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مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

مؤسسة بحثية علمية مستقلة تأسست كدار دراسات وأبحاث ودار 
قياس رأي عام في عام 2003، يعمل المركز على بناء نموذج تنموي 
قائم على مبادئ الديمقراطية وحقوق االنسان، بالتركيز على اصالح 
سياسات العمل وفق هذه المبادئ، إزالة القيود عن حرية التنظيم 
النقابي، تعزيز سياسات الحماية االجتماعية وتطوير قواعد بيانات 

للفاعلين في العملية التنموية الشاملة والمستدامة، من خالل اعداد 
الدراسات والتقارير واألوراق البحثية والمؤتمرات والمدافعة وتطوير 

 قدرات الفاعلين في العملية التنموية.

المرصـد العمالي األردني

 برنامج مشترك بين مركز الفينيق ومؤسسة فريدريش ايبرت - األردن 
، يعمل المرصد على رصد واقع وآفاق تطور الحركة العمالية والنقابية 

األردنية والدفع باتجاه تطوير التشريعات العمالية بالمشاركة مع 
األطراف ذات العالقة ووفق معايير العمل الدولية بما يسهم في 
تحسين ظروف العمل لجميع العاملين في األردن. ويقوم المرصد 

بإعداد التقارير ونشرها حول واقع العاملين في األردن ويتابع األنشطة 
النقابية المختلفة ساعيا لتسهيل تبادل الخبرات العمالية والنقابية بين 

 األردن والدول العربية والعالمية بهدف االستفادة من تنوع تجاربها.

تنويه

إن مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية غير مسؤول عن تصريحات الجهات 
األخرى الواردة في سياق التقرير.

www.phenixcenter.net
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1. المقدمة والسياق

البــدء  إلــى  االجتماعــي  للضمــان  العامــة  المؤسســة  بــدأت 
فــي تطبيــق نظــام اســتثناء بعــض العامليــن فــي المنشــآت 
مــن الشــمول بتأميــن الشــيخوخة، وإتاحــة المجــال ألصحــاب 
بتأميــن  لديهــم  العامليــن  لشــمول  الزراعيــة  الحيــازات 
2024، وتعديــات  عــام  بدايــة  العمــل فقــط، حتــى  إصابــات 
أخــرى تراجعيــة تؤثــر ســلبا علــى منظومــة الحمايــة االجتماعية 

فــي األردن.

يهــدف المرصــد العمالــي األردنــي مــن خــال هــذه الورقــة الــى 
تأكيــد موقفــه الــذي أعلنــه قبــل أكثــر مــن عاميــن عندمــا تمــت 
التعديــات علــى قانــون الضمــان االجتماعــي، والــذي يتلخــص 
تعزيــز  فــي مســار  تراجعيــه  باعتبارهــا خطــوة  رفضهــا  فــي 

الحمايــات االجتماعيــة.

لقــد بــدأت المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي العمــل 
مــن  المنشــآت  فــي  العامليــن  بعــض  اســتثناء  بنظــام 
الشــمول بتأميــن الشــيخوخة، الــذي صــدر عــام 2020، وفقــا 
للمــادة 4 مــن قانــون الضمــان االجتماعــي التــي اســتحدثت فــي 
التعديــل األخيــر علــى قانــون الضمــان االجتماعــي لعــام 2019. 

وبموجــب هــذا النظــام يســتثنى العمــال الشــباب دون ســن 
الثامنــة والعشــرين العامليــن فــي قطاعــات اإلنتــاج الزراعــي 
مــن  المعلومــات  تكنولوجيــا  وقطــاع  والحيوانــي(  )النباتــي 
الشــمول بتأميــن الشــيخوخة الــذي يعتبــر أحــد أهــم التأمينــات 

ــون الضمــان االجتماعــي.  فــي قان

تعديالت قانون الضمان 
األجتماعي تؤثر سلبا 
على منظومة الحماية 
االجتماعية في األردن.
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بــدوره، يــرى المرصــد العمالــي األردنــي أن تطبيــق هــذا النظــام 
انخــراط  لضمــان  األردنيــة  الدولــة  توجهــات  مــع  يتناقــض 
الشــباب فــي ســوق العمــل الذيــن تجــاوزت نســب البطالــة 
بينهــم 50%. إذ نــرى أن هــذا النظــام ســيعصب مــن مهمــة 
توجــه  فــي  سيســاهم  كمــا  للشــباب،  عمــل  عــن  البحــث 
الشــباب األقــل مــن 28 عــام إلــى العمــل بشــكل غيــر المنظــم، 
كونهــم سيخســرون اشــتراك خمســة ســنوات علــى األقــل 
ــون الضمــان  ــات التــي يوفرهــا قان فــي واحــد مــن أهــم التأمين

وهــو تأميــن الشــيخوخة. 

ونــرى أن هــذا التعديــل يميــل لمســاندة أصحــاب العمــل فــي 
قطاعــات اقتصاديــة معينــة علــى حســاب توفيــر الحمايــات 
االجتماعيــة األساســية للعمــال، وهــو مــا نعتقــد أنــه نهــج 
خطيــر تتجــه إليــه الحكومــات األردنيــة عــن طريــق التخلــي عــن 
مســؤولياتها فــي دعــم القطــاع الخــاص بــأدوات أخــرى، ورمــي 

الحمــل الثقيــل علــى العمــال. 

وان أرادت الحكومــة تقديــم تســهيات وحوافــز لاســتثمارات 
يمكــن  أخــرى  أدوات  فلديهــا  أمــر ضــروري،  وهــذا  الجديــدة، 
اشــتراكات  تخفيــض  مثــل  عليهــا،  والعمــل  تطبيقهــا 
تخفيضــات  و/أو منحهــا  عــام  بشــكل  االجتماعــي  الضمــان 
ضريبيــة علــى مدخــات اإلنتــاج )ضرائــب خاصــة والضريبــة 
العامــة علــى المبيعــات وضريبــة الدخــل( إضافــة الــى إمكانيــة 
تخفيــض أســعار الفوائــد البنكيــة للقــروض الممنوحــة لهــذه 

االســتثمارات.

استثناء عمال الزراعة من
التأمينات االجتماعية

يــرى المرصــد العمالــي أن تضميــن مشــروع القانــون المعــدل 
ــازات  ــذي يتيــح ألصحــاب الحي ــون الضمــان االجتماعــي ال لقان
الزراعيــة شــمول العامليــن لديهــم فقــط بتأميــن إصابــات 
العمــل حتــى بدايــة عــام 2024، خطــوة ســتزيد مــن نســب 
الفقــر وانعــدام األمــن الغذائــي ألنهــا ســتعرض المزارعيــن 
االقتصاديــة  ظروفهــم  وتهــدد  للمخاطــر،  والمزارعــات 
والمــرض  البطالــة  مثــل  تواجههــم،  قــد  التــي  واالجتماعيــة 

والشــيخوخة.  والعجــز 

وفــي الوقــت ذاتــه، قــر المرصــد العمالــي أن هنــاك ضــرورة 
لحمايــة القطــاع الزراعــي، لكــن ليــس علــى حســاب حقــوق 
المتعاقبــة فــي  الذيــن تتســاهل الحكومــات  الزراعــة  عمــال 
انتقــاص حقوقهــم رغــم أنهــم صمــام أمــان لألمــن الغذائــي 

األردن.  فــي 

تنظيــم  فــي  مشــكلة  هنــاك  أن  العمالــي  المرصــد  ويشــير 
المنشــآت  فــي  وبخاصــة  الزراعــي  القطــاع  فــي  العمــل 
الصغيــرة والمتوســطة، حيــث يغلــب العمــل المؤقــت )يومــي 
وأســبوعي( علــى معظــم عاقــات العمــل، مــا يتطلــب صيغــا 
العامليــن وأصحــاب  أكثــر اســتدامة وعدالــة تحفــظ حقــوق 

األعمــال فــي الوقــت ذاتــه. 

ويتطلــب هــذا األمــر تقديــم مختلــف أشــكال الدعــم للقطــاع 
قطاعــا  باعتبــاره  فيــه،  والعامــات  والعامليــن  الزراعــي 
اقتصاديــا اســتراتيجيا، يرتبــط أشــد االرتبــاط باألمــن الغذائــي. 

وفــي هــذا الســياق، يؤكــد المرصــد العمالــي علــى أن حقــوق 
القــوى  لصراعــات  تخضــع  أال  يجــب  األردن  فــي  اإلنســان 
االجتماعيــة بيــن أصحــاب العمــل والعمال، وأن دور مؤسســة 
الحمايــات  وتعزيــز  بتوســيع  يكمــن  االجتماعــي  الضمــان 
االجتماعيــة وليــس التراجــع عنهــا، وأن تطبيــق هــذا النظــام 
ــون الضمــان  والعمــل بالتعديــات المزمــع إجراؤهــا علــى قان
االجتماعــي تشــكل عبثــا بمنظومــة الحمايــة االجتماعيــة التــي 
كفلتهــا التشــريعات العالميــة وصــادق عليهــا األردن باتفاقية 
الحــد األدنــى للحمايــات االجتماعيــة رقــم 201 التــي نشــرت فــي 

الجريــدة الرســمية عــام 2014. 

كمــا أن تطبيــق نظــام اســتثناء الشــباب وعمــال الزراعــة مــن 
التأمينــات االجتماعيــة، يعــد مساســا واضحا بالتزامــات األردن 
االقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  بمضاميــن 
واالجتماعيــة وتحديــدا فــي المــادة رقــم 9 التــي نصــت علــى أن 
“تقــر الــدول األطــراف فــي هــذا العهــد بحــق كل شــخص فــي 
الضمــان االجتماعــي، بمــا فــي ذلــك التأمينــات االجتماعيــة”. 
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الزراعــي . 	 للقطــاع  الدعــم  أشــكال  جميــع  تقديــم 
والعامليــن فيــه، باعتبــاره قطاعــا اقتصاديــا اســتراتيجيا، 

الغذائــي. باألمــن  االرتبــاط  أشــد  يرتبــط 

أكثــر . 	 االجتماعــي  الضمــان  فــي  اشــتراك  صيــغ  إيجــاد 
اســتدامة وعدالــة للعامليــن بشــكل مؤقــت فــي القطــاع 
الزراعــي بمــا يحفــظ حقــوق العامليــن وأصحــاب األعمال 

فــي ذات الوقــت.

ومنهــا . 	 الزراعــي،  القطــاع  علــى  الضغــوط  تخفيــض 
النباتيــة والحيوانيــة  الزراعيــة  اإلنتــاج  أســعار مدخــات 
العمــل  وتجديــد تصاريــح  إصــدار  وتكاليــف  المختلفــة، 

األردنييــن. غيــر  للعامليــن 

لتعزيــز منظومــة الحمايــة االجتماعيــة ومــاءة صنــدوق . 	
الضمــان االجتماعــي، علــى المؤسســة أن تتخــذ إجــراءات 
ملموســة لتوســعة الشــمول لتمكيــن أكبــر قــدر ممكــن 
ــر المشــمولين بالضمــان  مــن العامليــن والعامــات غي
االجتماعــي مــن شــمولهم بحماياتــه، إذ أن مــا يقــارب 
الـــ48 بالمئــة مــن مجمــل القــوى العاملــة فــي األردن غيــر 

مشــمولين بمظلــة الضمــان.

التوصيات

تعزيــز إنفــاذ قانــون الضمــان االجتماعــي باتجــاه وضــع . 	
حــد للتهــرب التأمينــي متعــدد األوجــه، مــا يعــزز منظومــة 
الحمايــات االجتماعيــة، ويرفــد صنــدوق الضمــان بالمزيــد 

مــن اإليــرادات.

تخفيض اشتراكات الضمان االجتماعي بشكل عام. . 	

تخفيضــات . 	 خــال  مــن  الخــاص  القطــاع  عمــل  تحفيــز 
ضريبيــة علــى مدخــات اإلنتــاج )ضرائــب خاصــة والضريبة 

العامــة علــى المبيعــات وضريبــة الدخــل(. 
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