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 تقديم

  

ة أن نضع بين أيديكم دراسة             العمالية وأثر بيئة وظروف  النزاعات واإلضراباتيطيب لي وأسرة املركز الوطني لتنمية املوارد البشريَّ

  من خالل دراسة تحليلية لواقع النزاعات واإلضرابات العمالية، وأسبابها، وأليات إدارتها ومعالجتها.: العمل على االستثمار

( 2017-2015طتها لالعوام )ي التي حددتها وزارة العمل ضمن خوتأتي هذه الدراسة ضمن سلسلة دراسات سوق العمل األردن

 يق مع املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية.بالتنس

فصول رئيسة؛ إذ يتضمن الفصل األول اإلطار النظري الخاص بالدراسة من حيث: مشكلتها  ثمانيةوتنقسم هذه الدراسة إلى 

بعة لذلك. ويتضّمن الفصل الثاني
ّ
نظرة العامة لواقع ال وأهدافها وأهميتها وأسئلة الدراسة، باإلضافة ملصادر البيانات واملنهجية املت

انطباعات العاملين والنقابات العمالية وأصحاب العمل تجاه النزاعات واإلضرابات ويتناول الفصل الثالث النزاعات واإلضرابات العمالية، 

 .العمالية

الخامس ويعرض الفصل  ،بيان العالقة بين أطراف العمل والتشريعات الناظمة لها وما هو مدى األلتزام بها ويهدف الفصل الرابع إلى

ماهي أسباب هذه النزاعات واإلضرابات وما مدى تأثيرها على نشاط املنشأة، كما تناول الفصل السادس فعالية وسرعة األليات املتبعة في 

ر، وتناول من هذه الدراسة أثر النزاعات واإلضرابات العمالية على االستثما مالية، وعرض الفصل السابع حل النزاعات واإلضرابات الع

 أبرز النتائج والتوصيات.واألخير  الفصل الثامن

وإننا إذ نضع بين أيديكم هذه الدراسة، فإننا نرجو أن تتّم االستفادة منها  في خدمة توجهات املركز في تعزيز جهود األردن الرائدة 

ة، راجين املولى عز وجل أن يأخذ بأيدين  ا لخدمة األردن األغلى.والدؤوبة في مجاالت تنمية املوارد البشريَّ

 

 رئيس المركز                                                                                                                                      

 د هللا عبابنةأ.د. عب                                                                               



 ب 
 



 ج 
 

 قدمة م
ستممار الموارد البشرية وتظيي  ال ،المركز الوطني لتنمية الموارد البشريةهذه الدراسة ضمن جهود أتي ت

 ،تظزيز إنتاجية الموارد البشرية، وذلك بالتظاون مع وزارة الظمل صاحبة المبادرة إلجراء هذه الدراسة، بهدف نتاجيتهاإ
من خالل دراسة وتحليل واقع  ،وعالقات يسودها الفه  المشترك ،منة للظملآيروف وتوفير  ،وتنافسية المؤسسات

 تها ومظالجتها.إدار آليات و  ،سبابهاأو الظمالية، ضرابات النزاعات واإل
ويسر فريق البحث التقدُّ  من األستاذ الدكتور عبد هللا عبابنة؛ رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية،  

ممماًل بالدكتورة آالء البشايرة، والدكتور عماد عبابنة، بالشكر والظرفان على ما قدموه من جهد وتوجيه،  وفريق المركز
ساعد في إخراج هذه الدراسة بصورتها الحالية. والشكر موصول ألعضاء اللجنة الفنية لدراسات المركز، على جهوده  

 قيقها، وتقدي  المالحيات التي أغنتها.في مراجظة المظلومات والبيانات الواردة في الدراسة، وتد
ويتقد  فريق البحث كذلك بجزيل الشكر لظطوفة أمين عا  وزارة الظمل، ومويفي مديرية عالقات الظمل، لما 
أبدوه من تظاون وانفتاح بتوفير البيانات والمظلومات واألفكار التي ساعدت في بلورة نتائج الدراسة وتوصياتها. ونخصُّ 

 ة إيمان الرشدان، التي ل  تأُل جهدًا في تسهيل َمهمَّة فريق البحث، وتوفير البيانات وتجهيزها.بالشكر اآلنس
والشكر أجزله للخبراء والباحمين والمهتمين، الذين جرى استمزاج رأيه ، لما أبدوه من تجاوب وتقدي  بظض 

 ظامل مظها.اآلراء في طبيظة النزاعات واإلضرابات الُظّماليَّة، وآمارها وآليات الت
القانونية،  للخبير القانوني الدكتور حامد الظمايرة على آرائه وفي الختا ، يتقد  فريق البحث بالشكر والتقدير

 ولفريق الظمل الميداني لمهنيته  ومتابظته  استكمال توفير البيانات الميدانية.
 

 فريق البحث
 أحمد إبراهي  الظلوان
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 شكر وتقدير
يتقد  المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ببالغ الشكر والتقدير الى اللجنة الفنية لدراسات سوق 

 جميع تمملت بالمالحيات المهمة فيالمه  في متابظة اجراء الدراسة  الظمل األرني والتي كان لها الدور
 سهمت في أمرائها.مراحل اعداد الدراسة والتي أ

 .والشكر كذلك الى الباحث/ الباحمين على جهوده  التي بذلوها في إعداد هذه الدراسة
 

 

 

 

 اللجنة الفنية
 )رئيسًا( )المجلس االقتصادي واالجتماعي( مظالي األستاذ الدكتور منذر الشرع

 )عضوًا( مية الموارد البشرية()المركز الوطني لتن الدكتورة االء البشايرة
 )عضواً ) )المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية( الدكتور عماد عبابنة

 )عضواً ) )المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية( المهندس علي نصرهللا
 (عضواً ) )وزارة الظمل( الفاضلة روان ابو سل

 (عضواً ) )وزارة الظمل( ايمان الرشدان الفاضلة
 (عضواً ) )وزارة الظمل( احال  الظبدمهندسة ال
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 لملخص التنفيذيا
 

 حيث من ،(2014-2011) الدراسة فترة خالل األردن شهدها التي الظّماليَّة واإلضرابات النزاعات أعداد تباينت
 فترة لخال احتجاجاً ( 3093) بلغ  الظّماليَّة االحتجاجات مجموع أن إلى التقارير بظض ُتشير ؛ إذوالتظريف المصدر
 بها قا  احتجاجاً ( 1269) منها الظمل، عن والمتظطلون  ،والخاص الظا  القطاعين في الظاملون  بها قا  الدراسة،
ضراباً  نزاعاً  (430)تسجيل لىإ الظمل وزارة بيانات أشارت حين في. التقارير ُتشير كما الخاص القطاع في الظاملون   وا 
 من%( 91) نسبته ما أو جماعي عمل اتفاقية( 321) وتوميق يداعإ طفق ت  ،(اً إضراب 91و اً نزاع 339) عمالياً 

ضراباً  نزاعاً ( 351) عددها والبالغ حّلها ت  التي واإلضرابات النزاعات   .وا 
 ُمنشآت في حدمت التي الظّماليَّة واإلضرابات النزاعات على التحليل اقتصر الدراسة، هذه أهداف ولغايات

 .الظمل وزارة في الظمل عالقات مديرية ىلد توميقها وت  الخاص القطاع
 التفاوض مرحلة في حلها ت  ،%(77) الظّماليَّة واإلضرابات النزاعات مظي  أن إلى الدراسة نتائج أشارتو 
 ومجلس الوزير، لخُّ وتد التوفيق، مندوب) الوزارة لخُّ تد بمراحل مقارنة ،الظمل أصحابو  الظّماليَّة النقابات بين الُمباشر
 (.الظّماليَّة والمحكمة ق،التوفي

 استفاد حيث ،عامل ألف( 699) حوالي ةالجماعي الظمل اتفاقيات من المستفيدين للظمال التراكمي الظدد بلغو 
 أكمر توقيع ومن م َّ  ،هافي يظملون  التي الُمنشآت في النزاع حاالت لتكرار نتيجة اتفاقية، من أكمر من الظاملين بظض
 .نفسها الُمنشآت هذهل جماعية اتفاقية من

( 122.5) سنوي  بمتوسط أو دينار، مليون ( 490) حوالي الجماعية الظمل التفاقيات اإلجمالية الكلفة بلغت
 نسبته ما أو دينار مليون ( 167) حوالي إلى وصلتف 2011 ظا في ال االتِّّفاقّيات لهذه قيمة أعلى وكانت. دينار مليون 

 من دينار( 702) حوالي الظامل نصيب متوسط وبلغ. الدراسة فترة خالل تاالتِّّفاقّيا هذه كلفة إجمالي من%( 34)
 hW .دينار( 1969) بلغ إذ 2012 ظا ال في أعالها كان ،الجماعية الظمل اتفاقيات كلفة إجمالي

 تظني ال نزاعاً ( 13) عددهاو  الظّماليَّة المحكمة إلى إحالتها تتم التي الظّماليَّة النزاعات أن الدراسة بّينت
لت التي النزاعات عدد ارتفاع بالضرورة  المحكمة نإ ؛ إذاإلجراءاتفي  الً خل يكون  قد إنما ،الظّماليَّة للمحكمة ُحوِّ
لت التي النزاعات بظض تردَّ  الظّماليَّة  والُمتمّملة ،الظمل قانون  حّددها التي النزاعات حل بمراحل مرورها لظد  ،إليها ُحوِّ

 عمل اتفاقيات على صادقت نهاأل أو ،(التوفيق ومجلس الوزير، وتدخل التوفيق ندوبم مرحلتي) التوفيق بإجراءات
 .المحكمة تنيرها ول  الُمباشرة المفاوضات طريق عن فيها النزاع حل ت  جماعية

دَ  االتِّّفاقّيات مراجظة خالل منف .ةالجماعي الظمل اتفاقيات متابظة في وجود ضظف الدراسة بّينت  في تشابه ُوجِّ
 بظض سريان بمدة االلتزا  وعد  ،نفسه القطاع في مختلفة ومنشآت النقابة نفس بين ظةالموقَّ  االتِّّفاقّيات بظض بنود



 ص 
 

 وشكلية، طفيفة يراتيتغ وجود مع االتِّّفاقّيات هذه تكرار عنه نتج مما واحدة، سنة عن تقل ال عادةً  التي،االتِّّفاقّيات
 .الظالقة اطرف ُيمارسه سنوي  أو سنوي  شبه بتقليد أشبه بأنها ييوح مما جديدة، نزاعات بوجود تصوراً  شّكلو 

 للقانون، وفقاً  لألجور األدنى الحد بتطبيق المطالبة تضمن بظضها أن الجماعية الظمل اتفاقيات تحليل أيهر
 نسبة اعارتف من الرغ  على تظديالت، من عليها يطرأ وما للتشريظات تلقائياً  تستجيب ال تآالُمنش بظض أن يظني مما

 .الظمل بقانون  لتزامه ال شارواأ الذين%( 96) الظمل أصحابو %( 85) الظاملين
 نسبة المنتسبين تتجاوز ل  لها؛ إذ االنتساب مظدالت بتدني ذلك تمّمل وقد ،الظّماليَّة بالنقابات المقة ضظف

 الظاملين نسبة أن لمسحا نتائج وأيهرت(. والخاص الظا  القطاعين) األردن في الُمشتغلين إجمالي من%( 5)
 ما إذا ُمتدنية النسبة هذه وتظتبر .المسح شمله  الذين الظاملين إجمالي من%( 52) لواشكَّ  الظّماليَّة للنقابات المنتسبين

 عمل اتفاقيات توقيع وت  عمالياً  إضراباً  أو نزاعاً  شهدت التي الُمنشآت فقط استهدف الميداني المسح أن بالحسبان أخذنا
 .هافي يظملون  التي والُمنشآت ُتمّمله  التي الظّماليَّة النقابات بين جماعية

 عدد ويصل المسح شملها التي المنشآت عدد بلغ فقد الحج ، كبيرة المنشآت في اإلضراباتو  النزاعات زكُّ ر تَ 
 أو نزاعات هافي تحدم التي الُمنشآت من%( 54) نسبته ما أي ؛منشأة( 50) فأكمر عامالً  (250)إلى فيها الظاملين
 وفقاً  ،فأكمر عامالً ( 250) وتويف األردن في الظاملة الُمنشآت إجمالي من%( 20) نسبته ما أو ُعمالية، إضرابات
 والمياه كالموانئ حيوية قطاعات في تظمل التي تلك وبخاصة ،2011للظا  االقتصادية للُمنشآت الظا  للتظداد

 إصالحية برامج انتهجت التي الُمنشآت أو والفوسفات، كالبوتاس الحكومة يهاف ُتساه  التي الُمنشآت تلك أو والكهرباء،
  .الفارج/سمنتكاإل الظاملين عدد وتخفيض الهيكلة بإعادة تتظلق

 اإلنتاجية، وزيادة الظمل استقرار تحقيق في ُتساه  للظاملين الئقة عمل ويروف بيئة توفُّر النتائج أيهرت
 وسكن الظامة، والسالمة المهنية، والسالمة الصحة اشتراطات في توفير تمّملت ،للظاملين والمادي النفسي األمن وتحقيق
 .الظاملين من%( 72) نسبته بما الخ..واستراحة، والمواصالت، للُظمال، مالئ 

 ّماليَّةالظُ  القضايا من الظديد في تممله  الذين والظاملين الظّماليَّة النقابات بين الرأي في تبايناً  الدراسة أيهرت
%( 88) مقابل احتجاجي، نزاع به قاموا ما أن الظاملين من%( 71) اعتبر، فممالً  ،الُظّماليَّة اإلضراباتو  النزاعات وآمار
 تباينت فقد الوطني، االقتصاد على الُظّماليَّة اإلضراباتو  النزاعات أمر وحول. مطلبياً  نزاعاً  عتبروها  الظّماليَّة النقابات من

 مقابل خسائرها، وزيادة الُمنشآت عمليات خفض على تظمل بأنها الظاملين من%( 85) حوالي نبيَّ  فقد ،أيضاً  آراؤه 
 في الدولة سمظة على الظّماليَّة واإلضربات النزاعات بأمر يتظلق فيما الحال وكذلك. الظّماليَّة النقابات من فقط %(53)

%( 53) مقابل بتأميرها الظاملين من%( 70) حوالي أفاد ؛ إذيةالخارج االستممارات جذب على وقدرتها الدولية المحافل
 لحوالي بالنسبة ردنياأل لالقتصاد التنافسية الميزة فقدان في يساعد تأميرها أن إلى ضافةباإل ،الظّماليَّة النقابات من
 .الظّماليَّة النقابات من%( 65) مقابل الظاملين من%( 89)

 
 



 ق 
 

 لحل الطرق  أفضل هي الُمباشرة المفاوضات أن على الظمل أصحابو  ظاملينال توافق الدراسة نتائج أيهرتو 
 بأن الظمل أصحاب من%( 89)و الظاملين من%( 82) أفاد فقد ،الظّماليَّة المطالب تلبية في واألسرع الظّماليَّة النزاعات
 (.ومقبولة سريظة) فأقل شهر فترة لخال تلبيتها تتم ؛ إذما حدّ   إلى سريظة كانت الظّماليَّة للمطالب الُمنشأة استجابة

 الظوامل أه  من يظتبران األردن في االقتصادي واالستقرار السياسي االستقرار بأن الدراسةنتائج  أيهرت
دة . التوالي على الظمل، أصحاب من%( 70.3)و%( 88) لحوالي بالنسبة االستمماري  القرار تخاذاو  لالستممار الُمحدِّّ
 نسبته ماف القائمة، االستممارات على قد يكون له تأمير الظّماليَّة اإلضراباتو  النزاعات النتائج أن تكرار أيهرت

 ألمرها باإلضافة ع،التوسُّ  من وتحدُّ  الظمل لتوقف تؤدي وقد ،جداً  ضارة بأنها يظتقدون  الظمل أصحاب من%( 73.4)
 بالنسبة المظيشة وتكاليف اإلنتاج ليفتكا ارتفاع على وأمرها جهة، من أخرى  وُمنشآت قطاعات إلى يمتد قد الذي

 .أخرى  جهة من الظمل أصحاب من%( 72)و الظاملين من%( 70) لحوالي
 اً حاسم يكن ل  أن تأميرها إال الظّماليَّة اإلضراباتو  النزاعات هذه آمار بظض من الرغ  على بأنه الدراسة بّينت

 أو نزاعات شهدت التي الُمنشآت من ألي إغالق حالة أية ُتسّجل  فل ،للُمنشآت االستممارية والقدرة االستممار على
 أفاد ما إلى باإلضافة ،وتحديمها نتاجهاإ خطوط تطوير على الُمنشآت بظض عملت فقد بالظكس بل ُعمالية، إضرابات

 ؤمري ال المدى قصير مرحلي بأنه أمرها اتس  نماا  و  بذلك، تتأمر ل  االستممارية قرارته  بأن الظمل أصحاب بظض به
 .للُمنشأة االستممارية الخطة على
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 مقدمة . 1

في المياهرات والوقفات واالعتصامات االحتجاجية  ازدياداً خيرة األي خالل السنوات األردنشهد سوق الظمل 
في باب التظبير عن  -اإلضراباتما، باستمناء  دّ  ح إلى-هذه الوسائل  إدراج. ويمكن الُظّماليَّة اإلضراباتوالنزاعات و 

أو  ،تهدف إما إلى المطالبة بحقوق مظينة محددة فهي ،قد تداخلت وتظدَّدتممارسة هذه الوسائل  أنَّ الرأي، غير 
و أالنزاعات و/ أنَّ  إلى اإلشارةوتجدر  .أو تظديلها أو حتى إلصدار القوانين ،بالضغط  التخاذ قرارات عامة أو خاصة

التوازن بين مصالح طرفي عقد  تحقُّق نشأت في المؤسسات والمشروعات الخاصة، نتيجة لظد  الُظّماليَّة إلضراباتا
الظمل( أو بسبب تضارب هذه المصالح، فلجأ الظمال إلى اإلضراب إلحداث هذا التوازن،  أصحابالظمل )الظمال و 

 أنَّ غير  .الظمال في عقود الظمل الفردية أو الجماعيةالذي يظتبر من وسائل الضغط على أرباب الظمل لتحسين موقف 
وال تتضارب فيها مصالح الظاملين في هذه المرافق مع  تتوافقالتي ال  ،الظامة للدولة هذه الوسيلة انتقلت إلى المرافق

إلى تظديله مصلحتها، التي هي المصلحة الظامة، فالمويف الظا  ال تربطه بالمرفق الذي يظمل فيه عالقة عقد، ليسظى 
لمصلحته بوسيلة اإلضراب، بل تنبمق عالقة المويف الظا  بالمرفق الظا  من القانون الذي هو تظبير عن إرادة 

مصلحة عامة مع مصلحة خاصة أرسى أصولهما القانون، ال في مواجهة مصلحة مواجهة في هنا ننا إأي  ؛المجتمع 
هذه الدراسة تستهدف منشآت القطاع الخاص التي شهدت وعليه، فإن  .خاصة مع مصلحة خاصة وازن بينهما عقد

 اتفاقياتها الجماعية لدى وزارة الظمل.ودعت أُ و إضرابات عمالية، و أنزاعات 
 أصحابالممملة بالظمال و  اإلنتاجعلى توفير عالقات متوازنة بين أطراف الظمل و  ات األردنيةالحكوم حرصت

ات. وقد ت  االلتزامتتس  هذه الظالقات بالحوار والفه  الظميق للحقوق و ن أو الظمل والمؤسسات الرسمية ذات الظالقة، 
 أصحابالصادرة بموجبه، وتشكيل اللجنة المالمية )الحكومة/ الظمال/ نيمة واألتأطير هذه الظالقات في قانون الظمل 

للظمال، إاّل أنها في في القضايا المرتبطة بأطراف الظمل. كما تضمنت هذه التشريظات حق اإلضراب  تِّّ للبالظمل( 
مصلحة  -في الوقت نفسه -وتراعي ،ممارسة هذا الحق في حدود وأطر ال تضر بمصلحة المجتمعمت يَّ ن نفسه الوقت
( من قانون الظمل النزاع 2عّرفت المادة ) فقدحق اإلضراب للظمال هو حق قانوني ولكنه ليس مطلقًا. ن إأي  ؛الظمال
حول تطبيق خرى أعمل من جهة  أصحابنقابة و أمن جهة وبين صاحب عمل  كل خالف ينشأ بين النقابةبأنه "

جراءات يتعلق بظروف العمل وشروطهو أتفسيره و أعقد عمل جماعي  ضراب اإل". كما عرف نيا  شروط وا 
 ".اليمجموعة من العمال عن العمل بسبب نزاع عم  ف ق  تو بأنه "ضراب اإل 1998واإلغالق لسنة 
 نصَّ عليهاالتي  بحقوقه نتيجة لمظرفة الظمال  ،مل بين أطرافه ليست دائمًا على وئا  تا عالقات الظ غير أنَّ 

. حيث تشير بيانات نتاجيته ا  و واآلليات التي تحافظ على استقرار استمماراته  ألدوات باالظمل  أصحابومظرفة  ،القانون 
(، استفاد منها ما مجموعه 2014-2011رة )اتفاقية عمل خالل الفت( 321)وزارة الظمل بأنه ت  توميق ما مجموعه 

رق  لجدول ا( مليون دينار تقريبًا، كما هو مبين في 490وبكلفة حوالي ) )بشكل تراكمي(،اًل وعام( عاملة 698993)
(1.) 
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 أهمية الدراسة .1

ات لتحليل واقع النزاع تسظى التي ،األردن مستوى  على نوعها من األولى كونها من الدراسة هذه أهمية تأتي
آراء كل  تحليلاستطالع ودراسة و  خاللمن  ،والنوعية الكمية على بيئة الظمل واالستمماروأمرها  الظّماليَّة اإلضراباتو 

جراءالظمل(  أصحاب، و الظّماليَّةمن أطراف الظمل أو من ُيممُِّّله  )الُظمال والنقابات  االستظانة و ، الميداني المسح وا 
 .الظملظها أطراف تالجماعية التي وقَّ  االتِّّفاقّياتمراجظة مختلف و هذا المجال، بالخبراء والمظنيين والمهتمين ب

 
ضمن سياق المفهو  القانوني  الظّماليَّة اإلضراباتو  تظاملت بواقظية مع النزاعات كونهاب الدراسة هذه وتتميز

فهومها، وآمارها، والمتطلبات ، وماألردنفي  الظّماليَّة اإلضراباتلواقع النزاعات و  الظريضة الخطوط ستضعو  ،لها
 أصحابوقدرة  الظّماليَّةبين المطالب  الفجوة َجْسرِّ  في اإلسها  شأنها من التي ،والُمقترحات الوقائية ،الالزمة لدراستها

بما ُيحقق المصلحة  ،اإلضراباتمن شأنه الحد من ممل هذه النزاعات و  الذي التوازن  وتحقيق ،الظمل على تلبيتها
بيئة الظمل وزيادة  على يجاباً ينظكس إس بدوره وهذا .ي بشكل عا األردنواالقتصاد  أطراف الظمل عالظامة لجمي

 في االقتصادي النمو مظدلعلى  يجابياً إ أمراً  سيتركالقائ  منها، األمر الذي توسظة أو  االستمماراتوجذب  ،يةاإلنتاج
 .يةاألردنالُمنشآت  تنافسية تظزيزفي  ويسه  ،األردن
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 الدراسة  أهداف .2

 :وفقًا للمحاور اآلتيةتحقيق مجموعة من األهداف لى إالدراسة  هذه تسظى
الظالقة بين أطراف الظمل من 

 حيث:
  بالمها  مدى مظرفة الُظمال

 . الموكلة إليه والمسؤوليات
  الظالقة التظاقدية ومدى

 بها االلتزا 

 ،القيا  بها التظرف على مدى مظرفة الظمال بالمها  والمسؤوليات التي عليه  .1
 .اإلنتاجودوره  في عملية  ،قوانين له لوالحقوق التي ترتبها ا

 الظمل في عقود الظمل. أصحابو التظرف على مدى تنيي  الظالقة بين الظمال  .2
 أيّ عليه  قانون الظمل و  يفرضهاات التي االلتزامالتظرف على مدى تقيد المؤسسات ب .3

 تشريظات أخرى.

على مدى توفر اليروف والبيئة المالئمة للظمل من حيث متطلبات الظمل  التظرف .4  ويروفه بيئة الظمل
 الظمل والظمال ووزارة الظمل. أصحابمن وجهة  ،الالئق

 اإلضراباتواقع النزاعات و 
، األسباب والنتائج الظّماليَّة

 وتأميرها على االستممار

األسباب  في المؤسسات المتوسطة والكبرى من حيث اإلضراباتمقارنة النزاعات و  .5
   وتأميرها على االستممار.والنتائج، 

 اإلضراباتفظالية حل النزاعات و 
 :الظّماليَّة
  الجهات ذات الظالقة 
 دارة في المؤسساتاإل 

 المظنية

ليات دوات واآلواأل ،اإلضراباتالتظرف على فظالية الجهات التي تقو  بحل النزاعات و  .6
  المستخدمة في ذلك. 

فقية األفتح قنوات التواصل  فيفي المؤسسات دارة إ التظرف على مدى فظالية .7
 . اإلضراباتالنزاعات و سباب ألتجفيف  ،والظمودية مع أطراف الظمل

 الظّماليَّةالفجوة بين المطالب 
 أصحابقدرات قدرة الُمنشأت )و 

 ( على تلبيتهاالظمل

ية اإلنتاجمع الظمل وتوافق ذلك  أصحابوقدرات  الُظّماليَّةتحديد الفجوة بين المطالب  .8
 . وتظزيز االستممار

الظمل  أصحابتقيي  بيئة الظمل من حيث كونها محفزة لالستممار من وجهة نير  .9
 والظمال والجهات ذات الظالقة.

 :على الُظّماليَّةانظكاس النزاعات 
 أطراف الظمل 
 االستممار 

 ممار. الظمل والظمال واالست أصحابعلى  الُظّماليَّةتقيي  انظكاس حل النزاعات  .10

حدها األدنى وفقًا ألفضل الممارسات، وتحسين  إلى اإلضراباتالمقترحات والتوصيات التي من شأنها خفض النزاعات و 
 يروف الظمل، وتحسين بيئة الظمل لتحفيز االستممار.
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 الدراسة  أسئلة .3

 تية:األسئلة اآل عنجابة من خالل اإل ،تحقيق األهداف سابقة الذكرإلى الدراسة  تسظى هذه
( وفق سجالت 2014 –2011لألعوا  )  الُظّماليَّةوالنزاعات  اإلضراباتما واقع البيانات اإلحصائية الخاصة ب .1

 وزارة الظمل والمؤسسات ذات الظالقة؟ 
في المؤسسات المتوسطة والكبرى من حيث األسباب والنتائج وتأميرها على  اإلضراباتما واقع النزاعات و  .2

 االستممار؟
 من وجهة نير أطراف الظمل ؟ واإلنتاج ة الظمل من حيث كونها محّفزة لالستممارما أمر بيئ .3
الظمل بالمها  والمسؤوليات واألدوار وفق اإلطار الذي ينّيمه قانون الظمل وعقود  أصحابما مدى مظرفة الظمال و  .4

 الظمل؟
 ؟بالتشريظات والظقود الموّقظة بين األطراف اإلنتاجما مدى تقّيد أطراف الظمل و  .5
 ؟ تهامظالجفي نجازها إوسرعة  اإلضراباتالنزاعات و حل في ما مدة فظالية اإلدارات المظنية  .6
 ما مدى توّفر يروف الظمل الالئق في مؤسسات الظمل وفق المظايير الوطنية والدولية؟ .7
 االستممار؟ية وتظزيز اإلنتاجوتوافق ذلك مع  لالظم أصحابوقدرات  الُظّماليَّةما طبيظة الفجوة بين المطالب  .8
 من حيث استقرار الظاملين ومظنوياته ؟ ويروفه تقيي  بيئة الظملما مدى  .9

 والنزاعات في ضوء الخبرات الوطنية؟ اإلضراباتما أفضل الممارسات في حل  .10
 
 
 منهجية الدراسة:  .4

-عية ووّقظت اتفاقيات عمل جما ،فيها نزاعات أو إضرابات ُعمالية تحدمالُمنشآت التي الدراسة هذه تغطي 
خالل الفترة  -الظمل من جهة أخرى  أصحابالظمل أو جمظيات ونقابات  أصحابمن جهة و  الظّماليَّةبين النقابات 

وأمرها على أطراف  ، وأسبابها،الظّماليَّة اإلضراباتعلى واقع النزاعات و  فللتظرُّ ميداني  عبر مسح( 2011-2014)
 .عنها وامحدَّ من وجهة نير من خبروها ال من ت الظمل واالستممار
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 الدراسة وعينةمجتمع  .4.1

فيها نزاعات أو إضرابات ُعمالية ووّقظت اتفاقيات عمل  تحدمنشآت التي المُ من مجتمع الدراسة  تكّون 
 -الظمل من جهة أخرى  أصحابالظمل أو جمظيات ونقابات  أصحابمن جهة و  الظّماليَّةبين النقابات  -جماعية 

  / ُمديرية عالقات الظمل.لدى وزارة الظملها عت اتفاقياتودوأُ ( 2014-2011)خالل الفترة 

وفقًا للشروط المرجظية للدراسة،  ،( صاحب عمل100( عامل و)100ولغايات سحب الظينة البالغ حجمها )
من المنشآت التي  باقي الظّينةكمر من اتفاقية جماعية، واستكمال أودعت أَ فقد ت  استهداف جميع المنشآت التي 

تظبئة استمارة ألحد  تفقد تم الظاملون ما أ(. 1رق  ) الجدولفاقية عمل جماعية واحدة، كما هو مبين في ودعت اتأَ 
 نشأة شملها المسح.الظاملين في كل مُ 

  

  العاملينمسح  .4.1.1

 ؛ إذالظّماليَّة النقابات مستوى  على للمسح الرئيسية للمتغيرات موموقة تقديرات على للحصول المسح عينة تصمي  ت 
عدد  بالحسبانمع األخذ  ،اتوالخدم ةالصناع يقطاع فيالتي ُتمّمل الظاملين  الظّماليَّةلنقابات الُمنشآت وفقًا لوزيع تت  

 لىإ استناداً  المسح هذا عينة وصممت. (نفسها التي وّقظتها الُمنشأة االتِّّفاقّياتالُمنشأة )تكرار  الجماعية التي وّقظتها االتِّّفاقّيات
 .في وزارة الظمل/ مديرية عالقات الظمل ةُموّمقوّقظت اتفاقيات عمل جماعية  تيال لمنشآتا طارإ

 
 

 العمل  أصحابمسح  .4.1.2

ت  توزيع  ؛ إذالنقابات مستوى  على للمسح الرئيسية للمتغيرات موموقة تقديرات على للحصول المسح عينة تصمي  ت 
 االتِّّفاقّياتعدد  بالحسبانمع األخذ  ،قطاعي الصناعة والخدمات التي ُتمّمل الظاملين على الظّماليَّةلنقابات الُمنشآت وفقًا ل

الظمل  أصحابوشملت عينة مسح الُمنشآت أو . (نفسها التي وّقظتها الُمنشأة االتِّّفاقّياتالجماعية التي وّقظتها الُمنشأة )تكرار 
النقابات الدراسة حسب نة وعيّ جتمع يع مُ بين توز يُ  (1رق  ) الجدولو  .جميع الُمنشآت التي وّقظت أكمر من اتفاقية جماعية

 .الظّماليَّة
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 الُمودعة لدى وزارة العمل، وحجم العينة لالتفاقياتالتوزيع التكراري : ( 1 )الجدول رقم

عدد  تفاقيةال تكرار 
 الت ِّفاقي ات

عدد 
 الشركات

نسبة إلى إجمالي 
 )%( الت ِّفاقي ات

جمالي نسبة إلى إ
 الشركات )%(

 حجم العينة

1 98 98 31 59 32 
2 48 24 15 14 24 
3 57 19 18 11 19 
4 76 19 24 11 19 
5 5 1 2 1 1 
6 12 2 4 1 2 
7 7 1 2 1 1 
9 18 2 6 1 2 

 100 100 100 166 321 المجموع
 

 العّماليَّةالنقابات  .4.1.3

 .( نقابة17وعددها ) الظّماليَّةإجراء مسح شامل للنقابات  ت 
 

 المقابالت الشخصية مع الخبراء والُمهتمينأسئلة  .4.1.4

كما  ،األعمال أصحابراء والمهتمين والسادة النواب وجمظيات ونقابات بالخالمقابالت مع الظديد من ت  إجراء 
ح في ال  .  (1ُملحق رق  )هو موضَّ

 
 أنوات الدراسة .4.2

، وتوفر بشكل رئيس خاصة بالظاملينة األولى ت لتحقيق أهداف الدراسة؛ االستبانااستبانمالث ت  تصمي  
للقوانين والتشريظات فيها مدى تطبيق الُمنشآت التي يظملون . وتوفر بيانات عن وخصائصه بيانات عن الظاملين 

تجاه ته  االُمتظلقة بتنيي  عالقات الظمل، ومدى توفر بيئة ويروف عمل الئقة، باإلضافة إلى استطالع رأيه  وانطباع
على تلبية مطالبه ، ومدى فظالية فيها وقدرة الُمنشآت التي يظملون  ،أسبابها وآمارها ؛الظّماليَّة اإلضراباتت و النزاعا

على البيئة االستممارية بشكل عا  والُمنشأة التي  اإلضراباتطرق الُمتبظة لحلها، ومدى مظرفته  بآمار هذه النزاعات و ال
 بشكل خاص.فيها يظملون 
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حج  هذه الُمشآت عن توفر بشكل رئيس بيانات و (، الظمل أصحاب) الُمنشآتب فخاصةالمانية، أما االستبانة 
مدى تطبيق الُمنشآت للقوانين والتشريظات الُمتظلقة بتنيي  عالقات الظمل، ومدى توفر بيئة و ، فيهاوعدد الظاملين 

أسبابها من حيث  الظّماليَّة اإلضراباتت و النزاعاتجاه ته  اويروف عمل الئقة، باإلضافة إلى استطالع رأيه  وانطباع
طرق الُمتبظة لحلها، ومدى مظرفته  بآمار هذه الوقدرة ُمنشآته  على تلبية مطالب الظاملين لديه ، ومدى فظالية  ،وآمارها

ة أو قدراته  االستمماريعلى وتأميرها  ،على البيئة االستممارية بشكل عا  وُمنشآته  بشكل خاص اإلضراباتالنزاعات و 
 . الحد منها

عدد و  الظّماليَّةالنقابات عن عامة توفر بشكل رئيس بيانات و ، الظّماليَّةالنقابات ة، لماالستبانة الما وتخصُّ 
 يظملالتي  -مدى تطبيق الُمنشآت آرائه  في وأهدافها والخدمات التي ُتقدمها، باإلضافة إلى استطالع ، الُمنتسبين إليها

انين والتشريظات الُمتظلقة بتنيي  عالقات الظمل، ومدى توفر بيئة ويروف عمل الئقة، باإلضافة للقو  -من ُتمّمله فيها 
الظمل أو  أصحابوقدرة  ،أسبابها وآمارهامن حيث  الظّماليَّة اإلضراباتالنزاعات و تجاه ته  اإلى استطالع رأيه  وانطباع

الُمتبظة لحلها، ومدى مظرفته  بآمار هذه النزاعات ، ومدى فظالية طرق الحل الظاملين على تلبية مطالبالُمنشآت 
 .أو الحد منهاللُمنشآت قدرات االستممارية على العلى البيئة االستممارية بشكل عا  وتأميرها  اإلضراباتو 

مالحياته وأخذ  ،المركز الوطني لتنمية الموارد البشريةبظد مناقشتها مع  االستبانات فريق البحث طّورولقد 
 .بالحسبان ومقترحاته

 
 جمع البيانات وتجهيزها .4.3

 لغايات إعداد الدراسة ت  اعتماد البحث المكتبي والمسح الميداني لتوفير البيانات الالزمة.
 

 المكتبي البحث .4.3.1

لتوفير البيانات والمظلومات  ،وزارة الظمل/ مديرية عالقات الظملل اتزيار تضمنت مرحلة البحث المكتبي، 
 :المتظلِّقة بـ
  الظّماليَّة اإلضراباتمها  مديرية عالقات الظمل، ودورها في مراحل حل النزاعات و و طبيظة عمل. 
  الظّماليَّة اإلضراباتالنزاعات و المتظلقة بالظمل/ مديرية عالقات الظمل وزارة لدى واقع البيانات المتوفرة ،

عدد الظاملين الُمستفيدين الجماعية المودعة لدى الوزارة، و  االتِّّفاقّياتمن حيث عددها، وتصنيفها، وعدد 
 .الظّماليَّةمنها، وكلفة تلبية المطالب 
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 (العمل أصحاب) والُمنشآت العّماليَّةوالنقابات  العاملينوحات مس .4.3.2

 وفق اإلجراءات اآلتية: اتحو مسالت  تنفيذ جمع بيانات 
 ت  تدريبه  على و ، مشرفانيتابظه   ،من الذكور واإلناث اً ميداني اً باحم (20)اختيار وتدريب ما مجموعه

 .(27/9/2015-26ين )تدريبي ينإجراء المسح وتظبئة االستبانة بواقع يومكيفية 
  الظاملين والمظنيين في تظبئة استبانات المسح من خالل المقابالت الشخصية للباحمين الميدانيين مع

-28/9) فترةالك خالل وذل ،الُمنشآت الُمستهدفةالمظنيين في أو  ،الظمل أصحابو  الظّماليَّةالنقابات 
27/10/2015). 

  وبمتابظة من فريق البحث ،وترميزها من قبل الفريق المكلف بذلكة أالمظبتدقيق االستبانات. 
  ،وفقًا ألهداف الدراسةجداول البيانات عداد ا  و إدخال البيانات إلى الحاسوب. 

 
 تبويب البيانات  .4.4

، وت  بما يتوافق مع أهداف الدراسةزمة لظرض الدراسة ت  تحديد الجداول التكرارية والرسومات البيانية الال
 على ملخص أله  نتائج الدراسة والتوصيات المنبمقة عنها. التقرير الذي اشتمل أيضاً هذا في تضمينها 
 
 

 حدون الدراسة .4.4

 لخاصالقطاع الُمنشآت  الظّماليَّة اإلضراباتإلى أن هذه الدراسة تسظى لتحليل واقع النزاعات و  اإلشارةتجدر 
وُأدعت اتفاقيات الظمل الجماعية ُعمالي، أو إضراب نزاع  حدث فيها و  ،التي يحك  إطار عملها قانون الظمل -

هذه الدراسة ال تستهدف تلك النزاعات أو إن أي (؛ 2014-2011، خالل الفترة الزمنية )الخاصة بها لدى وزارة الظمل
ممل مؤسسات  ،لمؤسسات التي ال تخضع ألحكا  قانون الظملأو الوقفات االحتجاجية التي حدمت في ا اإلضرابات

 القطاع الظا  أو تلك التي حدمت بصفة فردية.
 
 

 الُمشكالت التي واجهت فريق البحث .4.4

 أصحابفي ضظف تجاوب  ،أمناء تنفيذ هذه الدراسةفي تتمّمل الُمشكلة الرئيسة التي واجهها فريق البحث 
باإلضافة إلى طول فترة ، تظبئتها بشكل كاملتت  تظبئتها ال  ته ، وفي حال تمالخاصة باالستبانات الظمل في تظبئة 

مما اضطر فريق البحث الستصدار ، مع محدودية اإلطار الزمني الممنوح إلتما  هذه الدراسة ،المواعيد وتكرار تمديدها
 .اتاالستبانواستكمال تظبئة التجاوب لحمِّّها على كتاب من وزارة الظمل بتوقيع عطوفة أمينها الظا  ت  توجيهه للُمنشآت 



 

 

 

 

 

  الثاني الفصل

 العّماليَّة اإلضراباتواقع النزاعات و

 نظرة عامة
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 العُّماليَّة اإلضراباتالنزاعات ومفهوم  .2.1

 قد أو مناسبة، وبيئته الظمل يروف تكون  ال فقد؛ متظددة سباب أو دوافعأل الظّماليَّة اإلضراباتتنشأ النزاعات و 
 للمضايقات الظامل لتظرُّض أو المهني، ماناأل شروط أو الصحية الشروط لَِّتخلُّفِّ  إما الحقًا، مناسبة غيرَ  ُتصبح

 كبير نصيب أيضاً  المحدد الموعد في دفظه وعد  ومقداره لألجر يكون  وقد. مساعديه  أو الظمل أرباب من المظنوية
 طرفي بين خالف إلى يتطور قد ،المطالب تلك أو ،الخالف هذا لوجود الُظمال إراده عن والتظبير .الشكوى  يهور من

  .ويتطور الخالف هذا يستمر وقد .األداء على يؤمر مما ،الظالقه
. الظمل أرباب على ضغطاً  ُيشكل مما ،جماعياً  ُيصبح أن إلىيتَّسع  وقد ،فردياً  يكون  قد الخالف هذا روتطوُّ 

 ،ويتطور يتفاق  ما ومنها النزاع، تفاق  دون  حينه في ُيحل ما منها تظددة،مُ  شكاالً أ الجماعي النزاع أو الخالف  وقد يأخذ
 ،منتسبيها أزر من تشدُّ  فهي إليها؛ الُظمال انضما  وأجاز قيامها القانون  أجاز التي الُظّماليَّة النقابات في يّل وجود

 وعن ،ووجوده الخالف عن لتظبيرا إلى الُظمال يلجأ فقد .متظددة بوسائل الظمل أرباب على للضغط بيده  وتأخذ
ذا ل  يت َّ . نقابته  طريق عن أو مباشرة ه بطلبات بالتقدُّ  ،عليها ُمتظارف اعتيادية بطريقة مطالبه   أو النزاع حل وا 

 التَّوقُّف بينها من ،اعتيادية غير تكون  قد أخرى  وسائل إلى الُظمال يلجأف ،األمر يتطور  مطالبه  إلى االستجابة
 .باإلضراب ُيظرف ما وهو ،واالعتصا  الظمل عن و الكّليالجزئي أ

 المصلحة أساس من على وقائماً  ،جماعياً و  حقيقيًا، نزاعاً  يكون  أن يجب ،الصفة هذه الُظمالي النزاع وختى يأخذ
 الجماعي لنزاعا بمفهو  آخذاً  ،الجماعية الظّماليَّة النزاعات إلى ياألردن الظمل قانون  أشار وقد .للظّمال جميظه  الظامة
 (.ظمل، قانون ال121 الماده) بمظرفتها النزاعات حل وطرق  الوزارة لرعاية يخضع الذي

الظمل  أصحابوبين ه  لمّ التي ُتمنقابات المن الظمال أو  أيّ  المفاوضة الجماعية هي الحوار الذي يجري بين ف
ية. ويتضمن اتفاق اإلنتاجأو رفع الكفاءة  ،ويروفه أو تحسين شروط الظمل ،بهدف حس  النزاع الجماعي ٬أو مممليه 

 .يةاإلنتاجورفع الكفاءة  ويروفه، الظمل الجماعي أحكامًا تتظلق بتحسين شروط الظمل
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 (2014-2011خالل الفترة ) العُّماليَّة اإلضراباتالنزاعات وحجم  .2.2

إلى أن  1ُتشير بظض التقاريرو . خالل فترة الدراسة الظّماليَّة اإلضراباتعدد النزاعات و في تباينت األرقا  
( احتجاجًا خالل 3093)إضراب، اعتصا ، تهديد باإلضراب، محاولة إيذاء نفس( بلغت ) الظّماليَّة االحتجاجاتمجموع 

وُتشير هذه  .والمتظطلون عن الظمل ،القطاعين الظا  والخاص قا  بها الظاملون في(، 2014-2011فترة الدراسة )
( احتجاجًا خالل فترة 1269التي قا  بها الظاملون في القطاع الخاص بلغت ) حتجاجاتاالالتقارير إلى أن عدد 

ضرابًا قا  بها الظاملون في القطاع الخاص 430) الظّماليَّة اإلضراباتالدراسة، في حين بلغ عدد النزاعات و  ( نزاعًا وا 
 حسب بيانات وزارة الظمل.  نفسها، خالل الفترة

لُمنشآت القطاع الخاص الخاضظة   الظّماليَّة اإلضراباتواقع النزاعات و قتصر تحليل ولغايات هذه الدراسة؛ سي
ُعمالي وُأودعت اتفاقيات الظمل الجماعية الخاصة بها لدى  إضرابأو   نزاعوالتي حدث فيها  ،ألحكا  قانون الظمل

فات االحتجاجية التي حدمت في أو الوق اإلضراباتهذه الدراسة ال تستهدف تلك النزاعات أو ن إأي  ؛وزارة الظمل
 أو تلك التي حدمت بصفة فردية. ،ا ممل مؤسسات القطاع الظ ،المؤسسات التي ال تخضع ألحكا  قانون الظمل

( 2014-2011سة )افترة الدر  لخال الظّماليَّة اإلضراباتالنزاعات و ُتشير كشوفات وزارة الظمل إلى أن مجموع و 
ضرابًا عم430قد بلغ ) أشارت البيانات إلى و %( ت  حلها. 82( نزاعًا ُعماليًا أو ما نسبته )351) منها ،الياً ( نزاعًا وا 

، كما هو ُمبّين التي ت  حّلها اإلضراباتالنزاعات و  %( من91أو ما نسبته ) ة( اتفاقية عمل جماعي321إيداع وتوميق )
الذي يوجب إيداع اتفاقيات الظمل  ،مل. مما ُيشير إلى ضظف التزا  بظض النقابات بقانون الظ(2رق  ) الجدولفي 

األمر الذي  ،إضراب  ُعماليأو فيها نزاع  الظمل في الُمنشآت التي حدث  أصحابالموقظة بينها وبين  ةالجماعي
تظاون مختلف األطراف في تزويد وزارة الظمل بالنص القانوني بهذا الخصوص، و   االلتزا تأكيد ضرورة يتطلب 

الظمل، باإلضافة إلى ضرورة متابظة وزارة الظمل  أصحابة التي يت  توقيظها بين ُممملي الظمل و الجماعي االتِّّفاقّياتب
 .الظّماليَّة اإلضراباتلنزاعات و لبما ُيساه  في بناء قاعدة بيانات شاملة ومكتملة  لهذا الشأن،
 

 (2014-2011عة لدى وزارة العمل خالل الفترة )المود ةتوزيع اتفاقيات العمل الجماعي: ( 2 )الجدول رقم

 المجموع 2014 2013 2012 2011 البيان

 351 78 73 97 103 عات حسب طريقة الحلا مجموع النز 

 321 74 71 97 79 عدد الظقود الجماعية المودعة لدى وزارة الظمل

نسبة الظقود المودعة لدى وزارة الظمل إلى 
 %91 %95 %97 %100 %77 مجموع النزاعات حسب طريق الحل

 المصدر: مديرية عالقات العمل، وزارة العمل
                                                           

 2015آذار  ، المرصد العُمالي األردني، مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية،2014تقرير االحتجاجات العُمالية في األردن   1
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 من حيث العدن العُّماليَّة اإلضراباتالنزاعات و .2.2.1

ضرابًا خالل الفترة )430) الظّماليَّة اإلضراباتالنزاعات و  بلغ عدد بلغ عدد و ، (2014-2011( نزاعًا وا 
في حين بلغ عدد  ،الظّماليَّة اإلضراباتمن إجمالي النزاعات و  (%79( نزاعًا أو ما نسبته )339) الظّماليَّةالنزاعات 
 اإلضراباتأكبر عدد من  2014و  2012الظامان وسجل  من اإلجمالي. %(21( إضرابًا بنسبة )91) اإلضرابات

 (29، و)2012ظا  في ال( إضرابًا 39بواقع ) ،هذين الظامينفي  اإلضراباتإجمالي النزاعات و %( من 27ما نسبته )ب
ضرابًا  (137)فبلغت  ،الظّماليَّة اإلضراباتإلى ارتفاع عدد النزاعات و  اإلشارة. وتجدر 2014ظا  في الإضرابًا  نزاعًا وا 
ويمكن أن ُيظزى . خالل فترة الدراسة الظّماليَّة اإلضرابات%( من إجمالي النزاعات و 32أو ما نسبته ) 2012ظا  في ال

  .(3رق  ) الجدولفي ، كما هو ُمبّين بيع الظربيإلى أمر ما ُيسمى الر ارتفاع عددها 
 

 (2014-2011حسب النوع خالل الفترة ) العّماليَّة اإلضراباتالنزاعات وتوزيع  : (3 )الجدول رقم

 2014 2013 2012 2011 البيان

 

حسب  العّماليَّة ضراباتاإلالتوزيع النسبي للنزاعات و: (1 )الشكل رقم

 النوع

 78 77 100 84 عدد النزاعات

 %73 %80 %73 %93 النسبة

 29 19 37 6 اإلضراباتعدد 

 %27 %20 %27 %7 النسبة

 107 96 137 90 اإلجمالي

 المصدر: مديرية عالقات العمل، وزارة العمل 
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 الحل طريقة حسب العُّماليَّة اإلضراباتالنزاعات و .2.2.2

ضرابًا ُعماليًا، 351التي ت  حلها ) الُظّماليَّة اإلضراباتبلغ عدد النزاعات و   :لآلتي وفقاً ت  حلها وقد ( نزاعًا وا 
 

 :الُمباشرة المفاوضاتمرحلة  .2.2.2.1

صاحب الظمل بظقد اجتماعات  قيا  2ياألردن/ الفقرة ب( من قانون الظمل 44أّكد الُمشرِّع في المادة رق  )
نتاجية الُظمال والتفاوض على  ،لُظمال ال تقل عن مرتين في السنةدورية مع ُمَمملي ا لتنيي  وتحسين يروف الظمل وا 

ُتشير البيانات إلى ف، الُظّماليَّةضمن هذا السياق تأتي مرحلة التفاوض المباشر لحل النزاعات و  أي أمور متظّلقة بذلك.
-2011فترة الدراسة )خالل  النزاعات التي ت  حلهاإلى إجمالي في هذه المرحلة أن نسبة النزاعات التي ت  حلها 

 . (2، كما ييهر في الشكل رق  )%(77(، بلغت بالمتوسط )2014
 

 
 (2014-2011خالل الفترة ) التي تم حلها بالمفاوضات الُمباشرة العّماليَّة اإلضرابات: التوزيع النسبي للنزاعات و(2 ) الشكل رقم

 

                                                           
صاحب العمل وُمَمثلي العُمال في المؤسسة التي تستخدم خمسة وعشرين عامالً فأكثر عقد اجتماعات دورية ال تقل عن األردني )على  العمل قانون من( ب الفقرة/ 44) رقم مادةال  2

 .مرتين في السنة لتنظيم وتحسين ظروف العمل وإنتاجية العُمال والتفاوض على أي أمور متعلّقة بذلك(
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 :التوفيق مندوب لةمرح .2.2.2.2

بطريقة النزاع أو حّله الظمل( إلى تسوية  أصحابو  ،مّمله عند تظّذر وصول طرفي النزاع )الُظمال ومن يُ 
أو أكمر من مويفي  اً واحدالوزير ُيظّين  ؛ إذتأتي مرحلة مندوب التوفيق في حل النزاعات الظّماليَّة  ،التفاوض الُمباشر
 ت  االتفاق بشأن. وفي حال 3الجماعية الُظّماليَّةيا  بمهمة الوساطة في تسوية النزاعات للق ،توفيق بَ وزارة الظمل مندو 

إجراء ، أما إذا تظّذر صادق عليها من الطرفينمُ  الظقد يحتفظ مندوب التوفيق بنسخة من ،بظقد جماعي أو بغيره النزاع
 ،قد  تقريرًا إلى الوزيرى مندوب التوفيق أن يُ فيترتب علاالتفاق ول  يت  التوصل إلى تسوية المفاوضات بين الطرفين 

ذلك خالل مدة ال تزيد على و  ،والنتيجة التي توصل إليها ،بين الطرفين جرتوالمفاوضات التي  ،يتضمن أسباب النزاع
   يتمكن. وفي هذه الحالة يتدخل الوزير لتسوية النزاع، وفي حال ل4عشرين يومًا من تاريخ إحالة النزاع إليهواحد و 

 .فظليه أن يحيله إلى مجلس توفيق ،الوزير بدوره من تسوية النزاع
 

( نزاعًا أو ما نسبته 55مندوب التوفيق بلغت ) بواسطةوُتشير البيانات إلى أن عدد النزاعات التي ت  حلها 
 .(3)في الشكل رق   ، كما هو2014-2011%( من إجمالي النزاعات التي ت  حلها خالل الفترة 16بالمتوسط )
 
 

                                                           
 يراها التي والمدة يحددها التي للمنطقة وذلك الجماعية العمالية النزاعات تسوية في الوساطة بمهمة للقيام الوزارة موظفي من أكثر أو مندوب يعين أن )للوزير( 120ادة رقم )الم  3

 (.مناسبة

 بغيره أو جماعي بعقد بشأنه االتفاق تم فإذا ،النزاع ذلك لتسوية الطرفين بين الوساطة إجراءات يبدأ أن التوفيق مندوب فعلى جماعي عمالي نزاع وقع إذا ( أ)(: 121)المادة رقم   4

 تسوية إلى يؤدي لن فيها االستمرار أن تبين أو ،األسباب من سبب ألي الطرفين بين المفاوضات إجراء تعذر إذا ()ب .الطرفين من عليها مصادق منه بنسخة التوفيق مندوب يحتفظ

 تزيد ال مدة خالل وذلك ، إليها توصل التي والنتيجة ،الطرفين بين تمت التي والمفاوضات ،النزاع أسباب يتضمن الوزير إلى تقريراً  يقدم أن التوفيق مندوب لىع فيترتب ،النزاع

ً  وعشرين واحد على  .إليه النزاع إحالة تاريخ من يوما
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 (2014-2011مندوب التوفيق خالل الفترة ) بواسطةالتي تم حلها  العّماليَّة اإلضرابات: التوزيع النسبي للنزاعات و(3رقم ) الشكل

 
 :التوفيق مجلس مرحلة .2.2.2.3

زاعات تأتي مرحلة مجلس التوفيق في حل الن عندما يتظذر حل النزاع من مندوب التوفيق وتدخل الوزير
أو أكمر ن يعضو و رئيس من التوفيق مجلس الوزير شكل يُ . و الظّماليَّة بوصفها إحدى مراحل تسوية النزاعات الظّماليَّة

 وعشرين واحد على تزيد ال مدة خالل الوزير إلى تقريراً مجلس التوفيق   قدِّّ يُ و  .5مالالظمل والظُ  أصحابمن  الً يمملون كُ 
وفي حال ل   ،في حال ت  التوصل إلى اتفاق الطرفين بين الموقظة التسوية به مرفقاً ، ليهإ النزاع إحالة تاريخ من يوماً 

 إلى أدت التي واألسباب ،لتسويته اتخذها التي واإلجراءات ،النزاع أسبابيت  التوصل إلى اتفاق يت  تضمين التقرير 
  من قانون الظمل(. 122)وفقًا للمادة  الشأن بهذا مناسبة يراها التي والتوصيات ،إنهائه عد 

 
( نزاعًا أو ما نسبته بالمتوسط 11مجلس التوفيق بلغت ) بواسطةوُتشير البيانات إلى النزاعات التي ت  حلها 

 .(4، كما هو ُمبّين في الشكل رق  )2014-2011%( من إجمالي النزاعات التي ت  حلها خالل الفترة 3)
 

                                                           
رئيس يعينه الوزير على أن ال  (1): النزاع فعليه أن يحيله إلى مجلس توفيق يشكله على النحو التاليإذا لم يتمكن الوزير بدوره من تسوية  (ج)(: 121)المادة رقم   5

عضوان أو أكثر يمثلون كال من أصحاب العمل والعمال بأعداد متساوية يسمي كل  (2). يكون من ذوي العالقة بالنزاع أو بنقابات العمال أو نقابات أصحاب العمل

 .ي المجلسمن الطرفين ممثليه ف
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 (2014-2011مجلس التوفيق خالل الفترة ) بواسطةالتي تم حلها  العّماليَّة اإلضراباتالتوزيع النسبي للنزاعات و : (4 الشكل رقم)

 
 :العُّماليَّة المحكمة مرحلة .2.2.2.4

 إنهاء من التوفيق مجلسلحل النزاع الُظمالي الجماعي في حال ل  يتمكن  الظّماليَّةتأتي مرحلة اللجوء للمحكمة 
 الظّماليَّة المحكمة إلى حاليُ  الذي ماليالظُ  النزاع ظطىيُ و  .ماليةعُ  محكمة إلى إحالته الوزيرتب على يتر  ؛وعليه. النزاع
 صدرتُ  أن على ،اإلحالة تاريخ من أيا  سبظة على تزيد ال مدة خالل فيه النير المحكمة باشرتُ و  ،االستظجال صفة

 للطظن قابل غير قطظيًا، قرارها ويكون  ،التاريخ ذلك من يوماً  ينمالم خالل الوزير إلى غهوتبلِّ  ،النزاع في قرارها المحكمة
محاك  عمالية تحديد يتضمَّن في قانون الظمل  ال يوجد نص   بالذكر، أنه رومن الجدي إدارية. أو قضائية جهة أي أما 

 .حكمة بذاتهاال يوجد اختصاص نوعي لم ومن م َّ  ٬والتي تظد مطلباً  ،الُظّماليَّةمتخصصة للنير في النزاعات 
( نزاعًا أو ما نسبته 13بلغت ) الظّماليَّةوُتشير البيانات إلى أن عدد النزاعات التي ت  حلها من خالل المحكمة 

 (.5رق  )الشكل ، كما هو ُمبّين في 2014-2011%( من إجمالي النزاعات التي ت  حلها خالل الفترة 4بالمتوسط )



20 
 

 
 (2014-2011خالل الفترة ) العّماليَّةالتي تم حلها من خالل المحكمة  العّماليَّة اإلضراباتالتوزيع النسبي للنزاعات و: (5الشكل رقم)

 

، إال 2014و 2011الظامين ُتيهر ارتفاعًا في  الظّماليَّةلمحكمة يلت لحأُ التي  الظّماليَّةنسبة النزاعات  أنَّ  ومع
لتزاعات التي ال يظني ارتفاع عدد النهذا  أن  الظّماليَّةعند ُمراجظة قرارات المحكمة تبّين فقد ، الظّماليَّةللمحكمة  ُحوِّ

 اآلتي:هذين الظامين خالل 
لت إليهاردَّت  الظّماليَّةأن المحكمة  (1 لظد  مرورها بمراحل حل النزاعات التي حّددها  ،أحد النزاعات التي ُحوِّ

 (. التوفيقومجلس  التوفيق وتدخل الوزير، وفيق )مرحلتي مندوبوالُمتمّملة بإجراءات الت ،قانون الظمل
 ،عن طريق المفاوضات الُمباشرةفيهما لنزاع اصادقت على اتفاقيتي عمل جماعية ت  حل  الظّماليَّةأن المحكمة  (2

 فيهما قرارًا.ُتصدر ول  تنيرهما المحكمة أو 
   نزاعين ُعماليين.متظلقين بأن المحكمة ردت استئنافين  (3

 
عدن الُمستفيدين وكلفة تلبية المطالب  حسب موزعة العمل وزارة لدى الُمونعة الجماعية االتِّّفاقيّات .2.3

 :العّماليَّة

( اتفاقية أن 321البالغ عددها )، أيهرت البيانات وفقًا التفاقيات الظمل الجماعية المودعة لدى وزارة الظمل
-2011عاماًل خالل الفترة ) (698,993بلغ ) االتِّّفاقّياتهذه للظاملين الُمستفيدين من  التراكمي الظدد اإلجمالي

هذا الظدد يشتمل على نسبة من الظاملين الذين استفادوا من أكمر من و  .(6رق  )الشكل ، كما هو ُمبّين في (2014
 بمظنى أن عدد الظاملين الُمستفيدين مرة واحدة قد يكون أقل بكمير من هذا الظدد. ؛ اتفاقية

أو ما نسبته  2014ظا  في ال( ُمستفيدًا 239,272نوات الدراسة؛ فقد بلغ عدد الُمستفيدين )أما بحسب س
 . (7رق  )الشكل كما هو ُمبّين في  ،خالل فترة الدراسة االتِّّفاقّياتهذه إجمالي الظاملين الُمستفيدين من من %( 34)
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العاملين الُمستفيدين من اتفاقيات  التوزيع النسبي لعدد:  (6)الشكل رقم

المودعة لدى وزارة  العّماليَّةتلبية المطالب  وكلفةالعمل الجماعية 

 (2014-2011خالل الفترة ) العمل

 
عدد العاملين الُمستفيدين من اتفاقيات العمل الجماعية :  (7)الشكل رقم

 (2014-2011) رةالمودعة لدى وزارة العمل خالل الفت

خالل فترة الدراسة، وبلغت  اً ( دينار 490,367,264؛ فقد بلغت )الظّماليَّةتلبية المطالب ُكلفة أما من حيث 
 (.4رق  ) الجدول( دينار، كما ييهر من 166,972,100بقيمة ) 2011ظا  ال%( في 34أعلى نسبة من هذه القيمة )

 
 

 (2014-2011الُمودعة لدى وزارة العمل وفقاً للسنة وعدد الُمستفيدين والكلفة لألعوام ) االتِّّفاقيّاتتوزيع  : (4)الجدول رقم

 االتِّّفاقّياتعدد  السنة
 الكلفة عدد الُمستفيدين المودعة

 )دينار(

% من عدد 
 االتِّّفاقّيات
 المودعة

% من عدد 
 % من الكلفة الُمستفيدين

2011 79 191,560  166,972,100  25% 27% 34% 
2012 97 53,182  104,734,244  30% 8% 21% 
2013 71 214,979  155,471,000  22% 31% 32% 
2014 74 239,272  63,189,920  23% 34% 13% 

 %100 %100 %100  490,367,264  698,993 321 المجموع 
 ات فريق البحث/ حسابالُظّماليَّةالمصدر: ملفات وزارة الظمل، مديرية الظالقات 

 
 النقابة: حسب موزعة العمل وزارة لدى الُمونعة الجماعية االتِّّفاقيّات .2.4

الجماعية الُمودعة لدى وزارة الظمل على قطاعي  االتِّّفاقّياتقطاعيًا وفقًا للظقود و  الظّماليَّةتوزعت النزاعات 
عة لدى وزارة الظمل للنزاعات التي ت  حلها في الجماعية الُمود االتِّّفاقّياتبلغ عدد الظقود و فقد الصناعة والخدمات. 

%( من إجمالي النزاعات التي ت  حلها خالل الفترة 55أو ما نسبته )جماعيًا( اتفاقًا ) ( عقداً 175قطاع الصناعة )
 .(8رق  )الشكل ، كما ييهر في للفترة نفسهافي قطاع الخدمات  عقداً  (146مقابل ) (2011-2014)
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 (2014-2011خالل الفترة ) العّماليَّةالتي تم حلها من خالل المحكمة  العّماليَّة اإلضراباتلنزاعات والنسبي لتوزيع ال:  (8)الشكل رقم

النسبة  الظامة للظاملين في الصناعات الغذائيةالنقابة ممَّلتها الظمل الجماعية التي واتفاقيات وشّكلت عقود 
%( من 22.43أو ما نسبته ) (اتفاقاً )( عقدًا 72بلغ عددها ) ؛ إذالمودعة لدى الوزارة التِّّفاقّياتااألعلى من إجمالي 

الظمل واتفاقيات (. أما في قطاع الخدمات فكانت عقود 2014-2011خالل الفترة ) إجمالي النزاعات التي ت  حلها
 (اتفاقاً ( عقدًا )29لغ عددها )ب ؛ إذهي األعلىالبري  لوالنق الميكانيك الظامة للظاملين فيالجماعية التي مملتها النقابة 

رق   الجدول، كما ييهر من (2014-2011خالل الفترة ) %( من إجمالي النزاعات التي ت  حلها9.03أو ما نسبته )
(5). 

 العّماليَّة نقابةالوقطاع الحسب المودعة لدى وزارة العمل  االتِّّفاقيّاتتوزيع  : (5)الجدول رقم

 % الُمودعة لدى وزارة العمل الت ِّفاقي اتعدد  النقابة

 قطاع الصناعة

 22.43 72 النقابة الظامة للظاملين في الصناعات الغذائية

 18.07 58 النقابة الظامة للظاملين في صناعة الغزل والنسيج

 7.17 23 النقابة الظامة للظاملين في المناج  والتظدين

 6.54 21 بة الظامة للظاملين في البترول والكيماوياتالنقا

 0.31 1 شركة مجمع الشرق االوسطُممّمل الظاملين في 

 %55 175 المجموع 
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 قطاع الخدمات

 9.03 29 النقابة الظامة للظاملين في الميكانيك والنقل البري 

 8.1 26 النقابة الظامة للظاملين في الكهرباء

 7.79 25 لين في الخدمات الظامة والمهن الحرةالنقابة الظامة للظام

 4.67 15 ين في البناءلالنقابة الظامة للظام

 3.74 12 النقابة الظامة للظاملين في الطباعة والتصوير والورق 

 3.74 12 النقابة الظامة للظاملين في الموانىء والتخليص

 3.12 10 في المصارف والتأمين والمحاسبة نللظامليالنقابة الظامة 

 3.12 10 النقابة الظامة للظاملين في النقل الجوي والسياحة

 1.25 4 النقابة الظامة للظاملين في التظلي  الخاص

 0.62 2 عمانمانة أو النقابة الظامة للظاملين في البلديات 

 0.31 1 المجلس المقافي البريطانيُممّمل الظاملين في 

 %45 146 المجموع 

 100 321  اإلجمالي

 / حسابات فريق البحثالُعم اليَّةالمصدر: ملفات وزارة العمل، مديرية العالقات 
 
 

 :العّماليَّةتلبية المطالب  كلفةمتوسط نصيب العامل من إجمالي  .2.4

 :العّماليَّةتلبية المطالب  كلفةبشكل عام من إجمالي متوسط نصيب العامل  .2.4.1

( دينار، 702بلغ حوالي ) الُظّماليَّةتلبية المطالب  ةكلفمتوسط نصيب الظامل من إجمالي أن أيهرت البيانات 
بمظنى أن متوسط الزيادات ؛ 2012ظا  الفي  اً ( دينار 1949) الكلفةفي حين بلغت أعلى قيمة لنصيب الظامل من هذه 

 .  (9رق  )الشكل ، كما ييهر من ( دينار702في الرواتب واألجور والظالوات التي حصل عليها الظامل بلغت )
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 (2014-2011المودعة لدى وزارة العمل خالل الفترة ) االتِّّفاقيّاتحسب  العّماليَّةالمطالب  كلفةمتوسط نصيب العامل من :  (9)الشكل رقم

 
 على مستوى النقابة: العّماليَّةتلبية المطالب  كلفةمتوسط نصيب العامل من إجمالي  .2.4.2

الموافقة  تتمالتي  الظّماليَّةالمطالب نصيب الظامل من إجمالي قيمة لمتوسط أعلى أن أيهرت البيانات و 
لنقابة الظامة للظاملين في المناج  للظاملين الذين ممّلته  ادنانير  (4904) بلغ حواليعليها حسب النقابة المظنية، 

في ، دينار (4401)بمتوسط  ،صوير والورق النقابة الظامة للظاملين في الطباعة والتم  الظاملين الذين ممّلته   ،والتظدين
كما  - النقابة الظامة للظاملين في الغزل والنسيجالذين ممّلته   لُمستفيدينلوكان  ًا،دينار  (49)أقل متوسط بلغ حين 

، كما الجماعية االتِّّفاقّيات( من إجمالي الُمستفيدين من %31على الرغ  من أن نسبته  )، (10رق  )الشكل ييهر من 
  (.6رق  ) الجدولُمبّين في هو 
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 (2014-2011حسب النقابة خالل الفترة ) العّماليَّةتلبية المطالب  كلفة: متوسط نصيب العامل من  (10 )الشكل رقم                 
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 / والكلفةمنها المستفيدينالعاملين وفقاً للنقابة/ عدد  دى وزارة العملالجماعية المودعة ل االتِّّفاقيّاتتوزيع  :(6 )الجدول رقم

 النقابات 
عدد 

 الت ِّفاقي ات
 المودعة

عدد 
% من عدد   الكلفة الُمستفيدين

 الُمستفيدين
% من  

 الكلفة

متوسط نصيب 
العامل من قيمة 

  العم اليَّةالمطالب 
 983 %6.40 %4.60 31,376,434 31,912 72 النقابة الظامة للظاملين في الصناعات الغذائية

 59 %2.60 %31.10 12,920,400 217,326 58 النقابة الظامة للظاملين في الغزل والنسيج

 1,104 %0.90 %0.60 4,337,800 3,930 29 النقابة الظامة للظاملين في النقل البري والميكانيك

 1,082 %4.80 %3.10 23,355,500 21,580 26 النقابة الظامة للظاملين في الكهرباء

 246 %7.30 %20.90 35,828,120 145,901 25 النقابة الظامة للظاملين في الخدمات الظامة والمهن الُحّرة

 6,905 %45.60 %4.60 223,760,510 32,404 23 النقابة الظامة للظاملين في المناج  والتظدين

 1,864 %4.60 %1.70 22,659,000 12,158 21 النقابة الظامة للظاملين في البترول والكيماويات

 3,162 %4.10 %0.90 20,150,000 6,373 15 النقابة الظامة للظاملين في البناء

 6,501 %12.10 %1.30 59,331,500 9,127 12 النقابة الظامة للظاملين في الطباعة والتصوير والورق 

 3,426 %2.30 %0.50 11,278,000 3,292 12 النقابة الظامة للظاملين في الموانئ والتخليص

 385 %0.60 %1.10 3,070,000 7,965 10 النقابة الظامة للظاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة

 824 %2.30 %2.00 11,300,000 13,720 10 النقابة الظامة للظاملين في النقل الجوي والسياحة

 126 %4.10 %22.70 20,000,000 159,000 4 النقابة الظامة للظاملين في التظلي  الخاص

 324 %2.20 %4.90 11,000,000 34,000 2 النقابة الظامة للظاملين في البلديات وأمانة عّمان الُكبرى 

 0 %0.00 %0.04   250 1 ُممّمل ُعّمال الشركة/ السيد محمد سلمان الجبور

 0 %0.00 %0.01   55 1 ممملو الظاملين في المجلس المقافي البريطاني

  321 698,993 490,367,264 100% 100% 702 

 / حسابات فريق البحثالُعم اليَّةالمصدر: ملفات وزارة العمل، مديرية العالقات 
 

 ومدى تكرارها على مستوى الُمنشآت: االتِّّفاقيّاتتوزيع  .2.4

( 9-1ما بين ) الظمل أصحابالجماعية التي وّقظتها الُمنشآت أو جمظيات ونقابات  االتِّّفاقّياتعدد تراوح 
الظمل التي وّقظت  أصحابو جمظيات ونقابات أالُمنشآت  عددأيهرت النتائج أن و اتفاقية/ اتفاقيات للُمنشأة الواحدة. 
( 9)للُمنشأة نفسها الموّقظة  لالتفاقياتفي حين بلغ أعلى عدد )تكرار( ، ( ُمنشأة98اتفاقية عمل جماعية واحدة بلغت )

وُتشير هذه النتيجة  (.7رق  ) الجدول، كما ييهر من تكرر فقط لُمنشأتين امنتين االتِّّفاقّياتوهذا الظدد من . اتفاقيات
 إلى اآلتي:

 سنويًا خالل فترة الدراسة. الظّماليَّةأن هاتين الُمنشأتين وّقظتا بالُمظّدل اتفاقيتين مع النقابات  (1

  تقل عن سنة واحدة.ال عادةالتي  االتِّّفاقّياتبمدة سريان هذه  االلتزا ه ل  يت  أن (2

مع تغيرات طفيفة  نفسها السابقتفاق االالتي ت  تكرارها أنها عادة تتكون من بنود  االتِّّفاقّياتأيهرت مراجظة  (3
  الظالقة. اطرفوشكلية، وأنها أشبه بتقليد شبه سنوي أو سنوي ُيمارسه 
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 المودعة لدى وزارة العمل تلالتفاقياالتوزيع التكراري  :(7 )الجدول رقم

/ تفاقيةال تكرار 
 للُمنشأة الواحدة

عدد 
 الت ِّفاقي ات

 /عدد الشركات
 الجمعيات/النقابات

نسبة إلى إجمالي 
 )%( الت ِّفاقي ات

نسبة إلى إجمالي 
 الشركات )%(

1 98 98 30.53 59.04 

2 48 24 14.95 14.46 

3 57 19 17.76 11.45 

4 76 19 23.68 11.45 

5 5 1 1.56 0.6 

6 12 2 3.74 1.2 

7 7 1 2.18 0.6 

9 18 2 5.6 1.2 

 100 100 166 321 المجموع

 / حسابات فريق البحثالُعم اليَّةالمصدر: ملفات وزارة العمل، مديرية العالقات 
 
 

 المونعة لدى وزارة العمل الجماعية االتِّّفاقيّات واقع .2.7

عليها أطراف الظمل وتضمنتها اتفاقيات  وافقالتي  الظّماليَّةلمطالب لتظرف على أه  االدى رغبة الباحمين في 
 ،مندوب أو مجلس التوفيق أو عن طريق،يتها عن طريق المفاوضات الُمباشرةو ، سواء تلك التي ت  تسالظمل الجماعية

 اآلتي: االتِّّفاقّياتتبّين من ُمراجظة هذه 
 

 الجماعية قيّاتاالتِّّفاالتي تضمنتها  العّماليَّةأهم المطالب  .2.7.1

 

أو ذات  مطالب مالية
 أثر مالي

 منح زيادات مالية )الراتب األساسي، والظالوة الفنية، وعالة المظيشة(. (1
 نيا  صندوق اإلسكان. وتحسين تظديل (2
 الخدمة. نهايةتطبيق نيا  مكافأة  (3
 .تأسيس صندوق للوفاة والتظويض (4
 .جتماعياالإنشاء صندوق للتكافل  (5
 .ء للظاملين القاطنين في السكن الخاص بالشركةمنح وجبة عشاء أو غدا (6
 منح المويفين )إجازة أبّوة( مدفوعة األجر من الشركة عن طفل بُمظّدل يومين ُتمنح مرة في السنة. (7
منح المويفين )إجازة زواج( مدفوعة األجر من الشركة مرة واحدة في تاريخ عمله في الشركة  (8

 بُمظّدل مالمة أيا .
 .أة الظاملة عن كل طفل جديدمنح مبلغ مالي للمر  (9
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 هيكلة الُمنشآت
 .إعادة النير في هيكلة بظض الُمنشآت وتوضيح مفاهي  الهيكلة للظاملين (1
 تخفيض األيدي الظاملة بالتسريح. (2

مطالب تتعلق بأسر 
 العاملين

َنحالموافقة على  (1  دراسية للدرجة الجامظية األولى ألبناء ُمتقاعدي بظض الُمنشآت. مِّ
 ميلة التأمين الصحي لما بظد التقاعد.به  شمول أبنائ (2

الحفاظ على األمن 
 الوظيفيستقرار وال

 وضع آلية لتمبيت الظقود والمياومة بما يتناسب واحتياجات الشركة. (1
  .الوييفي للظاملينستقرار واالبالحفاظ على األمن  االلتزا  (2
 .ذوا اإلضرابعد  فرض أي عقوبة بحق الُظّمال الذين نفَّ  (3

ث وحدات استحدا
 وأنظمة إدارية

 الظمل على استحداث نيا  شؤون مويفين جديد وبمشاركة النقابة. (1
 .اعتماد ُسّل  رواتب جديد لكاّفة ُمَوّيفي الشركة من جميع المستويات الوييفية (2
 والظمل على حلها قبل حدومها. المشكالتتشكيل لجنة "عالقات الظمل" ُتظنى باستشظار  (3
 .كافة الظاملين انتخاب لجنة نقابية تممل (4

مين أالتتحسين 
الصحي ونظام 

 الُمعالجات

 .قيا  الشركة بتغطية عالج اإلصابات الناتجة عن الحوادث القضائية (1
شريطة أن تكون غير  ،الشركةفي الُموّيف الظاملة والُمتقاعدة بميلة التأمين الصحي  زوجةشمول  (2

 ُمنتفظة من الجهة التي تظمل أو كانت تظمل لديها.
( الصحي ضد مرض ايةون مع مركز الُحسين للسرطان لتسهيل أمور التسجيل في برنامج )رعالتظا (3

 أنفسه  وأسره .تسجيل في السرطان للمويفين الراغبين 

ر الوظيفي التطو 
 والتأهيل والتدريب

 وتنميتها. تطوير الظملية التدريبية (1
 .الشركةفي اء عمله  أمنفي تسجيل الشهادات الجامظية للذين أكملوا دراسته  الجامظية  (2
 ة وسبل حّلها بالتظاون مع وزارة الظمل. ليَّ االنزاعات الظمّ  عنبرامج تدريبية  عقد (3
 .التظاون مع النقابة لتمقيف الظمال عن طريق عقد الدورات والمحاضرات وورش الظمل (4

 دعم النقابات

مصاريف ُمشاركة أعضائها  دع  النقابة الظامة للظاملين في الخدمات الظامة والمهن الُحّرة لتغطية (1
ُيظاد النير فيه حسب  ،بمبلغ ألف دينار شهري مدة عا  ،وتبادل الخبرات ،في الدورات التدريبية

 وذلك لرفع سوية الظمل النقابي. ،الحاجة
  .الظّماليَّةللنقابات  االنتسابتحصيل رسو   (2
 .(الغزل والنسيجالُمنشأة )لين لدى لنقابة تقدي  الخدمات الطبية للظاملالظيادات الطبية الظامة  يتولّ  (3

 تحسين بيئة العمل
 وظروفه

بة تهيئة كفتيريا (1  .لجميع الُمستخدمين بأسظار مناسِّ

تظزيز مبدأ خدمة الُمجتمع المحلي من خالل إعطاء األولوية في التوييف ألبناء المناطق الُمحيطة  (1المسؤولية 
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 .تابظة للشركة بمصانع ومزارع ومستودعات ومكاتب إدارية الجتماعية
 واالحتفال باألعياد الدينية والرسمية لكافة الجنسيات. ،تفظيل النشاطات السنوية (2

 تفاقيةاالتظهد النقابة بظد  تنفيذ أي إضراب من النقابة خالل فترة سريان  (1 تعهدات عامة

 .  قانون الظملك الشركة بظد  قانونية اإلضراب الذي نّفذته النقابة ومخالفته ألحكاتمسُّ  (1 حقوق الشركة

 
 

 أهم الُمالحظات على اتفاقيات العمل الجماعي المونعة لدى وزارة العمل .2.7.2

 اإلشارةدون  ،واقتصارها على البنود المتفق عليها ،االتِّّفاقّياتضظف الصياغات اللغوية والقانونية في أغلب  (1
الجماعية من الناحية اللغوية  ّياتاالتِّّفاقنماذج في إعادة النير يستدعي األمر الذي  ،الُظّماليَّةللمطالب 

ومراحل التفاوض  الُظّماليَّة، والمطالب تفاقيةاالبحيث تشتمل على مظلومات عن طرفي  ،والقانونية والتنييمية
في الُمنشأة/  وعدد الظاملين ،وعدد المنتفظين من االتفاقية ،وصواًل لالتفاقية، وبنود االتفاق مقارنة بالمطالب

مع تلك ة أالمنشعلى مستوى ظة قَّ المو قيق المطالب )كلفة االتفاقية(، وعالقة االتفاقية وكلفة تح ،القطاع
 على مستوى القطاع. ظة قَّ المو 

إنشاء  يستدعياألمر الذي ، الجماعية لدى وزارة الظمل االتِّّفاقّياتكشوفات وسجل في تباين البيانات الواردة  (2
من حيث المطالب وأعداد المستفيدين،  ،الُظّماليَّةالنزاعات  نعلتوفير بيانات تفصيلية  ،قاعدة بيانات شاملة

البنود و  الظّماليَّةالمطالب و  ،الذي تنتمي إليهالشركة والقطاع ، و االتِّّفاقّياتكلف هذه ، و اإلجمالي وأعداد الظاملين
 ،لمتابظة والتقيي ل ماً نياوتتضمن  ،وغيرها من البيانات ذات الصلة ،الجماعية االتِّّفاقّياتالمتفق عليها في 

 بها. االلتزا و االتفاقيات تنفيذ لضمان 
المتفق عليها، مما نتج الظمل الجماعي تفاقيات اسريان  بمواقيتالظاملين أو من ُيمّمله  )النقابات( لتزا  اعد   (3

تكرار و  ةأو نصف سنوي سنويةتوقيع اتفاقيات  يجري  ؛ إذوتوقيع اتفاقيات جديدة القائمة لالتفاقيات َخْرق عنه 
تقليد بممابة أصبح  االتِّّفاقّياتفي حين أن واقع هذه  ،نزاعات جديدة بوجود يوحي ، ممابنودها بتغيير طفيف
 سنوي أو شبه سنوي.

في حين كان من الُمفترض إلحاقها باالتفاقية  ،اتفاقيات على أنها االتِّّفاقّياتالظديد من مالحق اعتبار  (4
والمودعة لدى الموقظة  االتِّّفاقّياتوالتبويب والدراسة، وعد  تضخي  عدد  عملية التوميقُيسهِّل مما  ،األصلية

 والتي يظتبرها البظض بأنها نزاع ُعمالي. ،وزارة الظمل
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على مستوى القطاع بين الظاملين أو من ُيممله  وبين جمظيات  الموقَّظة الجماعية االتِّّفاقّيات أن منعلى الرغ   (5
، إال أنه من هذه االتفاقيات جميع الظاملين في القطاع استفادةّصت على ن قداألعمال،  أصحابأو نقابات 
 .االتِّّفاقّياتإلى هذه  اإلشارةت  تالجماعية على المستوى الفردي للُمنشآت ال  االتِّّفاقّياتعند توقيع 

 من القطاع ُمماملة لما ت  االتفاق عليه بين بظض النقابات وُمنشآت اً مطالب وُأسس االتِّّفاقّياتتضمنت بظض  (6
ية، وشركة الكهرباء الوطنية وشركة األردنأو ُمنشآت ُمرتبطة )الشركة اليابانية وشركة مناج  الفوسفات  نفسه،

ل  تستممر ذلك في صياغة اتفاقيات  الظّماليَّةمما يظني أن النقابات ، توزيع الكهرباء وشركة توليد الكهُرباء(
األمر ، الظمل أصحابجمظيات أو نقابات الموقظة مع  فاقّياتاالتِّّ جماعية على مستوى القطاع على غرار 

 نفسها، المطالبو  نفسه القطاعفي تكرار نزاعات في ُمنشآت أخرى يحول دون الذي قد ُيشّكل إجراء وقائيًا 
مستوى بين المطالب على في تحقيق توازن واختصار الظديد من مراحل النزاع، باإلضافة إلى ُمساهمتها 

 الُمنشآت على تلبية تلك المطالب.  القطاع وقدرة
هناك الظديد من اتفاقيات الظمل الجماعية ت  توقيظها ألكمر من مرة لظدد من الُمنشآت التي يملكها أو يرأس  (7

في صياغة اتفاقية  لهذا األمر الظمل أصحابدون استممار النقابات أو  نفسه، مجلس إدارتها الشخص
في إحدى هذه الُمنشآت  الظّماليَّةشّكلت المطالب فقد وتالشي تكرارها. جماعية لهذه المجموعة من الُمنشآت 

   .  الظّماليَّةنمطًا ونموذجًا لظدوى المطالب 
أو تقدي   ،االنتسابكتحصيل رسو   ،الظّماليَّةبنودًا تتظلق بتحقيق مصالح للنقابات  االتِّّفاقّياتتضمنت بظض  (8

 ة للظاملين. ممل الخدمات الصحي ،خدمات من خالل النقابة
ول  تكن ضمن قائمة  ق(تحقِّ مُ  مطلب)بنودًا قامت الشركات بتقديمها للمويفين االتِّّفاقّياتتضمنت بظض  (9

 الموقظة بين الطرفين التفاقياتامتابظة تقارير في وعليه، كان من األوجب تضمين ممل هذه البنود  ؛المطالب
نما منحة ُمتحّققة(، و في الشركة كافة لظاملينلاألساسية   الرواتبزيادة  تتمممال: ) ومن . هذا ليس مطلبًا وا 
 .كُمبادرةللظاملين  بمنحهالُمنشأة ما قامت و  (عليهتفاق االما ت  )الفصل بين المطالب ، ال بد من م َّ 
ت آشُمنالبظض يظني أن مما  ،المطالبة برفع الحد األدنى لألجور وفقًا للقانون  االتِّّفاقّياتمن الظديد تضمنت  (10

زيارات ُمفتشي الظمل عدد  يتطلب زيادة ، وهو ماتستجيب تلقائيًا للتشريظات وما يطرأ عليها من تظديالتال 
 ق من مدى تنفيذها ألحكا  القانون قبل أن يصل إلى نزاع  ُعمالي.للتحقُّ  ،للُمنشآت

 
 



 

 
 
 
 

 الفصل الثالث

 

العمل  أصحابو العّماليَّةانطباعات العاملين والنقابات 

  العّماليَّة اإلضراباتزاعات والن تجاه
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 العام طار اإل 3

بالظاملين االهتما  فإن  ومن م َّ محور الظملية التنموية ومادتها، و  اإلنتاجُيظتبر الظنصر البشري أحد عوامل 
دة وزياية اإلنتاجفي رفع  المساهمةمن شأنه فيها وتحسين يروفه  المادية ومستوى مظيشته  والبيئة التي يظملون 

فقد شهدت القطاعات االقتصادية الُمختلفة ، 2011الظا  المنطقة منذ  التي تمر بها. ونيرًا للتطورات السياسية اإلنتاج
النقابات فيها  تشارك، الظّماليَّة اإلضراباتوالنزاعات و  االحتجاجات)القطاعين الظا  والخاص( الظديد من  األردنفي 

 مصالحه ، والظمل على تحسين شروط الظمل ورعايةمال حقوق الظُ بالمتظلقة ب لتحقيق جملة من المطال ،الظّماليَّة
 .المطالب، وغيرها من ويروفه

آراء عّينة من الظاملين في  اسُتطلِّظتوبهدف التظرف على واقع هذه النزاعات من حيث دوافظها وآمارها؛ فقد 
استطالع وكذلك . للتظّرف على وجهات نيره  ،ةالظّماليَّ فيها ممل هذه القضايا  تُمنشآت القطاع الخاص التي حدم

الظمل. وقبل استظراض نتائج االستطالع، ال  أصحابالتي مّملت الظاملين في المفاوضات مع  الظّماليَّةآراء النقابات 
 ،الظاملين المستهدفين %( من حج  عّينة97أي ما نسبته )؛ وعامالً ( عاملة 97بد من تأكيد أن النتائج تظكس رأي )

%( 93أي ما نسبته ) ؛( ُمنشأة93في حين تظكس النتائج رأي )، ( نقابة17البالغ عددها ) الظّماليَّةميع النقابات وج
 الُمستهدفة. وفيما يلي عرض لنتائج هذا االستطالع: المنشآت من حج  عّينة

 

 :العاملين نةعيِّّ الخصائص العامة ألفران  3.1

مقارنة استطالع آراء الظاملين فيها، إلناث في الُمنشآت التي ت  أشارت نتائج المسح إلى ارتفاع نسبة مشاركة ا
 النحو التالي:، على للظاملينبّينت النتائج ارتفاع المستوى التظليمي واإلداري . و مع المستوى الظا  للممكلة

 

 الجنس:توزيع العاملين بحسب  3.1.1

الدراسة، في حين شّكلت بهدفة %( من الُظمال/ المويفين في الشركات الُمست70شّكل الذكور ما نسبته )
 .(11رق  )الشكل ييهر في %( كما 30اإلناث ما نسبته )



34 
 

 

 عاملين حسب الجنسالتوزيع  : (11رقم) شكلال

 
 المستوى التعليمي:توزيع العاملين بحسب  3.1.2

%(، تاله  الحاصلون 39  )بلغت نسبتهف، جة البكالوريوس النسبة األعلىشّكل الظاملون الحاصلون على در 
درجة حملة  %( يقل ُمؤهله  الظلمي عن المانوية الظامة، ُم َّ 4%( منه  )36على المانوية الظامة فما دون بنسبة )

 .(12رق  )الشكل ، كما ييهر من %(5%(، وشّكل حملة الشهادات الظليا ما نسبته )20الدبلو  المتوسط بنسبة )

 
 توزيع العاملين حسب المستوى العلمي:  (12)الشكل 
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 :ناري للوظيفةالمستوى اإلتوزيع العاملين بحسب  3.1.3

في مستوى بلغت نسبة المويفين %( من إجمالي الظاملين، في حين 3اإلدارة الُظليا )مستوى في  بلغت نسبة الظاملين
وبلغت وهي النسبة األعلى.  الظاملين إجمالي %( من51بلغت نسبته  )فملون اإلداريون الظاأما %(، 14اإلدارة )

 %(.32) اإلنتاجنسبة مشرفي وعاملي 
 

 
 توزيع العاملين حسب المستوى الوظيفي أو اإلداري : (13)الشكل رقم

 
 

 (:مدة الخدمة في الشركة )مكا  العمل الحاليوزيع العاملين بحسب ت 3.1.4

سنوات فأقل(، في حين  5بلغت مدة خدمته  في مكان الظمل الحالي ) الظاملينمن  %(39ُتشير البيانات إلى أن )
سنوات(  10)على %(، وبلغت نسبة من تزيد خدمته  29سنوات( ما نسبته ) 10-6شّكل الذين بلغت خدمته  من )

لظمل الحالي %( مدة خدمته  في مكان ا20، منه  )الظاملين%( من إجمالي 32في مكان الظمل الحالي ما نسبته )
 (.14رق  )الشكل كما ييهر في فأكمر(، سنة  16)
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 توزيع العاملين حسب مدة الخدمة في الُمنشأة : (14)الشكل رقم

 
 العّماليَّةنتائج مسح النقابات لالخصائص العامة  3.2

ل في الدفاع عن الُظمال من ناحية، وفي دور ها  جدًا يتممّ القيا  بهدف و تحقيق ل الظّماليَّةتشكلت النقابات 
 من االنتقال إلى الظّماليَّةتهدف النقابات و أو من ُيمّمله  من ناحية أخرى.  الظمل أصحابتنيي  الظالقة بينه  وبين 

النقابة الظامة وقد ت  إشهار  .الظاملين الذين ُتمّمله  حقوق  على الحفاظ لضمان ،الجماعي الجهد إلى الفردي الجهد
النقابة الظامة للظاملين في  . أما1946في الظا   األردننقابة ُعمالية في بوصفها أول  ظاملين في السكك الحديديةلل

. وفيما يلي عرض أله  خصائص 1976ظا  في الت  تسجيلها إذ  ؛الظّماليَّةآخر النقابات  فهي المحالت التجارية
 :األردنفي  الظّماليَّةالنقابات 
 

 
 الرئيسية االقتصانية القطاعات حسب العّماليَّة النقابات توزيع 3.2.1

ُتشكل النقابات . و الصناعة والخدمات: قطاعا قطاعين رئيسين همابين  األردنفي  الظّماليَّةتتوزع النقابات 
 ةالظّماليَّ %( من إجمالي النقابات 71( نقابة ما نسبته )12التي ُتمّمل الظاملين في قطاع الخدمات وعددها ) الظّماليَّة
%(، 29( نقابات أو ما نسبته )5التي ُتمّمل الظاملين في قطاع الصناعة ) الظّماليَّةفيما بلغ عدد النقابات  ،الُمسجلة

 (.15رق  )الشكل كما ييهر من 

16 11 - 15  6 - 10  5 
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 حسب القطاعات االقتصادية الرئيسية العّماليَّةالنقابات توزيع  : (15)الشكل رقم    

 
  العّماليَّةلو  المنتسبو  للنقابات العام 3.2.2

، شكلوا 2014ظا  ال نهاية( ألف عامل وعاملة في 78حوالي ) الظّماليَّةالُمنتسبين للنقابات الظاملين عدد بلغ 
الظاملون في القطاع  في حين شّكل، 6)القطاعين الظا  والخاص( األردن%( من إجمالي الُمشتغلين في 5ما نسبته )
 %(. 7) ما نسبتهالخاص 

 

 

 

 

                                                           
ُمشتغل منه  ( 1,554,197بلغ إجمالي عدد الُمشتغلين )، 35و ص  15، المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، ص 2014مؤشرات الموارد البشرية في األردن   6
 ( وافدون حاصلون على تصريح عمل(.286,197) و أردنيون، (1,262,636)
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 حسب الجنسية  العّماليَّةالعاملو  المنتسبو  للنقابات   3.2.2.1

كما %(، 2) فنسبته الظاملون األجانب  أما، ممن انتسب للنقابات%( 98يون ما نسبته )األردنشّكل الظاملون 
 .(8رق  ) الجدولييهر من 

 (2014-2011حسب الجنس والجنسية خالل الفترة ) األردنفي  ةالعّماليَّ ن للنقابات و: الُمنتسب (8 )الجدول رقم

   المجموع   أجانب   أردنيون  

 المجموع إناث ذكور  المجموع إناث ذكور  المجموع إناث ذكور   
2011 24,512 5,645 30,157 320 472 792 24,832 6,117 30,949 

2012 38,705 9,999 48,704 273 580 853 38,978 10,579 49,557 

2013 47,536 15,486 61,243 520 880 1,313 48,056 16,366 62,556 

2014 56,877 19,478 76,355 710 990 1,700 57,587 20,468 78,055 

  %74 %26 
 

%42 %58 
 

%74 %26   

 
يين األردننسبة العاملين 

العّماليَّةالمنتسبين للنقابات   
%98 

نسبة العاملين األجانب 
العّماليَّةللنقابات المنتسبين   

%2    

  

 حسب الجنس  العّماليَّةن للنقابات يالمنتسبتوزيع  3.2.2.2

فيما بلغت ، لألردنيين%( 74بلغت ) الظّماليَّةالُمنتسبين للنقابات الذكور أيهرت البيانات أن نسبة الظاملين 
%( من إجمالي الُمنتسبين 58)الُمنتسبات األجانب؛ فقد بلغت نسبة اإلناث  المنتسبون %(. أما 26)نسبة اإلناث 

 .(16رق  )الشكل ، كما هو ُمبّين في األجانب

 
 الجنس والجنسيةحسب  العّماليَّةالُمنتسبين للنقابات توزيع  : (16)الشكل رقم
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ما نسبته شكلوا  الظّماليَّةإلى أن الظاملين الذين شمله  المسح الميداني والمنتسبين للنقابات  اإلشارةوتجدر 
المسح اقتصار  بالحسبان%( من إجمالي الظاملين الذين شمله  المسح، وتظتبر هذه النسبة ُمتدنية إذا ما أخذنا 52)

 الظّماليَّةلنقابات وت  توقيع اتفاقيات عمل جماعية بين  ا ،التي شهدت نزاعًا أو إضرابًا عمالياً  ،الميداني على الُمنشآت
  .فيهانشآت التي يظملون والمُ  التي ُتمّمله 
 

 

 
 الجنس والجنسيةحسب  العّماليَّةالُمنتسبين للنقابات توزيع  : (17)الشكل رقم

 

  وتطويرها العّماليَّةتنمية الثقافة و العّماليَّةالنقابات  3.2.2.3

أهدافها تظريف الظاملين بحقوقه   زفمن أبر  ، وتطويرها،الظّماليَّةالمقافة كافة أشكال بتنمية النقابات اهتمت 
لتشجيظه  على  ،للظاملين زيادة الوعي والفه  النقابيو ، الظّماليَّةمفاهي  الصحة والسالمة المهنية و تظزيز و وواجباته ، 

ل فترة عقدت خال الظّماليَّةوقد أيهرت البيانات أن النقابات  .بالظمل النقابي االلتزا و  الظّماليَّةات النقاباالنخراط في 
فقط %( 17)نسبته ا مأو ( ألف عامل/ عاملة، 13)ما يقارب من استفاد منها ( برنامجًا تدريبيًا، 43)قرابة ة الدراس

 . (18رق  )الشكل ، كما هو ُمبّين في %( إناث3%( ذكور و)97)، منه  الظّماليَّةمن الُمنتسبين للنقابات 
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 الجنس والحصة من البرامج التدريبية حسب  العّماليَّةالنسبي للُمنتسبين للنقابات توزيع لا:  (18)الشكل رقم

 
 

 من وجهة نظر العاملين العّماليَّة للنقابات االنتسابالعمل  أصحابمدى تشجيع  3.2.2.4

 أو للنقابات نضما االعلى  ه ال ُيشجظون الظمل أصحابأن  الظاملين%( من 31بّين حوالي ) 
 :من أبرزها ،ك إلى جملة من األسبابذل (، وقد عزا الظاملون 19رق  )الشكل ، كما ييهر من اليَّةالظمّ الجمظيات 

إلى حدّ  -وهذا يظكس  أو اهتماماته . الظمل أصحابليس من مسؤوليات  الظّماليَّةللنقابات  االنتسابأن قرار  .أ 
 مدى مظرفة الظاملين بحقوقه . -ما

 .الظّماليَّة مطالبال وازدياد ،على استقرار الظملبات النقاالظمل من تأمير  أصحابف وُّ تخ .ب 
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 من وجهة نظر العاملين العمل انضمام العاملين للنقابات أو الجمعيات أصحابمدى تشجيع النسبي لالتوزيع  : (19)الشكل رقم      

 
 

 نظر النقابات جهة من و العّماليَّة للنقابات االنتسابالعمل  أصحابمدى تشجيع  3.2.2.4

 الظّماليَّةفي القطاعات التي ُتمّمله  من وجهة نير النقابات  الظّماليَّةضظف انتساب الظاملين للنقابات  يظود
 اآلتي: ألسباب متظددة أبرزها؛ ((20رق  )الشكل )

 .%(32) بنسبة بأهمية النقابات والظمل النقابي الظّماليَّةضظف المقافة  .أ 
وما %(، 19) بنسبة الظمل أصحابعد  رغبة أو تظاون %(، منها 30) بنسبة لالظم أصحابعد  رغبة  .ب 

 .الظمل أصحابمن الظاملين خوف يرون   %(11)نسبته 
 .%(11) بنسبة االختياري  االنتساب .ج 
 .%(8) بنسبة ضظف دور النقابات في توضيح عملها لغايات تشجيع انتساب الظاملين للنقابات .د 
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 النقابات نظر وجهة من العّماليَّة للنقابات العاملين انتساب عدم النسبي ألسبابالتوزيع  : (20)الشكل رقم          

 
 العمل أصحابنظر من وجهة  العّماليَّة للنقابات االنتسابالعمل  أصحابمدى تشجيع  3.2.2.4

 التي ُتمّمله ؛  الظّماليَّةقابات للن االنتسابالظاملين في ُمنشآته   ه مدى تشجيظ وت  سؤال أصحاب الظمل عن
 أو للنقابات االنتسابو نضما  اال على ُيشجظون الظاملين لديه  الظمل أنه  أصحاب%( من 43ما نسبته ) فرأى

الظمل  أصحاب، نجد أن هذا التشجيع ينطلق من وعي المنع. وعند النير في أسباب التشجيع أو الظّماليَّةالجمظيات 
وأن رغبة  ،ليس من حقه    الظاملينومنظه ،ليس من اختصاصه  الظّماليَّةالظاملين للنقابات نتساب امظرفته  بأن و 

د ذلك األمرهي  أو قناعته  الظاملين . في حين أيهرت النتائج أن بما أنه حق كفله الدستور ونيمه القانون  ما يحدِّّ
 .(21)رق  الشكل ، كما ييهر من هذا األمرالظمل ال ُيشجظون  أصحاب%( من 57)

 
 العمل أصحابمن وجهة نظر  العّماليَّةالعمل انضمام العاملين في ُمنشآتهم  للنقابات  أصحاب: مدى تشجيع  (21رقم)الشكل    
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يظود  الظّماليَّةللنقابات لالنتساب  الظمل الظاملين في ُمنشآته  أصحابوقد أيهرت النتائج أن أسباب تشجيع 
 اآلتي: -ويتها وأهميتها النسبيةحسب أول- أبرزها، ةعدَّ  إلى أسباب

 .حق من حقوق الظاملين في القانون  .أ 
 الظمل. أصحابو  الُظمالبين نزاعات وجود في حال  الظّماليَّةمع النقابات سهولة التفاوض  .ب 
 .في تظريف الظاملين بحقوقه  وواجباته  الظّماليَّةالنقابات  دور .ج 

 
، الظّماليَّةللنقابات  االنتسابشجيظه  الظاملين لديه  الظمل لظد  ت أصحاباألسباب التي أبداها  أبرزأما 

 تمحورت حول اآلتي:  ف
 .الظّماليَّةالظمل بظد  الحاجة للنقابات  أصحاباعتقاد  .أ 
 .الظّماليَّةالنقابات دور ف ظض .ب 
 .أو عدمه االنتسابقرار في  الشخصية الظامل حرية .ج 
دون التحقق من مدى قدرة  الظّماليَّةلتي تدعمها النقابات ا ر الحاالتمقانونية في أكالغير  الظّماليَّةالمطالبات  .د 

 الظمل على تحقيقها. أصحابالُمنشآت و 
 

 العمل أصحابنتائج مسح لللُمنشآت وفقاً الخصائص العامة  3.3

على بيئة  الظّماليَّة اإلضراباتالظمل على آمار النزاعات و  أصحابعلى آراء التظرُّف من الضرورة بمكان 
. ولهذه وتوسظتها سها على البيئة االستممارية وقرارات االستممار وتطوير األعمالاومدى انظك ،ماراألعمال واالستم

ت  توميقها في وزارة الظمل  ،مسح ميداني لُمنشآت القطاع التي شهدت نزاعات أو إضرابات ُعمالية ُأجري فقد  ،الغاية
يداع اتفاقيات/ عقود الظمل الجماعي الخاصة به      في الوزارة. اوا 

 

 الخصائص العامة للمنشآت 3.3.1

 فئة الُمنشأة حسب عدن العاملين 3.3.1.1

( ُمنشأة أو 26دراستها ) تمن الُمنشآت التي تم فأقل( عامل/ مويف 100بلغ عدد الُمنشآت التي تويف )
( عامل/ مويف 500وأقل  100بلغ عدد الُمنشآت التي تويف )أكمر من و %( من إجمالي الُمنشآت. 29ما نسبته )

%( من إجمالي الظّينة. وبلغ عدد الُمنشآت التي تويف 35( ُمنشأة أو ما نسبته )32دراستها ) تنشآت التي تممن المُ 
%( من إجمالي 35( ُمنشأة أو ما نسبته )27دراستها ) ت( عامل/ مويف من الُمنشآت التي تم500)أكمر من 

 . (21رق  )الشكل كما ييهر من ، الظّينة
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 التوزيع النسبي لحجم ُمنشآت العينة حسب فئة العمالة : (21)الشكل رقم          

   
  والجنسية الجنس العاملين حسب توزيع 3.3.1.2

%( من إجمالي الظاملين في هذه الُمنشآت، 82ية شّكلت ما نسبته )األردنالظمالة أن  أشارت البيانات إلى
 هذاويظود  .%( من إجمالي الظاملين25لُتشّكل حوالي )دراستها  تالتي تمالُمنشآت ارتفاع نسبة اإلناث الظامالت في و 

الشكل كما ييهر من ، ييناألردن%( من الظاملين غير 52) قرابةيات اللواتي شّكلن األردنالرتفاع نسبة اإلناث غير 
 .(22رق  )

 

 
  والجنسية  الجنسالعينة حسب التوزيع النسبي للعاملين :  (22)الشكل رقم      

 500أكثر من  100أقل من 
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 .عدد الظاملين والجنسية والجنسدراستها حسب  تتوزيع الظاملين في الُمنشآت التي تم (9رق  ) الجدولوُيبّين 
 

 العاملين والجنسية والجنس عددحسب دراستها  تالتي تمُمنشآت العاملين في التوزيع  :(9 )الجدول رقم

 المجموع أجانب أردنيون   
عدد 
 الظاملين

عدد 
 الُمنشآت

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

20-0 5 45 6 51 0 0 0 45 6 51 
50-21 7 190 79 269 6 0 6 196 79 275 
100-51 15 882 130 1,012 45 65 110 927 195 1,122 
200-101 11 1,166 122 1,288 46 106 152 1,212 228 1,440 
500-201 22 5,205 849 6,054 365 341 706 5,570 1,190 6,760 
1000-501 14 5,918 1,737 7,655 1,165 875 2,040 7,083 2,612 9,695 

1000 +  19 25,188 5,879 31,067 3,460 4,151 7,611 28,648 10,030 38,678 

 93 38,594 8,802 47,396 5,087 5,538 10,625 43,681 14,340 58,021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

ومدى والتشريعات الناظمة العالقة بين أطراف العمل 

 هاب االلتزام
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 بها االلتزامالعالقة التعاقدية ومدى ، ومإليهبالمهام والمسؤوليات الموكلة العاملين مدى معرفة  4

 قانو  العمل االطالع على مدى  4.1

أفادوا بأنه  اطلظوا على قانون الظمل  الظمل الذين أصحابأيهرت نتائج المسح ارتفاع نسبة الظاملين و 
رق  الشكل كما هو مبين في الظمل،  أصحاب%( من 97) و%( من الظاملين 87) ما نسبته شّكلواو ي، األردن

من الظاملين  حالوكذلك  .%( ممن يتولون المها  اإلدارية63مظيمه  )ف ل  يطلظوا على القانون  الذينأما  .(23)
 ،ألمر الذي يستدعي ضرورة تأكيد وزارة الظمل وأطراف الظمل بإلزامية االطالع على القانون ا، حملة المانوية فما دون 

إشكاليات أو نزاعات ُمحتملة قد تنشأ عن عد  المظرفة بالحقوق ألي ، وتجنبًا جميع األطرافلما فيه مصلحة 
  والواجبات وفقًا للقانون. 

 

 
 العمل من حيث مدى االطالع على قانون العمل أصحابوزيع النسبي للعاملين و: الت (23)الشكل رقم

 
 

 قانو  العملتنفيذ ب االلتزام 4.2

الظمل( بتنفيذ بنود قانون الظمل من وجهة نير  أصحاببمدى التزا  الُمنشآت ) المتظلقةالنتائج أيهرت 
بتنفيذ قانون الظمل التزامًا كاماًل تلتز   يهافآت التي يظملون يظتقدون أن الُمنشالظاملين %( من 85أن )الظاملين 

الظاملين  من%( 9ما نسبته )ظتقد يفي حين  .الظمل أصحاب%( من 96ُمقابل ) ،وتطبيق أحكامه على الظاملين لديها
وُيمكن  .(24رق  )الشكل كما ييهر من ، تطبيق أحكا  القانون ب فيها التزامًا جزئياً  آت التي يظملون الُمنش التزا ب

بقانون الظمل وتطبيق  -إلى حدّ  كبير -فيها نزاعات أو إضرابات ُعمالية تلتز  تأن الُمنشآت التي حدمتنتاج اس
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أحكامه على الظاملين، وأن أسباب النزاعات التي شهدتها هذه الُمنشآت تظود في أغلبها إلى أسباب ال ترتبط بالقانون 
 . ويروفه وتحسين بيئة الظملواالمتيازات به، إنما ترتبط بمطالب إضافية تتظلق بزيادة الرواتب واألجور  االلتزا و 

 

  
 العمل بتنفيذ قانون العمل من وجهة نظر العاملين أصحابمدى التزام :  (24)الشكل رقم

 
يروف قانون الظمل من حيث منح الظاملين إجازاته ، وتوفير  أما فيما يتظلق بمدى التزا  الُمنشآت بتنفيذ بنود

 المواصالت، استراحة،..(و  ،سكن مالئ  الُظّمالو /السالمة الظامة، اشتراطات الصحة والسالمة المهنيةالالئق ) الظمل
فقد أيهرت  ،عفاءاإلو أباالستقالة سواء  ،ات الظاملينخدمنهاء ا  و  ،الظقوبات، و األجور/ الرواتب، وصرف في الموقع
ببنود فيها التزا  المنشأة التي يظملون في مدى الظمل  أصحاببين رأي الظاملين و  -حدّ  ماإلى - وجود تباينالنتائج 

 على النحو التالي:  ذلك ، و (10رق  ) الجدولكما ييهر من  ،قانون الظمل
قانون الظمل من ب التزامًا كامالً   تلتز ها فيالمنشأة التي يظملون أن إلى %( من الظاملين 88.7أشار ما نسبته ) .أ 

 .لتزامه  الكامل بقانون الظملا فادوا أالظمل الذين  أصحاب%( من 98.9، مقابل ما نسبته )اإلجازات حيث
من  ،قانون الظملب التزامًا كامالً تلتز  فيها %( من الظاملين أن المنشأة التي يظملون 72.2أكد ما نسبته ) .ب 

 .باألمر نفسه الظمل  أصحاب%( من 92.6ما نسبته ) دوأفا .توفير يروف الظمل حيث
%( من الظاملين أن المنشأة التي يظملون 88.7، فقد بين ما نسبته )األجور/ الرواتبب االلتزا أما من حيث  .ج 

ده   التزامًا كامالً تلتز  ها في %( من 97.9، مقابل ما نسبته )الظملقانون بدفع األجور والرواتب وفقًا لما حدَّ
 بذلك.فادوا أالظمل  أصحاب

التزامًا تلتز  ها فيالمنشأة التي يظملون الظاملين بأن من %( 90.7)شار ما نسبته أ، لعقوباتباوفيما يتظلق  .د 
 بذلك.أفادوا الظمل  أصحابمن  %(93.6ت، مقابل ما نسبته )تطبيق الظقوبا قانون الظمل من حيثب كامالً 
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المنشأة التي بالتزا  الظاملين من %( 85.6)فاد ما نسبته أف، عفاءاإلو أنهاء الخدمة بالستقالة إأما  .ه 
فيما يتظلق بإنهاء خدمة الظامل/ المويف سواء باالستقالة أو قانون الظمل ب التزامًا كامالً ها فييظملون 
 بذلك.أفادوا الظمل  أصحابمن  %(94.7، مقابل ما نسبته )اإلعفاء

من %( 86.6)وفقًا لقانون الظمل، أشار ما نسبته  ل الرسميبساعات العممدى التزا  المنشأة وفيما يتظلق ب .و 
بساعات الظمل الرسمي، فيما يتظلق قانون الظمل ب التزامًا كامالً تلتز  ها فيالمنشأة التي يظملون الظاملين بأن 

 أصحابأن إلى في هذا الصدد  اإلشارةبذلك. وتجدر أفادوا الظمل  أصحابمن  %(91.5مقابل ما نسبته )
الذين أشاروا لظد  التزامه  الكامل بساعات الظمل الرسمي وفقًا لقانون الظمل يحتسبون بدل عمل الظمل 

بأنه بساعات الظمل الرسمي  الكامل لمنشأةا لتزا ا%( فقط من الظاملين بظد  50) أفادفي حين إضافي، 
والتأكد من  ،صوصاألمر يستدعي تفظيل دور مفتشي الظمل بهذا الخوهذا ُيحتسب له  بدل عمل إضافي. 

 بساعات الظمل الرسمي. االلتزا في حال عد  ضافي اإلالتزا  المنشآت ببدل الظمل 
 

 العمل بقانون العمل أصحابمدى التزام العمال و:  (10)الجدول رقم

 (%) لتزاماعدم  (%) جزئيلتزام ا (%) كامللتزام ا بقانون العمل الُمنشآتالتزام مدى 

 
 عمل أصحاب ن وعامل عمل أصحاب ن وعامل عمل أصحاب ن وعامل

 0.0 6.2 1.1 4.1 98.9 88.7 اإلجازات

 0.0 5.2 2.1 6.2 97.9 88.7 األجور/ الرواتب

 0.0 5.2 6.4 4.1 93.6 90.7 العقوبات؟

 2.0 5.2 3.2 7.2 94.7 85.6 عفاءاإلالخدمة بالستقالة أو نهاء إ

 1.0  7.5 12.4 91.5 86.6 رسميالتقي د بساعات العمل ال

 

 عيانة طبيةوتوفّر  التأمين الصحي وبدل الُمعالجات 4.3

 تدفع لكل عامل هاأو أن ،له  تأمينًا صحياً  رتوفّ ها فيالمنشأة التي يظملون الظاملين بأن %( من 79)أفاد 
 الظاملين%( من 26اد )فيما أف ذلك. يوّفرون   بأنهأفادوا الظمل  أصحاب%( من 85)مقابل  ،ةبدل مظالجات صحي

صحية لكل عامل، مقابل دفع بدل مظالجات بها فيوال تقو  الُمنشأة التي يظملون  ،بظد  تمتظه  بتأمين صحي
  .(25رق  )الشكل كما هو مبين في ، ذلكأفادوا بالظمل  أصحاب%( من 15)
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 العمل أصحابمن وجهة نظر العاملين و أو دفع بدل معالجات صحية لهممدى توفير تأمين صحي للعُمال :  (25)الشكل رقم

 
  ،الظمل أصحاببالتظاون مع  الظّماليَّةوتتطلب ممل هذه النتيجة تفظيل دور كل  من وزارة الظمل والنقابات 

 التأمين الصحي.  صيغة من صيغ توفِّر للظاملين صياغة اتفاقية عمل جماعيةل
أفاد ما %( من الظاملين بأنها متوفرة، 73.2خاصة بالظاملين، فقد بين ما نسبته )عيادة طبية  أما توفير  
الظمل  أصحاب%( من 75.5)في حين بّين ما نسبته اإلضراب، بأنها متوفرة قبل النزاع و/أو منه  %( 69)نسبته 
، كما هو مبين في اإلضراب أوو/ت  إنشاؤها قبل النزاع بأنه مه   %( 85)أفاد ، عيادة طبية خاصة بالظاملين بتوفُّر

 :التالي(11رق ) الجدول
 

                          % للعاملين: مدى التزام المنشآة بتوفير التأمين الصحي  (11)الجدول رقم

 ل أعرف ل نعم  

 
 أصحاب عمال عمل أصحاب عمال

 عمل
 عمال

 أصحاب
 عمل

 بدل فعد أو للعمال صحي تأمين توفر
 عامل لكل ةصحي معالجات

79.4 85.1 20.6 14.9 0.0 0.0 

 0.0 0.0 24.5 26.8 75.5 73.2 ال الشركةم  لعُ خاصة توفر عيادة طبية 
 ل يعرف بعد النزاع/اإلضراب قبل النزاع/اإلضراب 

 أصحاب عمال عمل أصحاب عمال 
 أصحاب عمال عمل

 عمل
  26.0 15 7.0 85.0 69.0 ضرابقبل أو بعد النزاع أو اإل ء العيادةإنشا
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 التشغيل بناء على عقد العمل 4.4

تشغيل بأنَّ الظمل( أفادوا  أصحاب%( من الُمنشآت )95%( من الظاملين و)91أيهرت النتائج أن )
 بانَّ %( من الظاملين 9فيما أفاد )، وفقًا ألحكا  القانون، ويت  تنيي  عقد بين الظامل وصاحب الظمل يجري  الظاملين

 للقيا تكميف جهود وزارة الظمل هذا يتطلب و . (26) رق الشكل كما ييهر في دون إبرا  عقود مظه ،  يت  غيله تش
لتمكين الظاملين وغيره  من الحصول على حقه  الذي يكفله القانون فيما  ،تفتيشية على مختلف الشركاتبزيارات 

%( 5)وأن ته ، بغض النير عن طبيظة الظمل، خاصة وفقًا لظقد عمل موّمق يحدد حقوقه  وواجبا ،يتظلق بالتشغيل
 يت  دون إبرا  عقد عمل.  التشغيل الظمل أكدوا أن أصحابمن 

 

 
 بالتشغيل بناًء على عقد العملالعمل  أصحابلتزام امدى :  (26)الشكل رقم  

 
ببنود عقد الظمل، األمر الذي يمكن تفسيره بأن  يه وبيَّن الظاملون الذين يت  تشغيله  بظقود عمل التزا  مشّغل

إلى  اإلشارةظمل. وتجدر الظقود ب االلتزا  عليه شفويًا مع الظاملين دون  اتفقبما  تلتز الظمل  أصحابهذه النسبة من 
بما   االلتزاتحت باب عد  إدراجه  ببنود الظقد يمكن  االلتزا بظد  مظرفته  بمدى صّرحوا الظمل الذين  أصحابأن 

   اُتفَِّق عليه سواء كان مكتوبًا أو شفويًا.
 

الظمل  أصحاب، فقد توافق الظاملون و والتوعية بهاالمهام والمسؤوليات ب العاملين معرفة أما من حيث 
وما يقارب %( من الظاملين 92) وقد أكد هذا قرابةأنه يت  التوعية بها، غير في عقد الظمل، واضحة  على أنها

%( من الظاملين الذين يظملون دون عقود عمل، 56حوالي )إلى أن  اإلشارةالظمل. وتجدر  بأصحا%( من 93)
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 هعمل يوضح هذ عقد على الرغ  من عد  وجودإلى أنه  هذا يشيرو . ه ومسؤوليات ه مهامب ايةعلى در أفادوا بأنه  
 شفويًا. صاحب الظمل أوضحها أنإال المها  والمسؤوليات، 

 
 

 ،الوييفة شغل تستطيع التي والكفاءة والواجبات المسؤولياتفي تحديد أهميته  فمع، لوصف الوظيفياأما 
 الظالقات التدريب، وتحديد تخطيط في األساس فضاًل عن كونه الظاملين، أداء تقيي و داري اإل االنتيا المساعدة في و 

الظمل أفادوا بوجود  صحابأ%( من 88.3%( من الظاملين و)88.7، إال أن )في الُمنشأة المختلفة الويائف بين
األمر الذي انظكس في االنخفاض النسبي للظاملين الذين يظتقدون بحاجته  للتدريب ، منشآته الوصف الوييفي في 

أفادوا الظمل  أصحاب%( من 85.1%( من الظاملين مقابل )60.8شكلوا ما نسبته )وقد ية، اإلنتاجلغايات تظزيز 
جهود وزارة الظمل والنقابات في  وهذه النتيجة تتطلب تكميف ((.12رق  )الجدول ) الغايةدورات تدريبية لهذه  بظقده 

لها  وصف وييفيمجال الزيارات التفتيشية على مختلف الشركات، بحصر الويائف في مختلف الُمنشآت وا عداد 
 ق بظقود التشغيل.( ُترفوصف وييفيبالتظاون مع المؤسسات المظنية )غرف الصناعة والتجارة، الشركات التي لديها 

 

 )%(ؤوليات والتدريب سالمببنودها من حيث المهام و االلتزام: آليات التشغيل و (12)الجدول رقم           

(%) 
 ل يعرف ل نعم

 أصحاب عمال
 أصحاب عمال عمل

 أصحاب عمال عمل
 عمل

 0.0 0.0 5 9 95 91 .التشغيل بناء على عقد العمل
 أصحاببتطبيق بنود عقد العمل بين  للتزاما

 .العمل والُعم ال
90.7 96.8 8.2 0.0  1.1   3.2  

 2.1 0.0 5.3 8.2 92.6 91.8  همومسؤوليات هممهامب العاملين توعية
 0.0 0.0 11.7 11.3 88.3 88.7 .وصف وظيفي للمشتغلين توفر 

تقديم التدريب األولي )الفني( للعاملين إلنجاز 
 .المهام

84.5 88.3 13.4 11.7 2.1 0.0 

 0.0 0.0 14.1 38.1 85.1 60.8 .يةاإلنتاج تعزيز لغايات للتدريب حاجة العامل 
 4.3 2.1 6.4 17.5 89.4 79.4 .بها اللتزامتنفيذ بنود العقد و  متابعة 

 
 التدريب تقدي بين %( من الظامل84.5، أفاد )المهام إلنجاز للعاملين( الفني) األولي تدريببالوفيما يتظلق 

على الرغ  من أن بظض و  الظمل.  أصحاب%( من 88.3الموكلة إليه ، مقابل ) المها  إلنجاز له ( الفني) األولي
الظمل( تضمنت بنود اتفاقيتها موضوع التدريب  أصحابالجماعية الموقظة بين أطراف النزاع )النقابات و  االتِّّفاقّيات
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ل   االتِّّفاقّياتغالبية هذه أن الُمتفق عليها )شركة البيبسي على سبيل الممال(،  إال  ةالظّماليَّ كأحد البنود والمطالب 
 ذات األولوية. الظّماليَّةتتناول موضوع التدريب األولي أو التطويري، ول  يكن هذا المطلب من المطالب 

 
أفادوا الظمل  حابأص%( من 85أن حوالي ) فمع، ةياإلنتاج تعزيز لغايات للتدريبالعاملين  ةحاجأما 

%( ممن 53%( من الظاملين حاجته  لهذا النوع من التدريب، منه  )61بين حوالي ) فقد ،لهذه الغاية تقدي  التدريبب
لظد  إما إرجاع هذا األمر يمكن و  ية. اإلنتاجمن يظملون في الويائف م%( 29يظملون في الويائف اإلدارية، و)
مهالتدريب الذي أو أن ية، اإلنتاجتظزيز  ايةوالتدريب لغاألولي ريب قدرة الظاملين على التمييز بين التد  أصحاب يقدِّّ

 .  األوليعن التدريب في مضمونه ال يختلف  الغايةالظمل لهذه 
 

 
 وتعليماته أنظمة العمل 4.4

واقع وفقًا لألنيمة الداخلية للمنشأة ب يت ُّ  تنفيذ الظملعلى أن  -إلى حد  ما-الظمل  أصحابتوافق الظاملون و 
(. أما تنفيذ الظمل 13رق  ) الجدولمبين في  الظمل، كما هو أصحاب%( من 87.2%( من الظاملين و)81.4)

شفوية، في  تظليماتبأن ال%( من الظاملين الذين ينفذون الظمل 67وفقًا لتظليمات صاحب الظمل، فقد بّين حوالي )
 تظليمات مكتوبة. هاالظمل بأن أصحاب%( من 82حين أفاد )
الظمل  أصحابجميع  فمع أنَّ ظليمات مع قانون الظمل والتشريظات النافذة، تمن حيث انسجا  هذه ال أما

، منسجمة مع قانون الظمل والتشريظات النافذةبأنها %( فقط من الظاملين أفادوا 56)أن بأنها منسجمة، غير أفادوا 
من هذه التظليمات ومدى انسجامها مع قانون  -من خالل مفتشي الظمل - التحقُّق وزارة الظمل يقتضياألمر الذي 

 الظمل والتشريظات النافذة.
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 )%(آليات تنفيذ العملالعمل حسب  أصحاب: التوزيع النسبي للعاملين و (13)الجدول رقم

)%( 
تعليمات صاحب  العملمة ظأن

 ل يعرف العمل

 أصحاب عمال
 عمل

 أصحاب عمال
 عمل

 أصحاب مالع
 عمل

وفقًا لألنظمة الداخلية أو  يكون  تنفيذ العمل
 .تعليمات صاحب العمل

81.4 87.2 18.6 11.7 0.0 0.0 

 
 ل يعرف مكتوبة شفوية/ظرفية

 
 أصحاب عمال

 أصحاب عمال عمل
 أصحاب عمال عمل

 عمل
 0 0 82 33 18 67 .التعليمات شفوية/ظرفية أم مكتوبة

 
 ل يعرف ل نعم

 
 أصحاب عمال

 أصحاب عمال عمل
 أصحاب عمال عمل

 عمل
م هذه التعليمات مع قانون العمل انسجا

 .والتشريعات النافذة
56 100 44 0 0 0 

 

 
 

  يةاإلنتاجو األناء تقييم 4.4

نتاجيته الظاملين  ءأدا تقيي  بأنَّ الظمل  أصحابمن  %(86.2وما نسبته ) الظاملين%( من 79.4أفاد )  وا 
رق   الجدولكما هو مبين في الظمل الذين ال يقومون بذلك،  أصحاب%( من 13.8ل ما نسبته ). مقابدورياً   يت ُّ 
(14.)  

والترقيات، في حين  ترتبط بالحوافز أن عملية التقيي الظاملين  %( من90أكد )أما بخصوص الحوافز؛ فقد 
ن التقيي  وما يحصل عليه الظامل/ بظد  وجود عالقة بي ،%( ممن أفادوا بأنه يت  تقيي  أدائه  بشكل دوري 10يرى )

%( 16.5. وأفاد )وأن الحوافز والترقيات ال ترتبط بظملية تقيي  األداء وتقارير اإلنجاز ،المويف من حوافز وترقيات
 هافيالُمنشآت التي يظملون  تكانن إ%( ال يظرفون 4.1أنه ال يت  تقيي  أدائه ، وأيهرت النتائج أن ) الظاملينمن 
  .أ  اله  ءأدا تقيِّ 
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 )%(وعالقته بالحوافز ألداء االعمل حسب دورية تقييم  أصحاب: التوزيع النسبي للعاملين و (14)الجدول رقم

 ل يعرف ل نعم )%(

 أصحاب عمال 
 أصحاب عمال عمل

 أصحاب عمال عمل
 عمل

 0 4.1 13.8 16.5 86.2 79.4    .دورياً ية اإلنتاجتقييم األداء و 

 
 ل يعرف غير ُمنتظمة نعم بشكل دوري 

 
 أصحاب عمال

 أصحاب عمال عمل
 أصحاب عمال عمل

 عمل
 12 10 88 90 .التقييم بالحوافز والترقيات ارتباط 

 
0 

ية اإلنتاجنظام حوافز يعتمد على  مدى توفر ووجود 
  .والربحية

66 69 34 31  0 

 
 مل أو من يُمثّلهمالع أصحابآليات التواصل بين العاملين و 4.7

. والظاملين اإلدارة بين بالظمل خاصة حوارية اجتماعات%( من الظاملين بأنه يت  عقد 76.3ما نسبته )بيَّن  
%( من 96رأى )و %( من الظاملين بأنها دورية، 68ما نسبته )أشار  على نحو دوري  هذه االجتماعاتوعن عقد 
الظمل  أصحاب(، أن 15رق  ) الجدولاعات. ومما تجدر مالحيته من تلتز  بنتائج هذه االجتمأن اإلدارة الظاملين 

عقد أشاروا إلى الظمل  أصحاب%( من 90حوالي )أن إذ على الرغ  من ؛ واقظية في هذا الصددأكمر كانوا 
%( من الظمال اعتبروها 32مقابل ) ،%( منه  اعتبروا هذه االجتماعات يرفية34)أن االجتماعت الحوارية، إال 

 %( من الظمال.  3جتماعات مقابل )الظمل عد  التزامه  بنتائج هذه اال أصحاب%( من 4.3)بيَّن كما  ،كذلك
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 )%( ودوريتها حسب شكل االجتماعات العمل أصحاب: توزيع العاملين و (15)الجدول رقم

 / لم ُيجبل يعرف ل نعم )%(

 حابأص عمال عمل أصحاب عمال 
 أصحاب عمال عمل

 عمل
ُتعقد اجتماعات حوارية خاصة بالعمل بين اإلدارة 

 .والعاملين
76.3 90.4 20.6 8.5 3.1 1.1 

 
 ل يعرف ظرفية دورية

 
 أصحاب عمال عمل أصحاب عمال

 أصحاب عمال عمل
 عمل

نتيجة قضية أو  أو ظرفيتها الجتماعاتدورية 
 .مطلب

68.0 61.7 32.0 34.0 0.0 4.3 

 لم ُيجب ل نعم 

 أصحاب عمال عمل أصحاب عمال 
 أصحاب عمال عمل

 عمل
 1.0 1.0 4.3 3.0 94.7 96.0 .اإلدارة بنتائج هذه الجتماعات التزام

 
 

 طراف العمل وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهمفي تعريف أ العمل نور مفتشي 4.4

بأن مفتشي وزارة الظمل يقومون ا أفادو الظمل  أصحاب%( من 94أن حوالي ) (16رق  ) الجدولالحظ من يُ  
وتقتصر على زيارة  ،%( من الظاملين، مما ُيشير إلى أن بظض هذه الزيارات شكلية79بزيارة مواقع الظمل، مقابل )

بقيا  مفتشي الظمل بزيارة أفادوا الذين الظاملون . أما وبيئته وليس مواقع الظاملين واالطالع على يروف الظملاإلدارة 
%( من الظاملين 62وذلك على الرغ  من أن )، ومؤمرةإيجابية %( منه  بأنها 90، فقد بين ما نسبته )مواقع الظمل

 . (27رق  )الشكل ، كما ييهر من بأنها دورية ومنتيمةأفادوا 
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 موقع العمل قيام مفتشي العمل بزيارةمدى في العمل  أصحابووجهة نظر العاملين  : (27)الشكل رقم

 
 

 )%(شي العمل ودوريتها وتأثيرها العمل حسب زيارات مفت أصحاب: توزيع العاملين و (16)الجدول رقم

 غير ُمتأكد/ ل يعرف ل نعم )%(

 
 أصحاب عمال

 عمل
 أصحاب عمال

 عمل
 عمل أصحاب عمال

  7 6 13 94 79 .العمل بزيارة موقع العمل يمفتش قيام 

 غير ُمتأكد/ ل يعرف غير دورية دورية منتظمة 

 أصحاب عمال 
 أصحاب عمال عمل

 عمل
 عمل أصحاب عمال

  4 37 34 63 62  وانتظامها الزياراتدورية  

 مؤثرةغير  ومؤثرة إيجابية جداً  ومؤثرة إيجابية 

 أصحاب عمال 
 أصحاب عمال عمل

 عمل أصحاب عمال عمل

أطراف العمل وتوعيتهم تأثير الزيارات في تعريف 
 بحقوقهم وواجباتهم

52 85 38 7 10 8 

 
%( 76فقد أفاد )، وواجباته  بحقوقه  تظريف أطراف الظمل وتوعيته  في أما دور زيارات مفتشي الظمل ومدى تأميرها

إيجابية  ذات نتائجبأن هذه الزيارات  -الذين أجابوا بأن مفتشي الظمل يقومون بزيارة مواقع الظمل-من الظاملين 
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يجابية 42، منه  )وواجباته  بحقوقه  وتوعيته ومؤمرة على أطراف الظمل وتظريفه   %( أفادوا بأنها إيجابية ومؤمرة وا 
يجابية إلى درجة متوسطة. مقابل )34إلى درجة كبيرة، وأفاد ما نسبته ) %( منه  أفادوا بأن هذه 4%( بأنها ُمؤمرة وا 

بتمكين الظاملين من مظرفة حقوقه  وواجابته ، كما ييهر من هدافها الُمتظلقة الزيارت ل  تكن فّظالة في تحقيق أ 
  (.28رق  )الشكل 

 

 
 : أثر زيارات مفتشي العمل على تطبيق القانون وتحسين ظروف العمل (28)الشكل رقم

 
منهم  ،يارات لموقع العملالعمل )الُمنشآت( بأن مفتشي العمل يقومون بز أصحاب%( من 85وأفاد )

 %( بأنها غير دورية.37في حين أفاد ) ،%( أكدوا أنها دورية ومنتظمة63)

 ةكبير إلى درجة )الظمل )الُمنشآت( بأن زيارات مفتشي الظمل لها تأمير إيجابي  أصحاب%( من 85وأفاد ما نسبته )
لها أي  ليس%( أفادوا بأن هذه الزيارات 6بل )( في تظريف أطراف الظمل وتوعيته  بحقوقه  وواجباته ، ُمقاةمتوسطو 

 تأمير يذكر في مجال تظريف أطراف الظمل وتوعيته  بحقوقه  وواجباته .



61 
 

  هوظروفبيئة العمل  4.9

ُيظتبر توفير بيئة ويروف عمل الئقة للظاملين من الظوامل المؤمرة في تحقيق استقرار بيئة الظمل وزيادة 
آرآء استطالع  جرى ، ويروفه الظمل بيئة والمادي للظاملين. وللتظرف على مدى توفرية، وتحقيق األمن النفسي اإلنتاج

من الظاملين أن  %(72)أيهرت النتائج أن ما نسبته في هذا الشأن. و  ،الظمل أو من ُيمّمله  أصحابالظاملين و 
الصحة والسالمة  اشتراطات) :ممل ،توفر البيئة المناسبة للظمل في موقع الظملفيها المنشآت التي يظملون 

الظمل  أصحاب%( من 94، مقابل حوالي )ستراحة،..(الالمواصالت، ا ،لُظماللمالئ  السكن الالسالمة الظامة، /المهنية
 .(29رق  )الشكل ، كما ييهر من بأنه  يوفرونهاأفادوا 

 

 
 العمل موقع في ةُمالئم عمل بيئة واشتراطات ظروف توفر مدى:  (29)الشكل رقم

 
 الشركة في والرواتب عدالة األجور 4.10

%( 32ويظتقد ) ،غير عادلة األجور والرواتب %( من الظاملين يظتقدون أن68أيهرت النتائج أن ما نسبته )
 األجور ُمظّدالت( أن الظّماليَّة%( من ممملي الظاملين )النقابات 47منه  أنها غير عادلة؛ فيما يظتقد ما نسبته )

 %( منه  بأنها غير عادلة.53، ويرى )عادلة فيهاالُمنشآت التي يمملون الظاملين  في اتبوالرو 
ُمنشآته  أو  في %( منه  بأن األجور والرواتب87فقد اعتبر ما نسبته )، الظمل أصحابأما من وجهة نير 

ويظود  (.30رق  )الشكل ي %( غير عادلة، كما هو مبين ف13الُمنشآت التي ُيمملونها عادلة، فيما اعتبرها حوالي )
أهمها عد  توافق الرواتب  ،األجور في ُمنشآته  إلى جملة من األسبابعد  عدالة الظمل  أصحابسبب اعتبار 
 الظاملين يأخذون أجرًا يفوق إنتاجيته .إن أي ؛ يةاإلنتاجواألجور مع 
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 عدالتهاُمعداّلت األجور والرواتب ومدى  تجاهالعمل  أصحابو العّماليَّةات انطباعات العاملين والنقاب:  (30)الشكل رقم

 
 مظاهر عدم العدالة في الرواتب واألجور: 4.11

التي  ،بحسب رأي الظاملين ،مياهر عد  الظدالة في الرواتب واألجور( أه  17رق  ) الجدولُيلخص 
يين من األردنجانب على حساب تمييز لصالح األ وجودأشاروا إلى فقد  ،واألجورالتمييز في الرواتب تمحورت حول 

تدني و  ،من جهة أخرى  ، وعدد سنوات الخبرةنفسها الرتب والدرجات والويائفيين في األردنجهة، والتمييز بين 
الواسطة انتشار ، باإلضافة إلى عوامل أخرى كالشركات األخرى بو الظمل  ساعاتبمقارنة واألجور الرواتب 

 للظاملين. صحيالتأمين ال عد  توّفرو ، الترفيع والترقيات والدوراتو ن، في التظيي والمحسوبية
 

 عدم العدالة في الرواتب واألجوروأسباب : مظاهر  (17)الجدول رقم

 % البيان

 34 بين الظاملينواألجور التمييز في الرواتب 

 25 ساعات الظملبمقارنة تدني الرواتب 

 17 ُمقارنة بالشركات األخرى  تدني الرواتب

 12 الرواتب ال تتواكب مع مظدالت التضخ 

 10 الواسطة والمحسوبية

 2 تأمين صحي عد  وجود

  100 
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  بيئة العمل 4.12

في الُمنشآت وأماكن بيئة الظمل أن  الظّماليَّة%( من النقابات 65%( من الظاملين وما نسبته )83)ظتقد ي 
لإلنتاجية حّفزة مُ لديه  بيئة الظمل على أنَّ الظمل  أصحابإجماع ، ُمقابل الوييفي واالستقرارلإلنتاجية حّفزة مُ الظمل 

إلى أن رضا الظاملين عن بيئة الظمل أعلى  اإلشارةوتجدر  .(31رق  )الشكل كما هو مبين في ، الوييفي واالستقرار
 منها لدى النقابات التي ُتمّمله .

 

 
 بأن بيئة العمل محفّزة لإلنتاجية واالستقرار الوظيفيعتقاد االمدى :  (31)الشكل رقم        
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65 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

  واآلثار األسباب :اإلضراباتو النزاعات
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  اإلضراباتالنزاعات وحجم  4

تفاقيات الظمل الجماعية الخاصة وُأودعت ا ،ُعماليةإضرابات فيها نزاعات أو  تعدد الُمنشآت التي حدم بلغ
حسب  ،في المملكةالظاملة %( من إجمالي عدد الُمنشآت 0.11( ُمنشأة أو ما نسبته )166لدى وزارة الظمل )بها 

الظديد من  وقَّظتعمل  أصحابنقابات و/أو جمظيات ( 5)باإلضافة إلى  ،20117التظداد الظا  للُمنشآت االقتصادية 
 .ممَّلتهاشملت جميع الظاملين في ُمنشآت القطاعات االقتصادية التي  ،الظّماليَّةة مع النقابات اتفاقيات الظمل الجماعي

 لتظدادوفقًا ل( عاماًل فأكمر 250تويف )التي  ،األردنالظاملة في أن عدد الُمنشآت إلى  اإلشارةتجدر و 
الظاملة في الُمنشآت %( من إجمالي 0.2( ُمنشأة أو ما نسبته )246وصل إلى )، في الفقرة السابقةالُمشار إليه 

ما نسبته ( عاماًل، أي 250) على( ُمنشأة يزيد عدد الظاملين فيها 50)اشتملت عّينة الدراسة على وقد . األردن
%( من إجمالي 20، أو ما نسبته )فيها نزاعات أو إضرابات ُعمالية تدراستها وحدم ت%( من الُمنشآت التي تم54)

  .(18رق  ) الجدولكما ييهر من  ،األردنالُمنشآت الظاملة في 
وبخاصة تلك التي  ،تتركز في الُمنشآت ذات الحج  الكبير الظّماليَّة اإلضراباتأن النزاعات و  مما ُيشير إلى

، كالبوتاس والفوسفات حكومةالتي ُتساه  فيها الالُمنشآت تلك ، أو كالموانئ والمياه والكهرباء تظمل في قطاعات حيوية
 الهيكلة وتخفيض عدد الظاملين.  ةانتهجت برامج إصالحية تتظلق بإعاد التيتلك أو 
 

 فيها نزاعات أو إضرابات ُعمالية حسب فئات العمالة تالتوزيع النسبي لحجم الُمنشآت التي حدث:  (18 )الجدول رقم

 توزيع الُمنشآت حسب فئات العمالة  البيا 
 Total  +250 100 - 249  50 - 99  20 - 49  5 - 19  1 - 4  فئة العمالة عدد الُمنشآت حسب

 156728 246 422 553 1691 10454 143362 )التعداد( الكليعدد الُمنشآت 

إلى العدد الكلي   %  % 91 % 7 % 1 % 0.4  % 0.3 % 0.2 % 100 
 93 50 19 14 5 5   عينة الدراسةعدد ُمنشآت 

 100%  54 % 20 %  15 % 5 %  5 % 0 %  عينة الدراسةلالتوزيع النسبي % 
 20 % 5% 3% %0.3 %0.003 %0 نسبة العينة إلى المستوى الكلي

 
 

 

 العُّماليَّة اإلضراباتاقع النزاعات وو 4.1

فيها نزاعات ُعمالية خالل الفترة  تدراستها هي الُمنشآت التي حدم تالرغ  من أن الُمنشآت التي تم على
الظمل أو من ُيمّمله  اتفاقيات عمل جماعية نيابة عن  أصحابمع  الظّماليَّةالنقابات ووقَّظت ، (2011-2014)

                                                           
 .2012شباط ، 2011ام للُمنشآت االقتصادية التعداد العائرة اإلحصاءات العامة، د   7
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الظمل  أصحاب%( من 24%( من الظاملين وما نسبته )43الظاملين، وت  توميقها في وزارة الظمل، إال أن حوالي )
 . (32رق  )الشكل ، كما هو مبين في ملونهاأو ُيمفيها أي نزاع عمالي في الُمنشآت التي يظملون  بظد  وقوعأفادوا 

 

 
 العمل أصحاب: تأكيد مدى حدوث نزاعات ُعمالية في الُمنشآت محل الدراسة من وجهتي نظر العاملين و (32)الشكل رقم 

 
 في عّماليَّةبظد  حدوث نزاعات أو إضرابات الظمل الذين أفادوا  أصحابن الظاملين و ُيشير إلى أوهذا 

نما ،ترويجه يت  الذي بالمظنى نزاع أنها على الظّماليَّة مطالبال إلى ينيرون  ال ،فيهاالُمنشآت التي يظملون   هي وا 
وتتفق هذه . والمظيشية الماليةالظاملين  أوضاع لتحسين هافي يظملون  التي الُمنشآت مع تنفيذها على اتُّفِّقَ  مطالب

 تنتهي ُعمالية مطالب أي يرون عد  تصنيفالذين  الُمهتمينالمظنيين والخبراء و  بظضوآراء  نير النتيجة مع وجهات
نما ُعمالي، نزاعأنها ب الُمباشر بالتفاوض  مجلس التوفيق، مندوب) التوفيق إجراءات إلى ُتحال التي المطالبتلك  وا 
 .ُعمالية نزاعات بأنها تصنيفها ُيمكن التي هي المحكمة أو( التوفيق

 
ففي الوقت  ويروفه. ببيئة الظمل الذي يتظلقأو  ،تحقيق مطالب مالية هدفه الذيالنزاع  ينت اآلراء فيوقد تبا
أكدت و الظمل بأنه نزاع مطلبي.  أصحاب%( من 92%( من الظمال بأنه نزاع احتجاجي، نير له )71الذي اعتبره )
لتي شهدتها الُمنشآت التي ُيمملون الظاملين فيها بأنها ا الظّماليَّةأن النزاعات  الظّماليَّة%( من النقابات 88ما نسبته )

 .(19رق  ) الجدول، كما ييهر في بأنها احتجاجية تأفادمن النقابات  (%12ُمقابل )كانت مطلبية، 
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 %()عات في موقع العمل ونوعها العمل بحسب حدوث نزا أصحاب: توزيع العاملين و (19)الجدول رقم

)%( 
 غير ُمتأكد/ ل يعرف ل نعم

 أصحاب عمال 
 أصحاب عمال عمل

 أصحاب عمال عمل
 عمل

   17 43 83 57 العمل؟ موقع في ُعم الية نزاعات حدثت هل
  21 6 41 94 38 اإلضراب؟ موعد عن العمل رب إبالغ تم هل

 
 ُيجب مل احتجاجياً  مطلبياً 

 أصحاب عمال
 أصحاب عمال عمل

 صحابأ عمال عمل
 عمل

التي ُنف ذت في  العم اليَّة اإلضراباتما نوع النزاعات/ 
 مؤسستكم/ شركتكم؟  

21 92 71 8 8  

 
ممل زيادة الرواتب واألجور والظالوات  ،بمطالب مالية المتظلقة؛ الظّماليَّة اإلضراباتالنزاعات و  أسبابأما 

بنسبة  ويروفه بتحسين بيئة الظمل البةطبالمتتظّلق كذلك و إجمالي األسباب. %( من 56.2شكلت ما نسبته )ف
منح الحج و الظمرة و الأسباب أخرى ممل رحالت ممَّة %(، و 11.6%(، والمطالبة بامتيازات إضافية بنسبة )17)
  .%(15.2بنسبة )وغيرها من األسباب ة ألبناء الظاملين يدراسال

 
 

  اإلضراباتأو  االحتجاجاتفي  العّماليَّةالُمشاركة  4.2

فيها  تُمنشآت حدملنتائج أنه على الرغ  من أن الظاملين الُمستهدفين في هذه الدراسة يظملون في أيهرت ا
التي ُنّفذت خالل فترة الدراسة، كما  اإلضرابات%( منه  ل  ُيشاركوا في 71إال أن ) ،نزاعات أو إضرابات ُعمالية

 (.33رق  )الشكل ييهر في 
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 (2014-2011خالل الفترة ) التي نُفّذت العّماليَّة اإلضراباتالعاملين في  نسبة ُمشاركة: ( 33)الشكل رقم       

 
بأنه ت  أفادوا الظمل  أصحاب%( من 42و) اإلضراباتشاركوا في ذين ال%( من 55وُتشير النتائج إلى أن )

عن  التَّوقُّف بحدوثالظمل أفادوا  حابأص%( من 30%( من الظاملين و )25عن الظمل جزئيًا، مقابل ) التَّوقُّف
 .(20رق  ) الجدولكليًا، كما ييهر من الظمل 

 عن العمل، وحجم الُمشاركة فيها ومدتها التَّوقُّفعلى تلبية المطالب، و من حيث: قدرة الُمنشآت اإلضرابات: (20)الجدول رقم

)%( 
 ل يعرف ل نعم

 عمل أصحاب عمال عمل أصحاب مالع عمل أصحاب عمال
  2  19 64 81 34  العم اليَّةالمطالب على تلبية المؤسسة/الشركة  ةقدر 

 
 لم ُيجب كلياً  جزئياً 

 عمل أصحاب عمال عمل أصحاب عمال عمل أصحاب عمال
 28 20 30 25 42 55 عن العمل أو النشاط التَّوق فمدى ونسبة 

 
 لم ُيجب الكل البعض

 عمل أصحاب عمال عمل أصحاب عمال عمل حابأص عمال

 22 60 58 40 )جميع عمال الشركة( أو )فئة فقط منهم(ضرب أحجم اإلضراب، 
 

20 

 
 لم ُيجب ل أكثر من يوم

 عمل أصحاب عمال عمل أصحاب عمال عمل أصحاب عمال

 26.4 55 66 45 من يومكثر أ/ النزاع/ اإلضراب حتجاجالمدة اإلضراب، استمر 
 

7.4 
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 أصحاب%( من 58و ) اإلضراباتفي من الظاملين الذين شاركوا %( 40)أيهرت النتائج أن ما نسبته و 

بأن الظمل  أصحاب%( من 22من الظاملين و )%( 60بأن بظض عمال الُمنشأة أضربوا، في حين أفاد )الظمل أفادوا 
 جميع الظاملين قاموا باإلضراب.
من كمر أأن اإلضراب استمر الظمل  أصحاب%( من 66من الظاملين و )%( 45أفاد )فأما من حيث مدة اإلضراب؛ 

، يومًا واحداً ل  يتجاوز ضراب اإلأفادوا بأن  ،الظمل أصحاب%( 45) من الظاملين و%( 55)ما نسبته مقابل  ،يو 
 .(20رق  ) الجدولكما ييهر من 

 
  اإلضراباتو النزاعات آثار 4.3

 موقع على اإلضراباتو  النزاعات بآمار تا  على اطالعظاملين من ال%( 47أن )المسح الميداني بينت نتائج 
%( من النقابات 82)أيهرت النتائج أن ما نسبته و  الظمل، في حين أفاد ممله  بأنه  ليسوا على اطالع بهذه اآلمار.

، كما ه  غير مطلظينأفادوا بأن (%18ُمقابل ) ،على االستممار اإلضراباتاطالع تا  بآمار النزاعات و على  الظّماليَّة
 تنسيق من خالل قيا  ،الظّماليَّةكد ضرورة زيادة الوعي لدى الظاملين والنقابات مما يؤ (، 34رق  )الشكل ييهر في 
 ،الظّماليَّة اإلضراباتالنزاعات و مفاهي  تتظلق ببرامج توعوية تنفيذ لوالجهات المظنية وزارة الظمل مع الظمل  أصحاب

  وعلى االقتصاد الكلي بشكل عا . ،تحديداً  واالستممار ملظالوآمارها على أماكن 
 

 

 
 على موقع العمل اإلضراباتمدى االطالع على آثار النزاعات و:  (34)الشكل رقم     
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ا آمارهإلى  -الظمل موقع على اإلضراباتو  بآمار النزاعات ايةبأنه  على در فادوا أالذين - وأشار الظاملون 
 في -من وجهة نير الظاملين -اآلمارهذه  وتممَّلت .للدولةمستوى المنشأة، والظاملين، وعلى المستوى الظا  على 
 :التالي

 

 :من وجهة نظر أطراف العمل على الُمنشأةآثار النزاعات واإلضربات  4.3.1

تنفيذ في  هاتأخير ء لقاغرامات  تكبيدهاأو  أو توقُّفه، اإلنتاج َخْفضنتيجة ، لشركةباخسائر مالية  إلحاق (1
 .مالعطاء الظُ و ية اإلنتاجعلى  يسلبالالتأمير و رباك سير الظمل إل الُمنشأة، نتيجة التي التزمت بهاالظقود 

 .تهاتشويه صور و الُمنشأة اإلساءة لسمظة  (2
 (.المصنعالُمنشأة )الشركة/ غالق إ  (3

 
 على العاملين: العّماليَّة اإلضراباتآثار النزاعات و 4.3.2

زيادة عدد و  بدل مواصالت،و الخدمة،  نهايةُمكافأة و زيادة الرواتب واألجور، ) الظّماليَّةطالب مالتحقيق بظض  (1
 ألبناء الظاملين(. المنح الدراسية

من فصله   إلى -من وجهة نير الظاملين – الظّماليَّة اإلضراباتالنزاعات و ؤدي ت ، فقدالفصل وفقدان الوييفة (2
 الظمل.

 (.دارةاإلوصاحب الظمل/ الظامل بين أطراف الظمل )ظالقة على ال يسلبير الوالتأم ،خلق بيئة غير مالئمة (3
أو  في يل توقف بظض الظاملين زيادة ضغط الظمل لتنفيذ الطلبات، نتيجة النفسي للظاملينستقرار االزعزعة  (4

 .الظمل( أصحاببين الشركاء االجتماعيين )الظمال والنقابات و  سلبيةخلق بيئة و  ،جميظه 
 على المستوى العام: اإلضراباتاعات وآثار النز 4.3.3

تسبب وال ،لالستممارجاذبة كوجهة  هاوتشويه األردنواإلضرار بسمظة  ،على االقتصاد سلباً التأمير  (1
  .في تدهور االقتصادالتسبب  ومن م َّ آت في القطاعات األخرى، شُمنخسائر مادية للب

،  الُظمالءتأخير مصالح ) اطنين والظمالءتظطيل تقدي  الخدمة للمو نتيجة  المصلحة الظامةاإلضرار ب (2
 (.تظطيل مظامالت المراجظينو ر بخدمة الزبائن، اضر وا  

 .األجهزة األمنيةتدخل و  الظنف االجتماعيزيادة  (3
 

 العّماليَّة اإلضراباتسلمية النزاعات و 4.4

أخذ هذه  على مدىولدى التظرف  .ُمختلف الدول أولويات من أولوية المجتمظي األمن على الحفاظُيظتبر 
 على ضغوطه  الالُظم فيها ُيمارس التي الطرق ، و الظّماليَّة اإلضراباتو  النزاعاتعند حدوث  -بالحسباناألولوية 
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 السلمية الطرق  على تحضية التي األردن مجتمظيةال بيئةال يل في ، مطالبه لتلبية والحكومة الخاص القطاع
مدى سلمية النزاعات عن الظمل  أصحابو  الظّماليَّةين والنقابات أيهرت نتائج استطالع آراء الظامل -للحلول للتوصل
 إصابات إلى أدتفقد  ،جماعية شغب أعمال عنها نتج هأنبأنه على الرغ  من انخفاض نسبة من أفادوا  ،الظّماليَّة
بما حسب رأيه  األضرار وقد تمملت هذه  .(21رق  ) الجدولكما ييهر من  ،وخاصة حكومية ممتلكات في وأضرار

  يلي:
 .ظض مرافق الشركةب (تكسيراإلضرار ) .1
  .بظض سيارات الشركة (تكسيراإلضرار ) .2
 (.للمصنعبالمواد األولية للُمنشأة )تظطيل دخول السيارات الُمحّملة  .3
 .سبب ضغط الظملبض المنتوجات بظنتاج إسوء  .4

 .اإلنتاج وطخطبظض توقف  .5
 

 
 العمل أصحابو العّماليَّةمن وجهة نظر كٍل من العمال والنقابات  العّماليَّةسلمية النزاعات مدى  :(  21)الجدول رقم

)%( 

 غير ُمتأكد/لم ُيجب ل نعم

 أصحاب النقابات عمال
 أصحاب النقابات عمال عمل

 أصحاب النقابات عمال عمل
 عمل

هل نتج عنها أعمال شغب جماعية أدت إلى 
كومية إصابات وأضرار في ممتلكات ح

 ؟وخاصة
6 4 2 81 96 90 13   8 

 5.3   10.4 88.3 96 81.4  6.4 4 8.2 عنف جماعي

 2.1   10.3 80.9 96 77.3 17 4 12.4 خسائر مادية وتدمير للممتلكات

 2.1   10.3 93.6 96 85.6 4.3 4 4.1 إصابات بشرية

 
%( من الظاملين أفادوا بأنه  78.4)النتائج أن أيهرت فالمجتمظي؛  األمن على أما فيما يتظلق بالحفاظ

%( من أفراد 15.5)، ُمقابل اإلضرابات أولويات من أولويةبوصفه المجتمظي  األمن على الحفاظ بالحسبانيأخذون 
ُمختلف  وتدخُّلممل هذه النتيجة تتطلب المزيد من الجهود و . بالحسبانالظّينة أفادوا بأنه  ال يفكرون بذلك وال يأخذونه 

أهمية األمن ب وتمقيفها مهنية( لتوعية مختلف أطراف الظملالُظمالية و النقابات الخاص، القطاع الحكومة، لاالجهات )
 .الظّماليَّة اإلضرابات المجتمظي، والممارسات الُفضلى في تنفيذ
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أن  يرون %( من الظاملين 61.9النتائج أن ) تيهر وفيما يخص االنطباعات عن اآللية التي تنتهجها، أ
 القطاع على ضغوطه  الُظّمال فيها ُيمارس التي الطرق  تجاه سلبية بيئة خلقت المتتالية الظّماليَّة اإلضراباتو  تالنزاعا

%( 32ُمقابل ) ،للحلول للتوصل السلمية الطرق  على تحض مجتمظية بيئة يل في مطالبه ، لتلبية والحكومة الخاص
رق   الجدول كما هو ُمبّين في، السلبيةتخلق ممل هذه البيئة ال  ظّماليَّةال اإلضراباتالنزاعات و  من أفراد الظّينة أفادوا بأن

ذلك والتظامل ل بُّ تقيجب  ومن م َّ العتقاده  بأن هذه الوسائل حق كفله الدستور والقانون له ،  هذا يظود وربما .(22)
 .بغض النير عن وسيلة التظبير ،بإيجابية وانفتاح الظّماليَّة مع المطالب

 

 
 العّماليَّةاألمن المجتمعي وطرق الضغط لتلبية المطالب  :( 22)ل رقمالجدو

)%( 
 لم ُيجب ل نعم

 أصحاب عامل
 أصحاب عامل عمل

 أصحاب عامل عمل
 عمل

أولوية بوصفه الحفاظ على األمن المجتمعي  بالحسبانهل تأخذ 
 اإلضرابات/ النزاعات/ الحتجاجاتمن أولويات التعامل مع 

 ؟العم اليَّة

78.5 81 15.5 17 6.0 2 

المتتالية خلقت بيئة  العم اليَّة اإلضراباتهل تعتقد أن النزاعات و 
سلبية تجاه الطرق التي ُيمارس فيها الُعم ال ضغوطهم على القطاع 
الخاص والحكومة لتلبية مطالبهم، في ظل بيئة مجتمعية تحض 

 ؟على الطرق السلمية للتوصل للحلول

61.9 64.9 32 33.0 6.1 2.1 

 

  سمعة الدولة في المحافل الدوليةعلى االقتصان الوطني وعلى  العّماليَّة اإلضراباتأثر النزاعات و 4.4

من خالل خفض  ،على االقتصاد الوطني الُظّماليَّة اإلضراباتبأمر النزاعات و  وجود توافقأيهرت النتائج 
%( 92%( و )53%( و )85)افق على ذلك )يوافق أو يوافق جزئيًا( حوالي و فقد عمليات الُمنشآت وزيادة خسائرها، 

 .(35رق  )الشكل ، كما هو ُمبّين في الظمل على التوالي أصحابو  الظّماليَّةمن الظاملين والنقابات 
 

 أصحابمن جهة، ووجهة نير الظاملين و  الظّماليَّةبين وجهة نير النقابات وجود تباين إلى  اإلشارةوتجدر 
التي وافقت على  الُظّماليَّةنسبة النقابات فعلى االقتصاد الوطني.  الظّماليَّةآمار النزاعات تجاه ، أخرى لظمل من جهة ا

هذه  تميرو الظمل.  أصحابمقارنة بالظاملين و األقل على االقتصاد الوطني كانت  الُظّماليَّة اإلضراباتأمر النزاعات و 
توفر القدرة و من جهة،  وتواصلها مظه  الظمل أصحاببات من الظاملين و مدى قرب النقاالتساؤَل عن  النتيجةُ 

وخاصة ما يتظلق بالظوامل ، ذلك على االقتصاد الوطني من جهة أخرى أمر المؤسسية لدى النقابات في متابظة وتحليل 
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رفع القدرة  هذا األمر يتطلبو في التقارير الدولية.  األردنوترتيب  والبيئة االستممارية المؤمرة على مناخ االستممار
على مختلف الصظد  اإلضراباتالنزاعات و أمر المؤسسية للنقابات في مجال الدراسات والتحليل، بما في ذلك 

 االقتصادية واالجتماعية.  
 

 
 االقتصاد الوطنيعلى  العّماليَّة اإلضراباتالنزاعات و أثر:  (35)الشكل رقم

 جذب على وقدرتها الدولية المحافل في الدولة سمظةعلى  الظّماليَّةالنزاعات واإلضربات  لق بأمرأما فيما يتظ
 ؛ إذبهذا األمر الظّماليَّةالظمل أكمر وعيًا من النقابات  أصحابالظاملين و النتائج أن  تيهر أ، فقد الخارجية االستممارات
، الظّماليَّةالنقابات %( من 53)مقابل  ،بإمكانيَّة تأميرهاالظمل  أصحابمن  %(81و)%( من الظاملين 70)أفاد حوالي 

 .(36رق  )الشكل كما ييهر في 
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 في المحافل الدولية على سمعة الدولة  العّماليَّة اإلضراباتأثر النزاعات و:  (36)الشكل رقم

 اإلضراباتتأمير النزاعات و  في نيرته  تجاه ةالظّماليَّ النقابات حزمًا من كمر أالظمل  أصحابكان الظمال و 
%( من 90))أوافق وأوافق جزئيًا( و %( من الظاملين89) وافق حوالي ؛ إذ على سمظة الدولة في المحافل الدولية

من جهة، والتقليل من جاذبيته  ياألردنفي فقدان الميزة التنافسية لالقتصاد  أن انزاعات تؤمر، على الظمل أصحاب
%( على 53%( و)65الظمل، مقابل ) أصحاب%( من 93)و %( من الظاملين 87)ار بالنسبة لحوالي لالستمم

 (. 23رق  ) الجدولهو مبين في ، كما الظّماليَّةالتوالي بالنسبة للنقابات 
 

 )%( ه لالستثماري وجاذبيتاألردنتنافسية االقتصاد على  اإلضرابات: أثر النزاعات و (23)الجدول رقم

 

 
 

 ل ُأوافق ُأوافق ُجزئياً  ُأوافق البيان

  
 أصحاب النقابات العمال

 أصحاب النقابات العمال العمل
 أصحاب النقابات العمال العمل

 العمل
فقدان المزايا التنافسية لالقتصاد 

 ي.األردن
50 53 72 39 12 18 11 35 10 

تقلل من جاذبية االستممار في ال
 .األردن

61 47 78 26 6 15 13 47 7 



77 
 

 ية في المنشأةاإلنتاجعلى العملية  اإلضراباتأثر النزاعات و 4.4

على الظملية  الُظّماليَّة اإلضراباتعلى األمر السلبي للنزاعات و  الُظّماليَّةالظمل والنقابات  أصحابتوافق الظمال و 
%( من 68)والظمل،  أصحاب%( من 81لي )حوابهذا فاد أ فقدية في المنشأة، وبخاصة على ربحية الشركة، اإلنتاج

وكذلك الحال لتأميرها على قدرة المنشأة  .(37رق  )الشكل في مبين  ، كما هوالُظّماليَّة%( من النقابات 65الظمال و)
 وعيًا من الظمال فيماأكمر النقابات  أنالشكل من ومما يمكن مالحيته  .بالوفاء بالتزاماتها بالظقود المحلية والتصديرية

%( 56وبنسبة ) ،في المنشأةلإلنتاج على إمكانية وصول المواد الخا  الالزمة  اإلضراباتيتظلق بأمر النزاعات و 
مساحة لتكرار إال أنه  أعطوا وعي الظمال والنقابات بهذه اآلمار السلبية،  ومع%( من الظمال. 53للنقابات مقابل )

  .الُظّماليَّة اإلضراباتالنزاعات و 
 

 
 الُمنشأةعلى  العّماليَّة اإلضراباتأثر النزاعات و:  (37)الشكل رقم

 على نشاط الُمنشآت والقطاعات األخرى اإلضراباتأثر النزاعات و 4.7

 التي تحدثاصة وخ ،لنزاعات واإلضرابات تأمير سلبي على المنشآت والقطاعات األخرى ل نأالظاملون  بيَّن 
 اإلضراباتتكرار النزاعات و ف، وانئالبريد والمالُمنشآت الظاملة في مجال وشبه الحكومية ك سسات الحكوميةفي المؤ 

. وقد تمملت هذه بظضهاغالق إ إمكانية  ومن م َّ  ،فيها ينظكس على قدرة المنشأة بالوفاء بالتزاماتها، وزيادة خسائرها
 :(24رق  ) الجدولييهر من  اآلمار على النحو الذي
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 على نشاط الُمنشآت والقطاعات األخرى اإلضرابات: أثر النزاعات و 24 الجدول رقم

 )%( نسبة البيان

 23 اإلنتاجتخفيض أو وقف الظمل 

 18 خسائر مالية إلحاق

 18 تأخر في استال  المواد األولية والبضائع أو الومائق/ إضرابات الجمارك والميناء والبريد

 9 ء واتجاهه  للتظاقد مع شركات منافسةخسارة الظمال

 9 ظقود مع بظض الشركاتالو  االتِّّفاقّياتفقدان 

 9 بالدوا  االلتزا إرباك الظمل/نقص في الظمال، عد  

 5 الخوف من أن يضرب مويفو الشركة 

 5 إغالق الشركة

 5 التأمير على سمظة الشركة

  100 

 
 وارتفاع تكاليف المعيشة اإلنتاجعلى تكاليف  العّماليَّة اإلضراباتأثر النزاعات و 4.4

وارتفاع تكاليف  اإلنتاجعلى تكاليف  الُظّماليَّة اإلضراباتأمر تكرار النزاعات و  علىالظمل  أصحابتوافق الظمال و 
ن أالظمل  أصحاب%( من 72و) الظّماليَّة%( من النقابات 76و) %( من الظاملين70يظتقد ما نسبته )؛ إذ المظيشة
انظكاس ارتفاع  من حيث ماأ(. 38رق  )الشكل ، كما هو مبين في اإلنتاجارتفاع تكاليف لى إيؤدي  النزاعاتتكرار 

%( 65و) الظّماليَّة%( من النقابات 71الظاملين و)من  %(76) يظتقد المنتج النهائي، فسظار أعلى  اإلنتاجتكاليف 
أسظار على  اإلنتاجارتفاع تكاليف  أمرهائي. أما المنتج النأسظار ارتفاع إلى يؤدي هذا أن الظمل  أصحابمن 

الظمل،  أصحابو  الظّماليَّةوالنقابات المنتجات األخرى، فظلى الرغ  من االرتفاع النسبي لمن يظتقدون ذلك من الظمال 
يظتقدون بظد  الظمل  أصحاب %( من41)و الظّماليَّة  %( من النقابات35%( من الظاملين و)28ما نسبته )إال أن 

مع  -وعمودياً أفقيًا ، إلى حدّ  كبير-ليست مرتبطة األمر الذي يشير إلى أن منتجات هذه المنشآت ، وجود تأمير
الترابط األفقي والظمودي لمنتجات المنشآت التي عن يستدعي إجراء دراسة مظمقة وتفصيلية وهذا المنتجات األخرى. 

وتصريحات بظض رؤساء النقابات من أمر إليه الظاملون  ما ذهب بالحسبانشهدت إضرابات ونزاعات عمالية، آخذين 
 .على الُمنشآت والقطاعات األخرى  في الشركات الخدمية الحكومية وشبه الحكومية اإلضراباتالنزاعات و 
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 وتكاليف المعيشة اإلنتاجتكاليف  على اإلضرابات: أثر النزاعات و (38)الشكل رقم

                
 

 على احتوائها األرن وقدرة  العّماليَّة اإلضراباتالنزاعات و 4.9

 تجاه أمرالظمل  أصحابو  الظّماليَّةالنقابات  وضوحًا منكمر أأيهرت نتائج المسح الميداني أن الظاملين 
أفاد ما نسبته  فقد ،الُظّماليَّةوالمحلية على قدرة المنشآت والحكومة على تلبية المطالب قليمية اإلاليروف االقتصادية 

 احتواء على غير قادرة تحديداً  األردنو  حالياً  المنطقة تظيشها التي االقتصادية اليروف %( من الظاملين بأن59)
 بقدرتهأفادوا الظمل  أصحابمن  %(48نسبته )وما  الظّماليَّة%( من النقابات 12ُمقابل )، وتلبيتها ،الظّماليَّة المطالب

 (.39رق  )الشكل ، كما هو مبين في ، وتلبيتهالظّماليَّةاعلى احتواء المطالب 
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 العُّماليَّةوالمحلية على احتواء وتلبية المطالب اإلقليمية : قدرة الظروف  (39)الشكل رقم

 
 

التصريحات و  ،الشركةفي المظنيين ، أو عال وسائل اإلتوصلوا إلى هذه القناعة من خالل  ه وأيهرت النتائج أن
 .ها، والمالحية الشخصية للوضع االقتصاديمندوب أو النقابة، و األصدقاء والزمالء، و الحكومية

 
ُيفّسر  وهو ما ،( مدى اطالع الظاملين على المركز المالي للشركة والوضع االقتصادي للدولة25رق  ) الجدول ويبيِّّن

 %(63)ُتيهر النتائج أن إذ  ؛الُظّماليَّةمة على تلبية المطالب قدرة المنشآت والحكو  عد  التي ترى وجهة نير الظاملين 
اطالع يسوا على من أفراد الظّينة أفادوا بأنه  ل %(32)االقتصادي للدولة، ُمقابل  الوضعمطلظون على من الظاملين 
 .شركةلل المالي بالمركز ومظرفة ليس لديه  اطالع %(58)ما نسبته ، باإلضافة إلى االقتصاديعلى الوضع 

 
 (%ة والمركز المالي للُمنشأة )الوضع االقتصادي للدول: مدى اطالع العاملين على  (25 )الجدول رقم

 
 لم ُيجب ل نعم

 5 32 63 للدولة؟ القتصادي الوضع على اطالع لديك هل

 3 58 39 للشركة؟ المالي بالمركز ومعرفة اطالع لديك هل



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 السانسل الفص

 الية آليات حل النزاعات عوفسرعة 
  العّماليَّة اإلضراباتو
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 فعالية حل النزاعات

 ترسيخمن الظوامل الُمهّمة في بمختلف أشكالها ُيظتبر الحوار والتواصل الظمودي واألفقي في المؤسسات  
، والحكومة(. كما أن وجود ممل هذه األعمال صحابأو ، الظّماليَّةوالنقابات  الظمالأطراف الظمل ) بين الحوار آليات

من خاللها تقدي  مطالبه  أو احتجاجاته ،  الظاملون  اآلليات بشكل مؤسسي على شكل لجان أو وحدات يستطيع
ات القطاع ظانيخاصة عندما تُ ، من شأنه أن ُيسه  في خلق حلقة وقائية لحدوث أي نزاع أو إضراب ُعمالي

 والمقافية، واالجتماعية واالقتصادية السياسية األبظاد من متنوعة مجموعة مع تتقاطع تظددةم مشكالت منية اإلنتاج
آليات  بهدف التظرف على مدى توفرو  .الظالقة أطراف بين والتفاوض الحوار مقافة ليباألمر الذي يتطلب تغ

ي يظتقدون أنها تمسه ، أو يستطيع من خاللها الظمال تقدي  اعتراضه  على اإلجراءات والقرارات اإلدارية الت
؛ فقد ت  استطالع آراء أطراف الظمل ويروفه مطالبه  الرامية إلى تحسين أوضاعه  المالية، وتحسين بيئة الظمل

( بهذا الخصوص، من حيث فظالية اآلليات المتوفرة في المؤسسات األعمال أصحابو ، الظّماليَّةوالنقابات  الظمال)
 وفيما يلي أه  النتائج:      أو مراحل فض النزاعات التي حددها قانون الظمل، ةالظّماليَّ أو تدخل النقابات 

 

 أو تقديم مطلب إناري إجراء أو قرار على العاملين عتراضالا لتقديم ناخلية آلياتمدى توفر  4.1
  من وجهة نظر العاملين 4.1.1

يستطيظون من خاللها تقدي  توفر آليات فيها أن الُمنشآت التي يظملون  الظاملين%( من 85أفاد ما نسبته ) 
 انظدا %( 15)ما نسبته في حين أفاد  ،اعتراضه  على اإلجراءات والقرارات اإلدارية التي يظتقدون أنها تمسه 

 رق الشكل كما ييهر من  ،عد  توفُّرهاأو توفر ممل هذه اآلليات غير متأكدين من  ه أو أن ،ممل هذه اآللياتوجود 
(40).  

 
 نوجهة نظر العاملي

 
 العامل أصحابوجهة نظر 

 لإلدارة المحلية )على مستوى الشركة( العّماليَّةمدى توفر آلية واضحة لنقل المطالب  : (40)الشكل 
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أو الشكوى، إال أن من أفادوا االعتراض على الرغ  من أن بظض الظاملين أفادوا بظد  وجود آلية لتقدي  
دبوجودها   بما يلي:  هاو حدَّ

   .المسؤول الُمباشرالُمطالبة الخطية بالتسلسل ابتداًء من  (1
 .سياسة الباب المفتوحمن خالل  المطالبة والمقابلة الشفوية الشخصية الُمباشرة مع اإلدارة (2
 .الموقع اإللكتروني للمؤسسةأو  ،خاص للشكاوي الخط الأو  ،صندوق شكاوى واقتراحات (3
 .اإلدارية والنقابية أو اللجنة الظّماليَّةاللجنة  (4
 .استبيانات الرضى الوييفي (5

 
 العمل  أصحابمن وجهة نظر  4.1.2

 آليات داخلية لتقدي  االعتراض على القرارات أو اإلجراءاتوجود  من أصحاب الظمل%( 91)بّين ما نسبته 
أو عبر الموقع  ،والشكاوي قتراحات االالكتابة للمسؤول المباشر، وصندوق باآلليات مّملت هذه توقد  .في الُمنشأة

أو اليرفية، والبريد  اإللكتروني للُمنشأة، واللقاء الشخصي مع اإلدارة وسياسة الباب المفتوح، واالستبيانات الدورية
والقطاع الخاص الُمنّي   ،دراستها تإلى مستوى المؤسسية التي تتمتع بها الُمنشآت التي تم مما يشير ،اإللكتروني
 الظّماليَّةواللجان النقابية  الظّماليَّةالظمل إلى مديريات ومكاتب الظمل والنقابات  صحابأوبالمقابل أشار  .بشكل عا 

 . الظّماليَّةأو المطالب عتراض االمن خاللها تقدي  ن و الظاملخارجية يستطيع آليات بكونها والقضاء )المحاك ( 
 

 ، وفعاليتهاالعّماليَّة اإلضراباتوسرعة آليات حل النزاعات  4.2

ما يلي عرض لمراحل التفاوض التي يت   وفي. الظّماليَّة اإلضراباتنون الظمل مراحل فض النزاعات و حّدد قا
وُتبّين األشكال ذوات األرقا   .ظاليتها من وجهة نير أطراف الظملومدى سرعتها وف الظّماليَّةمن خاللها بحث المطالب 

 ،سرعة حل النزاع حسب مرحلة التفاوضفي مدى الظمل  أصحابو  الظّماليَّةآراء الظاملين والنقابات  (43، 42، 41)
 : النحو اآلتيعلى 

 
 )الشركة( على مستوى الُمنشأةالتفاوض الُمباشر  4.2.1

أفادوا بأن استجابة الُمنشأة لمطالبه  كانت سريظة )خالل أسبوع(،  من العاملين%( 39النتائج أن )يهرت أ
%( من 82)إن أي ؛ (خالل شهرتمَّت للمطالب  االستجابة إنَّ لة )أي %( من أفراد الظّينة أفادوا بأنها مقبو 43ُمقابل )

أن  منه  %(16يرى )تلبيتها خالل فترة شهر فأقل )سريظة ومقبولة(. في حين  تتم ه مطالبالظاملين يرون أن 
 .(40رق  )الشكل كما هو ُمبين في ، لمطالبه  ل  تكن سريظة واستغرقت أكمر من شهر االستجابة
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بأنها كانت سريظة، مقابل ما نسبته من النقابات  فقط %(12) ما نسبته  اعتبرها فقد؛ العم اليَّةات النقابأما 
انطباع إعطاء ويمكن تبرير تواضع هذه النسبة مقارنة بالظاملين بأن النقابات تحاول  أفادوا بأنها مقبولة. (53%)

 .(41)رق  الشكل كما هو ُمبين في  ،بضرورة تدخله  لتسريع حل النزاع
 الظّماليَّة لمطالبلأن استجابة الُمنشأة منه   %(51) ما نسبتهبّين ؛ فقد العمل أصحابما يتظلق برأي  وفي
 الظّماليَّةالظمل يرون أن المطالب  أصحاب%( من 89)إن أي ؛ أفادوا بأنها مقبولة ه %( من38، ُمقابل )كانت سريظة

 .(42رق  )الشكل كما هو ُمبين في  ،ة(تلبيتها خالل فترة شهر فأقل )سريظة ومقبول تتم
 

من  الظّماليَّةالظمل( في تلبية المطالب  أصحابإلى أن النتيجة الُمتظلقة بسرعة الُمنشآت ) اإلشارةوتجدر 
الظمل( تتطلب مزيدًا من الظمل على أهمية توعية ُمختلف  أصحابوجهة نير طرفي الظالقة الرئيسين )الظمال و 

  ين أطراف الظمل. وأن الوصول لممل هذه السرعة في تلبية المطالب تظكس مدى تفهُّ شراكة ب بوجوداألطراف 
وتحسين يروف الظمل.  ،وتحسين أوضاعه  المالية والمظيشية ،الظمل الحتياجات الظاملين لديه  أصحابو الُمنشآت 

لى أي مدى يكون الضغط تُ َمن من ُمنتسبيها أو  الظّماليَّةالنقابات اقتراب كما تؤّشر هذه النتيجة على مدى  مّمله ؛ وا 
نما بتوجهات مصلحية أو سياسية كما وصفها  على الُمنشآت ورفع مستوى المطالب ذا أبظاد ال تتظلق بالظاملين وا 

التي  اإلضراباتتدني نسبة الُمشاركة في هذا ما يؤكد و . الظّماليَّة اإلضراباتيكون مدخلها النزاعات و  ،بظض المهتمين
         ها الظاملون لظد  انتسابه  للنقابات التي ُتمّمله .ا واألسباب التي أبد ،الظّماليَّةللنقابات  االنتسابب تمت، وكذلك نس

 
 ، ومعالجتها.اإلضراباتالنزاعات وحل في  العّماليَّةالنقابات  التفاوض الُمباشر بتدخل 4.2.2

وجهة نير من  لها االستجابةسرعة و  اإلضراباتو  النزاعات حلفي  العم اليَّة النقابات سرعةأما من حيث 
 ه %( من53ُمقابل ) ،بة النقابة لمطالبه استجا بسرعة%( من الظاملين أفادوا 25أيهرت النتائج أن ) ، فقدالظاملين

كانت )سريظة  الظّماليَّة%( من الظاملين اعتبروا أن استجابة النقابات 78ما نسبته )إن أي ؛ أفادوا بأنها مقبولة
كما هو ، لمطالبه  ل  تكن سريظة واستغرقت أكمر من شهرالنقابات ستجابة اأن من الظاملين %( 12ى )وير  ومقبولة(.
 .(41رق  )الشكل ُمبين في 

 االستجابةوسرعة  ،اإلضراباتو  النزاعات حلفي  سرعتها في مدى العم اليَّة النقاباتوجهة نير حيث أما من 
، ُمقابل الظّماليَّةبتها للمطالب استجاتظتقد بأنها سريظة في  الظّماليَّةت %( من النقابا59، فقد أيهرت النتائج أن )لها
تظتقد أن استجابتها )سريظة  الظّماليَّة%( من النقابات 88%( منها أفادت بأن استجابتها مقبولة. وهذا يظني أن )29)

 .(42رق  )الشكل كما هو ُمبين في ، ومقبولة(

في  الظّماليَّةالنقابات  بسرعةيظتقدون  العمل أصحابالُمنشآت أو من  %(32)وأيهرت النتائج أن ما نسبته 
 .(43رق  )الشكل كما هو ُمبين في ، منه  أفاد بأنها مقبولة %(57)، ُمقابل الظّماليَّةاستجابتها للمطالب 
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قابات في سرعة النتجاه الظمل  أصحابو  الظّماليَّةإلى مدى التقارب بين وجهتي نير النقابات  اإلشارةجدر وت
والوصول إلى تفاهمات وتوقيع  ،ودوافظه مسببات النزاعتجاه حل النزاعات، األمر الذي يمكن تفسيره بمدى االنسجا  

 .الظّماليَّةجميع المطالب قيق تح ُتظطي الفضل للنقابة دون  ،الظمل أصحاببين النقابات و  اتفاقيات جماعية
   

  اإلضراباتو معالجة النزاعاتوبحل  مندوب التوفيقمرحلة  4.2.3

وجهة نير من  لها االستجابةوسرعة  اإلضراباتو  النزاعات حلفي  التوفيق مندوب سرعةأما من حيث 
%( 47، ُمقابل )بة مندوب التوفيق لمطالبه استجا بسرعة%( من الظاملين أفادوا 29أيهرت النتائج أن ) ، فقدالظاملين

ن الظاملين اعتبروا أن استجابة مندوب التوفيق كانت )سريظة %( م76ما نسبته )إن أي ؛ أفادوا بأنها مقبولة ه من
 لمطالبه  ل  تكن سريظة واستغرقت أكمر من شهر.مندوب التوفيق ستجابة اأن من الظاملين %( 9ويرى ) ومقبولة(.

ن األمر الذي قد ُيشير إلى عد  مظرفة الظاملي ،غير ُمتأكدأو %( من الظاملين بأنه ال يظرف 14في حين أفاد )
( من %16مندوب التوفيق شّكلت ما نسبته )ت  حلها في مرحلة  خاصة وأن عدد النزاعات التي ،بطبيظة هذه المرحلة

 .(41رق  )الشكل كما هو ُمبين في ، إجمالي النزاعات التي ت  حلها
 

رعة وس ،اإلضراباتو  النزاعات حلفي  مندوب التوفيقسرعة مدى في  العم اليَّة النقاباتنير  وجهةأما 
بتها للمطالب استجاتظتقد بأنها كانت سريظة في  الظّماليَّة%( من النقابات 18، فقد أيهرت النتائج أن )لها االستجابة
تظتقد أن  الظّماليَّة%( من النقابات 89%( منها أفادت بأن استجابتها مقبولة. وهذا يظني أن )71، ُمقابل )الظّماليَّة

 .(42رق  )الشكل هو ُمبين في كما ، استجابتها )سريظة ومقبولة(

 مندوب التوفيقمرحلة  يظتقدون بأنمنه   %(31)ن ما نسبته فإ ،العمل أصحابوفيما يتظلق بوجهة نير 
%( من 7وأفاد ما نسبته ) منه  أفاد بأنها مقبولة. %(53)، ُمقابل الظّماليَّةكانت سريظة في استجابتها للمطالب 

تمّر ل   الظمل أصحابالُمنشآت أو إلى أن هذه هذا وقد يظود . تأكده  من ذلكالظمل بظد  مظرفته  أو عد   أصحاب
، لهذه المرحلة، أو إلى عد  مظرفته  بإجراءات التوفيق كما أشار إلى ذلك بظض المسؤولين في وزارة الظملتتظرض أو 

 .(43رق  )الشكل كما هو ُمبين في 
 في حال يومًا( 21المنصوص عليها )اوز المدة القانونية تجقد تمرحلة مندوب التوفيق  أنومن الجدير بالذكر 

وعد   ،في هذه المرحلةبوادر للحل  تفر اتو ما  إذاوبخاصة  ،تمديد هذه المرحلةبطلب من طرفي النزاع تقد  أي 
  مراحل التوفيق.التالية من مرحلة للنتقال اال

  جتها، ومعالاإلضراباتالنزاعات وحل في  معالي وزير العملمرحلة تدخل  4.2.4

وجهة من  لها االستجابةوسرعة  اإلضراباتو  النزاعات حلفي  العمل وزير مرحلة تدخل سرعةأما من حيث 
 ه %( من42، ُمقابل )بة الوزير لمطالبه استجا بسرعة%( من الظاملين أفادوا 27أيهرت النتائج أن )ف ،نير الظاملين
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 أن استجابة الوزير لمطالبه  كانت )سريظة ومقبولة(.رأوا ن %( من الظاملي69ما نسبته )إن أي ؛ أفادوا بأنها مقبولة
في حين أفاد  لمطالبه  ل  تكن سريظة واستغرقت أكمر من شهر.الوزير ستجابة اأن من الظاملين %( 13ويرى )

 .(41رق  )الشكل كما هو ُمبين في ، غير ُمتأكدأو %( من الظاملين بأنه ال يظرف 35)
 

%( من النقابات 18) سريظة لحوالياعُتبرت  الوزير مرحلة تدخل فإن ،العم اليَّة النقاباتوجهة نير أما من 
%( من 89كانت مقبولة. وهذا يظني أن ) لمرحلةافي هذه  االستجابة%( منها أفادت بأن 65ُمقابل ) ،الظّماليَّة
ما يظتقد في حين  ،(42رق  )شكل الكما هو ُمبين في ، تظتقد أن استجابتها كانت )سريظة ومقبولة( الظّماليَّةالنقابات 
، ُمقابل الظّماليَّةكانت سريظة في استجابتها للمطالب  الوزير تدخُّلمرحلة  بأن العمل أصحابمن  %(40)نسبته 

 .(43رق  )الشكل كما هو ُمبين في ، منه  أفاد بأنها مقبولة %(39)
 

 أصحابوجهة نظر من  ومعالجتها، ،اإلضراباتالنزاعات وحل في  مجلس التوفيق مرحلة 4.2.4

 العمل

فقد ؛ وجهة نير الظاملينمن  لها االستجابةوسرعة  ،اإلضراباتو  النزاعات حلفي  التوفيق مجلس سرعةأما 
 ه %( من8، ُمقابل )بة مجلس التوفيق لمطالبه  كانت سريظة%( من الظاملين أفادوا بأن استجا23أيهرت النتائج أن )
%( من الظاملين اعتبروا أن استجابة مجلس التوفيق لمطالبه  كانت )سريظة 31) ما نسبتهإن أي ؛ أفادوا بأنها مقبولة

 .(41رق  )الشكل كما هو ُمبين في ، (يوماً  21أي ضمن المدة القانونية لهذه المرحلة ) ؛ومقبولة(
، هال االستجابةوسرعة  ،اإلضراباتو  النزاعات حلفي  التوفيق مجلسسرعة بأن  العم اليَّة النقاباتبّينت و 

%( 94%( منها. وهذا يظني أن )76)، ومقبولة بالنسبة لحوالي الظّماليَّة%( من النقابات 18)كانت سريظة لحوالي 
رق  الشكل كما هو ُمبين في ، استجابته كانت )سريظة ومقبولة(و التوفيق مجلسمرحلة تظتقد أن  الظّماليَّةمن النقابات 

(42). 
سريظة في استجابتها للمطالب ه  بأن هذه المرحلة من %(31)بته ما نسفقد اعتبر  ،العمل أصحاب أما 

 .(43رق  )الشكل كما هو ُمبين في ، بأنها مقبولة وامنه  أفاد %(52)، ُمقابل الظّماليَّة
هذه المرحلة  االستجابة في الظمل الذين يظتبرون  أصحابو  الظّماليَّةبات إلى ارتفاع نسبة النقا اإلشارةوتجدر 

%( من الظاملين، إلى أنهما ممملين في مجلس 31ُمقارنة بـ ) ،%(( على التوالي83%( و)94لة ))سريظة ومقبو 
وتجنبًا  ،ما ت  االتفاق عليه في المراحل السابقة على قدرته  على التفاوض أو استكمال التفاوض بناء ومن م َّ  ،التوفيق

مقابل قطظية والضاغطة الميزة التفاوضية  تفقد التي لظّماليَّةا، وبخاصة النقابات الُظّماليَّةإلى مرحلة المحكمة لالنتقال 
واقظية، باإلضافة لمظرفة النقابات بأن هذه المرحلة هي األقل في تلبية المطالب  لحقائققرار المحكمة الُمستند 

 في قضايا النزاع التي ُأحيلت إليها. الظّماليَّةقتها قرارات المحاك  ، كما ومَّ الظّماليَّة
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ة نظر هوجمن   العّماليَّة للمطالب االستجابة سرعة: ( 41 )لشكل رقما

 العاملين

 
ة نظر هوجمن  العّماليَّة للمطالب االستجابة سرعة:  (42)الشكل رقم

 العُّماليَّة النقابات

 
 العمل أصحابة نظر هوجمن  العّماليَّة للمطالب االستجابة عةسر : (43)الشكل رقم

 العّماليَّةللمطالب  االستجابةفعالية  4.3

 الظّماليَّةللمطالب  االستجابةالظمل أكمر واقظية في تقدير فظالية  أصحاببّينت نتائج المسح بأن الظاملين و 
فاوض الُمباشر هي األكمر فاعلية في مرحلة الت على أنَّ اتفق الطرفان فقد ، وفقًا لمراحل التفاوض وحل النزاعات

%( من 12الظمل. مقابل ما نسبته ) أصحاب%( من 65و) من الظاملين %(56، بواقع )الظّماليَّةللمطالب  االستجابة
 .(46، 45، 44  )ارقذوات األاألشكال في  هو ُمبّينكما ، التي تظتبر هذه المرحلة فظالة الظّماليَّةالنقابات 
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ما يتظلق بفظالية مراحل تدخل الوزارة )مندوب التوفيق، وتدخل الوزير، ومجلس التوفيق(؛ فُيالحظ ارتفاع أما في
هي التي األمر الذي يمكن تفسيره بأن النقابات ، الظمل أصحابُمقارنة بالظاملين و  الظّماليَّةفظاليتها بالنسبة للنقابات 

الظمل  أصحابعلى  ضغطفي التفاوض والأكبر  اً دور ما ُيظطيها م ،ُتمّمل الظاملين )في الغالب( في هذه المراحل
 .، وتلبيتهاالظّماليَّةلتحقيق المطالب 

 

 
ة نظر هوج من العّماليَّة للمطالب االستجابة فعالية:  (44)الشكل رقم

 العاملين

 
ة نظر هوجمن  العّماليَّة للمطالب االستجابة فعالية:  (45)الشكل رقم

 العّماليَّةالنقابات 

 

 
 العمل أصحاب نظر وجهة من العّماليَّة للمطالب االستجابة فعالية:  (46)الشكل رقم  
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للمطالب  االستجابةوفظالية سرعة في الظمل  أصحابمن وجهات نير الظاملين و  ظرضهوبناء على ما تقدم
 . وفيالظّماليَّةة األفضل لحل النزاعات الظمل هي الوسيل أصحابيرى الظاملون أن المفاوضات الُمباشرة مع  ،ظّماليَّةال

 والنزاعات حسب األفضلية من وجهة نير الظاملين:  اإلضراباتفي حل  الُمتَّبظة ما يلي الممارسات
 .%(76.3الظمل ) أصحابالمفاوضات المباشرة بين الُظمال و  (1
 .%(11.3فاوضات المباشرة من خالل النقابة )الم (2
 .%(11.3) الظّماليَّةالمحكمة  (3
 .%(4.1تدخل الوزير/الوزارة ) (4
 .%(3.1مندوب التوفيق ) (5
 .%(2.1مجلس التوفيق ) (6

 
ما هو مظمول به في تتشابه )تتوافق( مع  األردنفي  الُظّماليَّةإلى أن مراحل فض النزاعات  اإلشارةوتجدر 
وبهذا الخصوص، فقد أشار الظديد من المظنيين والمختصين إلى وسائل وآليات أخرى لفض النزاعات كمير من الدول. 

   من خالل هيئات ُمستقلة تتولى هذه المهمة. ،الظّماليَّةأهمها آلية التحكي  في القضايا ، من الظّماليَّة اإلضراباتو 
 إذبشكل عا ؛  الظّماليَّةعات ا نز سرع في فض الالوسيلة األ -الظديد من الُمختصينفي رأي  –ُيظدُّ التحكي  و 

خاصة  ،8بطريقة ودية النزاعاتظرف بأنه القضاء الخاص الذي يلجأ إليه أطراف النزاع بإرادته  الحرة من أجل حل يُ 
بما يضمن  ،في ضوء وجود بظض المراكز ومؤسسات المجتمع المدني التي ُتظنى بفض النزاعات بالطرق السلمية

 لح الممشتركة ألطراف الظمل.تحقيق المصا
 

                                                           
 .2009، جامظة آل البيت، حزيران 15، مجلة المناره، الظدد التحكي  في القضايا الظمالية، عمـــر الظطيــن  8
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السابعالفصل 

  العّماليَّة اإلضراباتأثر النزاعات و
 على االستثمار
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 على االستثمار  العّماليَّة اإلضراباتالنزاعات وثر أ 7

ُمهمة في من الظوامل ال ،والتشريظات التي تحكمه ،ُتظتبر القضايا الُمتظلقة بسوق الظمل من حيث تنييمه
، لما له الظّماليَّة اإلضرابات، وبخاصة ما يتظلق بآليات حل النزاعات و ، وجذبهاالمحلية واألجنبية االستمماراتتشجيع 

األمر الذي من شأنه، في أخرى، من جهة، وحفظ حقوق المستممرين من جهة اإلنسان على قضايا حقوق انظكاس من 
وتحقيق  ،خلق المزيد من فرص الظمل ومن م َّ  ،ة، زيادة حج  االستممارحال كانت هذه اآلليات واضحة وسريظة وكفؤ 

 مظدالت نمو اقتصادي تساعد في تحسين مستوى المظيشة.
على  الُظّماليَّة اإلضراباتأمر النزاعات و في الظمل  أصحاب( من 100ويتناول هذا الفصل من الدراسة رأي )

 القرار االستمماري، وذلك من خالل:
 

 العاملين أصحابمن وجهة نظر  األرن ثمار في تر االسقرامحدنات  7.1

التخاذ عامل حيوي ومه   األردناالستقرار السياسي في أنَّ الظمل  أصحاب%( من 88اعتبر ما يزيد على )
قد تظتبر من الظوامل التي من شأنها أن تؤدي  الظّماليَّة اإلضراباتالقرار االستمماري، على الرغ  من أن النزاعات و 

حالة من عد  االستقرار االجتماعي والسياسي، خاصة إذا ما ارتبطت هذه النزاعات بدوافع سياسية كما يرى بظض إلى 
عند دراسة وتحليل أمر االستقرار السياسي. وجاء في إهماله المهتمين، مما يجظلها عاماًل مؤمرًا غير ُمباشر ال يمكن 

%(، وجاء استقرار البيئة التشريظية في المرتبة المالمة من حيث 70.3المرتبة المانية االستقرار االقتصادي بنسبة )
المظلو  أن وجود القوانين الظصرية  فمن%(، 68.1األهمية والحيوية في اتخاذ القرار االستمماري بالنسبة لحوالي )

ستممرين. وتظتبر النايمة لمختلف القضايا التي من شأنها أن تؤمر على القرار االستمماري ُيشكل عاماًل حافزًا للمُ 
دارة  -قانون الظمل تحديداً  –التشريظات الُمنيمة لسوق الظمل  وما تتضمنه من النصوص الُمتظلقة بظالقات الظمل وا 

أو استقرار القائ  منها. أما بالنسبة ألمر  االستممارات، من التشريظات المهمة في جذب الظّماليَّة اإلضراباتالنزاعات و 
فقد جاءت في ، التشغيلية وكلفة القوى الظاملة وكلفة البنية التحتية( مقارنة بالدول األخرى انخفاض الكلفة )الكلفة 

الظمل،  أصحاب%( من 65المرتبة الرابظة من حيث األهمية والحيوية في اتخاذ القرار االستمماري بالنسبة لحوالي )
إلى أن  اإلشارةوتجدر  (.26رق  ) جدولالكما هو مبين في %(، 61,7ومن م  جودة الحياة ومستوى المظيشة بنسبة )

بإمكانية الحصول على القوى مرتبطًا كلفة القوى الظاملة كظامل مه  وحيوي في اتخاذ القرار االستمماري جاء انخفاض 
يجابيًا و ، اً ومهم اً حيويعاماًل الظمل  أصحاب%( من 46اعتبره حوالي )فقد ية، األردنالظاملة غير  %( 30لحوالي )ا 

 منه .
مكانية الوصول  الموقعا أم  اً الظمل مهم أصحاب%( من 50حوالي )اعتبره الخارجية، فقد لألسواق الجغرافي وا 
 .اً وحيوي
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 العمل أصحابمن وجهة نظر  األردنُمحددات قرار االستثمار في  : (26 )الجدول رقم

 
 حيوي ومه  حيوي  مه  يجابيإ ال صلة سلبي

 88.3 55.3 33.0 5.3 3.2 1.1 السياسياالستقرار  

 70.3 39.4 30.9 19.1 8.5 1.1 االستقرار االقتصادي 

مكانية توقع  استقرار البيئة التشريظية )األمان التشريظي وا 
 التغيرات(

2.1 6.4 22.3 26.6 41.5 68.1 

استغالل اتفاقيات التجارة الحرة المنائية ومتظددة األطراف 
 األردنالتي وقظها 

3.2 12.8 24.5 26.6 29.8 56.4 

الموقع الجغرافي وسهولة الوصول إلى دول مجلس 
 التظاون الخليجي

5.3 12.8 29.8 23.4 26.6 50.0 

 51.0 22.3 28.7 29.8 9.6 6.4 الموقع الجغرافي وسهولة الوصول إلى دول آسيا

 51.1 20.2 30.9 28.7 12.8 5.3 الموقع الجغرافي وسهولة الوصول إلى االتحاد األوروبي

الموقع الجغرافي وسهولة الوصول إلى دول أخرى في 
 فريقياإوشمال وسط األالشرق 

5.3 14.9 26.6 28.7 21.3 50.0 

 39.3 13.8 25.5 31.9 22.3 5.3 تنوع المواقع السياحية وتوّفر األماكن والمرافق الترفيهية

الحوافز االستممارية والضريبية )مناطق اقتصادية خاصة 
 حرة ومدن صناعية ومناطق تنموية(و 

4.3 11.7 27.7 30.9 23.4 54.3 

توفر خدمات مساندة لألعمال )الخدمات اللوجستية 
 والمصرفية، االستشارات، التدقيق ...الخ(

1.1 7.4 29.8 29.8 29.8 59.6 

البنية التحتية )الطرق، الكهرباء، المياه  ايةكف
 االتصاالت...

4.3 5.3 24.5 30.9 33.0 63.9 

 67.0 19.1 47.9 18.1 10.6 1.1 قوانين الظمل

 64.9 23.4 41.5 21.3 9.6 2.1 يةاألردنكلف القوى الظاملة 

 45.7 18.1 27.6 30.8 18.1 4.3 إمكانية الحصول على قوى عاملة غير أردنية

 64.8 19.1 45.7 21.3 9.6 3.2 التكلفة التشغيلية

 61.7 27.7 34.0 27.7 7.4 1.1 جودة الحياة أو مستوى المظيشة
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 العوامل المؤثرة على االستثمار 7.2

الظمل، أيهرت النتائج  أصحابعلى االستممار من وجهة نير القضايا مجموعة من  أمر  يتقيوفي إطار 
ؤدي لتوقف تقد و  ،جداً  ةضار  الظّماليَّة اإلضراباتوالنزاعات و  االحتجاجات%( منه  يرى أن 73.4أن ما نسبته )

ضارة أنها و  ؤدي لتوقف الظملتقد %( أنها 28.8فيرى ) ،من التوسع. أما فيما يتظلق بتشريظات الظمل دُّ تحو  الظمل
من التوسع،  دُّ ويحوضار  ؤدي لتوقف الظمليقد ( منه  بأن الحد األدنى لألجور 25.5من التوسع. ويظتقد ) دُّ وتح

وضار  ؤدي لتوقف الظمليقد افس غير الشريف %( منه  يظتقد أن التن75.5كما أيهرت النتائج أن ما نسبته )
 .(27رق  ) الجدولمن التوسع، كما ييهر من  دُّ ويح

 
 حسب أثرها السلبيعلى االستثمار  العوامل المؤثرة:  (27)الجدول رقم

 ضار غير  
وغير  ضار

 مؤمر

ضار وتأميره 
 محدود

ضار ومؤمر يحد 
 من التوسع

ؤدي ضار جدَا قد ي 
 لتوقف الظمل

 61.7 11.7 17 5.3 4.3 الظّماليَّة اإلضراباتوالنزاعات و  االحتجاجات

 16 12.8 28.7 13.8 28.7 تشريظات الظمل

 23.4 2.1 28.7 16 28.7 الحد األدنى لألجور

 18.1 16 17 5.3 42.6 الشفافية أو النزاهة

 61.7 13.8 13.8 3.2 5.3 التنافس غير الشريف

 

 على بيئة االستثمار العّماليَّة اإلضراباتاعات وأثر النز 7.3
 في المحافل الدولية األرن على سمعة  اإلضراباتأثر النزاعات و 7.3.1

 الدولة سمظة على ُتؤّمر المتتالية الظّماليَّة اإلضراباتو  بأن النزاعاتالظمل  أصحاب%( من 90)حوالي  بيَّن
 أصحاب%( من 72بحسب حوالي ) ياألردنلالقتصاد تنافسية ، وذلك من خالل فقدان الميزة الالدولية المحافل في

%( من 88لالستممار بالنسبة لحوالي ) األردنالظمل، وتخفيض عمليات الشركة وزيادة خسائرها وتقليل جاذبية 
 الظمل،  على التوالي. أصحاب

 اإلضراباتالنزاعات و الظمل الذين يظتقدون بتأمير  أصحابإلى أنه على الرغ  من ارتفاع نسبة  اإلشارةوتجدر 
األمر الذي ، البدء باستممار جديدأو وجود خطط للتوسع أشاروا إلى %( منه  52حوالي )، إال أن على االستممار
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الستممارات ا خاصة  ،واالستممار الُظّماليَّة اإلضراباتضظف الظالقة الُمباشرة وطويلة األمد بين النزاعات و إلى يشير 
ن وجدت منها القائمة  .  إلغاؤهالبدء باالستممار ولكن ليس أو بمظنى تـأجيل التوسع ؛ قد تكون مرحليةف، وا 

على سمظة  اً تأمير  الظّماليَّة اإلضراباتللنزاعات و أن الظمل من  أصحابإليه ما ذهب إن يمكن القول ؛ وعليه
حج  االستممار أن و خاصة ، حقائق علميةأو هو انطباع غير مؤكد ببيانات إنما في المحافل الدولية،  األردن

في ( مليون دينار 1250ليقدر بحوالي ) 2011ظا  في ال( مليون دينار 1046ارتفع من حوالي ) األردنالمباشر في 
 . (47رق  )الشكل كما ييهر من ، 9 2014ظا  ال

     

 
 2014-2011خالل الفترة  األردنتطور حجم االستثمار في  : (47)الشكل رقم

 

 ية في المنشأةاإلنتاجلى العملية ع اإلضراباتأثر النزاعات و 7.3.2

 ربحية في ُتؤّمر المتتالية الظّماليَّة اإلضراباتو  النزاعاتإلى أن الظمل  أصحاب%( من 81)أشار حوالي 
باإلضافة ، يةوالتصدير  المحلية في الوفاء بالظقودمنشآت قدرة العلى إلى تأميرها ه  %( من88)أشار حوالي . و منشأةال

)انير  الظمل أصحاب%( من 70)حوالي يرى  اكممواعيدها  في اإلنتاج ومدخالت الخا  المواد وصوللتأميرها على 
 الفصل األول(.

                                                           
 وزارة المالية، النشرة المالية الحكومية، أعداد متفرقة 9

2011                      2012                 2013                      2014            

2011 - 2014 
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على الظملية  الُظّماليَّة اإلضراباتالظمل الذين أشاروا لتأمير النزاعات و  أصحابوعلى الرغ  من ارتفاع نسبة 
البدء أو  في االستممار الحالي )القائ (للتوسع %( منه  بينوا أنه  يخططون 52حوالي )ية للمنشأة، إال أن اإلنتاج

 (.48رق  )الشكل كما هو مبين في ، 10باستممار جديد
 

 
 العامل أصحاب: التخطيط الستثمار أو توسيع االستثمار الحالي من وجهة نظر  (48)الشكل رقم  

 
%( من 47حوالي ) ونسبته ، البدء باستممار جديدأو في االستممار الحالي للتوسع خططون ال ي الذينأما 

البدء باستممار أو عد  الرغبة في التوسع أسباب أحد  الُظّماليَّة اإلضراباتالظمل، فإنه  ل  يظتبروا النزاعات و  أصحاب
 :لتاليبطبيظة الظمل، وكانت على النحو اترتبط االسباب التي ذكروها فجديد، 
%(، ويظود ذلك 35أو أنها قامت بظملية التوسع أو التطوير حديمًا بنسبة ) ،عد  حاجة الُمنشأة للتوسع حالياً  (1

بمحدودية السوق المحلي والخارجي، وأن إنتاجها الحالي ُيغطي الطلب على ُمنتجاتها، أو أّن  بظضه العتقاد 
 ي فقط.األردنلسوق اإنتاجها موّجه لخدمة 

ئة يإلى عوامل ُمرتبطة بالب الظمل أصحابأشار  فقد، %(16بنسبة )ستممارية االة البيئة عد  ُمالءم (2
وارتفاع مظدالت الضريبة  ،يةاألردنتمحورت حول: عد  توفر التمويل، وعد  تشجيع الصناعات ستممارية اال

 والجمارك، وعد  توفر مساحات للتوسظة.
وتحديدًا استخدا  الظمالة الوافدة أو توفير  ،وق الظمللصظوبات التي تفرضها الجهات المظنية بتنيي  سا (3

 أو توسظته.ستممار االالظمل على  أصحابالظمالة الُمؤهلة أحد أه  األسباب التي ال ُتشجع 

                                                           
استمرت في استثماراتها الضخمة "، بأنها -بيبسي-ت الغذائية" و"شركة الكازوز والصودا األردنيةوفقاً التفاقيات العمل الجماعي، بينت شركتا " طيبة للصناعا 10

ستثمار في الموارد البشرية، والسالمة العامة وتحديث أسطول سيارات التوزيع، باإلضافة إلى اال ،لتجديد وزيادة خطوط اإلنتاج، ورفدها بأحدث التقنيات العالمية

 .وخلق بيئة عمل أكثر راحة وظروفه سين بيئة العمللتح ،والخدمات العامة
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 ،تراجع المردود االقتصادي لبظض الصناعات )صناعة الحديدو  ،لبظض الشركاتصظوبة األوضاع المالية  (4
  الصحافة اإللكترونية(.تراجع الصحافة الورقية ُمقابل و 

  .اإلقليمية ةاالقتصاديو صظوبة األوضاع السياسية  (5
 

ه نحو البدء باستثمار جديد أو التوسع في الستثمار عدم السباب أ  )%( النسبة لحالياتوج 
 35 ال يوجد حاجة للتوسع حالياً 

 16 ستممارية االعد  ُمالءمة البيئة 

 13 شركة تمر بأزمة ماليةصظوبة األوضاع المالية للشركة / ال

 10 ت  التوسع حديماً 

 10 الصظوبات التي تفرضها الجهات المظنية بتنيي  سوق الظمل 

 6 صظوبة الوضع االقتصادي

 3 تراجع المردود االقتصادي لصناعة الحديد

 3 اإلقليمية واالقتصادية األوضاع السياسية

 3 ونيةتراجع الصحافة الورقية ُمقابل الصحافة اإللكتر 

  100 

 

 تالخبراء الذين تم الظديد من هذه النتائج جاءت منسجمة مع آراءإلى أن في هذا الصدد،  اإلشارةوتجدر 
ال ُيظتبر من  ومن م َّ هو أمر ضمني وغير مباشر،  الظّماليَّة اإلضراباتأمر النزاعات و إلى أن شاروا وأمقابلته ، 

 ماري.الظوامل الحاسمة في اتخاذ القرار االستم
  

 على نشاط الُمنشآت والقطاعات األخرى اإلضراباتأثر النزاعات و 7.3.3

على أطراف الظمل الُمباشرين )الظمال  ،عند حدومه الظّماليَّة اإلضراباتالنزاعات و ال يقتصر أمر كما هو مظلو ، 
نما قد يمتد أمره إلى قطاعات وُمنشآت أخرى، وقد يصل هذا األ أصحابوالُمنشآت أو  مر إلى المستوى الظمل(، وا 
 يظتمد على طبيظة الُمنشأة ونشاطها االقتصادي وموقظها. فهذا األمر الكلي للدولة، 

  
في  اإلضراباتأما بالنسبة لنتائج المسح، فظلى الرغ  من تدني نسبة الظاملين الذين يظتقدون بتأمير النزاعات و 

سلبية إلضرابات أكدوا وجود آمار غالبيته  أن ر %(، غي15.5)فيها الُمنشآت األخرى على الُمنشأة التي يظملون 
هذا الرأي الظديد من رؤساء أكد المؤسسات الخدمية الحكومية وشبه الحكومية، كشركة حاويات ميناء الظقبة. وقد 

د قطاع ية إلى أن إضراب عمال ميناء الحاويات في الظقبة قد كبَّ األردنالشاحنات  أصحابنقيب فقد أشار النقابات، 
ر هذه الخسائر بحوالي مليوني دينار يوميًا، كما أشار إلى ل خسائر بالماليين نتيجة لتظطل الشاحنات، وقدّ النق
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نقيب تجار المواد الغذائية من إليه ما ذهب إلى باالضافة  ،11في قطاع النقلأمواله  تخوفات المستممرين من ضخ 
المواد الغذائية )قوت وأسظار ى األمن الغذائي ل الميناء سيكون له تداعيات خطيرة ليس فقط علاأن إضراب عم

 .12المواطن(، بل قد يتظداه ويؤمر على استقرار المملكة
 

 يلي: في ما وقد تمملت اآلمار السلبية، وفقًا لنتائج المسح، 
 ،استال  المواد األولية والبضائعأو تظذُّر تأخر ، نتيجة لخسائر مالية وتكبُّد، اإلنتاجتخفيض أو وقف  (1

ه إلى أن إضراب أشارت فيو ، 2012ظا  في الما جاء في بيان شركة الفوسفات معلى ذلك دل أوليس 
، إضرابًا عامًا ومفتوحًا، قد انظكس الظاملون في قس  الفوسفاتفيه   نبمالموانىء  مؤسسةالظاملين في 

لكميات من  مليون دوالر كأممان 24، بما قيمته سبوعأ، خالل على صادراتها من مادة الفوسفات اً سلب
الفوسفات غير المصدرة، إضافة الى غرامة تأخير على البواخر الموجودة لغايات التحميل في الظقبة 

أن إضراب  هذا إلىويضاف  .13تتزايد هذه األرقا  مع استمرار الحالو ، اً تقريبوالبالغة مليوني دوالر 
مليون دوالر نتيجة التأخير في  15د الشركة خسائر مقدارها الظاملين في مؤسسة سكة حديد الظقبة كبَّ 

ألف طن من الفوسفات، وكذلك خسارة مؤسسة سكة الحديد نفسها بمقدار مليون  100تسل  وتحميل 
 دينار.

واتجاهه  للتظاقد مع  ،عمالءو اتفاقيات وعقود مع بظض الشركات  وخسارة التأمير على سمظة الشركة (2
تشكيك  التَّوقُّفأوضح أن من نتائج فالنتيجة، بيان شركة الفوسفات هذه كد أ. وقد شركات منافسة

بسبب توقف مصانظه  نتيجة عد  وصول ما تظاقدوا عليه  ،بظقوده االلتزا على  األردنالمستوردين بقدرة 
في اإلقدا   اً مؤخر المستممرين ترددوا إلى أن باإلضافة  ،وتوجهه  للبحث عن موردين آخرين ،األردنمع 

  شأنهمن  مما ،ية بإقامة مشاريع كبيرة، خاصة في الجنوباألردنفوسفات على مشاركة شركة مناج  ال
 آالف الفرص الوييفية ألبناء المنطقة. توفير

 
 .بالدوا  االلتزا عد  و الظمال، عدد نقص في ال بسبب إرباك الظمل (3

                                                           
 11

شاحنة عن العمل  2000حوالي لكبّد إضراب عّمال ميناء الحاويات في العقبة خسائر مادية قدّرت بالماليين وتكدسا  للبضائع وتعط -أخبار األردن -خسائر مليونية في قطاع النقل إثر إضراب الميناء أسرار نيوز -أخبار األردن

ا خسائر مادية كبيرة إثر اإلضراب، حيث أدى إلى توقف العمل. وكشف الداوود عن دها في منطقة الميناء، وفق نقيب أصحاب الشاحنات األردنية محمد خير الداوود. وأوضح الداوود، بأن قطاع النقل وأصحاب الشاحنات تكبّدووركو

مليون دينار  2زدادت الخسائر لتصل إلى حوالي احتى  ا  مليون دينار إلى أن تطور الوضع وأصبح اإلضراب كلي 15في ميناء الحاويات بأنها قد قدّرت بحوالي  شهور 4 حجم الخسائر التي ترتبت على اإلضراب الجزئي على مدار 

صبح هنالك تخوفات من قبل أدى ذلك إلى قطاع النقل بمجمله كونه العامل الرئيسي في هذا المجال، ويوميا . وبيّن الداوود أن إضراب العاملين في الميناء لم يتسبب بخسائر مادية فقط بميناء الحاويات وعلى المستثمرين بل تع

يجاد حل جذري لقضية إالحكومة بضرورة  حيان، مما أدى الى العزوف عن االستثمار في هذا المجال. وطالب الداوودموالهم في قطاع النقل بسبب كثرة اإلضرابات وتذبذب العمل في الميناء وتعطله في بعض األأالمستثمرين من ضخ 

  - www.secretsnews.comاقرأ المزيد على موقع أسرار نيوز . زمة التي ألمت بقطاع النقل واستمرار تكدس البضائع وتلفهاعطائهم حقوقهم، لكي ال تستمر هذه األإضراب عمال المياومة وإ

 12
 news/116730.html#.VlWUENIrLrc-http://watananews.net/jonews/world 

 .9/6/2012صدر البيان بتاريخ   13

http://watananews.net/jonews/world-news/116730.html#.VlWUENIrLrc
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 -اتاإلضرابعدوى -عند بظض الُمنشآت التي ل  يحدث فيها نزاعات أو إضرابات خوف تشّكل حالة من ال (4
  .ضراباإليقو  الظاملون لديها باالحتجاج أو أن ب

 .إغالق الشركة (5
 

 رىخاأل والقطاعات على نشاط الُمنشآت اإلضراباتالنزاعات وأثر  : (28)الجدول رقم

 % رى خاأل والقطاعات على نشاط الُمنشآت اإلضراباتالنزاعات و أثر 

 23 اإلنتاجوتخفيض أو وقف العمل 

 18 خسائر مالية تكبُّد

 18 تأخر في استالم المواد األولية والبضائع أو الوثائق/ إضرابات الجمارك والميناء والبريد

 9 خسارة العمالء واتجاههم للتعاقد مع شركات منافسة

 9 وعقود مع بعض الشركات تِّّفاقيّاتافقدان 

 9 بالدوام االلتزامإرباك العمل/نقص في العمال، عدم 

 5 الخوف من أن يضرب موظفو الشركة 

 5 إغالق الشركة

 5 التأثير على سمعة الشركة

  100 

 
 

 وارتفاع تكاليف المعيشة اإلنتاجعلى تكاليف  العّماليَّة اإلضراباتأثر النزاعات و 7.3.4

وارتفاع  جاإلنتاتكاليف على  الُظّماليَّة اإلضراباتأمر تكرار النزاعات و  علىالظمل  أصحابتوافق الظمال و 
إلى الظمل بأن ذلك يؤدي  أصحاب%( من 72,4و)%( من الظاملين 70,1)يظتقد ما نسبته  إذ؛ تكاليف المظيشة
على  اإلنتاجانظكاس ارتفاع تكاليف أما في ما يخصُّ . (29رق  ) الجدولكما هو مبين في ، اإلنتاجارتفاع تكاليف 

إلى %( الذين يظتقدون بأن ذلك سيؤدي 64,9الظمل )  أصحاباسظار المنتج النهائي، فقد تساوت نسبة الظاملين و 
المنتجات األخرى، فظلى الرغ  أسظار على  اإلنتاجارتفاع تكاليف  ما يتظّلق بأمرالمنتج النهائي. أما أسظار ارتفاع 

ا نسبته %( من الظاملين وم32الظمل، إال أن ما نسبته ) أصحابمن االرتفاع النسبي لمن يظتقدون ذلك من الظمال و 
األمر الذي يشير إلى أن منتجات هذه المنشآت ترتبط ، الظمل يظتقدون بظد  وجود تأمير أصحاب%( من 37,2)

مما يستدعي إجراء دراسة مظمقة وتفصيلية حول الترابط األفقي ، وعموديًا، مع المنتجات األخرى أفقيًا بشكل ضظيف، 
إليه الظاملون ما ذهب  بالحسبانعات عمالية، آخذين والظمودي لمنتجات المنشآت التي شهدت إضرابات ونزا 

 في الشركات الخدمية الحكومية وشبه الحكومية. اإلضراباتوتصريحات بظض رؤساء النقابات من أمر النزاعات و 
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 )%(وتكاليف المعيشة  اإلنتاجعلى تكاليف  اإلضرابات: أثر النزاعات و (29)الجدول رقم

 

 لم ُيجب ل نعم

 أصحاب عمال
 أصحاب عمال عمل

 أصحاب عمال عمل
 عمل

 2.1 1 25.5 28.9 72.4 70.1 .اإلنتاجارتفاع تكاليف 

 2.1 1.1 33.0 34.0 64.9 64.9 .ارتفاع سعر المنتج النهائي للمستهلك
 4.3 2.0 37.2 32.0 58.5 66.0 .سواقاألالمنتجات اأُلخرى داخل سعار أارتفاع 

 

 في الُمنشآت التي تعرضت لذلك العّماليَّة اإلضراباتار المالية الُمباشرة للنزاعات واآلث 7.3.4

 اإلضراباتأمر النزاعات و  تجاهأيهرت نتائج استطالع وجهات نير وانطباعات أطراف الظمل  مما تقد ،
تممار والقدرة االستممارية تؤمر على االس الظّماليَّة اإلضراباتعلى االستممار بشكل عا ، أن النزاعات و  الظّماليَّة

أن هذه اآلمار إلى  وُيشاروالظالقة. رتباط االما يؤكد ممل هذا  ال يوجدوالخبراء أنه ن و المظنيللُمنشآت. في حين يرى 
ن كان إنتاجيتختلف تبظًا لطبيظة قطاع االستممار )خدمي،  )جذب محتماًل  اً استممار أ  قائمًا استممارًا ( من جهة، وا 

 الظّماليَّة اإلضراباتالظمل ل  يظتبروا النزاعات و  أصحاببّينت نتائج المسح أن . فقد من جهة أخرى استممارات( 
عاماًل ُمحددًا في عملية صنع القرار االستمماري مقارنة باالستقرار السياسي. كما ل  يؤكدوا أمرها على جذب 

بأن قرارته  االستممارية ل  تتأمر  -ا تبّين سابقاً كم –الظمل  أصحابأفاد بظض ؛ إذ أو توسيع القائ  منها االستممارات
أو أنه ت  إجراء عمليات التطوير  ،يةاإلنتاجبذلك، وقد يظود ذلك إلى أن الُمنشآت التي ُيمملونها ُمكتملة الخطوط 

 والتوسظة في وقت سابق.
رة الدراسة(، فقد أمرت على خالل السنوات األربع الماضية )فت الظّماليَّةأما فيما يتظلق بكلفة تلبية المطالب 

 وليس بالضرورة على القدرة االستممارية للُمنشأة. ،التكاليف التشغيلية للشركة وصافي الدخل واألرباح
 على الُمنشآت تتمّمل باآلتي: الظّماليَّة اإلضراباتالتكاليف الُمباشرة للنزاعات و  وأبرز

 ( مليون دينار.490قّدرت بحوالي )و مل الجماعية، وفقًا التفاقيات الظ الظّماليَّةكلفة تلبية المطالب  (1
 خالل دينارمليون ( 102)بأنها وصلت لحوالي  الظمل أصحاب من( 16)أفاد . فقد كلفة أيا  اإلضراب (2

 .الدراسة سنوات
( 38الظمل بأنه ت  تأجيل استممارات بحوالي ) أصحاب( من 6أفاد ) ؛ إذالتي ت  تأجيلها االستمماراتكلفة  (3

( ألف 300د تراوحت قي  االستممار المؤجلة بحسب المنشأة بين )، وقالظّماليَّةار لتلبية المطالب مليون دين
 ( مليون دينار. 30دينار و )
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 التكاليف األخرى الُمرتبطة ممل )الغرامات، وتكاليف التأمين، وتكاليف أرصفة الموانئ والتخزين، الخ...(.    (4
 

 على احتوائها األرن رة وقد العّماليَّة اإلضراباتالنزاعات و 7.4

القطاعات االقتصادية التي من الدول شديدة الحساسية لليروف اإلقليمية بشكل مباشر، وخاصة  األردنُتظتبر 
باإلضافة إلى أن هذه الدول ُتظتبر منافذ رئيسية للكمير من الصادرات  ،بأسواق الدول المجاورة اً ترتبط ارتباطًا كبير 

 ية.األردن
وبهدف  ،""الربيع الظربيبـ  وارتفظت وتيرتها مع ما ُيسّمى تزامنت الظّماليَّة اإلضراباتت و وبما أن النزاعا

وتلبية المطالب  الظّماليَّة اإلضراباتعلى احتواء النزاعات و  األردنالتظرف على وجهة نير أطراف الظمل حول قدرة 
بأن اليروف االقتصادية التي تظيشها المنطقة الظمل يظتقدون  أصحاب%( من 49)فقد أيهرت النتائج أن  ،الظّماليَّة
الحتواء  بمواتاتهاافادوا %( 48، ُمقابل )وتلبيتها الظّماليَّةقادر على احتواء المطالب غير تحديدًا  األردنو  ،حالياً 

 .(49رق  )الشكل كما ييهر من ، وتلبيتها الُظّماليَّةالمطالب 
 

 
ً  وتلبيتها العّماليَّةوالُمنشآت على احتواء المطالب  األردنقدرة  : (49)الشكل رقم  في ظل الظروف االقتصادية التي تعيشها المنطقة حاليا

والمنشآت على تلبية المطالب  األردنالظمل الذين يظتقدون بظد  قدرة  أصحاب%( من 47فاد حوالي )أقد و 
فيما  ،المطالبهذه على تلبية السبب في عد  قدرته  هي  ردناألصظوبة األوضاع االقتصادية في ، بأن الُظّماليَّة
تصديرية السبب بذلك لحوالي أسواق وما نتج عنها من إغالق  األردناليروف اإلقليمية والسياسية الُمحيطة بكانت 
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 أنها ،الظمل أصحاب%( من 9حوالي )فأفاد ، وتحديدًا الطاقة، األردنفي  اإلنتاجارتفاع تكاليف %( منه . أما 26)
كما  (.31رق  ) الجدولكما هو مبين في التصديرية، األسواق القدرة التنافسية لمنتجاته  في في إضظاف  تساهم
، ل ضغطًا على االستممارشكّ مقارنة بقدرات الشركات تُ  تهاعد  منطقيو  الظّماليَّةبأن المطالب  الظمل أصحاب أفاد
الحالية )اليروف  هذه المطالب في المرحلةأن بظضه  كما يرى  ة،ظقَّ الُمو  التزا  الشركات بالظقودقدرة على  ؤمرتو 

في يل ضظف قدرة ن يكمير من الظاملالنهاء خدمات إالتسبب في  قد ُتؤدي إلى اإلقليمية، والتباطؤ االقتصادي(
لظمالة والسظي إلحالل الظمالة المحلية مكان ا ،وارتفاع ُمظدالت البطالة ،الوطني على خلق فرص عملقتصاد اال

غير حاليًا والُمنشآت  األردن، تجظل من ية، هي أسباب في ُمجملهااألردنمديونية باإلضافة إلى ارتفاع حج  الالوافدة، 
 الظمل. أصحابمن وجهة نير  وتلبيتها، الظّماليَّةعلى احتواء المطالب  ةقادر 

 
 العمل أصحابمن وجهة نظر  وتلبيتها العّماليَّةعلى احتواء المطالب ُمنشآت وال األردن ةقدرأسباب عدم  :( 30)الجدول رقم

 
 النسبة

 47.3 صظوبة األوضاع االقتصادية 
 26.3  األردناليروف اإلقليمية االقتصادية والسياسية الُمحيطة بعد  استقرار 

 15.7 صظوبة يروف الشركة/ محدودية دخل بظض الشركات 
 8.7 األردنفي  جاإلنتاارتفاع تكاليف 

 1.7 مما يوفر عمالة بديلة األردنازدياد عدد الالجئين في 
  100.0 

 

تلبيتها خالل فترة الدراسة، وفقًا إلتفاقيات الظمل  تالتي تم الُظّماليَّةالمتوسط السنوي لقيمة المطالب  وُيقدَّر
األمر ، األردنتظويضات الظاملين في %( من إجمالي 2ما نسبته )أو ( مليون دينار، 122.5الجماعي، بحوالي )

من جهة فيه التوسع أو االستممار  ةمن جهة وعد  إعاق الُظّماليَّةالذي يشير إلى قدرة المنشآت على تلبية المطالب 
، اإلجمالي%( من الناتج المحلي 37ما علمنا أن إجمالي تظويضات الظاملين تشكل فقط حوالي ) اأخرى، خاصًة إذ

 اإلضرابات. غير أن ذلك ليس ُمبررًا لتكرار النزاعات و 14األمريكية%( في الواليات المتحدة 57,8حوالي )بمقارنة 
 . وزيادة وتيرتها ،الُظّماليَّة

 
 
 
 

                                                           
 .1/4/2015فهد الفانك، مقال بعنوان "صراع العمل ورأس المال"، الرأي،  14
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 النتائج 4

، ففي (2014-2011)خالل فترة الدراسة الظّماليَّة اإلضراباتعدد النزاعات و التي تشير إلى تباينت األرقا   (1
)إضراب، اعتصا ،  األردنفي  الظّماليَّة االحتجاجاتفيه بظض التقارير إلى أن مجموع أشارت الوقت الذي 

قا  بها الظاملون في القطاعين الظا  والخاص  ،( احتجاجاً 3093تهديد باإلضراب، محاولة إيذاء نفس( بلغ )
لون في القطاع الخاص وفقًا لهذه التقارير. ( احتجاجًا قا  بها الظام1269والمتظطلون عن الظمل، منها )

التي قا  بها الظاملون في القطاع  الظّماليَّة اإلضراباتأشارت بيانات وزارة الظمل إلى أن عدد النزاعات و و 
ضرابًا خالل الفترة430بلغ ) األردنالخاص في  %( من 79( نزاعًا أو ما نسبته )339، منها )نفسها ( نزاعًا وا 

 %( من اإلجمالي.21( إضرابًا بنسبة )91) اإلضراباتين بلغ عدد اإلجمالي، في ح
( 351سة بلغ )االتي ت  حلها خالل فترة الدر  الظّماليَّة اإلضراباتالنزاعات و ن أبيانات وزارة الظمل إلى شارت أ (2

ضرابًا ُعماليًا أو ما نسبته ) أنه ت  إلى . كما أشارت اإلضرابات%( من إجمالي عدد النزاعات و 82نزاعًا وا 
 .التي ت  حّلها اإلضرابات%( من النزاعات و 91أو ما نسبته ) ة( اتفاقية عمل جماعي321إيداع وتوميق )

 الظّماليَّةالتي ت  حلها في مرحلة التفاوض الُمباشر بين النقابات  الظّماليَّةنسبة النزاعات البيانات أن أيهرت  (3
في  ،التي ت  حلها خالل فترة الدراسة الظّماليَّةزاعات %( إلى إجمالي الن77بالمتوسط )بلغت الظمل  أصحابو 

%( من 16( نزاعًا أو ما نسبته بالمتوسط )55مندوب التوفيق ) بواسطةحين بلغ عدد النزاعات التي ت  حلها 
 فترة الدراسة.إجمالي النزاعات التي ت  حلها خالل 

( 699حوالي ) ، وفقًا لبيانات وزارة الظمل،ةماعيالظدد التراكمي للظمال المستفيدين من اتفاقيات الظمل الج غبل (4
ألف عامل خالل فترة الدراسة، حيث استفاد بظض الظاملين من أكمر من اتفاقية، نتيجة لتكرار حاالت النزاع 

 .نفسها هذه الُمنشآتلتوقيع أكمر من اتفاقية جماعية  ومن م َّ  ،هافيفي الُمنشآت التي يظملون 
( مليون دينار، أو بمتوسط 490تفاقيات الظمل الجماعية خالل فترة الدراسة حوالي )بلغت الكلفة اإلجمالية ال (5

إلى حوالي وصلت ف 2011ظا  في ال االتِّّفاقّيات( مليون دينار. وكانت أعلى قيمة لهذه 122.5سنوي )
وبلغ متوسط خالل فترة الدراسة.  االتِّّفاقّيات%( من إجمالي كلفة هذه 34( مليون دينار أو ما نسبته )167)

( دينار من إجمالي كلفة اتفاقيات الظمل الجماعية خالل فترة الدراسة، كان 702نصيب الظامل حوالي )
  . اً ( دينار 1969بلغ ) ؛ إذ 2012ظا  الأعالها في 

 
 نظاميالأيهرت ارتفاعًا في  الظّماليَّةإحالتها للمحكمة  تالتي تم الظّماليَّةعلى الرغ  من أن عدد النزاعات  (6

أيهرت  فقد، الظّماليَّة، إال أن ذلك ال يظني ارتفاع عدد النزاعات التي ت  تحويلها للمحكمة 2014و 2011
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ردت بظض النزاعات  الظّماليَّةأن المحكمة  -هذين الظامينوتحديدًا خالل - الظّماليَّةُمراجظة قرارات المحكمة 
لت إليها لظد  مرورها بمراحل حل النزاعات التي والُمتمّملة بإجراءات التوفيق  ،حّددها قانون الظمل التي ُحوِّ

ت عمل جماعية ت  اصادقت على اتفاقي ها)مرحلتي مندوب التوفيق وتدخل الوزير، ومجلس التوفيق(، أو أن
 حل النزاع فيهما عن طريق المفاوضات الُمباشرة ول  تنيرها المحكمة أو ُتصدر فيها قرارًا.

( 9-1الظمل ما بين ) أصحاباعية التي وّقظتها الُمنشآت أو جمظيات ونقابات الجم االتِّّفاقّيات عددتراوح  (7
الظمل  أصحابالُمنشآت أو جمظيات ونقابات  عددأن بيانات أيهرت الو اتفاقية/ اتفاقيات للُمنشأة الواحدة. 

 قياتلالتفا( ُمنشأة، في حين بلغ أعلى عدد )تكرار( 98التي وّقظت اتفاقية عمل جماعية واحدة بلغت )
 ( اتفاقيات.9) نفسها لُمنشأة لالموّقظة 

التي ت  تكرارها عادة ما تتكون من بنود  االتِّّفاقّياتمراجظة اتفاقيات الظمل الجماعية أن و دراسة  نتائج أيهرت (8
 اطرفرات طفيفة وشكلية، وأنها أشبه بتقليد شبه سنوي أو سنوي ُيمارسه يتغي وجود مع نفسها السابقتفاق اال

بمدة سريان هذه الظاملين أو من ُيمّمله  )النقابات( تزا  لاعد  هذا التكرار يؤكد  أنإال  باإلضافة الظالقة،
 ال تقل عن سنة واحدة. عادةً التي  ،االتِّّفاقّيات

الظمل أو من ُيمّمله ، خبرته  أو ما تضمنته اتفاقيات الظمل الجماعية  أصحابو  الظّماليَّةل  تستممر النقابات  (9
 نفسه ُمنشآت من القطاعوالُمنشأة( من مطالب ُعمالية ُمتشابهة للظاملين في  الظّماليَّةبين النقابات )المنائية 

ية، وشركة الكهرباء الوطنية وشركة توزيع األردنأو ُمنشآت ُمرتبطة )الشركة اليابانية وشركة مناج  الفوسفات 
يملكها أو لُمنشآت اكمر من مرة لظدد من أ توقيظها ت  التي  االتِّّفاقّياتالكهرباء وشركة توليد الكهُرباء(، أو 

على غرار  ،في صياغة اتفاقيات جماعية على مستوى القطاع، نفسه يرأس مجلس إدارتها الشخص
واختصارًا للظديد من  ،كإجراء وقائي ألي نزاع ،الظمل أصحابالموقظة مع جمظيات أو نقابات  االتِّّفاقّيات

قدرة و  ،على مستوى القطاع الظّماليَّةتحقيق مستوى متوازن من المطالب مراحل النزاع، بما ُيساه  في 
 الُمنشآت على تلبية تلك المطالب. 

بنودًا تتضمن بظض اتفاقيات الظمل الجماعية  أن، مراجظة اتفاقيات الظمل الجماعيةو دراسة  نتائجأيهر  (10
ممل  ،و تقدي  خدمات من خالل النقابةأ االنتسابكتحصيل رسو   ،الظّماليَّةتتظلق بتحقيق مصالح للنقابات 

 الخدمات الصحية للظاملين. 
بقانون لتزامه  شاروا الأ%( الذين 96الظمل ) أصحاب%( و 85ارتفاع نسبة الظاملين ) الدراسة نتائجأيهر  (11

المطالبة بتطبيق الحد األدنى لألجور وفقًا للقانون،  تبظض اتفاقيات الظمل الجماعية تضمن، إال أن الظمل
  .ال تستجيب تلقائيًا للتشريظات وما يطرأ عليها من تظديالتت آالُمنشا يظني أن بظض مم

أيهرت بيانات فقد  ،االنتسابمظدالت تدني في ، وقد تمّمل ذلك الظّماليَّةضظف المقة بالنقابات بينت الدراسة  (12
ظا  ال نهايةل وعاملة في ( ألف عام78بلغ حوالي )ها عدد الظاملين الُمنتسبين لأن  الظّماليَّةالنقابات 
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 هذه النسبةو )القطاعين الظا  والخاص(،  األردن%( من إجمالي الُمشتغلين في 5، شكلوا ما نسبته )2014
من إجمالي  %(98)يون ما نسبته األردنشّكل الظاملون . و لظاملين في القطاع الخاصلهي %( 7)

 .%(2ية البالغة )النسبة الُمتبق، في حين شّكل الظاملون األجانب المنتسبين
%( من إجمالي الظاملين الذين 52) بلغت الظّماليَّةأيهرت نتائج المسح أن نسبة الظاملين المنتسبين للنقابات  (13

أن المسح الميداني استهدف فقط الُمنشآت  بالحسبانوتظتبر هذه النسبة ُمتدنية إذا ما أخذنا  .شمله  المسح
التي ُتمّمله   الظّماليَّةت  توقيع اتفاقيات عمل جماعية بين النقابات و  ،التي شهدت نزاعًا أو إضرابًا عمالياً 

 .هافيوالُمنشآت التي يظملون 
( ُمنشأة 26دراستها ) ت( عامل/ مويف فما دون من الُمنشآت التي تم100بلغ عدد الُمنشآت التي تويف ) (14

( 500وأقل  100يف )أكمر من فيما بلغ عدد الُمنشآت التي تو  ،%( من إجمالي الُمنشآت29أو ما نسبته )
%( من إجمالي الظّينة. وبلغ 35( ُمنشأة أو ما نسبته )32دراستها ) تعامل/ مويف من الُمنشآت التي تم
( ُمنشأة أو 27دراستها ) ت( عامل/ مويف من الُمنشآت التي تم500عدد الُمنشآت التي تويف )أكمر من 

 .%( من إجمالي الظّينة35ما نسبته )
ُعمالية وُأودعت اتفاقيات الظمل الجماعية الخاصة ضرابات إفيها نزاعات أو  تُمنشآت التي حدمبلغ عدد ال (15

 ،%( من إجمالي عدد الُمنشآت الظاملة في المملكة0.11( ُمنشأة أو ما نسبته )166بها لدى وزارة الظمل )
 أصحابو/أو جمظيات  ( نقابات5باإلضافة إلى ) ،2011 للظا  حسب التظداد الظا  للُمنشآت االقتصادية

شملت جميع الظاملين في  ،الظّماليَّةعمل قامت بتوقيع الظديد من اتفاقيات الظمل الجماعية مع النقابات 
 ُمنشآت القطاعات االقتصادية التي مملتها.

وبخاصة تلك التي تظمل في في المنشآت كبيرة الحج ،  تتركز  اإلضراباتالنزاعات و بّينت نتائج الدراسة أن  (16
عات حيوية كالموانئ والمياه والكهرباء، أو تلك الُمنشآت التي ُتساه  فيها الحكومة كالبوتاس والفوسفات، قطا

بلغ ؛ إذ /الفارجسمنتكاإلأو تلك التي انتهجت برامج إصالحية تتظلق بإعادة الهيكلة وتخفيض عدد الظاملين 
أي ما  ؛( منشأة50)لى إعاماًل فأكمر  250عدد المنشآت التي شملها المسح ويصل عدد الظاملين فيها إلى 

فيها نزاعات أو إضرابات ُعمالية، أو ما نسبته  تدراستها وحدم ت%( من الُمنشآت التي تم54نسبته )
وفقًا للتظداد الظا  للُمنشآت  ،( عاماًل فأكمر250وتويف ) األردن%( من إجمالي الُمنشآت الظاملة في 20)

 . 2011 للظا  االقتصادية
ل الظاملين وفقًا أفادوا بأنه يت  تشغي ،الظمل أصحاب%( من 95%( من الظاملين و)91لنتائج أن )أيهرت ا (17

%( من 5%( من الظاملين و)9)مقابل بين الظامل وصاحب الظمل، عمل ويت  تنيي  عقد  ،ألحكا  القانون 
 الظمل أكدوا بأنه يت  التشغيل دون إبرا  عقد عمل. أصحاب

ية، اإلنتاجويروف عمل الئقة للظاملين ُتساه  في تحقيق استقرار الظمل وزيادة  أيهرت النتائج توفر بيئة (18
%( من 94حوالي )و  %( من الظاملين72ما نسبته ) تبّينو وتحقيق األمن النفسي والمادي للظاملين. 
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مل أفادوا بظد  توفر يروف وبيئة ع%( من الظاملين 28مقابل ) ،بأنه  يوفرونهاأفادوا الظمل الذين  أصحاب
 الئقة.

%( 79الظمل بأن مفتشي وزارة الظمل يقومون بزيارة مواقع الظمل، مقابل ) أصحاب%( من 94أفاد حوالي ) (19
%( 90بقيا  مفتشي الظمل بزيارة مواقع الظمل، فقد بين ما نسبته )فادوا أالذين  الظاملون من الظاملين. أما 

 ومؤمرة. يجابية إمنه  بأنها 
 الُظّماليَّةفي الرأي بين النقابات والظاملين الذين تممله  في الظديد من القضايا  اً نتباي الدراسة نتائج أيهرت  (20

 ،احتجاجي  نزاع%( من الظاملين بأن ما قاموا به 71اعتبر ) ،، فممالً الُظّماليَّة اإلضراباتوآمار النزاعات و 
على  الُظّماليَّة اإلضراباتلنزاعات و أمر ا وعننزاعًا مطلبيًا.  عتبروه ا  الظّماليَّة%( من النقابات 88مقابل )

%( من الظاملين بأنها تظمل على خفض 85بين حوالي )فاالقتصاد الوطني، فقد تباينت آراؤه  أيضًا، 
. وكذلك الحال فيما يتظلق بأمر الظّماليَّةمن النقابات فقط  %( 53عمليات الُمنشآت وزيادة خسائرها، مقابل )

 االستممارات جذب على وقدرتها الدولية المحافل في الدولة على سمظة ةالظّماليَّ النزاعات واإلضربات 
إلى أن ضافة باإل، الظّماليَّة%( من النقابات 53%( من الظاملين بذلك مقابل )70أفاد حوالي ) ؛ إذالخارجية

%( 65ل )%( من الظاملين مقاب89ي بالنسبة لحوالي )األردنذلك يساعد في فقدان الميزة التنافسية لالقتصاد 
 .الظّماليَّةمن النقابات 

الظمل على أن المفاوضات الُمباشرة هي أفضل الطرق لحل  أصحابيهرت نتائج الدراسة توافق الظاملين و أ (21
 أصحاب%( من 89%( من الظاملين و)82أفاد )ف، الظّماليَّةواألسرع في تلبية المطالب  ،الظّماليَّةالنزاعات 

تلبيتها خالل فترة شهر  تحيث تم ،ما حد   كانت سريظة إلى الظّماليَّةطالب الظمل بأن استجابة الُمنشأة للم
 فأقل )سريظة ومقبولة(. 

أي  بظد  وقوعالظمل أفادوا  أصحاب%( من 24%( من الظاملين وما نسبته )43حوالي )بينت الدراسة أن  (22
نما له، ترويجال يت  الذي بالمظنى أو ُيمملونهافيها نزاع عمالي في الُمنشآت التي يظملون   ت  مطالب هي وا 

وتتفق هذه . والمظيشية الماليةالظاملين  أوضاع لتحسين هافي يظملون  التي الُمنشآت مع تنفيذها على تفاقاال
 ُعمالية مطالب أيّ  أنالذين يظتبرون  ،الُمهتمينالمظنيين والخبراء و  بظضالنتيجة مع وجهات نير وآراء 

نما ُعمالي، نزاععلى أنها  تصنيفها يمكن ال الُمباشر بالتفاوض تنتهي  إلى ُتحال التي المطالبتلك  وا 
فها ُيمكن التي المحكمة أو( التوفيق مجلس التوفيق، مندوب) التوفيق إجراءات  نزاعات أنهاعلى  أن تصنِّّ
 .ُعمالية

مالية أو تلك ال ه مطالب%( من الظاملين بأن 71أفاد ) ؛ إذنوع النزاعفي راء اآلتباين أيهرت نتائج الدراسة  (23
الظمل  أصحاب%( من 92)حين اعتبرها  في ،احتجاجي  هي نزاعإنما  ،ويروفه الظمل التي تتظلق ببيئة

 .نزاع  مطلبي  هاأنب الظّماليَّة%( من النقابات 88ما نسبته )و 
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امل الظو هما الظامالن األه   من  األردنأيهرت الدراسة أن االستقرار السياسي واالستقرار االقتصادي في  (24
دة لالستممار  الظمل، على  أصحاب%( من 70.3%( و)88القرار االستمماري لحوالي )تخاذ او الُمحدِّّ

 التوالي. 
 علىوتكرارها  الظّماليَّة اإلضراباتالنزاعات و الظمل بضرر  أصحابالدراسة وعي الظاملين و أيهرت  (25

%( من 70لحوالي )رى من جهة أخشة وتكاليف المظي اإلنتاجارتفاع تكاليف من جهة، و  القائمة االستممارات
 .الظمل أصحاب%( من 72الظاملين و)

بأمر النزاعات  الظّماليَّةالظمل أكمر وعيًا من النقابات  أصحابالظاملين و أن الدراسة نتائج  تيهر أ (26
 فقد، الخارجية االستممارات جذب على وقدرتها الدولية المحافل في الدولة سمظةعلى  الظّماليَّةبات اواإلضر 

النقابات %( من 53)الظمل بأنها تؤمر، مقابل  أصحابمن  %(81%( من الظاملين و )70)أفاد حوالي 
 . الظّماليَّة

تلبيتها  تتم الظّماليَّة مطالباليرون أن  الظمل أصحاب%( من 89)و%( من الظاملين 82بّينت النتائج أن ) (27
بأنها سريظة، الظمالية  %( من النقابات12اعتبرها فقط )في حين  ،(خالل فترة شهر فأقل )سريظة ومقبولة

 %( أفادوا بأنها مقبولة. 53مقابل ما نسبته )
لها  تأمير  ليس إال أنه  ،الظّماليَّة اإلضراباتهذه النزاعات و  آماربّينت الدراسة أنه على الرغ  من بظض  (28

من الُمنشآت التي  الق أليّ  حالة إغ أيّ ل  ُتسّجل  ؛ إذعلى االستممار والقدرة االستممارية للُمنشآتحاس  
 نتاجهاإشهدت نزاعات أو إضرابات ُعمالية، بل بالظكس عملت بظض الُمنشآت على تطوير خطوط 

اتس  نما ا  و الظمل بأن قرارته  االستممارية ل  تتأمر بذلك،  أصحاب، باإلضافة إلى ما أفاد به بظض وتحديمها
 االستممارية للُمنشأة.أمرها بأنه مرحلي قصير المدى ال يؤمر على الخطة 

من جهة، ووجهة نير الظاملين  الظّماليَّةوجود تباين بين وجهة نير النقابات الدراسة أيهرت نتائج  (29
وعلى  ،بشكل عا  الظّماليَّة اإلضراباتالظديد من آمار النزاعات و في الظمل من جهة اخرى،  أصحابو 

 اإلضراباتو للنزاعات أمر  وجود التي وافقت على ةالظّماليَّ نسبة النقابات فاالقتصاد الوطني بشكل خاص. 
 الظمل. أصحابمقارنة بالظاملين و األقل على االقتصاد الوطني كانت  الُظّماليَّة
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 التوصيات

 أو التدخالت اإلجراءات  التوصية

 النزاعاتب يتعل قوضع إطار مفاهيمي وطني  (1
يجة لتباين المفاهيم نت ،العم اليَّة اإلضراباتو  

 اإلضراباتوالبيانات الُمتعلقة بالنزاعات و 
 .األردنفي  العم اليَّة

  الظّماليَّة اإلضراباتالنزاعات و ب يتظلَّقصياغة إطار مفاهيمي وطني ،
 ووضع تظريفات واضحة للمفاهي  الُمتظلقة بالنزاعات. 

  باتاإلضرامهمة توميق النزاعات و  تتولىإيجاد جهة )وحدة( رسمية 
صدار البيانات الُمتظلقة بها،  الظّماليَّة في القطاعين الظا  والخاص وا 

وُمتابظة التقارير الدولية ذات الظالقة، لما لها من تأمير على سمظة 
هذه  أن تتولى كنيمكتقارير التنافسية. و  ،في المحافل الدولية األردن
 لخدمة المدنية(.   )وزارة الظمل، وزارة تطوير القطاع الظا / ديوان ا المهمة

 العمل إعادة النظر بنماذج ومحتوى اتفاقيات (2
الجماعية المودعة لدى وزارة العمل من 

 .الناحية اللغوية والقانونية والتنظيمية

  الظمل  أصحابونقابات وجمظيات  الظّماليَّةتشكيل لجنة من النقابات
 عيوغرف الصناعة والتجارة لدراسة وتظريف مفهو  عقد الظمل الجما

، واقتراح نموذج موحد التفاقيات الظمل الجماعية المنائية )بين وقانونيته
 الظمل(. أصحابو  الظّماليَّةالنقابات 

  الُظّماليَّة، والمطالب تفاقيةاالتضمين النموذج مظلومات عن طرفي 
ومراحل التفاوض وصواًل لالتفاقية، وبنود االتفاق مقارنة بالمطالب، 

وكلفة  ،تفاقية وعدد الظاملين في الُمنشأة/ القطاعوعدد المنتفظين من اال
تحقيق المطالب )كلفة االتفاقية(، وعالقة االتفاقية الموقظة على مستوى 

 المنشاة مع تلك الموقظة على مستوى القطاع.
  تفظيل توقيع اتفاقيات عمل جماعية على مستوى القطاع )بين النقابات

لظمل(، وليس اتفاقيات عمل ا أصحابونقابات أو جمظيات  الظّماليَّة
 مع الظّماليَّةالتي وقظتها النقابات  االتِّّفاقّياتغرار  على جماعية )منائية(

 واختصاراً  ،نزاع ألي وقائي كإجراء الظمل، أصحاب نقابات أو جمظيات
 مستوى  تحقيق في ُتساه  أنها إلى باإلضافة النزاع، مراحل من للظديد
 على الُمنشآت قدرة إطار وفي لقطاعا مستوى  على المطالب من متوازن 
 .المطالب تلك تلبية

رفع القدرة المؤسسية لوزارة العمل والنقابات  (3
في مجال رصد وتبويب وحفظ  العم اليَّة

 .العم اليَّة اإلضراباتوتحليل واقع النزاعات و 

  المودعة لدى  الظّماليَّةأرشفة اتفاقيات الظمل الجماعية وقرارات المحكمة
 الظّماليَّةمل، واستكمال المفقود منها بالتظاون مع النقابات وزارة الظ

 الظمل.  أصحابو 
  النزاعات  عنإنشاء قاعدة بيانات شاملة لتوفير بيانات تفصيلية

بالتشاور مع خبراء في هذا المجال، تتضمن  الظّماليَّة اإلضراباتو 
ركة ، وأعداد المستفيدين، وأعداد الظاملين، والشالظّماليَّة المطالب
والبيانات المالية على مستوى الشركة والقطاع، والبنود المتفق  ،والقطاع
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(( 2)النموذج المقترح في التوصية رق  )الجماعية  االتِّّفاقّياتعليها في 
 وغيرها من البيانات ذات الصلة.

  تطوير مهارات وقدرات مويفي وزارة الظمل/ مديرية عالقات الظمل في
والتظامل مع قاعدة  وا عداد التقارير ،هاوتحليلمجاالت توميق البيانات، 

 .البيانات
  من وزارة الظمل في مجال التفاوض وحل النزاعات، ُمختص تأهيل فريق

خاصة وأن مويفي الوزارة بحك  القانون ه  من يتولى مراحل التوفيق 
 في حل النزاعات. 

  الظمل إنشاء نيا  للمتابظة والتقيي ، يهدف إلى متابظة تنفيذ اتفاقيات
، بالتظاون مع ُمفتشي الظمل لتحسس ببنودها االلتزا ومدى  الجماعية

يحول دون حدوث النزاعات  وقائيإجراء ، كويروفه واقع الظمل
 .الُظّماليَّة

أحكام القانون ب اللتزامالتحقق من مدى  (4
 وظروفه. وبيئة العمل

  لما  ،انون أهمية تنفيذ أحكا  القتتظلق بطراف الظمل ألتوعية تنفيذ برامج
والحد من النزاعات  ويروفه، تحسين بيئة الظملعلى انظكاس لذلك من 
 .الظّماليَّة

  من مدى  لتحققوتطوير مهاراته  وآليات ا ُمفتشي الظملفظالية زيادة
 .ةواتفاقيات الظمل الجماعي أحكا  القانون ب االلتزا 

 األمن على وعي بأهمية الحفاظزيادة ال (4
 األولويات من أولويةبوصفه  المجتمعي

 .الوطنية

  تنفيذ برامج توعوية حول الممارسات الُفضلى في التفاوض تصمي  و
بالتظاون مع غرف الصناعة والتجارة ، الظّماليَّة اإلضراباتوتنفيذ 

  .الظّماليَّةالظمل والنقابات  أصحابونقابات وجمظيات 
 بما في ذلك المؤسسات اإلعالميةوتوعيته إشراك المجتمع المدني ، 

النزاعات مفاهي  تتظلق بفي حوارات والدخول مظها الظامة والخاصة، 
 . ، وآمارهاالظّماليَّة اإلضراباتو 

دعم آليات التفاوض اُلمباشر بين العاملين  (4
 ، وتفعيلها.العمل أصحابو 

  إيجاد وحدات أو أقسا  في الُمنشآت بشكل عا  والكبيرة بشكل خاص
 ُتظنى بظالقات الظمل.

  هذه الوحدات في مجاالت استطالعات الرأي مويفي تمكين وتدريب
 ودراستها وتحليلها.  الظّماليَّةالمتظلقة ببيئة الظمل واالحتياجات 

  الظّماليَّةتمكينها وتأهيلها في مجاالت التواصل ونقل المطالب 
 والتفاوض. 

دراسة إمكانية إيجاد محكمة ُعمالية  (7
ُمتخصصة و/أو مراكز وهيئات ُمستقلة 

همة التحكيم في القضايا والنزاعات تتولى م
 .العم اليَّة

  تشكيل لجنة لدراسة إمكانية إنشاء محكمة ُعمالية ُمتخصصة و/أو آلية
ُتساعد في سرعة حلها، خاصة  الُظّماليَّةللتحكي  في القضايا والنزاعات 

في القضايا  د اختصاص نوعي لمحكمة بذاتهاو وجفي يل عد  
 .الظّماليَّة
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استقرار البيئة المتعلقة باعات تعزيز النطب (4
الستثمارية والسياسية والتشريعية في 

 األردن

  فض  اتنب بأن آلياواألج وطنيينالنشر الوعي لدى المستممرين
 .سهلة وسريظة األردنفي  الظّماليَّةالنزاعات 

  الحيوية في المؤسسات  اإلضراباتآلية تضبط عملية تطوير
 هاالظاملين في ، وتوعيةاد الوطني، ألمر ذلك على االقتصواللوجستية

 بحساسية وحيوية دورها على المستوى الوطني.

النزاعات  عنإجراء دراسات تفصيلية  (9
 .الُعم اليَّة اإلضراباتو 

  توفير مخصصات وطنية للدراسات والبحوث في القضايا المتظلقة
  وآمارها على مختلف المستويات، ُتساه الُظّماليَّة اإلضراباتالنزاعات و ب

 غرفُ  ،في رصد هذه المخصصات وتحديد مواضيع الدراسات والبحوث
 الظمل. أصحابالصناعة والتجارة ونقابات وجمظيات 

  تطوير آلية لرصد اآلمار االقتصادية والمالية واالجتماعية للنزاعات
 .الظّماليَّة اإلضراباتو 

  التاكيد على القطاع الخاص من خالل غرف الصناعة والتجارة ونقابات
الظمل، بضرورة التظاون والتجاوب في توفير  أصحابجمظيات و 

لما لذلك من انظكاسات  ،المظلومات والبيانات للدارسين والباحمين
في المحافل  األردنإيجابية على قطاعاته  من جهة، وعلى سمظة 

 الدولية من جهة أخرى. 

 وسائق)وبخاصة تنظيم قطاع النقل العام  (10
 .اباتهمفي ضوء تكرار إضر  التاكسي(

   دراسة واقع ويروف عمل سائقي التاكسي وباصات النقل الظا
 على مستوى مظيشته .وانظكاسه 

 دراسة إمكانية دمج مكاتب التاكسي والباصات ضمن منيومة شركات، 
، وواجباته  بما يضمن الموازنة بين حقوق سائقي التاكسي من جهة

 مكاتب التاكسي من جهة أخرى.  أصحابو 
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 المالحق
 

 ُمقابلتهم: تقائمة المختصين والمعنيين والخبراء الذين تم(: 1ُملحق رقم )
 عطوفة األستاذ حمادة أبو نجمة، األمين عا  لوزارة الظمل. (1
 (.2012-2008نائب سابق في مجلس النواب الماني عشر )سظادة األستاذ مبارك أبو يامين،  (2
 دراسات االقتصادية والمظلوماتية.سظادة السيد أحمد عوض، المدير الظا  لمركز الفينيق لل (3
 سظادة الدكتور موفق الصوراني، خبير ُمتخصص بالنزاعات والمفاوضات الجماعية، مؤسسة آد  سميث. (4
 .الخاصة المدارس أصحاب نقيب، الصوراني براهي إ منذرسظادة السيد  (5
 .ميلالتج صالونات صحابل الظامة النقابة مجلس رئيس نائب ،سليمان تيسيرسظادة السيد  (6
  .يةاألردن المطاع  أصحاب جمظية مدير ،زيد بوأ حاز  كتوردسظادة ال (7
 ية.األردنسظادة السيد يسار المجالي، مدير جمظية الفنادق  (8
 الظمل. ةالسيد فايز الجبور، رئيس قس  التشريع ومظايير الظمل، وزار  (9
 إلسون روجرس، مسؤولة المتابظة والتقيي ، مؤسسة آد  سميث.سارة السيدة  (10
مديرية عالقات الظمل، وزارة الظمل )السيد عبدهللا الجبور، والسيد عدنان الدهامشة، واآلنسة ومويفو دير م (11

 إيمان الرشدان(. 
 
 

 

 
 

 
 
 


