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مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

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

العمليــة التنمويــة.

 )FES( مؤسسة فريدريش إيبرت

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

السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة.

المرصـد العمالي األردني

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

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

ســياق التقريــر.

ــر  ــرت غي ــة ومؤسســة فريــدرش ايب ــة والمعلوماتي ــز الفينيــق للدراســات االقتصادي ــه: إن مرك تنوي
مســؤولين عــن تصريحــات الجهــات األخــرى الــواردة فــي ســياق التقريــر
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تتجــه النيــة لــدى إدارة المؤسســة العامــة للضمان االجتماعــي إلجراء تعديات 
علــى قانــون الضمــان االجتماعــي ورفعهــا للحكومــة باتجــاه رفــع ســن التقاعــد 
ــادة  ــاه زي ــة باتج ــادة النظــر بالحســبة التقاعدي ــب إع ــى جان ــه، إل ــر أو إلغائ المبك

عــدد الرواتــب الشــهرية التــي يتــم حســاب الراتــب التقاعــدي بموجبهــا.

وقــد جــرت خــال الســنوات القليلــة الماضيــة تعديــات عديــدة علــى نصــوص 
ــادة ســن التقاعــد المبكــر  ــى زي ــون الضمــان االجتماعــي، جلهــا اتجهــت إل قان
والحســبة التقاعديــة، حتــى وصلــت الــى 55 عامــا للذكــور بشــرط توفــر 252 
اشــتراكا فعليــا، و52 ســنة لإلنــاث بشــرط توفــر 228 اشــتراكا فعليــا. الــى 
جانــب احتســاب الراتــب التقاعــدي وفــق آخــر 60 راتــب اســتلمها العامــل أو 

ــة. العامل
يحســب  التــي  االشــتراكات  عــدد  وزيــادة  المبكــر  التقاعــد  ســن  زيــادة  ان 
بموجبهــا الراتــب التقاعــدي، باتجــاه تخفيــف الضغــوط علــى صنــدوق الضمــان 
االجتماعــي، بســبب التوســع الملمــوس فــي اســتخدامه مــن قبــل مشــتركي 
ومشــتركات الضمــان االجتماعــي؛ يهــدد مــاءة صنــدوق الضمــان االجتماعــي 

واســتدامته.

ــون الضمــان  ــى قان ــات عل ــراء تعدي ــرى أن اج ــه ن ــا، وفــي الوقــت ذات إال أنن
االجتماعــي بهــذه االتجاهــات، فــإن ذلــك يتطلــب اجــراء تغييــرات واصاحــات 
علــى مجموعــة مــن السياســات العامــة األخــرى للحيلولــة دون التوســع فــي 
اســتخدام التقاعــد المبكــر بالشــكل الــذي نشــهده حاليــا، ويتطلــب كذلــك توفيــر 
حمايــات اجتماعيــة للعامليــن والمتقاعديــن وكبــار الســن تؤمن لهم وألســرهم 

حيــاة كريمــة.

كذلــك، تتطلــب عمليــة اجــراء مقارنــات مــع معاييــر التقاعــد المبكــر والحســبة 
ــات  ــار مجمــل منظومــة الحماي ــن االعتب ــة مــع دول أخــرى، األخــذ بعي التقاعدي
ــات المباشــرة  ــة المطبقــة فــي هــذه الــدول، وليــس فقــط المقارن االجتماعي

بهذيــن المعياريــن، ألن منظومــات الحمايــة متكاملــة وشــاملة لديهــم. 

وعليــه فإننــا نطالــب إدارة المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي والحكومــة 
والبرلمــان بعــدم إجــراء أي تعديــات علــى قانــون الضمــان االجتماعــي باتجــاه 
زيــادة ســن التقاعــد المبكــر وزيــادة عــدد االشــتراكات الفعليــة الداخلــة فــي 
حســبة الراتــب التقاعــدي، إلــى حيــن إجــراء تعديــات علــى سياســات حمائيــة 

أخــرى أهمهــا:
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ــادة النظــر بسياســات األجــور باتجــاه رفعهــا، اذ أن أحــد أهــم األســباب  1. إع
التــي تدفــع العامليــن والعامــات الــى اســتخدام مســار التقاعــد المبكــر، 
انخفــاض مســتويات اجورهــم، فيضطــرون للتقاعــد والدخــول مــرة أخــرى الــى 
ســوق العمــل للحصــول علــى أجــر إضافــي لتمكينهــم مــن تغطيــة الحاجــات 
الملحــة والمتناميــة ألســرهم، اذ تشــير بيانــات المؤسســة العامــة للضمــان 
االجتماعــي لعــام 2019 أن 64 بالمئــة مــن مشــتركي الضمــان االجتماعــي 
يحصلــون علــى أجــور تبلــغ 500 دينــار شــهريًا فأقــل، وهــذا يعنــي انهــم 
ــال  ــذي يفســر هــذا التوســع فــي االقب يعيشــون تحــت خــط الفقــر، األمــر ال

ــر.  علــى التقاعــد المبك

2. إعــادة النظــر بنصــوص قانــون العمــل األردنــي وخاصــة المــادة 31 والتــي 
تســمح بالتوســع فــي االســتغناء عــن العامليــن والعامــات عندمــا ترغــب 
مؤسســات القطــاع الخــاص بإجــراءات إعــادة هيكلــة – لــم تحــدد مامحهــا - 
وقــد اســتخدمت هــذه المــادة لاســتغناء عــن آالف العامليــن والعامــات 
فــي ســن متأخــرة مــن مســارهم المهنــي وقبــل وصولهــم الــى ســن التقاعــد 
الوجوبــي، لــم يســتطيعوا بعدهــا الدخــول مــرة أخــرى الــى ســوق العمــل 
النظامــي، لذلــك اضطــروا الســتخدام خيــار التقاعــد المبكــر ليتمكنــوا مــن 

توفيــر الحيــاة الكريمــة ألســرهم.

3. إعــادة النظــر بنظــام الخدمــة المدنيــة باتجــاه وضــع قيــود علــى صاحيــات 
اإلدارة الحكوميــة لاســتغناء عــن موظفــي القطــاع العــام قبــل وصولهــم الى 
ســن التقاعــد الوجوبــي، وهــذا دفــع االف العامليــن والعامــات الســتخدام 

حقهــم فــي التقاعــد المبكــر.

4. اجــراء تعديــات علــى قانــون الضمــان االجتماعــي لتغييــر تأميــن التعطــل 
عــن العمــل ليصبــح تأميــن البطالــة، لكــي يتمكــن العامليــن والعامــات الذيــن 
يتــم االســتغناء عنهــم قبــل ســن التقاعــد الوجوبــي مــن الحصــول علــى دخــول 

نقديــة يســتطيعون مــن خالهــا العيــش بكرامــة.

5. توفيــر حمايــات اجتماعيــة للمتقاعديــن وكبــار الســن توفــر لهــم حيــاة كريمــة، 
وتخفــف مــن اعتمادهــم علــى الراتــب التقاعــدي، قبــل إعــادة النظــر بعــدد 

الرواتــب التــي تدخــل فــي حســبة الراتــب التقاعــدي.
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6. لتعزيــز منظومــة الحمايــة االجتماعيــة ومــاءة واســتدامة صنــدوق الضمــان 
لتوســعة  ملموســة  بإجــراءات  تقــوم  أن  المؤسســة  علــى  االجتماعــي، 
الشــمول لتمكيــن أكبــر قــدر ممكــن مــن العامليــن والعامــات غير المشــمولين 
بالضمــان االجتماعــي مــن شــمولهم بحماياتــه، حيــث أن مــا يقــارب 48 بالمئــة 

مــن القــوى العاملــة فــي األردن غيــر مشــمولين بالضمــان االجتماعــي.

7. تعزيــز انفــاذ قانــون الضمــان االجتماعي، باتجــاه وضع حد للتهرب التأميني 
متعــدد األوجــه، مــا ســيعزز منظومــة الحمايــات االجتماعيــة ويرفــد صنــدوق 

الضمــان االجتماعــي بالمزيــد مــن االيــرادات. 

اســتنادا الــى ذلــك، نطالــب إدارة المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي 
والحكومــة بعــدم اجــراء ايــة تعديــات علــى قانــون الضمــان االجتماعــي باتجــاه 
ــة  ــة فــي الحســبة التقاعدي ــب الداخل ــدد الروات ــر وع ــد المبك ــادة ســن التقاع زي
قبــل األخــذ بعيــن االعتبــار تعديــل السياســات العامــة المرتبطة بهــا والمذكورة 

أعــاه.
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للمزيد من المعلومات 

شارع الملكة رانيا العبدهللا - عمارة العمري -رقم 12 - الطابق الرابع 
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www.phenixcenter.net

0096265164492

عمان - األردن 

فاكس: هاتف: 

www.labor-watch.net

@LaborWatchJo

@laborwatch_Jo


