىل  فيعود  الثاين  
2011 لهذا الغر�ص قام بتنفيذها اللجان التح�صريية لنقابة املعلمني، 
وقد �صكلوا نقابتهم. ويف هذا ال�صياق فاإن غالبية العاملني يف الأردن 

حمرومون من حق التنظيم النقابي، ب�صبب الت�صريعات العمالية التي 
حترم قطاعات وا�صعة منهم من حق التنظيم النقابي لأ�صباب مرتبطة 
بالت�صريعات العمالية، فقانون العمل ونظام الت�صنيف املهني ال�صادر 
مبوجبه حدد املهن امل�صموح لها تاأ�صي�ص نقابات والنت�صاب اليها والتي 
اقت�صرت على �صبعة ع�صر نقابة مل يتم زيادتها منذ ما يقارب اأربعة 
من  العام  القطاع  يف  العاملني  مينع  املدنية  اخلدمة  ونظام  عقود، 

ت�صكيل نقابات خا�صة بهم.

 اجلدول رقم )4(
توزيع الحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقاً لأ�شباب الحتجاج

عدد أسباب االحتجاج
االحتجاجات

النسبة 
المئوية %

38542.7الأجور
جمموعة من املطالب 

15116.8»املنافع«
الحتجاج على الأنظمة 

10011.1والقوانني
املطالبة بتوفري فر�ص 

677.4عمل
املطالبة بالتثبيت يف 

657.2العمل
الحتجاج على الف�صل 

525.8من العمل
املطالبة باإ�صالح 

النقابات احلالية اأو 
تاأ�صي�ص نقابات جديدة

101.1

717.9اأخرى*
901100.0املجموع

التاأمني ال�صحي، توفري بيئة  وت�صمل توفري �صروط ال�صحة وال�صالمة املهنية،  عمل مالئمة، تعر�ص زمالء لالعتداء، تعار�ص م�صالح العاملني مع جهات اأخرى، * 
والعدالة يف الرتقيات ....الخ

إن موضوع انخفاض األجور والرواتب هو اكثر 
األسباب التي دفعت العمال الى تنفيذ 

احتجاجاتهم
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 اجلدول رقم )3(
الحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقاً لقطاع العمل

عدد نوع االحتجاج
االحتجاجات

النسبة 
المئوية %

44949.8القطاع العام
38542.7القطاع اخلا�ص

677.5املتعطلون عن العمل
901100.0املجموع

أسباب االحتجاجات العمالية:
الحتجاجات  زيادة  يف  �صاهمت  التي  الأ�صباب  من  العديد  هناك 
العمالية عام 2012 خا�صة بعد الرتفاع امللحوظ لها يف عام 2011، 
 )4( رقم  اجلدول  يف  الواردة  لالأرقام  �صريعة  قراءة  خالل  ومن 
التي  الأ�صباب  اكرث  والرواتب هو  الأجور  انخفا�ص  ان مو�صوع  يت�صح 
دفعت العاملني اىل تنفيذ احتجاجاتهم، حيث اأن ما يزيد عن ن�صف 
انخفا�ص  على  العاملني  احتجاج  ب�صبب  كانت  العمالية  الحتجاجات 
اجورهم، فاإىل جانب اأن )42.7%( من الحتجاجات كانت تطالب 
برفع الأجور والعالوات، فاإن ما يقارب ن�صف الحتجاجات العمالية 
عالقة  له  منها  جزء  كان  املنافع  من  مبجموعة  تطالب  كانت  التي 

بالأجور والعالوات. 

العاملون في القطاع العام أكثر جرأة من 
العاملين في القطاع الخاص في التعبير عن 

أنفسهم

وهذا الأمر لي�ص مب�صتغرب، لأن اأحد اأهم التحديات والختاللت التي 
اإذ  الأجور،  معدلت  انخفا�ص  هو  الأردن  يف  العمل  �صوق  منها  يعاين 
خطر  حتت  تقع  الأردن  يف  العاملني  اأجور  ارباع  ثالثة  يقارب  ما  اأن 
الفقر املطلق ح�صب الأرقام الر�صمية ال�صادرة عن دائرة الإح�صاءات 
الفقر  خط  بلغ  فقد  الجتماعي،  لل�صمان  العامة  واملوؤ�ص�صة  العامة 
املطلق )الغذائي وغري الغذائي( يف الأردن يف عام 2010 )813.7( 
دينار للفرد �صنويًا، ولالأ�صرة املعيارية املكونة من 5.4 فرد فانه يبلغ 
الت�صخم  العتبار معدلت  بعني  اأخذنا  ما  واذا  �صهريًا.  دينارًا   366
 )%4.4( كانت  والتي   2012 و   2011 املا�صيني  العامني  خالل 
و)4.8%( على التوايل، فان خط الفقر يف الأردن لالأ�صرة املعيارية 
يبلغ )400( دينار �صهريًا. والأرقام الر�صمية تفيد ان )72%( من 
العاملني وم�صرتكي ال�صمان الجتماعي يح�صلون على رواتب �صهرية 
تبلغ 400 دينار فما دون. ومعدل الأجور يف الأردن يبلغ 412 دينارًا. 
وتوؤكد الأرقام ال�صادرة عن دائرة الإح�صاءات العامة ال�صادرة نهاية 
من   %  44.6 اأن  اأ�صارت  عندما  ال�صعب  الواقع  هذا   2012 عام 
امل�صتغلني الردنيني تقل رواتبهم ال�صهرية عن 300 دينار. وان ن�صبة 
الردنيني،  امل�صتغلني  من تقل رواتبهم عن 500 دينار 89.4 % من 
فيما تبلغ ن�صبة من تزيد رواتبهم على 500 دينار 10.6 %. مبعنى 
الأ�صا�صية  حاجاتها  تغطي  اأن  ت�صتطيع  ل  الأردنية  الأ�صر  غالبية  اأن 
الغذائية وغري الغذائية. حيث ان قراءة متفح�صة لهذه الأرقام كافية 
الأجور.  حت�صني  اىل  الهادفة  العمالية  الحتجاجات  كثافة  لتف�صري 
 190 البالغ  الأردن  لالأجور يف  الأدنى  احلد  انخفا�ص  لذلك  ي�صاف 

دينارًا �صهريًا والذي يقل عن ن�صف خط الفقر املطلق.

يف  العاملني  لغالبية  العمل  �صروط  م�صتوى  تراجع  جانب  اىل  هذا 
باحلقوق  العمال  من  وا�صعة  قطاعات  متتع  عدم  حيث  من  الأردن 
والتي  الأردنية  العمل  ت�صريعات  التي ن�صت عليها  الأ�صا�صية  العمالية 
ت�صمل �صاعات العمل اليومية والإجازات ال�صنوية واملر�صية والر�صمية 
التاأمينات  من  وال�صتفادة  املهنية  وال�صالمة  ال�صحة  و�صائل  وتوفر 

الحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقاً لقطاع العمل

املتعطلون عن العملالقطاع اخلا�سالقطاع العام

%49.8

%42.7

%7.5

االحتجاجات العمالية في األردن عام 2012
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الجتماعية التي توفرها املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان الجتماعي وغياب 
44 باملائة من  التاأمينات ال�صحية وغريها من �صروط العمل، اإذ اأن 
احلماية  ا�صكال  من  �صكل  باأي  يتمتعون  ل  الأردن  يف  باأجر  العاملني 

الجتماعية.

تال ذلك الحتجاجات املطالبة مبجموعة من املنافع جمتمعة �صملت 
وتنظيمها  العمل  �صاعات  حتديد  والعالوات  الأجور  زيادة  جانب  اىل 
امل�صميات  العمل، و�صرف مكافاأة نهاية اخلدمة، وتغيري  والتثبيت يف 
الوظيفية للعاملني يف بع�ص القطاعات، والحتجاج على غياب الأمن 
وامل�صتحقات  الرواتب  �صرف  يف  التاأخر  على  والحتجاج  الوظيفي، 

املالية.

والأنظمة  القوانني  بع�ص  �صد  العمالية  الحتجاجات  حافظت  كذلك 
والتعليمات على ذات الن�صبة املئوية التي كانت عليها يف عام 2011 
بواقع )11.0%(، وهي ت�صمل القرارات املتعلقة بتنظيم اآليات العمل 
وكذلك  حقوقهم  على  اعتداءات  ت�صكل  باأنها  العمال  اعتربها  والتي 
املطالبة  العمالية  الحتجاجات  ذلك  تال  الهيكلة.  اعادة  قرارات 
بفر�ص عمل قام بها متعطلون عن العمل والتي بلغت ن�صبتها 7.4 % 
بواقع 67 احتجاجًا، وهذا النوع من الحتجاجات ازداد عما كان عليه 

يف عام 2011، اإذ بلغت يف حينها  40 احتجاجًا.

�صيغة  )تغيري  بالعمل  بالتثبيت  املطالبة  العمالية  الحتجاجات  اأما 
 65 بواقع   %  7.2 ن�صبتها  بلغت  فقد  بالعمل(  اخلا�ص  التعاقد 
احتجاج، وكان تراجعها وا�صحًا مقارنة مع ال�صنة املا�صية التي بلغت 
85 احتجاجًا. هذا اإىل جانب عمليات الحتجاج على عمليات الف�صل 
اجلماعي من العمل والتي ا�صتمرت بذات امل�صتوى الذي كانت عليه يف 

عام 2011، بواقع 51 احتجاج. 

بتاأ�صي�ص  التي تطالب  العمالية  ن�صبة الحتجاجات  تراجعت  وقد  هذا 
 10 بلغت  اإذ  احلالية،  العمالية  النقابات  وباإ�صالح  جديدة  نقابات 
احتجاجات فقط مقارنة مع 38 احتجاج نفذت يف عام 2011، ويعود 
هذا الرتاجع  اىل �صببني: اولهما اأن العاملني الراغبني بت�صكيل نقابات 
اأما ال�صبب  جديدة يقومون بت�صكيلها دون احلاجة لتنفيذ ا�صرابات، 
عام  تنفيذها  مت  التي  الحتجاجات  من  جزءًا  اأن  اىل  فيعود  الثاين  
2011 لهذا الغر�ص قام بتنفيذها اللجان التح�صريية لنقابة املعلمني، 
وقد �صكلوا نقابتهم. ويف هذا ال�صياق فاإن غالبية العاملني يف الأردن 

حمرومون من حق التنظيم النقابي، ب�صبب الت�صريعات العمالية التي 
حترم قطاعات وا�صعة منهم من حق التنظيم النقابي لأ�صباب مرتبطة 
بالت�صريعات العمالية، فقانون العمل ونظام الت�صنيف املهني ال�صادر 
مبوجبه حدد املهن امل�صموح لها تاأ�صي�ص نقابات والنت�صاب اليها والتي 
اقت�صرت على �صبعة ع�صر نقابة مل يتم زيادتها منذ ما يقارب اأربعة 
من  العام  القطاع  يف  العاملني  مينع  املدنية  اخلدمة  ونظام  عقود، 

ت�صكيل نقابات خا�صة بهم.

 اجلدول رقم )4(
توزيع الحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقاً لأ�شباب الحتجاج
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38542.7الأجور
جمموعة من املطالب 

15116.8»املنافع«
الحتجاج على الأنظمة 

10011.1والقوانني
املطالبة بتوفري فر�ص 

677.4عمل
املطالبة بالتثبيت يف 

657.2العمل
الحتجاج على الف�صل 

525.8من العمل
املطالبة باإ�صالح 
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التاأمني ال�صحي، توفري بيئة  وت�صمل توفري �صروط ال�صحة وال�صالمة املهنية،  عمل مالئمة، تعر�ص زمالء لالعتداء، تعار�ص م�صالح العاملني مع جهات اأخرى، * 
والعدالة يف الرتقيات ....الخ

إن موضوع انخفاض األجور والرواتب هو اكثر 
األسباب التي دفعت العمال الى تنفيذ 
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جدول رقم )7 (:
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االحتجاجات العمالية وفقا ًلألشهر:
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مت  التي  العمالية  االحتجاجات  ن�صبة  وبلغت  وجر�س،  وعجلون  وماأدبا 
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الجتماعية التي توفرها املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان الجتماعي وغياب 
44 باملائة من  التاأمينات ال�صحية وغريها من �صروط العمل، اإذ اأن 
احلماية  ا�صكال  من  �صكل  باأي  يتمتعون  ل  الأردن  يف  باأجر  العاملني 

الجتماعية.

تال ذلك الحتجاجات املطالبة مبجموعة من املنافع جمتمعة �صملت 
وتنظيمها  العمل  �صاعات  حتديد  والعالوات  الأجور  زيادة  جانب  اىل 
امل�صميات  العمل، و�صرف مكافاأة نهاية اخلدمة، وتغيري  والتثبيت يف 
الوظيفية للعاملني يف بع�ص القطاعات، والحتجاج على غياب الأمن 
وامل�صتحقات  الرواتب  �صرف  يف  التاأخر  على  والحتجاج  الوظيفي، 

املالية.

والأنظمة  القوانني  بع�ص  �صد  العمالية  الحتجاجات  حافظت  كذلك 
والتعليمات على ذات الن�صبة املئوية التي كانت عليها يف عام 2011 
بواقع )11.0%(، وهي ت�صمل القرارات املتعلقة بتنظيم اآليات العمل 
وكذلك  حقوقهم  على  اعتداءات  ت�صكل  باأنها  العمال  اعتربها  والتي 
املطالبة  العمالية  الحتجاجات  ذلك  تال  الهيكلة.  اعادة  قرارات 
بفر�ص عمل قام بها متعطلون عن العمل والتي بلغت ن�صبتها 7.4 % 
بواقع 67 احتجاجًا، وهذا النوع من الحتجاجات ازداد عما كان عليه 

يف عام 2011، اإذ بلغت يف حينها  40 احتجاجًا.

�صيغة  )تغيري  بالعمل  بالتثبيت  املطالبة  العمالية  الحتجاجات  اأما 
 65 بواقع   %  7.2 ن�صبتها  بلغت  فقد  بالعمل(  اخلا�ص  التعاقد 
احتجاج، وكان تراجعها وا�صحًا مقارنة مع ال�صنة املا�صية التي بلغت 
85 احتجاجًا. هذا اإىل جانب عمليات الحتجاج على عمليات الف�صل 
اجلماعي من العمل والتي ا�صتمرت بذات امل�صتوى الذي كانت عليه يف 

عام 2011، بواقع 51 احتجاج. 

بتاأ�صي�ص  التي تطالب  العمالية  ن�صبة الحتجاجات  تراجعت  وقد  هذا 
 10 بلغت  اإذ  احلالية،  العمالية  النقابات  وباإ�صالح  جديدة  نقابات 
احتجاجات فقط مقارنة مع 38 احتجاج نفذت يف عام 2011، ويعود 
هذا الرتاجع  اىل �صببني: اولهما اأن العاملني الراغبني بت�صكيل نقابات 
اأما ال�صبب  جديدة يقومون بت�صكيلها دون احلاجة لتنفيذ ا�صرابات، 
عام  تنفيذها  مت  التي  الحتجاجات  من  جزءًا  اأن  اىل  فيعود  الثاين  
2011 لهذا الغر�ص قام بتنفيذها اللجان التح�صريية لنقابة املعلمني، 
وقد �صكلوا نقابتهم. ويف هذا ال�صياق فاإن غالبية العاملني يف الأردن 

حمرومون من حق التنظيم النقابي، ب�صبب الت�صريعات العمالية التي 
حترم قطاعات وا�صعة منهم من حق التنظيم النقابي لأ�صباب مرتبطة 
بالت�صريعات العمالية، فقانون العمل ونظام الت�صنيف املهني ال�صادر 
مبوجبه حدد املهن امل�صموح لها تاأ�صي�ص نقابات والنت�صاب اليها والتي 
اقت�صرت على �صبعة ع�صر نقابة مل يتم زيادتها منذ ما يقارب اأربعة 
من  العام  القطاع  يف  العاملني  مينع  املدنية  اخلدمة  ونظام  عقود، 

ت�صكيل نقابات خا�صة بهم.
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احتجاجاتهم

11

االحتجاجات العمالية 
وفقا لمدة االحتجاج الزمنية:

ا�صتغرقت  فقد  العمالية،  لالحتجاجات  الزمنية  املدد  وبخ�صو�س 
جممل  من   %64.6 ن�صبتها  بلغت  اذ  واحدا،  يوما  االحتجاجات  غالبية 
575 احتجاجا. تالها االحتجاجات التي ا�صتغرقت  االحتجاجات بواقع 
مدة زمنية ترتاوح ما بني يومان اىل �صتة اأيام بن�صبة 17.1% بواقع 152 

احتجاجا، واجلدول رقم )10( يو�صح ذلك.

اجلدول رقم )10 (:
االحتجاجات العمالية لعام 2013 وفقًا للمدد الزمنية لالحتجاج

عدد ايام 
االجراء

عدد 
االحتجاجات

النسبة 
المئوية

57564.6يوم واحد

215217.1 – 6 يوم

7374.2 – 15 يوم

111.2اأكرث من 20

1691.0 – 20 يوم
التهديد بتنفيذ 

10611.9االحتجاجات 

890100.0املجموع
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 اجلدول رقم )3(
الحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقاً لقطاع العمل

عدد نوع االحتجاج
االحتجاجات

النسبة 
المئوية %

44949.8القطاع العام
38542.7القطاع اخلا�ص

677.5املتعطلون عن العمل
901100.0املجموع

أسباب االحتجاجات العمالية:
الحتجاجات  زيادة  يف  �صاهمت  التي  الأ�صباب  من  العديد  هناك 
العمالية عام 2012 خا�صة بعد الرتفاع امللحوظ لها يف عام 2011، 
 )4( رقم  اجلدول  يف  الواردة  لالأرقام  �صريعة  قراءة  خالل  ومن 
التي  الأ�صباب  اكرث  والرواتب هو  الأجور  انخفا�ص  ان مو�صوع  يت�صح 
دفعت العاملني اىل تنفيذ احتجاجاتهم، حيث اأن ما يزيد عن ن�صف 
انخفا�ص  على  العاملني  احتجاج  ب�صبب  كانت  العمالية  الحتجاجات 
اجورهم، فاإىل جانب اأن )42.7%( من الحتجاجات كانت تطالب 
برفع الأجور والعالوات، فاإن ما يقارب ن�صف الحتجاجات العمالية 
عالقة  له  منها  جزء  كان  املنافع  من  مبجموعة  تطالب  كانت  التي 

بالأجور والعالوات. 

العاملون في القطاع العام أكثر جرأة من 
العاملين في القطاع الخاص في التعبير عن 

أنفسهم

وهذا الأمر لي�ص مب�صتغرب، لأن اأحد اأهم التحديات والختاللت التي 
اإذ  الأجور،  معدلت  انخفا�ص  هو  الأردن  يف  العمل  �صوق  منها  يعاين 
خطر  حتت  تقع  الأردن  يف  العاملني  اأجور  ارباع  ثالثة  يقارب  ما  اأن 
الفقر املطلق ح�صب الأرقام الر�صمية ال�صادرة عن دائرة الإح�صاءات 
الفقر  خط  بلغ  فقد  الجتماعي،  لل�صمان  العامة  واملوؤ�ص�صة  العامة 
املطلق )الغذائي وغري الغذائي( يف الأردن يف عام 2010 )813.7( 
دينار للفرد �صنويًا، ولالأ�صرة املعيارية املكونة من 5.4 فرد فانه يبلغ 
الت�صخم  العتبار معدلت  بعني  اأخذنا  ما  واذا  �صهريًا.  دينارًا   366
 )%4.4( كانت  والتي   2012 و   2011 املا�صيني  العامني  خالل 
و)4.8%( على التوايل، فان خط الفقر يف الأردن لالأ�صرة املعيارية 
يبلغ )400( دينار �صهريًا. والأرقام الر�صمية تفيد ان )72%( من 
العاملني وم�صرتكي ال�صمان الجتماعي يح�صلون على رواتب �صهرية 
تبلغ 400 دينار فما دون. ومعدل الأجور يف الأردن يبلغ 412 دينارًا. 
وتوؤكد الأرقام ال�صادرة عن دائرة الإح�صاءات العامة ال�صادرة نهاية 
من   %  44.6 اأن  اأ�صارت  عندما  ال�صعب  الواقع  هذا   2012 عام 
امل�صتغلني الردنيني تقل رواتبهم ال�صهرية عن 300 دينار. وان ن�صبة 
الردنيني،  امل�صتغلني  من تقل رواتبهم عن 500 دينار 89.4 % من 
فيما تبلغ ن�صبة من تزيد رواتبهم على 500 دينار 10.6 %. مبعنى 
الأ�صا�صية  حاجاتها  تغطي  اأن  ت�صتطيع  ل  الأردنية  الأ�صر  غالبية  اأن 
الغذائية وغري الغذائية. حيث ان قراءة متفح�صة لهذه الأرقام كافية 
الأجور.  حت�صني  اىل  الهادفة  العمالية  الحتجاجات  كثافة  لتف�صري 
 190 البالغ  الأردن  لالأجور يف  الأدنى  احلد  انخفا�ص  لذلك  ي�صاف 

دينارًا �صهريًا والذي يقل عن ن�صف خط الفقر املطلق.

يف  العاملني  لغالبية  العمل  �صروط  م�صتوى  تراجع  جانب  اىل  هذا 
باحلقوق  العمال  من  وا�صعة  قطاعات  متتع  عدم  حيث  من  الأردن 
والتي  الأردنية  العمل  ت�صريعات  التي ن�صت عليها  الأ�صا�صية  العمالية 
ت�صمل �صاعات العمل اليومية والإجازات ال�صنوية واملر�صية والر�صمية 
التاأمينات  من  وال�صتفادة  املهنية  وال�صالمة  ال�صحة  و�صائل  وتوفر 

الحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقاً لقطاع العمل

املتعطلون عن العملالقطاع اخلا�سالقطاع العام

%49.8

%42.7

%7.5

االحتجاجات العمالية في األردن عام 2012
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الجتماعية التي توفرها املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان الجتماعي وغياب 
44 باملائة من  التاأمينات ال�صحية وغريها من �صروط العمل، اإذ اأن 
احلماية  ا�صكال  من  �صكل  باأي  يتمتعون  ل  الأردن  يف  باأجر  العاملني 

الجتماعية.

تال ذلك الحتجاجات املطالبة مبجموعة من املنافع جمتمعة �صملت 
وتنظيمها  العمل  �صاعات  حتديد  والعالوات  الأجور  زيادة  جانب  اىل 
امل�صميات  العمل، و�صرف مكافاأة نهاية اخلدمة، وتغيري  والتثبيت يف 
الوظيفية للعاملني يف بع�ص القطاعات، والحتجاج على غياب الأمن 
وامل�صتحقات  الرواتب  �صرف  يف  التاأخر  على  والحتجاج  الوظيفي، 

املالية.

والأنظمة  القوانني  بع�ص  �صد  العمالية  الحتجاجات  حافظت  كذلك 
والتعليمات على ذات الن�صبة املئوية التي كانت عليها يف عام 2011 
بواقع )11.0%(، وهي ت�صمل القرارات املتعلقة بتنظيم اآليات العمل 
وكذلك  حقوقهم  على  اعتداءات  ت�صكل  باأنها  العمال  اعتربها  والتي 
املطالبة  العمالية  الحتجاجات  ذلك  تال  الهيكلة.  اعادة  قرارات 
بفر�ص عمل قام بها متعطلون عن العمل والتي بلغت ن�صبتها 7.4 % 
بواقع 67 احتجاجًا، وهذا النوع من الحتجاجات ازداد عما كان عليه 

يف عام 2011، اإذ بلغت يف حينها  40 احتجاجًا.

�صيغة  )تغيري  بالعمل  بالتثبيت  املطالبة  العمالية  الحتجاجات  اأما 
 65 بواقع   %  7.2 ن�صبتها  بلغت  فقد  بالعمل(  اخلا�ص  التعاقد 
احتجاج، وكان تراجعها وا�صحًا مقارنة مع ال�صنة املا�صية التي بلغت 
85 احتجاجًا. هذا اإىل جانب عمليات الحتجاج على عمليات الف�صل 
اجلماعي من العمل والتي ا�صتمرت بذات امل�صتوى الذي كانت عليه يف 

عام 2011، بواقع 51 احتجاج. 

بتاأ�صي�ص  التي تطالب  العمالية  ن�صبة الحتجاجات  تراجعت  وقد  هذا 
 10 بلغت  اإذ  احلالية،  العمالية  النقابات  وباإ�صالح  جديدة  نقابات 
احتجاجات فقط مقارنة مع 38 احتجاج نفذت يف عام 2011، ويعود 
هذا الرتاجع  اىل �صببني: اولهما اأن العاملني الراغبني بت�صكيل نقابات 
اأما ال�صبب  جديدة يقومون بت�صكيلها دون احلاجة لتنفيذ ا�صرابات، 
عام  تنفيذها  مت  التي  الحتجاجات  من  جزءًا  اأن  اىل  فيعود  الثاين  
2011 لهذا الغر�ص قام بتنفيذها اللجان التح�صريية لنقابة املعلمني، 
وقد �صكلوا نقابتهم. ويف هذا ال�صياق فاإن غالبية العاملني يف الأردن 

حمرومون من حق التنظيم النقابي، ب�صبب الت�صريعات العمالية التي 
حترم قطاعات وا�صعة منهم من حق التنظيم النقابي لأ�صباب مرتبطة 
بالت�صريعات العمالية، فقانون العمل ونظام الت�صنيف املهني ال�صادر 
مبوجبه حدد املهن امل�صموح لها تاأ�صي�ص نقابات والنت�صاب اليها والتي 
اقت�صرت على �صبعة ع�صر نقابة مل يتم زيادتها منذ ما يقارب اأربعة 
من  العام  القطاع  يف  العاملني  مينع  املدنية  اخلدمة  ونظام  عقود، 

ت�صكيل نقابات خا�صة بهم.

 اجلدول رقم )4(
توزيع الحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقاً لأ�شباب الحتجاج

عدد أسباب االحتجاج
االحتجاجات

النسبة 
المئوية %

38542.7الأجور
جمموعة من املطالب 

15116.8»املنافع«
الحتجاج على الأنظمة 

10011.1والقوانني
املطالبة بتوفري فر�ص 

677.4عمل
املطالبة بالتثبيت يف 

657.2العمل
الحتجاج على الف�صل 

525.8من العمل
املطالبة باإ�صالح 

النقابات احلالية اأو 
تاأ�صي�ص نقابات جديدة

101.1

717.9اأخرى*
901100.0املجموع

التاأمني ال�صحي، توفري بيئة  وت�صمل توفري �صروط ال�صحة وال�صالمة املهنية،  عمل مالئمة، تعر�ص زمالء لالعتداء، تعار�ص م�صالح العاملني مع جهات اأخرى، * 
والعدالة يف الرتقيات ....الخ

إن موضوع انخفاض األجور والرواتب هو اكثر 
األسباب التي دفعت العمال الى تنفيذ 

احتجاجاتهم
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 اجلدول رقم )3(
الحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقاً لقطاع العمل

عدد نوع االحتجاج
االحتجاجات

النسبة 
المئوية %

44949.8القطاع العام
38542.7القطاع اخلا�ص

677.5املتعطلون عن العمل
901100.0املجموع

أسباب االحتجاجات العمالية:
الحتجاجات  زيادة  يف  �صاهمت  التي  الأ�صباب  من  العديد  هناك 
العمالية عام 2012 خا�صة بعد الرتفاع امللحوظ لها يف عام 2011، 
 )4( رقم  اجلدول  يف  الواردة  لالأرقام  �صريعة  قراءة  خالل  ومن 
التي  الأ�صباب  اكرث  والرواتب هو  الأجور  انخفا�ص  ان مو�صوع  يت�صح 
دفعت العاملني اىل تنفيذ احتجاجاتهم، حيث اأن ما يزيد عن ن�صف 
انخفا�ص  على  العاملني  احتجاج  ب�صبب  كانت  العمالية  الحتجاجات 
اجورهم، فاإىل جانب اأن )42.7%( من الحتجاجات كانت تطالب 
برفع الأجور والعالوات، فاإن ما يقارب ن�صف الحتجاجات العمالية 
عالقة  له  منها  جزء  كان  املنافع  من  مبجموعة  تطالب  كانت  التي 

بالأجور والعالوات. 

العاملون في القطاع العام أكثر جرأة من 
العاملين في القطاع الخاص في التعبير عن 

أنفسهم

وهذا الأمر لي�ص مب�صتغرب، لأن اأحد اأهم التحديات والختاللت التي 
اإذ  الأجور،  معدلت  انخفا�ص  هو  الأردن  يف  العمل  �صوق  منها  يعاين 
خطر  حتت  تقع  الأردن  يف  العاملني  اأجور  ارباع  ثالثة  يقارب  ما  اأن 
الفقر املطلق ح�صب الأرقام الر�صمية ال�صادرة عن دائرة الإح�صاءات 
الفقر  خط  بلغ  فقد  الجتماعي،  لل�صمان  العامة  واملوؤ�ص�صة  العامة 
املطلق )الغذائي وغري الغذائي( يف الأردن يف عام 2010 )813.7( 
دينار للفرد �صنويًا، ولالأ�صرة املعيارية املكونة من 5.4 فرد فانه يبلغ 
الت�صخم  العتبار معدلت  بعني  اأخذنا  ما  واذا  �صهريًا.  دينارًا   366
 )%4.4( كانت  والتي   2012 و   2011 املا�صيني  العامني  خالل 
و)4.8%( على التوايل، فان خط الفقر يف الأردن لالأ�صرة املعيارية 
يبلغ )400( دينار �صهريًا. والأرقام الر�صمية تفيد ان )72%( من 
العاملني وم�صرتكي ال�صمان الجتماعي يح�صلون على رواتب �صهرية 
تبلغ 400 دينار فما دون. ومعدل الأجور يف الأردن يبلغ 412 دينارًا. 
وتوؤكد الأرقام ال�صادرة عن دائرة الإح�صاءات العامة ال�صادرة نهاية 
من   %  44.6 اأن  اأ�صارت  عندما  ال�صعب  الواقع  هذا   2012 عام 
امل�صتغلني الردنيني تقل رواتبهم ال�صهرية عن 300 دينار. وان ن�صبة 
الردنيني،  امل�صتغلني  من تقل رواتبهم عن 500 دينار 89.4 % من 
فيما تبلغ ن�صبة من تزيد رواتبهم على 500 دينار 10.6 %. مبعنى 
الأ�صا�صية  حاجاتها  تغطي  اأن  ت�صتطيع  ل  الأردنية  الأ�صر  غالبية  اأن 
الغذائية وغري الغذائية. حيث ان قراءة متفح�صة لهذه الأرقام كافية 
الأجور.  حت�صني  اىل  الهادفة  العمالية  الحتجاجات  كثافة  لتف�صري 
 190 البالغ  الأردن  لالأجور يف  الأدنى  احلد  انخفا�ص  لذلك  ي�صاف 

دينارًا �صهريًا والذي يقل عن ن�صف خط الفقر املطلق.

يف  العاملني  لغالبية  العمل  �صروط  م�صتوى  تراجع  جانب  اىل  هذا 
باحلقوق  العمال  من  وا�صعة  قطاعات  متتع  عدم  حيث  من  الأردن 
والتي  الأردنية  العمل  ت�صريعات  التي ن�صت عليها  الأ�صا�صية  العمالية 
ت�صمل �صاعات العمل اليومية والإجازات ال�صنوية واملر�صية والر�صمية 
التاأمينات  من  وال�صتفادة  املهنية  وال�صالمة  ال�صحة  و�صائل  وتوفر 

الحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقاً لقطاع العمل

املتعطلون عن العملالقطاع اخلا�سالقطاع العام

%49.8

%42.7

%7.5

االحتجاجات العمالية في األردن عام 2012
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الجتماعية التي توفرها املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان الجتماعي وغياب 
44 باملائة من  التاأمينات ال�صحية وغريها من �صروط العمل، اإذ اأن 
احلماية  ا�صكال  من  �صكل  باأي  يتمتعون  ل  الأردن  يف  باأجر  العاملني 

الجتماعية.

تال ذلك الحتجاجات املطالبة مبجموعة من املنافع جمتمعة �صملت 
وتنظيمها  العمل  �صاعات  حتديد  والعالوات  الأجور  زيادة  جانب  اىل 
امل�صميات  العمل، و�صرف مكافاأة نهاية اخلدمة، وتغيري  والتثبيت يف 
الوظيفية للعاملني يف بع�ص القطاعات، والحتجاج على غياب الأمن 
وامل�صتحقات  الرواتب  �صرف  يف  التاأخر  على  والحتجاج  الوظيفي، 

املالية.

والأنظمة  القوانني  بع�ص  �صد  العمالية  الحتجاجات  حافظت  كذلك 
والتعليمات على ذات الن�صبة املئوية التي كانت عليها يف عام 2011 
بواقع )11.0%(، وهي ت�صمل القرارات املتعلقة بتنظيم اآليات العمل 
وكذلك  حقوقهم  على  اعتداءات  ت�صكل  باأنها  العمال  اعتربها  والتي 
املطالبة  العمالية  الحتجاجات  ذلك  تال  الهيكلة.  اعادة  قرارات 
بفر�ص عمل قام بها متعطلون عن العمل والتي بلغت ن�صبتها 7.4 % 
بواقع 67 احتجاجًا، وهذا النوع من الحتجاجات ازداد عما كان عليه 

يف عام 2011، اإذ بلغت يف حينها  40 احتجاجًا.

�صيغة  )تغيري  بالعمل  بالتثبيت  املطالبة  العمالية  الحتجاجات  اأما 
 65 بواقع   %  7.2 ن�صبتها  بلغت  فقد  بالعمل(  اخلا�ص  التعاقد 
احتجاج، وكان تراجعها وا�صحًا مقارنة مع ال�صنة املا�صية التي بلغت 
85 احتجاجًا. هذا اإىل جانب عمليات الحتجاج على عمليات الف�صل 
اجلماعي من العمل والتي ا�صتمرت بذات امل�صتوى الذي كانت عليه يف 

عام 2011، بواقع 51 احتجاج. 

بتاأ�صي�ص  التي تطالب  العمالية  ن�صبة الحتجاجات  تراجعت  وقد  هذا 
 10 بلغت  اإذ  احلالية،  العمالية  النقابات  وباإ�صالح  جديدة  نقابات 
احتجاجات فقط مقارنة مع 38 احتجاج نفذت يف عام 2011، ويعود 
هذا الرتاجع  اىل �صببني: اولهما اأن العاملني الراغبني بت�صكيل نقابات 
اأما ال�صبب  جديدة يقومون بت�صكيلها دون احلاجة لتنفيذ ا�صرابات، 
عام  تنفيذها  مت  التي  الحتجاجات  من  جزءًا  اأن  اىل  فيعود  الثاين  
2011 لهذا الغر�ص قام بتنفيذها اللجان التح�صريية لنقابة املعلمني، 
وقد �صكلوا نقابتهم. ويف هذا ال�صياق فاإن غالبية العاملني يف الأردن 

حمرومون من حق التنظيم النقابي، ب�صبب الت�صريعات العمالية التي 
حترم قطاعات وا�صعة منهم من حق التنظيم النقابي لأ�صباب مرتبطة 
بالت�صريعات العمالية، فقانون العمل ونظام الت�صنيف املهني ال�صادر 
مبوجبه حدد املهن امل�صموح لها تاأ�صي�ص نقابات والنت�صاب اليها والتي 
اقت�صرت على �صبعة ع�صر نقابة مل يتم زيادتها منذ ما يقارب اأربعة 
من  العام  القطاع  يف  العاملني  مينع  املدنية  اخلدمة  ونظام  عقود، 

ت�صكيل نقابات خا�صة بهم.
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العمالية  االحتجاجات  ان  القول  ميكن  التقرير  يف  جاء  ما  اىل  ا�صتنادا 
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يف �صوء النتائج التي مت التو�صل اليها فاإن فريق املر�صد العمايل يقدم 
التو�صيات التالية:

�صرورة تطبيق مبادئ ومعايري العمل الالئق مبختلف عنا�صره على   .1
جميع العاملني يف االأردن.

والعام  القطاعني  يف  االأجور  م�صتويات  يف  النظر  اعادة  �صرورة   .2
واخلا�س باجتاه زيادتها الأن م�صتوياتها منخف�صة جدا اذا ما اأخذ 
بعني االعتبار خط الفقر املطلق املعلن عنه، و�صرورة ربط االأجور 

مبعدالت الت�صخم.

اأن  اإذ  لالأجور،  االأدنى  باحلد  ب�صكل ملمو�س  النظر  اعادة  �صرورة   .3
م�صتواه يقل عن ن�صف خط الفقر املطلق، و�صرورة ربطه مبعدالت 

الت�صخم.

�صرورة و�صع حد اأعلى لالأجور، اذ انه ويف ذات الوقت الذي   .4
تقل فيه رواتب ما يقارب ثلثي العاملني باأجر يف االأردن عن 400 دينار 
�صهريًا، فاإن هنالك العديد من كبار املوظفني يعملون يف ذات املوؤ�ص�صات 
االأمر  رواتب مرتفعة جدًا،  واخلا�س يح�صلون على  العام  القطاعني  يف 

الذي يزيد من م�صتويات التفاوت االجتماعي. 

الخالصة والتوصيات
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الجتماعية التي توفرها املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان الجتماعي وغياب 
44 باملائة من  التاأمينات ال�صحية وغريها من �صروط العمل، اإذ اأن 
احلماية  ا�صكال  من  �صكل  باأي  يتمتعون  ل  الأردن  يف  باأجر  العاملني 

الجتماعية.

تال ذلك الحتجاجات املطالبة مبجموعة من املنافع جمتمعة �صملت 
وتنظيمها  العمل  �صاعات  حتديد  والعالوات  الأجور  زيادة  جانب  اىل 
امل�صميات  العمل، و�صرف مكافاأة نهاية اخلدمة، وتغيري  والتثبيت يف 
الوظيفية للعاملني يف بع�ص القطاعات، والحتجاج على غياب الأمن 
وامل�صتحقات  الرواتب  �صرف  يف  التاأخر  على  والحتجاج  الوظيفي، 

املالية.

والأنظمة  القوانني  بع�ص  �صد  العمالية  الحتجاجات  حافظت  كذلك 
والتعليمات على ذات الن�صبة املئوية التي كانت عليها يف عام 2011 
بواقع )11.0%(، وهي ت�صمل القرارات املتعلقة بتنظيم اآليات العمل 
وكذلك  حقوقهم  على  اعتداءات  ت�صكل  باأنها  العمال  اعتربها  والتي 
املطالبة  العمالية  الحتجاجات  ذلك  تال  الهيكلة.  اعادة  قرارات 
بفر�ص عمل قام بها متعطلون عن العمل والتي بلغت ن�صبتها 7.4 % 
بواقع 67 احتجاجًا، وهذا النوع من الحتجاجات ازداد عما كان عليه 

يف عام 2011، اإذ بلغت يف حينها  40 احتجاجًا.

�صيغة  )تغيري  بالعمل  بالتثبيت  املطالبة  العمالية  الحتجاجات  اأما 
 65 بواقع   %  7.2 ن�صبتها  بلغت  فقد  بالعمل(  اخلا�ص  التعاقد 
احتجاج، وكان تراجعها وا�صحًا مقارنة مع ال�صنة املا�صية التي بلغت 
85 احتجاجًا. هذا اإىل جانب عمليات الحتجاج على عمليات الف�صل 
اجلماعي من العمل والتي ا�صتمرت بذات امل�صتوى الذي كانت عليه يف 

عام 2011، بواقع 51 احتجاج. 

بتاأ�صي�ص  التي تطالب  العمالية  ن�صبة الحتجاجات  تراجعت  وقد  هذا 
 10 بلغت  اإذ  احلالية،  العمالية  النقابات  وباإ�صالح  جديدة  نقابات 
احتجاجات فقط مقارنة مع 38 احتجاج نفذت يف عام 2011، ويعود 
هذا الرتاجع  اىل �صببني: اولهما اأن العاملني الراغبني بت�صكيل نقابات 
اأما ال�صبب  جديدة يقومون بت�صكيلها دون احلاجة لتنفيذ ا�صرابات، 
عام  تنفيذها  مت  التي  الحتجاجات  من  جزءًا  اأن  اىل  فيعود  الثاين  
2011 لهذا الغر�ص قام بتنفيذها اللجان التح�صريية لنقابة املعلمني، 
وقد �صكلوا نقابتهم. ويف هذا ال�صياق فاإن غالبية العاملني يف الأردن 

حمرومون من حق التنظيم النقابي، ب�صبب الت�صريعات العمالية التي 
حترم قطاعات وا�صعة منهم من حق التنظيم النقابي لأ�صباب مرتبطة 
بالت�صريعات العمالية، فقانون العمل ونظام الت�صنيف املهني ال�صادر 
مبوجبه حدد املهن امل�صموح لها تاأ�صي�ص نقابات والنت�صاب اليها والتي 
اقت�صرت على �صبعة ع�صر نقابة مل يتم زيادتها منذ ما يقارب اأربعة 
من  العام  القطاع  يف  العاملني  مينع  املدنية  اخلدمة  ونظام  عقود، 

ت�صكيل نقابات خا�صة بهم.
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بالت�صريعات العمالية، فقانون العمل ونظام الت�صنيف املهني ال�صادر 
مبوجبه حدد املهن امل�صموح لها تاأ�صي�ص نقابات والنت�صاب اليها والتي 
اقت�صرت على �صبعة ع�صر نقابة مل يتم زيادتها منذ ما يقارب اأربعة 
من  العام  القطاع  يف  العاملني  مينع  املدنية  اخلدمة  ونظام  عقود، 

ت�صكيل نقابات خا�صة بهم.

 اجلدول رقم )4(
توزيع الحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقاً لأ�شباب الحتجاج

عدد أسباب االحتجاج
االحتجاجات

النسبة 
المئوية %

38542.7الأجور
جمموعة من املطالب 

15116.8»املنافع«
الحتجاج على الأنظمة 

10011.1والقوانني
املطالبة بتوفري فر�ص 

677.4عمل
املطالبة بالتثبيت يف 

657.2العمل
الحتجاج على الف�صل 

525.8من العمل
املطالبة باإ�صالح 

النقابات احلالية اأو 
تاأ�صي�ص نقابات جديدة

101.1

717.9اأخرى*
901100.0املجموع

التاأمني ال�صحي، توفري بيئة  وت�صمل توفري �صروط ال�صحة وال�صالمة املهنية،  عمل مالئمة، تعر�ص زمالء لالعتداء، تعار�ص م�صالح العاملني مع جهات اأخرى، * 
والعدالة يف الرتقيات ....الخ

إن موضوع انخفاض األجور والرواتب هو اكثر 
األسباب التي دفعت العمال الى تنفيذ 

احتجاجاتهم
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�صرورة تو�صيع مظلة ال�صمان االجتماعي لت�صمل جميع العاملني يف   .5
44% من العاملني يف االأردن ال يتمتعون باأي �صكل  اأن  اإذ  االأردن، 
ل�صمول  �صرورة  هنالك  كذلك  االجتماعية،  احلماية  ا�صكال  من 
الأن  ال�صحي،  التامني  مبظلة  االجتماعي  ال�صمان  م�صرتكي  جميع 
ما يقارب ن�صف العاملني يف االأردن ال يتمتعون بالتاأمني ال�صحي، 
وما يقارب ثلث املواطنني ال يتمتعون باأي �صكل من اأ�صكال التاأمني 

ال�صحي.

واملتعلقة  االأردين  العمل  قانون  من   31 املادة  ن�س  تعديل  �صرورة   .6
باإعادة هيكلة املوؤ�ص�صات والتي ت�صمح بعمليات الف�صل اجلماعي من 

العمل.

النقابات  بت�صكيل  املتعلقة  العمل  قانون  ن�صو�س  تعديل  �صرورة   .7
العمالية وال�صماح جلميع العاملني باأجر يف االأردن بت�صكيل نقاباتهم 
بحرية، وتلغي احتكار متثيل العمال من النقابات العمالية القائمة 
بتجديد  ت�صمح  وال  الدميقراطي،  العمل  قواعد  الأب�صط  تفتقر  التي 
التعديالت  مع  متوائمة  القانون  ن�صو�س  ولت�صبح  قياداتها، 
النقابات  تاأ�صي�س  عملية  ولتن�صجم  موؤخرا،  جرت  التي  الد�صتورية 
العمالية مع ن�صو�س العهد الدويل للحقوق االقت�صادية واالجتماعية 
الر�صمية،  ون�صره يف اجلريدة  االأردن  عليه  �صادق  الذي  والثقافية 
مع �صرورة اال�صراع بامل�صادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية 
فالقيود  التنظيم،  حق  وحماية  النقابية  باحلرية  املتعلقة   87 رقم 
نقابات  ت�صكيل  من  بحرمانهم  االأردن  يف  العاملني  على  املفرو�صة 
اجراء  واملطلوب  النقابات  هذه  ت�صكيل  من  متنعهم  مل  عمالية 

تعديالت على القانون تعرتف باالأمر الواقع.

للعاملني يف  لي�صمح  املدنية  اخلدمة  نظام  ن�صو�س  تعديل  �صرورة   .8
حقوقهم  ي�صمن  ومبا  بحرية  نقاباتهم  تاأ�صي�س  من  العام  القطاع 
عام  يف  جرت  التي  الد�صتورية  التعديالت  يف  عليها  املن�صو�س 
 ،2013 لعام   6 رقم  التف�صري  الد�صتورية  املحكمة  وقرار   2011
والذي �صمن للعاملني يف القطاع العام حق ت�صكيل نقابات خا�صة 
االقت�صادية  للحقوق  الدويل  العهد  ن�صو�س  مع  ولتن�صجم  بهم، 

واالجتماعية والثقافية الذي �صادق عليه االأردن ون�صره يف اجلريدة 
االدارات  بني  جماعية  مفاو�صة  بوجود  ي�صمح  ومبا  الر�صمية. 
مع  التعامل  يتم  اأن  املعقول  غري  من  الأنه  والعاملني،  احلكومية 
االحتجاجات العمالية يف القطاع العام باعتبارها تغيبا عن العمل 

ي�صتحق العقوبة.

�صرورة تعديل ن�صو�س قانون العمل املتعلقة مبفهوم النزاع العمايل   .9
يف  الذريع  ف�صلها  اثبتت  والتي  العمالية،  النزاعات  ت�صوية  واآليات 
مطلوبا  وبات  املتفاقمة،  العمالية  للنزاعات  عادلة  حلول  ايجاد 
اآليات وتقنيات جديدة لت�صوية النزاعات العمالية، ومبا  ا�صتخدام 
ين�صجم مع ن�صو�س اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 املتعلقة 

بحق التنظيم واملفاو�صة اجلماعية.

�صرورة زيادة فاعلية عمليات التفتي�س التي تقوم بها وزارة العمل   .10
على �صوق العمل ل�صمان تطبيق ن�صو�س قانون العمل، وهذا يتطلب 
زيادة خم�ص�صات وزارة العمل يف املوازنة العامة، ليت�صنى للوزارة 

زيادة اعداد املفت�صني وتطوير قدراتهم التفتي�صية.
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 اجلدول رقم )3(
الحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقاً لقطاع العمل

عدد نوع االحتجاج
االحتجاجات

النسبة 
المئوية %

44949.8القطاع العام
38542.7القطاع اخلا�ص

677.5املتعطلون عن العمل
901100.0املجموع

أسباب االحتجاجات العمالية:
الحتجاجات  زيادة  يف  �صاهمت  التي  الأ�صباب  من  العديد  هناك 
العمالية عام 2012 خا�صة بعد الرتفاع امللحوظ لها يف عام 2011، 
 )4( رقم  اجلدول  يف  الواردة  لالأرقام  �صريعة  قراءة  خالل  ومن 
التي  الأ�صباب  اكرث  والرواتب هو  الأجور  انخفا�ص  ان مو�صوع  يت�صح 
دفعت العاملني اىل تنفيذ احتجاجاتهم، حيث اأن ما يزيد عن ن�صف 
انخفا�ص  على  العاملني  احتجاج  ب�صبب  كانت  العمالية  الحتجاجات 
اجورهم، فاإىل جانب اأن )42.7%( من الحتجاجات كانت تطالب 
برفع الأجور والعالوات، فاإن ما يقارب ن�صف الحتجاجات العمالية 
عالقة  له  منها  جزء  كان  املنافع  من  مبجموعة  تطالب  كانت  التي 

بالأجور والعالوات. 

العاملون في القطاع العام أكثر جرأة من 
العاملين في القطاع الخاص في التعبير عن 

أنفسهم

وهذا الأمر لي�ص مب�صتغرب، لأن اأحد اأهم التحديات والختاللت التي 
اإذ  الأجور،  معدلت  انخفا�ص  هو  الأردن  يف  العمل  �صوق  منها  يعاين 
خطر  حتت  تقع  الأردن  يف  العاملني  اأجور  ارباع  ثالثة  يقارب  ما  اأن 
الفقر املطلق ح�صب الأرقام الر�صمية ال�صادرة عن دائرة الإح�صاءات 
الفقر  خط  بلغ  فقد  الجتماعي،  لل�صمان  العامة  واملوؤ�ص�صة  العامة 
املطلق )الغذائي وغري الغذائي( يف الأردن يف عام 2010 )813.7( 
دينار للفرد �صنويًا، ولالأ�صرة املعيارية املكونة من 5.4 فرد فانه يبلغ 
الت�صخم  العتبار معدلت  بعني  اأخذنا  ما  واذا  �صهريًا.  دينارًا   366
 )%4.4( كانت  والتي   2012 و   2011 املا�صيني  العامني  خالل 
و)4.8%( على التوايل، فان خط الفقر يف الأردن لالأ�صرة املعيارية 
يبلغ )400( دينار �صهريًا. والأرقام الر�صمية تفيد ان )72%( من 
العاملني وم�صرتكي ال�صمان الجتماعي يح�صلون على رواتب �صهرية 
تبلغ 400 دينار فما دون. ومعدل الأجور يف الأردن يبلغ 412 دينارًا. 
وتوؤكد الأرقام ال�صادرة عن دائرة الإح�صاءات العامة ال�صادرة نهاية 
من   %  44.6 اأن  اأ�صارت  عندما  ال�صعب  الواقع  هذا   2012 عام 
امل�صتغلني الردنيني تقل رواتبهم ال�صهرية عن 300 دينار. وان ن�صبة 
الردنيني،  امل�صتغلني  من تقل رواتبهم عن 500 دينار 89.4 % من 
فيما تبلغ ن�صبة من تزيد رواتبهم على 500 دينار 10.6 %. مبعنى 
الأ�صا�صية  حاجاتها  تغطي  اأن  ت�صتطيع  ل  الأردنية  الأ�صر  غالبية  اأن 
الغذائية وغري الغذائية. حيث ان قراءة متفح�صة لهذه الأرقام كافية 
الأجور.  حت�صني  اىل  الهادفة  العمالية  الحتجاجات  كثافة  لتف�صري 
 190 البالغ  الأردن  لالأجور يف  الأدنى  احلد  انخفا�ص  لذلك  ي�صاف 

دينارًا �صهريًا والذي يقل عن ن�صف خط الفقر املطلق.

يف  العاملني  لغالبية  العمل  �صروط  م�صتوى  تراجع  جانب  اىل  هذا 
باحلقوق  العمال  من  وا�صعة  قطاعات  متتع  عدم  حيث  من  الأردن 
والتي  الأردنية  العمل  ت�صريعات  التي ن�صت عليها  الأ�صا�صية  العمالية 
ت�صمل �صاعات العمل اليومية والإجازات ال�صنوية واملر�صية والر�صمية 
التاأمينات  من  وال�صتفادة  املهنية  وال�صالمة  ال�صحة  و�صائل  وتوفر 

الحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقاً لقطاع العمل

املتعطلون عن العملالقطاع اخلا�سالقطاع العام

%49.8

%42.7

%7.5

االحتجاجات العمالية في األردن عام 2012

9مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

الجتماعية التي توفرها املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان الجتماعي وغياب 
44 باملائة من  التاأمينات ال�صحية وغريها من �صروط العمل، اإذ اأن 
احلماية  ا�صكال  من  �صكل  باأي  يتمتعون  ل  الأردن  يف  باأجر  العاملني 

الجتماعية.

تال ذلك الحتجاجات املطالبة مبجموعة من املنافع جمتمعة �صملت 
وتنظيمها  العمل  �صاعات  حتديد  والعالوات  الأجور  زيادة  جانب  اىل 
امل�صميات  العمل، و�صرف مكافاأة نهاية اخلدمة، وتغيري  والتثبيت يف 
الوظيفية للعاملني يف بع�ص القطاعات، والحتجاج على غياب الأمن 
وامل�صتحقات  الرواتب  �صرف  يف  التاأخر  على  والحتجاج  الوظيفي، 

املالية.

والأنظمة  القوانني  بع�ص  �صد  العمالية  الحتجاجات  حافظت  كذلك 
والتعليمات على ذات الن�صبة املئوية التي كانت عليها يف عام 2011 
بواقع )11.0%(، وهي ت�صمل القرارات املتعلقة بتنظيم اآليات العمل 
وكذلك  حقوقهم  على  اعتداءات  ت�صكل  باأنها  العمال  اعتربها  والتي 
املطالبة  العمالية  الحتجاجات  ذلك  تال  الهيكلة.  اعادة  قرارات 
بفر�ص عمل قام بها متعطلون عن العمل والتي بلغت ن�صبتها 7.4 % 
بواقع 67 احتجاجًا، وهذا النوع من الحتجاجات ازداد عما كان عليه 

يف عام 2011، اإذ بلغت يف حينها  40 احتجاجًا.

�صيغة  )تغيري  بالعمل  بالتثبيت  املطالبة  العمالية  الحتجاجات  اأما 
 65 بواقع   %  7.2 ن�صبتها  بلغت  فقد  بالعمل(  اخلا�ص  التعاقد 
احتجاج، وكان تراجعها وا�صحًا مقارنة مع ال�صنة املا�صية التي بلغت 
85 احتجاجًا. هذا اإىل جانب عمليات الحتجاج على عمليات الف�صل 
اجلماعي من العمل والتي ا�صتمرت بذات امل�صتوى الذي كانت عليه يف 

عام 2011، بواقع 51 احتجاج. 

بتاأ�صي�ص  التي تطالب  العمالية  ن�صبة الحتجاجات  تراجعت  وقد  هذا 
 10 بلغت  اإذ  احلالية،  العمالية  النقابات  وباإ�صالح  جديدة  نقابات 
احتجاجات فقط مقارنة مع 38 احتجاج نفذت يف عام 2011، ويعود 
هذا الرتاجع  اىل �صببني: اولهما اأن العاملني الراغبني بت�صكيل نقابات 
اأما ال�صبب  جديدة يقومون بت�صكيلها دون احلاجة لتنفيذ ا�صرابات، 
عام  تنفيذها  مت  التي  الحتجاجات  من  جزءًا  اأن  اىل  فيعود  الثاين  
2011 لهذا الغر�ص قام بتنفيذها اللجان التح�صريية لنقابة املعلمني، 
وقد �صكلوا نقابتهم. ويف هذا ال�صياق فاإن غالبية العاملني يف الأردن 

حمرومون من حق التنظيم النقابي، ب�صبب الت�صريعات العمالية التي 
حترم قطاعات وا�صعة منهم من حق التنظيم النقابي لأ�صباب مرتبطة 
بالت�صريعات العمالية، فقانون العمل ونظام الت�صنيف املهني ال�صادر 
مبوجبه حدد املهن امل�صموح لها تاأ�صي�ص نقابات والنت�صاب اليها والتي 
اقت�صرت على �صبعة ع�صر نقابة مل يتم زيادتها منذ ما يقارب اأربعة 
من  العام  القطاع  يف  العاملني  مينع  املدنية  اخلدمة  ونظام  عقود، 

ت�صكيل نقابات خا�صة بهم.

 اجلدول رقم )4(
توزيع الحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقاً لأ�شباب الحتجاج

عدد أسباب االحتجاج
االحتجاجات

النسبة 
المئوية %

38542.7الأجور
جمموعة من املطالب 

15116.8»املنافع«
الحتجاج على الأنظمة 

10011.1والقوانني
املطالبة بتوفري فر�ص 

677.4عمل
املطالبة بالتثبيت يف 

657.2العمل
الحتجاج على الف�صل 

525.8من العمل
املطالبة باإ�صالح 

النقابات احلالية اأو 
تاأ�صي�ص نقابات جديدة

101.1

717.9اأخرى*
901100.0املجموع

التاأمني ال�صحي، توفري بيئة  وت�صمل توفري �صروط ال�صحة وال�صالمة املهنية،  عمل مالئمة، تعر�ص زمالء لالعتداء، تعار�ص م�صالح العاملني مع جهات اأخرى، * 
والعدالة يف الرتقيات ....الخ

إن موضوع انخفاض األجور والرواتب هو اكثر 
األسباب التي دفعت العمال الى تنفيذ 

احتجاجاتهم
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 اجلدول رقم )3(
الحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقاً لقطاع العمل

عدد نوع االحتجاج
االحتجاجات

النسبة 
المئوية %

44949.8القطاع العام
38542.7القطاع اخلا�ص

677.5املتعطلون عن العمل
901100.0املجموع

أسباب االحتجاجات العمالية:
الحتجاجات  زيادة  يف  �صاهمت  التي  الأ�صباب  من  العديد  هناك 
العمالية عام 2012 خا�صة بعد الرتفاع امللحوظ لها يف عام 2011، 
 )4( رقم  اجلدول  يف  الواردة  لالأرقام  �صريعة  قراءة  خالل  ومن 
التي  الأ�صباب  اكرث  والرواتب هو  الأجور  انخفا�ص  ان مو�صوع  يت�صح 
دفعت العاملني اىل تنفيذ احتجاجاتهم، حيث اأن ما يزيد عن ن�صف 
انخفا�ص  على  العاملني  احتجاج  ب�صبب  كانت  العمالية  الحتجاجات 
اجورهم، فاإىل جانب اأن )42.7%( من الحتجاجات كانت تطالب 
برفع الأجور والعالوات، فاإن ما يقارب ن�صف الحتجاجات العمالية 
عالقة  له  منها  جزء  كان  املنافع  من  مبجموعة  تطالب  كانت  التي 

بالأجور والعالوات. 

العاملون في القطاع العام أكثر جرأة من 
العاملين في القطاع الخاص في التعبير عن 

أنفسهم

وهذا الأمر لي�ص مب�صتغرب، لأن اأحد اأهم التحديات والختاللت التي 
اإذ  الأجور،  معدلت  انخفا�ص  هو  الأردن  يف  العمل  �صوق  منها  يعاين 
خطر  حتت  تقع  الأردن  يف  العاملني  اأجور  ارباع  ثالثة  يقارب  ما  اأن 
الفقر املطلق ح�صب الأرقام الر�صمية ال�صادرة عن دائرة الإح�صاءات 
الفقر  خط  بلغ  فقد  الجتماعي،  لل�صمان  العامة  واملوؤ�ص�صة  العامة 
املطلق )الغذائي وغري الغذائي( يف الأردن يف عام 2010 )813.7( 
دينار للفرد �صنويًا، ولالأ�صرة املعيارية املكونة من 5.4 فرد فانه يبلغ 
الت�صخم  العتبار معدلت  بعني  اأخذنا  ما  واذا  �صهريًا.  دينارًا   366
 )%4.4( كانت  والتي   2012 و   2011 املا�صيني  العامني  خالل 
و)4.8%( على التوايل، فان خط الفقر يف الأردن لالأ�صرة املعيارية 
يبلغ )400( دينار �صهريًا. والأرقام الر�صمية تفيد ان )72%( من 
العاملني وم�صرتكي ال�صمان الجتماعي يح�صلون على رواتب �صهرية 
تبلغ 400 دينار فما دون. ومعدل الأجور يف الأردن يبلغ 412 دينارًا. 
وتوؤكد الأرقام ال�صادرة عن دائرة الإح�صاءات العامة ال�صادرة نهاية 
من   %  44.6 اأن  اأ�صارت  عندما  ال�صعب  الواقع  هذا   2012 عام 
امل�صتغلني الردنيني تقل رواتبهم ال�صهرية عن 300 دينار. وان ن�صبة 
الردنيني،  امل�صتغلني  من تقل رواتبهم عن 500 دينار 89.4 % من 
فيما تبلغ ن�صبة من تزيد رواتبهم على 500 دينار 10.6 %. مبعنى 
الأ�صا�صية  حاجاتها  تغطي  اأن  ت�صتطيع  ل  الأردنية  الأ�صر  غالبية  اأن 
الغذائية وغري الغذائية. حيث ان قراءة متفح�صة لهذه الأرقام كافية 
الأجور.  حت�صني  اىل  الهادفة  العمالية  الحتجاجات  كثافة  لتف�صري 
 190 البالغ  الأردن  لالأجور يف  الأدنى  احلد  انخفا�ص  لذلك  ي�صاف 

دينارًا �صهريًا والذي يقل عن ن�صف خط الفقر املطلق.

يف  العاملني  لغالبية  العمل  �صروط  م�صتوى  تراجع  جانب  اىل  هذا 
باحلقوق  العمال  من  وا�صعة  قطاعات  متتع  عدم  حيث  من  الأردن 
والتي  الأردنية  العمل  ت�صريعات  التي ن�صت عليها  الأ�صا�صية  العمالية 
ت�صمل �صاعات العمل اليومية والإجازات ال�صنوية واملر�صية والر�صمية 
التاأمينات  من  وال�صتفادة  املهنية  وال�صالمة  ال�صحة  و�صائل  وتوفر 

الحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقاً لقطاع العمل

املتعطلون عن العملالقطاع اخلا�سالقطاع العام

%49.8

%42.7

%7.5

االحتجاجات العمالية في األردن عام 2012

9مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

الجتماعية التي توفرها املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان الجتماعي وغياب 
44 باملائة من  التاأمينات ال�صحية وغريها من �صروط العمل، اإذ اأن 
احلماية  ا�صكال  من  �صكل  باأي  يتمتعون  ل  الأردن  يف  باأجر  العاملني 

الجتماعية.

تال ذلك الحتجاجات املطالبة مبجموعة من املنافع جمتمعة �صملت 
وتنظيمها  العمل  �صاعات  حتديد  والعالوات  الأجور  زيادة  جانب  اىل 
امل�صميات  العمل، و�صرف مكافاأة نهاية اخلدمة، وتغيري  والتثبيت يف 
الوظيفية للعاملني يف بع�ص القطاعات، والحتجاج على غياب الأمن 
وامل�صتحقات  الرواتب  �صرف  يف  التاأخر  على  والحتجاج  الوظيفي، 

املالية.

والأنظمة  القوانني  بع�ص  �صد  العمالية  الحتجاجات  حافظت  كذلك 
والتعليمات على ذات الن�صبة املئوية التي كانت عليها يف عام 2011 
بواقع )11.0%(، وهي ت�صمل القرارات املتعلقة بتنظيم اآليات العمل 
وكذلك  حقوقهم  على  اعتداءات  ت�صكل  باأنها  العمال  اعتربها  والتي 
املطالبة  العمالية  الحتجاجات  ذلك  تال  الهيكلة.  اعادة  قرارات 
بفر�ص عمل قام بها متعطلون عن العمل والتي بلغت ن�صبتها 7.4 % 
بواقع 67 احتجاجًا، وهذا النوع من الحتجاجات ازداد عما كان عليه 

يف عام 2011، اإذ بلغت يف حينها  40 احتجاجًا.

�صيغة  )تغيري  بالعمل  بالتثبيت  املطالبة  العمالية  الحتجاجات  اأما 
 65 بواقع   %  7.2 ن�صبتها  بلغت  فقد  بالعمل(  اخلا�ص  التعاقد 
احتجاج، وكان تراجعها وا�صحًا مقارنة مع ال�صنة املا�صية التي بلغت 
85 احتجاجًا. هذا اإىل جانب عمليات الحتجاج على عمليات الف�صل 
اجلماعي من العمل والتي ا�صتمرت بذات امل�صتوى الذي كانت عليه يف 

عام 2011، بواقع 51 احتجاج. 

بتاأ�صي�ص  التي تطالب  العمالية  ن�صبة الحتجاجات  تراجعت  وقد  هذا 
 10 بلغت  اإذ  احلالية،  العمالية  النقابات  وباإ�صالح  جديدة  نقابات 
احتجاجات فقط مقارنة مع 38 احتجاج نفذت يف عام 2011، ويعود 
هذا الرتاجع  اىل �صببني: اولهما اأن العاملني الراغبني بت�صكيل نقابات 
اأما ال�صبب  جديدة يقومون بت�صكيلها دون احلاجة لتنفيذ ا�صرابات، 
عام  تنفيذها  مت  التي  الحتجاجات  من  جزءًا  اأن  اىل  فيعود  الثاين  
2011 لهذا الغر�ص قام بتنفيذها اللجان التح�صريية لنقابة املعلمني، 
وقد �صكلوا نقابتهم. ويف هذا ال�صياق فاإن غالبية العاملني يف الأردن 

حمرومون من حق التنظيم النقابي، ب�صبب الت�صريعات العمالية التي 
حترم قطاعات وا�صعة منهم من حق التنظيم النقابي لأ�صباب مرتبطة 
بالت�صريعات العمالية، فقانون العمل ونظام الت�صنيف املهني ال�صادر 
مبوجبه حدد املهن امل�صموح لها تاأ�صي�ص نقابات والنت�صاب اليها والتي 
اقت�صرت على �صبعة ع�صر نقابة مل يتم زيادتها منذ ما يقارب اأربعة 
من  العام  القطاع  يف  العاملني  مينع  املدنية  اخلدمة  ونظام  عقود، 

ت�صكيل نقابات خا�صة بهم.

 اجلدول رقم )4(
توزيع الحتجاجات العمالية لعام 2012 وفقاً لأ�شباب الحتجاج

عدد أسباب االحتجاج
االحتجاجات

النسبة 
المئوية %

38542.7الأجور
جمموعة من املطالب 

15116.8»املنافع«
الحتجاج على الأنظمة 

10011.1والقوانني
املطالبة بتوفري فر�ص 

677.4عمل
املطالبة بالتثبيت يف 

657.2العمل
الحتجاج على الف�صل 

525.8من العمل
املطالبة باإ�صالح 

النقابات احلالية اأو 
تاأ�صي�ص نقابات جديدة

101.1

717.9اأخرى*
901100.0املجموع

التاأمني ال�صحي، توفري بيئة  وت�صمل توفري �صروط ال�صحة وال�صالمة املهنية،  عمل مالئمة، تعر�ص زمالء لالعتداء، تعار�ص م�صالح العاملني مع جهات اأخرى، * 
والعدالة يف الرتقيات ....الخ

إن موضوع انخفاض األجور والرواتب هو اكثر 
األسباب التي دفعت العمال الى تنفيذ 

احتجاجاتهم
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