بيان
بخصوص المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  201بشأن المعايير الدنيا للضمان االجتماعي
صادر عن
المرصد العمالي األردني

عمان 12 ،آذار 1022
يرحب املرصد العمايل األردين التابع ملركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية ،مبصادقة احلكومة االردنية مؤخرا على اتفاقية
املعايري الدنيا للضمان االجتماعي رقم ( ،)201الصادرة عن منظمة العمل الدولية عام  .2841ويود املرصد العمايل هبهذ املناسةة
ههذ املصادقة ،وان جاءت متأخرة حنو ستون عاما ،اال اهنا تشكل خطوة هامة على صعيد تعزيز مفهوم احلماية االجتماعية وتوسيع
نطاق تطةيقاهتا ،لتشمل التأمني الصحي للمشرتكني واملتقاعدين اىل جانب تعديل آليات العمل يف تغطيات تأمني التعطل عن العمل
املعمول هبا حاليا ،لتكتمل منظومة الضمان االجتماعي اليت تغطي حاليا تأمني اصابات العمل وتأمني الشيخوخة وتأمينات العجز
والوفاة واالمومة.
ويؤكد املرصد العمايل على أنه بالرغم من التعديالت اليت أجريت مؤخرا على قانون الضمان االجتماعي لعام  ، 1022فإن منظومة
الضمان االجتماعي ما زالت ال تليب املعايري الدنيا املعارف عليها دوليا يف ههذ االتفاقية ،وخاصة املتعلقة بالتأمني الصحي وتأمينات
الةطالة  ،مع أن االقتطاعات اليت حتصلها املؤسسة العامة للضمان االجتماعي من العاملني وأصحاب العمل تعترب مرتفعة مقارنة مع
التأمينات االجتماعية اليت تقدمها.
ويأمل املرصد العمايل أن تكون عملية املصادقة على اتفاقية املعايري الدنيا حافزا أمام التسريع بتطةيق التأمني الصحي املدرج يف
التأمينات الواردة يف القانون املعمول به ،االا أن تطةيقه ما زال مرتةطا بقرار جملس الوزراء والهذي مل يصدر منهذ عام  .2867ويأمل
كهذلك أن يتم املصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية املتعلقة بالضمان االجتماعي واملتمثلة يف االتفاقية رقم ( )212لعام
 2853واملتعلقة بإعانات اصابات العمل ،واالتفاقية رقم ( )217لعام  2856واملتعلقة بإعانات العجز والشيخوخة والورثة،
واالتفاقية رقم ( )220لعام  2858واملتعلقة بالرعاية الطةية واعانات املرض ،واالتفاقية رقم ( )272لعام  1000واملتعلقة مبراجعة
اتفاقية حبماية االمومة ،إذ أن غالةية مضامني ههذ االتفاقيات موجودة يف قانون الضمان االجتماعي اجلديد باستثناء التأمني الصحي.

كما يأمل املرصد العمايل أن يتم التفاعل االجيايب مع االجتاهات العاملية اجلديدة ملفهوم احلماية االجتماعية ،الواردة يف توصية منظمة
العمل الدولية رقم ( )101لعام  1021بشأن االرضيات الوطنية للحماية االجتماعية ،واليت تؤكد على توسيع نطاق الضمان
االجتماعي لصاحل اكرب عدد ممكن من الناس يف اطار جمموعات اساسية تضمن احلماية اهلادفة للقضاء على الفقر واالستةعاد
االجتماعي.
ويؤكد املرصد العمايل أن توفري احلماية االجتماعية على اختالف انواعها ومستوياهتا لكافة افراد اجملتمع ،هو أحد احلقوق األساسية
لإلنسان ،وهو الضامن األساسي لالستقرار والسلم االجتماعي ،وللتطور السلس للعالقات االجتماعية باجتا العدالة االجتماعية،
حيث يعاين جمتمعنا من تفاوتات واختالالت اجتماعية كةرية  ،تعرب عن نفسها من خالل عدة مظاهر ،ابرزها اخنفاض مستويات
األجور ،وارتفاع معدالت الةطالة ،وضعف مستويات العمل الالئق وغريها من املظاهر اليت كانت من االسةاب الرئيسية الندالع
االحتجاجات السياسية واالجتماعية مبا فيها العمالية.
ويرى املرصد العمايل أن من الضروري أن تتنةه احلكومة وجملسي النواب واألعيان ألمهية متكني مجيع العاملني يف االردن من تنظيم
انفسهم يف نقابات عمالية دميقراطية ومستقلة فاعله اسوة بالفئات والشرائح االجتماعية االخرى ،لضمان متتع مجيع العاملني باحلقوق
املنصوص عليها يف قانون العمل والضمان االجتماعي ،حلماية مصاحل كافة االطراف واحليلولة دون تغول شرحية اجتماعية على اخرى.
واالسراع باملصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( )76بشأن احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم ،ويرى كهذلك أن الفرصة متاحة
حاليا إلجراء تعديالت جوهرية على نصوص قانون العمل املتعلقة بتنظيم النقابات العمالية ،اذ أن قانون العمل املؤقت منظور حاليا
أمام جملس األمة.
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