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 لمرصد العمالي األردنيصادر عن ابيان 

 حول

 لضمان االجتماعيالقانون المؤقت ل
 2102شباط  6عمان: 

 قبل وبعد اصدار القانون ادلؤقت والذي العامني ادلاضينيالضمان االجتماعي حيزًا كبريًا يف اجلدل الوطين خالل  قانون احتل موضوع
يف العامل على  اجتماعية محايةيت تشكل جل التحديات اليت تواجو أي منظومة مشلت العناصر األساسية التضمن تعديالت جوىرية 

 الرغم من اختالف درجة تقدم اجملتمعات، واختالف طبيعة وتنوع التأمينات االجتماعية فيها. 

ايري الدولية ادلنبثقة من ادلفيد قبل الشروع يف موضوع التحديات اليت تواجو الضمان االجتماعي، اإلشارة إىل أن ىنالك مجلة من ادلع
صادق األردن على أي منها حىت مل ي اتفاقيات مخسقضايا التأمينات االجتماعية وتتمثل يف خمتلف عن منظمة العمل الدولية تتناول 

 212قم ر  دلعايري الدنيا للضمان االجتماعي واتفاقيةوادلتعلقة با 2621لعام  201اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم وتتمثل يف  ،اآلن
اتفاقية بإعانات العجز الشيخوخة والورثة، و  وادلتعلقة 2634لعام  215اتفاقية رقم وادلتعلقة بإعانات إصابات العمل و  2631لعام 
 .وادلتعلقة حبماية األمومة 1000لعام 253اتفاقية رقم بالرعاية الطبية وإعانات ادلرض و وادلتعلقة  2636لعام  230رقم 

ادلتعلقة بادلعايري الدنيا للضمان االجتماعي أىم ىذه االتفاقيات، فهي تتحدث عن ضرورة توفري رلموعة من  201وتعد االتفاقية رقم 
وإعانة البطالة والشيخوخة  التأمني الصحيو بية سواء يف تغطية إصابات العمل الرعاية الطتتمثل يف كحد أدىن التأمينات االجتماعية  

 أما االتفاقيات األخرى فتحدث عن مستويات متقدمة من التأمينات االجتماعية.. واألمومة والعجز والورثة عند الوفاة

خضم اجلدل الدائر بني خمتلف األطراف حالياً، نرى يف مركز الفينيق للدراسات ويف اطار عمل برنامج ادلرصد العمايل األردين أن ويف 
وتعميق منظومة احلماية االجتماعية للمواطنني. وتشكل منظومة احلاجة ادللحة للمجتمع األردين يف الوقت الراىن تتمثل يف تعزيز 

خمتلف أشكال احلماية االجتماعية للمواطنني، وعليو نرى يف ادلركز  تعزيزالضمان االجتماعي أوسع قاعدة ذلذه احلماية، وىي مهيئة ل
 .وتطويره بل محايتوأن ما مت حتقيقو يف ىذا اجملال حىت اآلن يشكل اجنازا كبرياً جيب أن ال يتم ىدمو، 

 :بما يليواستنادا الى هذه المنطلقات فإننا نتقدم 

عاما،  22عاما وللنساء  30وابقاءه للرجال عند سن عاما،  12التقاعد ادلبكر عند سن  بإلغاءاحملافظة على النص القانوين ادلتعلق  -
يف الصحة  قبل جلنة خرباء يشارك فيها خمتصونمن بشكل فوري واقتصار فكرة التقاعد ادلبكر على ادلهن اخلطرة والصعبة على أن حتدد 

 .والسالمة ادلهنية والطب ادلهين
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كما كان عليو يف من اخلدمة  آخر مخس سنوات وليس آخر سنتني  علىاحملافظة على التعديل ادلتعلق باحتساب معدل الراتب  -
 القانون القدًن.

 احملافظة على تأمني األمومة. -

 .السنوي ربط الرواتب التقاعدية مبعدالت التضخم احملافظة على -

 جتماعي مبن فيهم العاملون يف القطاع غري ادلنظم.احملافظة على مشول مجيع العاملني بأجر مبظلة الضمان اال -

  تشديد العقوبات على ادلؤسسات اليت ال تشرك العاملني لديها يف الضمان االجتماعي. -

 للرواتب التقاعدية.احملافظة على وضع سقف أعلى  -

 بعد تقاعده. أي عمل يؤديوعدم ايقاف الراتب التقاعدي عند حصول ادلتقاعد على أجر نتيجة  -

 حتقيق مبدأ ادلساواة يف شروط استحقاق األرمل واألرملة لراتب كل منهما. -

ة، حبيث ينعكس اجيابا على زيادة الرواتب اعادة النظر مبعامل احلسبة التقاعدية الذي افقد ادلشًتكني الكثري من حقوقهم ادلكتسب -
 التقاعدية على أن ال تزيد عن سقفها األعلى.

ني ضد البطالة وتعديل آليات عملو، واجياد صيغة تكفل حقوق العاملني الذين يتم فصلهم من العمل احملافظة على مبدأ التأم -
 تعسفيا قبل وصوذلم اىل سن التقاعد.

للمشًتكني غري ادلنتفعني من  التأمين الصحيأمينات االجتماعية اليت يغطيها الضمان االجتماعي لتشمل التمجيع تطبيق االسراع يف  -
منذ سنوات على ىذا ادلوضوع ادلؤسسات اليت يعملون لديها، حيث أن ىنالك جلان فنية تعمل التأمينات الصحية اليت تقدمها 

 وخمرجات عملها مل ترى النور.

 اتب التقاعدية حبيث ال تقل عن احلد األدىن لألجور ادلعمول بو.رفع احلد األدىن للرو   -

العامة للضمان ، للحفاظ على استقاللية ادلؤسسة ةواالستثماري ةاالداري اتوقف تدخالت احلكومات يف عمليات اختاذ القرار   -
 االجتماعي.

يف تعيينات ادلناصب العليا احلكومات تدخل عدم ي و ة الرشيدة يف ادارة ادلؤسسة العامة للضمان االجتماعاحلاكمي تطبيق مبادئ  -
 وادلنافع الكبرية.فيها واستنزاف مواردىا بالرواتب 

 


