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 مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

 المرصد العمالي األردني

2013االحتجاجات العمالية خالل األشهر التسعة األولى من عام   

 

 2013 ايلول 12عمان، 

احتجاجا، بزيادة  (743) رقما قياسيا جديدا،اذا بلغت 2013سجلت االحتجاجات العمالية خالل األشهر التسعة األوذل من عام 
. احتجاجا (691)واليت بلغت آنذاك 2012بادلائة مقارنة مع ما كانت عليو يف ذات الفرتة من عام  (7.5)قدرىا بزيادة قدرىا 

جاء ذلك يف التقرير الذي أصدره ادلرصد العمارل األردين التابع دلركز الفينيق للدراسات االقتصادية وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش 
 تركزت غالبية االحتجاجاتالعمالية يف اذ، 2013 ايربت األدلانية حول االحتجاجات العمالية لألشهر التسعة األوذل من العام احلارل

للعاملني يف القطاع (بادلائة36.0)احتجاجا وبنسبة  (267)احتجاجا،مقابل  (442)بواقع  ( بادلائة60.0)القطاع العام، بنسبة 
احتجاجا من رلمل االحتجاجات  (34)بواقع  ( بادلائة4.0)اخلاص، أما ادلتعطلون عن العمل فقد بلغت نسبة احتجاجاهتم 

. العمالية

أظهرت النتائج أن اإلضرابات احتلت ادلرتبة األوذل من بني أشكال االحتجاجات العماليةخالل األشهر التسعة األوذل من العام وبلغ و
األمر الذي يظهر أن اإلضراب كان اكثر األشكال اليت يلجأ إليها العمال  ( بادلائة57.7) إضراباً وبنسبة بلغت (428)عددىا 

لتحقيق مطالبهم كونو يشكل عامل ضغط مهم على أصحاب العمل لتحقيق ادلطالب العمالية بالنظر آللياتو اليت تقوم على مبدأ 
، ( بادلائة29.7)اعتصام وبنسبة بلغت (221)ويف ادلرتبة الثانية حلت االعتصامات بواقع. أساسس وىس وقق العمل إما كلياً أو جزئياً 

، فيما بلغ عدد زلاوالت االنتحار ألسباب ذات عالقة (بادلائة10.6)هتديد وبنسبة (79)تاله التهديد باالحتجاج وبلغ عددىا 
. ، ودل تسجل اية حالة انتحار فعلس منذ بداية العام( بادلائة2.0)زلالة وبنسبة  (14)بالعمل 

 من قبل العديد من التضييق عليهااالحتجاجات العمالية يف تزايد مستمر منذ اربع سنوات بالرغم من كل زلاوالت منع تنفيذىا وإن 
اصحاب العمل واالدارات احلكومية العليا، ورغم العقوبات الشديدة اليت تعرض ذلا قادة ىذه االحتجاجات، واليت كان آخرىا 

وقبلهم كانت . عمليات النقل التعسفس اليت قامت فيها احلكومة ألثنني من النشطاء النقابيني يف دائرة اجلمارك اذل وزاريت الزراعة والبيئة
اذل أن ىذه األساليب غري  األمر الذي يشري . العقوبات اليت تعرض ذلا العاملني يف دائرة اإلحصاءات العامة ووزارة العدل وغريىم
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واألجدى . رلدية يف احلد من ارتفاع وترية االحتجاجات، اليت تأيت كمؤشر على تراجع شروط العمل يف كال القطاعني اخلاص والعام
كان وما زال قيام احلكومة والقطاع اخلاص باالستجابة دلطالب العاملني من خالل حتسني شروط العمل وخاصة زيادة االجور اليت 

. تشكل السبب الرئيسس يف ازدياد أعداد االحتجاجات العمالية

، أظهر التقرير ان قضية اخنفاض األجور 2013وفيما يتعلق بأسباب االحتجاجات العمالية يف األشهر التسعة األوذل من العام اجلاري 
احتجاجاوبنسبة  (333)والرواتب جاء يف ادلرتبة األوذل كأكثر األسباب اليت دفعت العاملني إذل تنفيذ احتجاجاهتم،وبلغ عددىا 

، ويف ادلرتبة  (بادلائة23.8)احتجاجا وبنسبة  (177) ، يليها االحتجاج على األنظمة والقوانني بعدد بلغ (بادلائة44.8)بلغت 
، وتتمثل تلك (بادلائة10.9)احتجاجاوبنسبة (81)الثالثة االحتجاجات اليت تطالب مبجموعة من ادلطالب وادلنافع وبلغ عددىا 

ادلطالب بتوفري شروط الصحة والسالمة ادلهنية والتأمني الصحس توفري بيئة عمل مالئمة تعرض زمالء لالعتداء وتعارض مصاحل العاملني 
مث . اخل....مع جهات أخرى والعدالة يف الرتقيات، االحتجاج على قانون الضمان االجتماعس، ادلطالبة بزيادة األجور والعالوات 

 االحتجاجات للمطالبةبتوفري فرص عمل وادلطالبة مث،(بادلائة11.2)احتجاجا وبنسبة  (83)االحتجاج على الفصل من العمل بعدد 
أما االحتجاجات العمالية اليت طالبت بتأسيس . لكل منهما (بادلائة 4.6)احتجاجا بنسبة  (34)بالتثبيت يف مكان العمل بعدد بلغ 

. ( بادلائة1.1) احتجاجات، مشكلة ما نسبتو (8)نقابات جديدة جاءت يف ادلرتبة األخرية وبلغت

واوصى التقرير بضرورة إعادة النظر بالسياسات االقتصادية اليت تقوم احلكومات ادلتعاقبة بانتهاجها وتعتمد سياسات السوق احلرة يف 
سلتلق مفاصل احلياة االقتصادية، حبيث يتم تطوير وتطبيق سياسات اقتصادية قائمة على هنج حقوق اإلنسان ومبا يكفل دتكني 

ادلواطنني من التمتع حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية وخاصة احلق يف العمل وادلستوى ادلعيشس الالئق وشروط عمل عادلة وحقهم يف 
كما دعا إذل إعادة النظر يف سياسات األجور ادلطبقة يف األردن يف الوقت . الصحة والتعليم وغريىا من احلقوق اإلنسانية األساسية

الراىن يف القطاعني اخلاص والعام، وتطوير سياسة أجور عادلة تأخذ باالعتبار االرتفاعات ادلتتالية يف التضخم ومستويات الفقر 
ادلطلق، حبيث يوفر مستوى معيشس الئق للعاملني بأجر، على أن يتم ذلك من خالل توافقات اجتماعية بني سلتلق األطراف من 

مشددا  على ضرورة إعادة النظر . حكومة ونقابات عمالية ومهنية ومنظمات أصحاب عمل ومنظمات اجملتمع ادلدين ذات العالقة
بشكل جذري يف ادلواد القانونية ادلتعلقة بالتنظيم النقايب وادلفاوضة اجلماعية يف قانون العمل األردين ونظام اخلدمة ادلدنية حبيث يتم 

إدماج مبادئ حرية التنظيم النقايب وآليات تسوية نزاعات العمل،تأخذ بعني االعتبار التطورات اليت حدثت يف عالقات العمل وييسر 
تطوير حركة نقابية عمالية قوية ومستقلة قادرة على إعادة التوازن يف عالقات العمل ادلختلة لصاحل منظمات أصحاب العمل واإلدارات 

من قانون العمل األردين حبيث تصبح اكثر توازنا وختفق  (31، 28، 27، 26)كذلك إعادة النظر بنصوص ادلواد . احلكومية العليا
. من حجم عمليات الفصل والفصل اجلماعس اليت تتم بكثافة
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وطالب التقرير بزيادة فاعلية دور وزارة العمل يف تنظيم سوق وعالقات العمل من خالل زيادة موازنتها الضعيفة لتمكينها من حتقيق 
يف تنظيم سوق العمل وضمان ومحاية حقوق العمال يف سوق العمل األردين، والعمل على توسيع ولعب الدور ادلأمول منها أىدافها 

وإدماج . منظومة احلماية االجتماعية مبا فيها الضمان االجتماعس لتشمل كافة ادلواطنني وكافة أنواع احلماية مبا فيها التأمني الصحس
يف التشريعات ادلتعلقة  (باعتبارىا احلدود الدنيا الواجب توفريىا للمواطنني)احلقوق االقتصادية واالجتماعس ومعايري العمل األساسية 

بالعمل وخاصة قانون العمل األردين وقانون الضمان االجتماعس ونظام اخلدمة ادلدنية، والعمل على ادلصادقة على اتفاقية منظمة العمل 
 ادلتعلقة حبق التنظيم 98 ادلتعلقة باحلرية النقابية ومحاية حق التنظيم، وتفعيل تطبيق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87الدولية رقم 

. النقايب وادلفاوضة اجلماعية

وأخريا دعا التقرير إذل التعامل جبدية وشفافية مع مطالبات العاملني الذين ينفذون االحتجاجات العمالية باعتبار ىذه ادلطالبات 
 .حاجات أساسية وضرورية ذلم، وعدم إمهال ىذه ادلطالب واالستخفاف هبا، او وقفها بالقوة

 

 مرفق جداول

( 2013-2011)االحتجاجات العمالية وفقاً لألشهر التسعة األولى من األعوام : ( 1 )الجدول رقم 

عدد االحتجاجات السنوات 
2011 607 
2012 691 
2013 743 

 

توزيع االحتجاجات العمالية وفقاً لنوع االحتجاج : ( 2 )الجدول رقم 

% النسبة المئوية عدد االحتجاجات نوع االحتجاج 
 57.7 428إضراب 
 29.7 221اعتصام 

 10.6 79هتديد باألضراب 
 1.9 14زلاوالت انتحار 

 100 743المجموع 
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االحتجاجات العمالية وفقاً لقطاع العمل : ( 3 )الجدول رقم 

النسبة المئوية عدد االحتجاجات قطاع العمل 
 59.5 442القطاع العام 

 35.9 267القطاع اخلاص 
 4.6 34ادلتعطلون عن العمل 

 100 743المجموع 
 

توزيع االحتجاجات العمالية وفقاً ألسباب االحتجاج : ( 4 )جدول رقم 

% النسبة المئوية عدد االحتجاجات  أسباب االحتجاج 
 44.8 333األجور 

 23.8 177االحتجاج على األنظمة والقوانني 
 11.2 83االحتجاج على الفصل من العمل 

 10.9 81ادلطالبة مبجموعة من ادلطالب 
 4.6 34ادلطالبة بتوفري فرص عمل 
 3.6 27ادلطالبة بالتثبيت يف العمل 

 1.1 8ادلطالبة تأسيس نقابات جديدة 
 100 743المجموع 

 


