بيان
صادر عن
املرصد العمايل األردين
ومركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية
التعديالت املقرتحة على قانون الضمان االجتماعي
"تعديالت غري عادلة وتضرب جوهر منظومة الضمان االجتماعي املعمول هبا يف األردن"
يرى مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية واملرصد العمايل األردين أن التعديالت اليت أجرهتا احلكومة على قانون الضمان
االجتماعي املنظور حاليا أمام الربملان "تعديالت غري عادلة" ،وتضرب جوهر منظومة الضمان االجتماعي املعمول هبا يف األردن ،وستؤثر
سلبا على مستوى االستقرار واألمن االجتماعي يف اطاره الشامل يف األردن.
وعليه نتقدم مبمجموعة من املالحظات اىل السيدات والسادة أعضاء جملس النواب من منظور أن الضمان االجتماعي يعد حقا من حقوق
االنسان األساسية ،وأحد املبادئ واحلقوق األساسية يف العمل ،وأحد معايري العمل الالئق .واىل جانب ذلك يشكل الضمان االجتماعي
للعاملني العمود الفقري ألي منظومة محاية اجتماعية ،وهي اليت تعاين يف األردن من اختالالت عديدة ،أمهها عدم مشول منظومة الضمان
االجتماعي لكافة العاملني ،وعدم تقدمي كافة احلماايت االجتماعية املنصوص عليها يف املعايري الدولية ذات العالقة واتفاقية منظمة العمل
الدولية رقم  ،102واليت تشري اىل احلدود الدنيا من احلماايت اليت من واجب الدولة ضمان توفريها لكافة العاملني ،وهذه احلدود الدنيا
تتمثل يف (الرعاية الطبية واعاانت املرض ،واعاانت إصاابت العمل ،واعاانت البطالة واعاانت الشيخوخة واالعاانت العائلية ،واعاانت
األمومة واعاانت العمجز واعاانت الورثة) .وفيما أييت هذه املالحظات ،اليت نرى أن اخذها بعني االعتبار ميكن ان يساهم يف حتسني
وتفعيل منظومة الضمان االجتماعي وابلتايل منظومة احلماية االجتماعية يف األردن بشكل عام:
أوالا :تعد التعديالت املزمع اجرائها لتعزيز احلماية االجتماعية للعسكريني مبمجملها تعديالت إجيابية ،ومن شأهنا توفري محاايت تضمن
هلم وألسرهم احلياة الكرمية يف حال استحقاقهم للمنافع احلمائية ،خاصة وأن الدولة ستتكفل بتغطية فروقات حتسني املنافع اليت سيحصل
عليها العسكريون واسرهم من خالل صندوق خاص.

اثنيا :إن الغاء التقاعد املبكر يتطلب تطبيق جمموعة من اإلجراءات والسياسات املوازية لضمان تعزيز احلماايت االجتماعية ،وتوفري احلد
األدىن من شروط احلياة الكرمية للعاملني وأسرهم ،وتتمثل هذه اإلجراءات والسياسات مبا يلي:

 تعديل آليات تعويض "التعطل عن العمل" املعمول هبا حاليا لتصبح "تعويضا ضد البطالة"( ،كما هو احلال يف غالبيةدول العامل) حبيث ميكن للعاملني والعامالت الذين يتعرضون للفصل من العمل يف سن متأخرة من حياهتم املهنية من
اكمال حياهتم بكرامة ،ألن إمكانية إعادة اخنراطهم يف سوق العمل كعاملني تصبح صعبة جدا.
 وضع معايري دقيقة وواضحة يف قانون العمل حتول دون أجراء عمليات الفصل التعسفي و/أو غري التعسفي للعاملنيوالعامالت يف مراحل عمرية معينة( ،قبل أن يصلوا اىل سن التقاعد الوجويب) ،حيث يكون من الصعب عليهم االلتحاق
يف سوق العمل كعاملني مرة أخرى ،وهذه ظاهرة منتشرة جدا يف األردن ،ألن ذلك ميكن أن يعرضهم لالنضمام اىل
شرائح الفقراء املختلفة.
 إعادة النظر بشكل ملموس بسياسات األجور واحلد األدىن هلا ابجتاه زايدهتا ،اذ أن غالبية املتقاعدين يف سن مبكرة (التقاعداملبكر) يقدمون على هذه اخلطوة بسبب عدم كفاية رواتبهم الشهرية لتغطية النفقات األساسية ألسرهم ،واليت تتزايد بشكل
ملموس مع التقدم ابلعمر ،وبسبب ارتفاع أسعار السلع واخلدمات األساسية املختلفة.
اثلث ا :هنالك ضرورة لتحفيز االقتصاد واالستثمار والتوسع به ملواجهة حالة التباطؤ االقتصادي اليت يعاين منها اقتصادان الوطين
منذ سنوات ،فإننا جند أن لدى احلكومة أدوات أخرى مثل ختفيض اشرتاكات الضمان االجتماعي بشكل عام ،و/أو منحها
ختفيضات ضريبية على مدخالت اإلنتاج (ضرائب خاصة والضريبة العامة على املبيعات وضريبة الدخل) ،إضافة اىل إمكانية
ختفيض أسعار الفوائد البنكية للقروض املمنوحة هلذه االستثمارات ،بدال من استثناء منشآت األعمال يف القطاع اخلاص من
توفري احلماايت االجتماعية األساسية للعاملني ،حيث أتيت بعض التعديالت الستثناء بعض منشآت األعمال من توفري هذه
احلماايت.
رابعا :تتضمن بعض التعديالت على قانون الضمان االجتماعي أبواب تسمح ابستخدام أموال االشرتاكات يف غري أهدافها،
حبيث تسمح ملؤسسة الضمان االجتماعي ابستخدام جزء من أموال االشرتاكات يف أتمني األمومة الستحداث (برامج محاية

مرتبطة بتأمني األمومة والطفولة) ،وهذه الربامج حدد قانون العمل يف املادة  72منه آليات متويلها ،وال تعد من مسؤوليات
صندوق املؤسسة العامة للضمان االجتماعي.

