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 مقدمة

و�سروط  معايري  اأهم  من  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة  تعترب 
العمل الالئق، اإذ اأن توفري بيئة عمل اآمنه غاية اأ�سا�سية ملختلف 
اأطراف العملية النتاجية �سواء كانوا عماًل اأم اأ�سحاب عمل اأم 
احلكومة، ملا لهذا املو�سوع من اأهمية كبرية يف حتقيق م�سالح 
و�سروط  مبعايري  اللتزام  اأهمية  وتعود  الأطراف،  خمتلف 
وتقدير  احرتام  اىل  اأ�سا�سي  ب�سكل  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة 
الإن�سان العامل بو�سفه ان�سانا، اىل جانب اأهمية دوره كاإن�سان 

يف حتقيق التنمية القت�سادية والجتماعية. 
العمل(  )اأ�سحاب  الأعمال  من�ساآت  التزام  فوائد  وتنعك�ض 
والعمال مبعايري وتعليمات ال�سحة وال�سالمة املهنية على عدة 
م�ستويات ت�سمل العاملني اأنف�سهم وعائالتهم ومن�ساآت الأعمال 
�سالمة  على  املحافظة  الفوائد  هذه  ومن  املحلي.  واملجتمع 
الن�سان اجل�سدية والنف�سية واحلفاظ على الدخل وا�ستمرارية 
الإنتاجية  وزيادة  احلياة  وا�ستمرارية  العمل  يف  امل�ساركة 
واحلفاظ على العمالة املاهرة وتقليل الوقت املفقود من الإنتاج 
جانب  اإىل  للحوادث  املبا�سرة  وغري  املبا�سرة  الكلف  وتخفي�ض 
هذا كله تقليل العبء على اخلدمات العالجية واملحافظة على 

القت�ساد الوطني.
ويف هذا التقرير �سيتم تناول مو�سوع ال�سحة وال�سالمة املهنية 
يف بيئة الأعمال الأردنية، والتعرف على مدى مواءمة ت�سريعات 
العمل الأردنية مع املعايري واملواثيق الدولية ذات العالقة، اىل 
جانب تقدمي قراءة يف واقع اللتزام مبعايري و�سروط ال�سحة 

وال�سالمة املهنية يف الأردن.
اأن نتقدم بجزيل ال�سكر اىل جميع اجلهات  ول يفوتنا هنا ال 
التي �ساعدت يف اعداد هذا التقرير �سواء اجلهات التي زودتنا 
باملعلومات الح�سائية مثل املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي 
ووزارة العمل، اأو اجلهات التي قدمت لنا �سروحات حول مدى 
وعلى  قطاعاتها  يف  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة  �سروط  تطبيق 
الكهرباء  يف  للعاملني  العمالية  النقابات  اخل�سو�ض  وجه 
والن�سيج  والغزل  والكيماويات  والبرتول  ال�سحية  واخلدمات 

واملوانئ والبناء.
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ال�صحة وال�صالمة املهنية: مفهومها واأهميتها
بالرغم من تنوع التعريفات التي تناولت مفهــــوم ال�سحة 
حماية  اأنها  على  ركز  جمملها  اأن  اإل  املهنية،  وال�سالمة 
اأعمالهم  وطبيعــــــة  فئاتهـــم  اختالف  على  العاملني 
احلماية  و�سائل  توفري  طريق  عن  العمل  حوادث  من 
عملهم.  اأداء  على  قدرة  اأكرث  جتعلهم  التي  املن�ساأة  يف 
قدمتــــــه  الـــذي  التعريف  اأن  اىل  ال�ســـــارة  وميكـــــن 
ومنظمة  الدولية  العمل  ملنظمة  امل�سرتكة  اللجنـــــة 
ال�سحـــــة العاملية يف عام 1995 ملفهوم "ال�سحة وال�سالمة 
يف  ويتمثل  �سموًل  الأكرث  التعريف  باعتباره  املهنية" 
علــــــى  املحافظــــــة  تعزيـــــــز  اىل  تهدف  التي  "الإجراءات 
والذهنية  اجل�سدية  ال�سحة  حالة  من  درجة  اأعلـــــى 
ومنع  العمل،  قطاعات  كافة  يف  للعمال  والجتماعية 
انعدام �سحة العمال الناجتة عن ظروف العمل، وحماية 
العمال من اأية اأخطار ناجتة ب�سبب العمل عن العوامل 
بيئات  يف  العمال   و�سع  على  واملحافظة  ال�سحية،  غري 
والنف�سية  اجل�سدية  قدراتهم  مع  تتنا�سب  مهياأة  عمل 
يتنا�سب  ب�سكل  بعينه  للعمال ولكل عامل  العمل  وتهيئة 

مع طبيعة عمله".

للعمل  الأ�سا�سية  املعايري  اأحد  اآمن  عمل  توفري  ويعد 
الالئق، وبالتايل فاإن تطبيق معايري ال�سحة وال�سالمة 
الالئق  للعمل  الأ�سا�سية  ال�سروط  اأحد  يعترب  املهنية 
يف  العمل  �سيا�سات  ملجمل  الأ�سا�سي  الهدف  ي�سكل  الذي 
اأنحاء العامل، وي�سري مفهوم العمل الالئق اإىل  خمتلف 
عمل  فر�ض  على  للح�سول  للجميع  الفر�ض  "تعزيز 

منتجة يف ظروف من احلرية وامل�ساواة والأمن والكرامة 
بالإ�سافة اإىل عدم التمييز بني الذكور والإناث". 

اأهداف التقرير
لواقع  تقييمية  قراءة  تقدمي  اىل  التقرير  هذا  يهدف 
يف  قراءة  تت�سمن  الأردن،  يف  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة 
الت�سريعات الأردنية اخلا�سة بال�سحة وال�سالمة املهنية 
اىل جانب ا�ستعرا�ض لأبرز املعايري الدولية ذات العالقة، 
الت�سريعات  موائمة  ملدى  قراءة  تقدمي  كذلك  و�سيتم 
الأردنية مع املعايري الدولية يف هذا املجال، بالإ�سافة اىل 
قراءة لواقع تطبيق وممار�سات ال�سحة وال�سالمة املهنية 
يف املن�ساآت الأردنية يف الوقت الراهن يف الأردن، و�سيقدم 
حت�سني  �ساأنها  من  التي  التو�سيات  من  جملة  التقرير 

�سروط ال�سحة وال�سالمة املهنية للعاملني يف الأردن. 

منهجية التقرير
طريقة  من  اأكرث  على  التقرير  اعداد  فريق  اعتمد 
للبيانات  حتليل  بعملية  القيام  مت  جانب  فمن  لإعداده، 
املهنية  وال�سالمة  ال�سحة  حول  املتاحة  الح�سائية 
دائرة  من  متعددة  م�سادرها  وكانت  العمل،  وا�سابات 
العامة  واملوؤ�س�سة  العمل  ووزارة  العامة  الإح�ساءات 
املقابالت  من  العديد  اجراء  ومت  الجتماعي،  لل�سمان 
مع بع�ض روؤ�ساء النقابات العمالية وكذلك متت مراجعة 
مو�سوع  تناولت  التي  ال�سحفية  والأخبار  املعلومات 
ال�سحة وال�سالمة املهنية يف املجالت وال�سحف الأردنية 

املطبوعة واللكرتونية.
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الت�صريعات  يف  املهنية  وال�صالمة  ال�صحة 
الأردنية

والقرارات  والتعليمات  والنظمة  القوانني  هي  متعددة 
الأردنية التي تناولت مو�سوع ال�سحة وال�سالمة املهنية، 
بدءاً من الد�ستور ومرورا بقانون العمل وقانون ال�سمان 
الجتماعي، وقانون ال�سحة العامة والعديد من الأنظمة 
العناية  نظام  مثل  العالقة  ذات  والقرارات  والتعليمات 
املوؤ�س�سات،  يف  للعمال  والعالجية  والوقائية  الطبية 
ونظام الوقاية وال�سالمة من الآلت واملاكينات ال�سناعية 
ال�سالمة  وم�سريف  جلان  ت�سكيل  ونظام  العمل  ومواقع 

وال�سحة املهنية وغريها من التعليمات والقرارات.
فقد اأكد الد�ستور الأردين يف املادة 23 على �سرورة خ�سوع 
العمل  قانون  وقدم  ال�سحية،  للقواعد  الأعمال  من�ساآت 
املعايري  من  جمموعة  وتعديالته   1996 لعام   )8( رقم 
من  العمال  حلماية  العمل  اأ�سحاب  فيها  الزم  التي 
و�سمل  العمل،  عن  تنجم  قد  التي  والأمرا�ض  الأخطار 
والعا�سر منه  التا�سع  الف�سلني  املعايري يف  القانون هذه 
حدد فيها واجبات اأ�سحاب العمل جتاه العامل واحلالت 
للعمال  املرتتبة  والتعوي�سات  عمل  اإ�سابة  تعترب  التي 
اأن الإ�سابة متت خالل العمل وناجتة عن  يف حال ثبت 
التي  بالواجبات  التزامه  بعدم  العمل  �ساحب  تق�سري 

حددها القانون. 
على  منه   78 املادة  يف  العمل  اأ�سحاب  القانون  الزم  فقد 
العمال  حلماية  الالزمة  والتدابري  الحتياطات  توفري 
من الأخطار والأمرا�ض التي قد تنجم عن العمل وعن 
احلماية  و�سائل  توفري  وعلى  فيه،  امل�ستعملة  الآلت 

ال�سخ�سية والوقاية للعاملني من اأخطار العمل واأمرا�ض 
املهنة كاملالب�ض والنظارات والقفازات والأحذية وغريها 
واإر�سادهم اإىل طريقة ا�ستعمالها واملحافظة عليها وعلى 
ا�ستغاله مبخاطر مهنته  العامل قبل  نظافتها، واإحاطة 
مبكان  يعلق  وان  اتخاذها،  عليه  الواجب  الوقاية  و�سبل 
املهنة  خماطر  فيها  تو�سح  واإر�سادات  تعليمات  ظاهر 
التي  والقرارات  الأنظمة  وفق  منها  الوقاية  وو�سائل 
واأجهزة  و�سائل  بتوفري  تلزمه  كما  ال�ساأن،  بهذا  ت�سدر 
للم�ستويات  وفقاً  املوؤ�س�سة  يف  للعمال  الطبي  الإ�سعاف 
التي حتدد بقرار من الوزير بعد ا�ستطالع اآراء اجلهات 

الر�سمية املخت�سة.
الحتياطات  اتخاذ  على  العمل  �ساحب   80 املادة  وتلزم 
اأخطار  من  فيها  والعاملني  املوؤ�س�سة  حلماية  الالزمة 
القابلة  اخلطرة  املواد  تخزين  اأو  والنفجار  احلريق 
لال�ستعال اأو نقلها اأو تداولها وتوفري الو�سائل والأجهزة 
الفنية الكافية وذلك وفقاً لتعليمات ال�سلطات الر�سمية 

املخت�سة.
والتعليمات  بالأحكام  بالتقيد  العمال  القانون  الزم  كما 
وال�سالمة  الوقاية  باحتياطات  اخلا�سة  والقرارات 
بها  اخلا�سة  الأجهزة  وا�ستعمال  املهنية  وال�سحة 
دون  يحول  فعل  اأي  عن  والمتناع  عليها  واملحافظة 
تنفيذ تلك الأحكام والقرارات والتعليمات والمتناع عن 
اأو  املهنية  وال�سحة  وال�سالمة  الوقاية  باأجهزة  العبث 
اإحلاق ال�سرر بها اأو اإتالفها وذلك حتت طائلة التعر�ض 
للعقوبات التاأديبية املن�سو�ض عليها يف النظام الداخلي 

للموؤ�س�سة.
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يحدد  تعليمات  ي�سدر  اأن  للوزير  فت�سمح   83 املادة  اأما 
اأي �سخ�ض فيه قبل  مبوجبها كل عمل ل يجوز ت�سغيل 
اإجراء الفح�ض الطبي عليه للتاأكد من لياقته ال�سحية 
للقيام بذلك العمل.  واملادة 85 تتيح ملجل�ض الوزراء بناءاً 
اأمور  يف  الالزمة  الأنظمة  اإ�سدار  الوزير  تن�سيب  على 
ال�سالمة  جلان  ت�سكيل  مثل  املهنية  وال�سحة  ال�سالمة 
العامة  املوؤ�س�سات  يف  امل�سرفني  وتعيني  املهنية  وال�سحة 
وامل�سرفني  اللجان  تلك  اخت�سا�ض  وحتديد  واخلا�سة 
والعالجية  الوقائية  الطبية  والعناية  وواجباتها 
وكيفية  توفريها  يف  العمل  اأ�سحاب  وواجبات  للعمال 
اإن�ساء الوحدات الطبية امل�سرتكة بني اأكرث من موؤ�س�سة 
توافرها  الواجب  الفنية  والأجهزة  متويلها  وطريقة 
للعمال،  الدورية  الطبية  والفحو�ض  الوحدات  هذه  يف 
ال�سناعية  واملاكينات  الآلت  من  وال�سالمة  والوقاية 
لإ�سابات  القانون  ن�سو�ض  وتناولت  العمل.  ومواقع 
العمل واأمرا�ض املهنة حيث الزم القانون ا�سحاب العمل 

ببع�ض الإجراءات حال حدوث ا�سابة عمل. 
رقم  املوؤقت  الجتماعي  ال�سمان  قانون  تناول  وكذلك 
تاأمني  مو�سوع  منه  الرابع  الف�سل  يف   2010 ل�سنة   )7(
ا�سابات العمل، واللتزامات املرتتبة على اأ�سحاب العمل 
وموؤ�س�سة ال�سمان الجتماعي حال حدوث ا�سابات عمل، 
لديهم  العاملني  با�سراك  العمل  اأ�سحاب  الزام  ومنها 
امل�ساب  بنقل  كذلك  والزامه  الجتماعي،  ال�سمان  يف 
اجلهات  وابالغ  العالج،  جهة  اىل  ال�سابة  وقوع  اإثر 
ال�سمان  وموؤ�س�سة  ال�سرطة  العالقة مثل  ذات  الر�سمية 
الجتماعي، وت�سمن القانون العديد من التفا�سيل ذات 

العالقة بتحميل امل�سوؤوليات وحقوق العامل امل�ساب.
اأما قانون ال�سحة العامة رقم )47( ل�سنة 2008، فقد اأناط 
بوزارة ال�سحة مهمة الرقابة على البيئة املهنية و�سحة 
ال�سناعية وما  امل�سانع واملعامل واملوؤ�س�سات  العاملني يف 

ماثلها ل�سمان ال�سالمة ال�سحية لهم.

ال�صحة  جمال  يف  الدولية  املعايري 
وال�صالمة املهنية

اتفاقية   70 يقارب  ما  الدولية  العمل  منظمة  اأفردت 
وتو�سية دولية ملو�سوع ال�سحة وال�سالمة املهنية ويعك�ض 
ذلك اأهمية هذا املو�سوع ومركزيته يف عمل هذه املنظمة، 
منظمة  مع  رئي�ض  ب�سكل  املجال  هذا  يف  تن�سق  وهي 
وال�سالمة  ال�سحة  املنظمة  واعتربت  العاملية  ال�سحة 
املهنية مكوناً اأ�سا�سياً من مكونات العمل الالئق الواجب 

توفريه جلميع العاملني.
وال�سحة  ال�سالمة  اتفاقية  التفاقيات،  هذه  اأبرز  ولعل 
رقم  املهنية  ال�سحة  خدمات  واتفاقية   ،155 رقم  املهنية 
 ،167 رقم  البناء  يف  وال�سحة  ال�سالمة  واتفاقية   ،161
رقم  الكيميائية  املواد  ا�ستعمال  يف  ال�سالمة  واتفاقية 
رقم  الكربى  ال�سناعية  احلوادث  منع  واتفاقية   ،170
رقم  املهنية  وال�سحة  ال�سالمة  اتفاقية  ركزت  اإذ   .174
155 على �سرورة و�سع وتنفيذ �سيا�سة وطنية يف جمال 
�سالمة و�سحة العمال وبيئة العمل والت�سال والتعاون 
هذه  من  والهدف  املجال،  هذا  يف  امل�ستويات  جميع  على 
ال�سحية  والإ�سابات  الوقاية من احلوادث  ال�سيا�سة هو 
الناجمة عن العمل بالإقالل اإىل اأدنى حد من املخاطر 
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وامل�ستطاع  املعقول  بالقدر  وذلك  العمل  ببيئة  املرتبطة 
الن�ساط  فروع  جميع  على  ال�سيا�سات  هذه  تطبق  واأن 
موظفو  فيهم  مبا  العمال  جميع  وعلى  القت�سادي 
اخلدمة العامة، مع �سماحها ببع�ض ال�ستثناءات بفروع 
اأنه يتعني  مثل املالحة البحرية و�سيد الأ�سماك،  على 
الوطنية  ظروفها  �سوء  على  تعتمد  اأن  دولة  كل  على 
العمل  الأكرث متثيال لأ�سحاب  املنظمات  وبالت�ساور مع 
يف  مت�سقة  وطنية  �سيا�سة  وتطبيق  و�سع  اإىل  والعمال، 
جمال �سالمة و�سحة العمال وبيئة العمل، واىل مراجعة 

هذه ال�سيا�سة ب�سورة دورية.
اأما اتفاقية خدمات ال�سحة املهنية رقم 161 فقد تناولت 
تعزيز ال�سحة البدنية والعقلية جلميع العمال باملحافظة 
طريق  عن  مالئمة  و�سحية  ماأمونة  عمل  بيئة  على 
خدمات وقائية. وذلك عن طريق الت�سريع اأو التفاقات 
وت�ست�سار  مت�سقة،  وطنية  �سيا�سة  اإطار  ويف  اجلماعية 
املنظمات الأكرث متثيال لأ�سحاب العمل والعمال يف هذا 
�سكل  اإما يف  املهنية  ال�سحة  اأق�سام  النوع، ويجوز تنظيم 
م�سرتك  ق�سم  �سكل  يف  اأو  واحدة  موؤ�س�سة  يخدم  ق�سم 
املوؤ�س�سات  تنظمها  اأن  يخدم عدة موؤ�س�سات معاً، وميكن 
موؤ�س�سات  اأو  اأو احلكومات  املوؤ�س�سات،  اأو جمموعات من 
ال�سمان الجتماعي، اأو هيئة اأخرى يرخ�ض لها بذلك. 
يتعاونوا  اأن  وممثليهم  والعمال  العمل  اأ�سحاب  وعلى 
وي�ساركوا يف ت�سغيلها، وتقدم هذه الأق�سام ن�سائح يف هذا 
العمال وتوعية هوؤلء  العمل مع  املجال وت�سجع تكييف 
الأولية  الإ�سعافات  كذلك  وتقدم  وتثقيفهم،  وتدريبهم 
والأمرا�ض  العمل  حوادث  اأ�سباب  حتليل  يف  وت�سارك 

املهنية، وت�ساهم يف اأن�سطة اإعادة التاأهيل املهني، وتتعاون 
هذه الأق�سام مع �سائر الأق�سام يف املوؤ�س�سة، ومع الأق�سام 
يكون  اأن  وينبغي  ال�سحية،  اخلدمات  بتقدمي  الأخرى 
املطلوبة،  املوؤهالت  لديهم  الأق�سام  هذه  يف  العاملون 
تكليفها  يجوز  ول  تام،  مهني  با�ستقالل  ويعملون 
يكون  اأن  وينبغي  الغياب،  مربرات  �سحة  من  بالتحقق 
بالعمل  العمال من حيث عالقتها  الإ�سراف على �سحة 

جمانيا وان يتم ما اأمكن ذلك اأثناء �ساعات العمل.
فقد   167 رقم  البناء  يف  وال�سحة  ال�سالمة  اتفاقية  اأما 
اأو لوائح تكفل �سالمة  ركزت على و�سع وتنفيذ قوانني 
و�سحة عمال البناء، وت�سري التفاقية اإىل اتخاذ تدابري 
ل�سمان قيام تعاون بني اأ�سحاب العمل والعمال وتوجب 
باأن  اخلا�ض  حل�سابهم  والعاملني  العمل  اأ�سحاب  على 
مكان  يف  املقررة  وال�سحة  ال�سالمة  بتدابري  يلتزموا 
تدابري  تن�سيق  م�سوؤولية  التفاقية  وتنيط  كما  العمل.  
وجود  حال  يف  الرئي�سي  باملتعاقد  وال�سحة  ال�سالمة 
الواحد.  املوقع  يف  العمل  اأ�سحاب  من  اأكرث  او  اثنان 
وتق�سي القوانني اأو اللوائح الوطنية بان من حق العمال 
ومن واجبهم اأن ي�ساركوا يف �سمان ظروف عمل ماأمونة 
و�سحتهم  ل�سالمتهم  املنا�سبة  العناية  ذلك  مت�سمنا 
و�سحة الآخرين وا�ستخدامهم لأجهزة الوقاية الفردية 
واإبالغ امل�سرف على العمل على الفور باأي و�سع يعتقدون 
انه ميكن اأن ينطوي على خطر ل ي�ستطيعون معاجلته 

باأنف�سهم.

الكيميائية  املواد  ا�ستعمال  يف  ال�سالمة  اتفاقية  اأما 
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�سيا�سة  وتنفيذ  اأكدت على �سرورة و�سع  رقم 170، فقد 
يف  الكيميائية  املواد  ا�ستعمال  يف  ال�سالمة  جمال  يف 
العمل حلماية العمال والبيئة املجاورة من م�سار املواد 
الكيميائية اخلطرة. وتنطبق هذه التفاقية على جميع 
مواد  فيها  ت�ستعمل  التي  القت�سادي  الن�ساط  فروع 
ت�سمل  التي  ال�ستثناءات  ببع�ض  �سماحها  مع  كيميائية، 
اأو منتجات معينة لها م�ساكل خا�سة ذات طابع  من�ساآت 
تقل  ل  العامة  احلماية  فيها  تكون  وحالت  جوهري 
اأحكام التفاقية. وتطالب  عن تلك الناجتة عن تطبيق 
املنظمات  مع  بالت�ساور  تعتمد  اأن  دولة  كل  التفاقية 
وتطبيق  و�سع  والعمال  العمل  لأ�سحاب  متثياًل  الأكرث 
�سيا�سة يف جمال ال�سالمة يف ا�ستعمال املواد الكيميائية 
التفاقية  ومتنح  دورية.  ب�سورة  ومراجعتها  العمل  يف 
احلكومات احلق باأن حتظر اأو تقيد ا�ستعمال هذه املواد. 
اأنظمة ومعايري حمددة  كما وت�سري اإىل �سرورة تطبيق 
ودرجة  لنوع  وفقاً  الكيميائية  املواد  لت�سنيف  ومنا�سبة 
خطورتها واىل �سرورة و�سع بطاقات التعريف تو�سيحاً 
الكيميائية  ال�سالمة  بيانات  وتوفري  املواد  هذه  لهوية 

لأ�سحاب العمل للمواد الكيميائية اخلطرة. 
 174 رقم  الكربى  ال�سناعية  احلوادث  منع  اتفاقية  اأما 
ب�ساأن  وطنية  �سيا�سة  وتنفيذ  و�سع  على  ركزت  فقد 
يف  اآخذة  الكربى،  احلوادث  خماطر  من  العمال  حماية 
العتبار اآثارها على اجلمهور والبيئة. وهدفت التفاقية 
واحلد من  الكربى،  ال�سناعية  احلوادث  وقوع  منع  اىل 
الكيميائية  املواد  ا�ستعمال  عن  الناجتة  احلوادث  وقوع 
اخلطرة والتخفيف من اآثارها يف حال وقوعها. وتنطبق 

با�ستثناء  الكربى  املن�ساآت  جميع  على  التفاقية  هذه 
اإذ ان  النووية التي جتهز مواد م�سعة،  املن�ساآت وامل�سانع 
م�سوؤوليات  التفاقية  وحتدد  بها.  خا�سة  معايري  لها 
اأي من�ساة كربى  تت�سمن حتديد  والتي  العمل  اأ�سحاب 
ال�سلطة  قبل  من  املعتمد  للنظام  وفقا  لهم  تخ�سع 
قائمة  اإىل  ا�ستنادا  املن�ساة  بتحديد  واخلا�ض  املخت�سة 
وبعد  كليهما.  اأو  املواد،  هذه  فئات  اأو  اخلطرة  باملواد 
العمل  اأ�سحاب  يقوم  الكربى  املخاطر  من�ساآت  حتديد 
باإخطار ال�سلطة املخت�سة باملن�ساآت التي يحددونها وذلك 
اأو  القائمة  املن�ساآت  حال  يف  حمددة  زمنية  مهلة  خالل 
الإخطار  وبعد  اجلديدة.  املن�ساة  حال  يف  الت�سغيل  قبل 
اأ�سحاب العمل بو�سع و�سون نظام موثق ملكافحة  يقوم 

املخاطر الكربى يف كل من�ساأة خماطر كربى .
التفاقيات  من  اأهمية  اأقل  اأخرى  اتفاقيات  وهنالك 
تتعلق   119 رقم  التفاقية  يف  تتمثل  اأعاله  املذكورة 
بالوقاية من الآلت، والتفاقية رقم 120 تتعلق بالقواعد 
ال�سحية يف التجارة واملكاتب، والتفاقية رقم 124 املتعلقة 
بالفح�ض الطبي لالأحداث )العمل حتت �سطح الأر�ض(.

املعايري  مع  الأردنية  الت�صريعات  مواءمة 
وال�صالمة  ال�صحة  جمال  يف  الدولية 

املهنية
اعداد  وقت  وحتى  الأردن  اأن  اىل  ال�سارة  يجدر  بداية 
املتعلقة  الأ�سا�سية  التفاقيات  على  ي�سادق  مل  التقرير 
اتفاقية  يف  واملتمثلة  املهنية،  وال�سالمة  بال�سحة 
خدمات  واتفاقية   ،155 رقم  املهنية  وال�سحة  ال�سالمة 
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ال�سحة املهنية رقم 161، واتفاقية ال�سالمة يف ا�ستعمال 
املواد الكيميائية رقم 170، واكتفى بامل�سادقة على ثالث 
بالوقاية  اتفاقيات اخرى هي التفاقية رقم 119 تتعلق 
من الآلت، والتفاقية رقم 120 تتعلق بالقواعد ال�سحية 
املتعلقة   124 رقم  والتفاقية  واملكاتب،  التجارة  يف 
بالفح�ض الطبي لالأحداث )العمل حتت �سطح الأر�ض(.
وال�سالمة  ال�سحة  معايري  اأن  القول  ميكن  فاإنه  كذلك 
والنظمة  الأردين  العمل  قانون  يف  الواردة  املهنية 
ن�سبي  وب�سكل  تلبي  العالقة  ذات  والقرارات  والتعليمات 
اتفاقيات  يف  الواردة  الدولية  املعايري  م�سامني  )جزئي( 
التطبيق،  م�ستوى  على  اأما  الدولية.  العمل  منظمة 
لتطبيق  كبري  غياب  هنالك  اإذ  كليا،  ذلك  غري  فالواقع 
غالبية  يف  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة  و�سروط  معايري 
املتو�سطة  املن�ساآت  وخا�سة  الأردن،  يف  الأعمال  من�ساآت 
وال�سغرية. ويف اجلزء التايل �سيتم ا�ستعرا�ض اأبرز مالمح 

تطبيق �سروط ال�سحة وال�سالمة املهنية يف الأردن.

ال�صحة وال�صالمة املهنية على اأر�ش الواقع
يف �سوء جولت فريق اعداد التقرير امليدانية واملقابالت 
الفينيق  مركز  لدى  املتوفرة  والبيانات  اأجراها  التي 
للدرا�سات واملر�سد العمايل الأردين، فاإن هنالك تفاوتا 
املهنية  وال�سالمة  ال�سحة  معايري  تطبيق  م�ستويات  يف 
)قوانني  العالقة  ذات  الأردنية  الت�سريعات  يف  الواردة 
واأنظمة وتعليمات وقرارات( يف من�ساآت الأعمال الأردنية، 
القطاع  اأو  العام  للقطاع  تتبع  العمل  مواقع  كانت  �سواء 
يف  يكرث  املعايري  هذه  تطبيق  �سعف  اأن  ال  اخلا�ض، 

يف  وي�سعف  العام،  القطاع  مع  مقارنة  اخلا�ض  القطاع 
من�ساآت الأعمال املتو�سطة وال�سغرية مقارنة مع املن�ساآت 

الكبرية.
التقرير  اعداد  التقرير لحظ فريق  اعداد هذا  وخالل 
وال�سالمة  ال�سحة  �سروط  تطبيق  م�ستويات  انخفا�ض 
التحويلية(،  )ال�سناعات  ال�سناعي  القطاع  يف  املهنية 
فمن جانب وجد اأن قطاع ال�سناعات الكيماوية تكرث فيه 
املخالفات، اإذ ل تلتزم العديد من من�ساآت الأعمال بتوفري 
اأدوات ال�سالمة العامة للعاملني، ومن جانب اآخر لحظ 
باأهمية  العاملني  ووعي  ثقافة  �سعف  التقرير  فريق 
اللتزام ب�سروط ال�سحة وال�سالمة املهنية واأدواتها التي 
توفرها املن�ساآت التي يعملون فيها. ومن املعروف اأن بيئة 
اإذ تكرث الأبخرة  العمل يف ال�سناعات الكيماوية خطرة، 
والغازات ال�سامة، التي ت�سكل خطرا على �سحة العاملني 
واجللدية.  التنف�سية  الأجهزة  يف  امرا�ساً  وت�سبب  فيها 
)حمطات  املحروقات  قطاع  يف  العاملني  اأن  ولوحظ 
التزود بالوقود( يتعر�سون لالأبخرة والغازات املتطايرة 
ال�سالمة  اأدوات  املن�ساآت  لهم  توفر  ل  اإذ  كبري،  ب�سكل 
لن�سو�ض  �سريحة  خمالفة  يعد  الذي  الأمر  العامة، 

قانون العمل واأنظمته وخا�سة املادة 78 منه.
ولوحظ كذلك اأن بع�ض املوؤ�س�سات توفر لوازم ال�سالمة 
املوا�سفات  مع  تتطابق  ل  اللوازم  هذه  اأن  ال  العامة، 
احلماية  توفر  ل  املن�ساآت  وبع�ض  الدولية.  واملقايي�ض 
من  الكيماوية  املواد  قطاع  اأن  حيث  للعاملني،  الكاملة 
اأدوات  تتطابق  اأن  بد  ول  ح�سا�سية  القطاعات  اأكرث 

ال�سالمة املهنية مع املوا�سفات واملقايي�ض الدولية.
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والغزل  الألب�سة  �سناعات  قطاع  ويف  كذلك  ولوحظ 
والن�سيج، وخا�سة يف املن�ساآت الكبرية العاملة يف املناطق 
املن�ساآت  هذه  يف  ن�سبي  التزام   )QIZ( املوؤهلة  ال�سناعية 

ب�سروط ال�سحة وال�سالمة املهنية يف اأماكن العمل.
وقد اأفادت اأعداد كبرية من العاملني يف هذا القطاع اأنهم 
مل يتلقوا اأية اإر�سادات وتدريبات على خماطر املهن التي 
يعملون فيها وكيفية التعامل معها، الأمر الذي يعر�سهم 
قانون  لن�سو�ض  خمالفة  وي�سكل  املخاطر،  من  للعديد 
العامل  اإحاطة  العمل  الذي يفر�ض على �ساحب  العمل 
الوقاية  و�سبل  مهنته  مبخاطر  للعمل  مبا�سرته  قبل 
اأن يعلق  مبكان ظاهر  الواجب عليه اتخاذها، ويطالبه 
وو�سائل  املهنة  خماطر  فيها  تو�سح  واإر�سادات  تعليمات 
الوقاية منها ووفق الأنظمة والقرارات التي ت�سدر بهذا 
ال�ساأن، وتوفري و�سائل واأجهزة الإ�سعاف الطبي للعمال 

يف املوؤ�س�سة.
خطورة،  الأكرث  القطاع  وهو  الكهرباء،  قطاع  يف  اأما 
املهنية  وال�سالمة  ال�سحة  �سروط  توفر  م�ستوى  فاإن 
ال�سركات  اأنه حتى يف  ال  اأخرى،  يتفاوت من �سركة اىل 
�سروط  تطبيق  م�ستوى  يف  تراجع  هنالك  الكربى 
املا�سية  ال�سنوات  خالل  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة 
التيار  مع  تتعامل  التي  والأق�سام  الدوائر  يف  وخا�سة 
املتو�سطة وال�سغرية  املن�ساآت  اأما يف  الكهربائي مبا�سرة، 
يف  تعمل  والتي  باملو�سوع  عالقة  ذات  اأرقام  يوجد  فال 
م�ساهدات  �سوء  ففي  الكهربائية  التمديدات  جمال 
ال�سحة  اأ�ساليب  ا�ستخدام  م�ستوى  فاإن  التقرير  فريق 

وال�سالمة املهنية متوا�سع للغاية. 

�سروط  تطبيق  م�ستوى  يف  اي�سا  التفاوت  هذا  وينطبق 
والتعدين،  املناجم  قطاع  يف  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة 
ب�سكل جيد  ال�سروط  الذي تطبق فيه هذه  الوقت  ففي 
فاإن  العقبة،  يف  ال�سناعي  املجمع  يف  املثال  �سبيل  على 
ويعود  الفو�سفات،  مناجم  يف  �سعيف  تطبيقها  م�ستوى 
ال�سالمة  �سروط  توفر  الأ�سباب،  من  للعديد  ذلك 
وال�سحة املهنية من جانب، ومدى اللتزام با�ستخدامها 
الزامهم  يف  الدارة  ت�سدد  وعدم  العاملني  قبل  من 

با�ستخدامها من جانب اآخر.
اأما بخ�سو�ض القطاع الزراعي، فاإن غالبية العاملني يف 
وال�سالمة  ال�سحة  ا�ساليب  ي�ستخدمون  ل  القطاع  هذا 
املبيدات،  ر�ض  يف  العاملني  اأولئك  فيهم  مبا  املهنية، 
عند  ال�سم�ض  و�سربات  التنف�ض  �سيق  حالت  و�سجلت 

مئات العاملني يف هذا القطاع. 
القطاعات  اأكرب  يعد  والذي  اخلدمات،  قطاع  يف  اأما 
القت�سادية يف الأردن، وهو قطاع متنوع جداً من حيث 
املهن، لذلك �سيتم التطرق اىل بع�ض القطاعات الفرعية 
اثناء  للمخاطر  عر�سة  الأكرث  اأنها  نعتقد  التي  واملهن 

العمل. 
ففي قطاع اخلدمات ال�سحية ب�سكل عام، هنالك تفاوت 
وال�سالمة  ال�سحة  اأ�ساليب  ا�ستخدام  م�ستوى  يف  اأي�ساً 
امل�ست�سفيات  ففي  القطاع،  يف  العاملني  حلماية  املهنية 
وعلى اختالف ملكياتها )حكومية، القوات امل�سلحة، قطاع 
وال�سالمة  ال�سحة  �سروط  ا�ستخدام  اأن  لوحظ  خا�ض( 
املهنية جيدة عند العاملني يف تقدمي اخلدمات ال�سحية 
الأطباء  وعيادات  ال�سحية  املراكز  يف  بينما  املبا�سرة. 
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يف  ملحوظ  تدن  فهنالك  اخلا�ض،  القطاع  يف  وخا�سة 
تطبيق معايري احلماية للعاملني فيها.

من  العديد  فاإن  امل�ساندة  ال�سحية  اخلدمات  قطاع  ويف 
متعددة  ملخاطر  يتعر�سون  القطاع  هذا  يف  العاملني 
ال�سارية  المرا�ض  انتقال  عدوى  خماطر  واأهمها 
يتم  ل  القطاع  هذه  يف  العاملني  اأن  ولوحظ  واملنقولة. 
اخلطرية.  الأمرا�ض  بع�ض  �سد  وحت�سينهم  تطعيمهم 
اخلدمات  قطاع  يف  العاملني  غالبية  اأن  كذلك  ولوحظ 
ال�سحية امل�ساندة يعانون من عدم توفر �سروط ال�سالمة 
اأنهم  وال�سحة املهنية يف اأماكن عملهم، على الرغم من 
مر�سى  مع  يتعاملون  فهم  خطرة،  مهن  يف  يعملون 
واأن�سجة  طبية  حتليل  وخمتربات  طبية  وخملفات 
وجتميع النفايات مبختلف اأنواعها. الأمر الذي يعر�ض 
ومهنية. وهذا  ملخاطر �سحية  العاملني  الفئة من  هذه 
يعد خمالفة لن�ض املادة ) 78( من قانون العمل الأردين 
التي تطالب �ساحب العمل بتوفري الحتياطات والتدابري 
التي  والأمرا�ض  الأخطار  من  العمال  حلماية  الالزمة 
قد تنجم عن العمل وعن الآلت امل�ستعملة فيه، كما يجب 
على �ساحب العمل توفري احلماية ال�سخ�سية والوقاية 
كاملالب�ض  املهنة  واأمرا�ض  العمل  اأخطار  يف  للعاملني 
اإىل  واإر�سادهم  وغريها  والأحذية  والقفازات  والنظارات 

طريقة ا�ستعمالها واملحافظة عليها وعلى نظافتها.
العام  القطاع  يف  العاملني  املياومة  عمال  يواجه  كذلك 
امللمو�ض  ال�سعف  ب�سبب  املهنية  املخاطر  من  العديد 
املهنية  وال�سالمة  ال�سحة  و�سروط  معايري  تطبيق  يف 
املن�سو�ض عليها يف قانون العمل والأنظمة ذات العالقة. 

التي  احلالت  من  العديد  ر�سد  مت  املثال  �سبيل  فعلى 
اآخر  اإىل  العمال من مكان عمل  ونقل  فيها حتميل  يتم 
القالبات  مثل  �سليمة  وغري  مالئمة  غري  نقل  بو�سائل 
لنقل  خم�س�ض  وبع�سها  الأنقا�ض،  لنقل  املخ�س�سة 
مادة الإ�سفلت )الزفتة(، الأمر الذي ي�سكل خطورة على 
حياتهم، وهذا يحدث يف غالبية م�ساريع وزارة الأ�سغال 
اأن �سجلت حالة وفاة لأحد  العامة والإ�سكان. وقد �سبق 

العمال جراء ا�ستخدام هذه الطريقة يف النقل.
اأدوات  على  حتتوي  ل  العمل  اأماكن  بع�ض  اأن  كما 
الأولية  الإ�سعافات  لتقدمي  الالزمة  الأولية  الإ�سعافات 
اأن  ميكن  التي  العمل  اأماكن  يف  خا�سة  حدوثها  حال 
تكرث فيها الإ�سابات مثل امل�ساتل واأماكن عمل الأ�سغال 

العامة. 
فحالهم  الإن�ساءات  قطاع  يف  بالعاملني  يتعلق  وفيما 
القت�سادية  القطاعات  من  غريهم  من  اأح�سن  لي�ض 
و�سروط  مبعايري  من�ساآتهم  التزام  فدرجة  الأخرى، 
التفاوت  هذ  ويعود  متفاوتة،  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة 
تبعا لطبيعة املن�ساأة التي يعملون فيها، فاملن�ساآت الكربى 
ال�سحة  و�سروط  معايري  من  معقول  م�ستوى  تطبق 
اخلا�سة  املالب�ض  توفري  حيث  من  املهنية،  ال�سالمة 
اأثناء  حلمايتهم  ال�سرورية  واملعدات  والأدوات  بالعمل 
وامل�ساريع  املن�ساآت  اأما  حمتملة.  اإ�سابات  اأية  من  العمل 
فاإن م�ستوى تطبيق  العمل  وال�سغرية وور�ض  املتو�سطة 
معايري ال�سحة وال�سالمة املهنية متوا�سعة جداً، الأمر 
القطاع.  هذا  يف  العمل  ا�سابات  بكرثة  يت�سبب  الذي 
اأن غالبية مواقع  التقرير  اإعداد هذا  اأثناء  فقد لوحظ 
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وال�سالمة  الوقاية  و�سائل  اأي من  فيها  يتوفر  العمل ل 
يزيد  الذي  الأمر  القطاع،  هذا  يف  للعاملني  املهنية 
ل�سعوبته  نظرا  القطاع  هذا  يف  العمل  اإ�سابات  معدلت 
مقارنة مع القطاعات القت�سادية، وقد اأ�سار العديد من 
اأن  والإن�ساءات  البناء  م�ساريع  يف  والعاملني  املهند�سني 
امل�ساريع.  يوميا يف هذه  العمل حتدث  واإ�سابات  حوادث 
ال�سحفية،  التغطيات  من  للعديد  �سريع  وا�ستعرا�ض 
مرتفعة  القطاع  هذا  يف  العمل  ا�سابات  عدد  اأن  نلحظ 

ن�سبيا مقارنة مع غريه من القطاعات.
اأن هنالك  ويف قطاع العاملني يف املوانىء لوحظ كذلك 
و�سروط  معايري  تطبيق  م�ستويات  يف  وا�سحا  تفاوتا 
ال�سحة وال�سالمة املهنية يف ال�سركات العاملة يف موانئ 
لدى  التزاما جيداً  فيه  الذي جند  الوقت  ففي  العقبة، 
�سركة ميناء احلاويات و�سركة العقبة للخدمات البحرية 
بتطبيق معايري و�سروط ال�سالمة املهنية، وفقا لن�سو�ض 
الت�سريعات الأردنية واملعايري الواردة يف مواثيق منظمة 
اأن  جند  فاإننا  باملوانئ،  بالعمل  اخلا�سة  الدولية  العمل 
يف  جدا  �سعيف  املعايري  هذه  بتطبيق  اللتزام  م�ستوى 
مواد  مع  تتعامل  اأنها  من  الرغم  على  املوانئ،  موؤ�س�سة 
اإ�سابات  اأن  ولوحظ  والفو�سفات،  النفط  مثل  خطرة 
العمل وحالت الوفيات ارتفعت خالل ال�سنوات اخلم�ض 
الأخرية يف موؤ�س�سة املوانئ حيث تقع حالة وفاة باملعدل 
العام �سنويا وجميع الوفيات كانت نتيجة عن عدم توفر 
على  القدرة  اأو �سعف  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة  و�سائل 

ا�ستخدامها من قبل العاملني اأنف�سهم. 
تعر�سا  الأكرث  احلريف  القطاع  يف  العاملون  ويعترب 

احلرفية  باملهن  ويق�سد  العمل،  وا�سابات  حلوادث 
على  وامليكانيك  وال�سيانة  والنجارة  احلدادة  حمالت 
على  التقرير  فريق  جولت  وخالل  انواعها،  اختالف 
غياب  ملمو�ض  وب�سكل  لوحظ  الور�ض،  جتمعات  بع�ض 
املهنية عند غالبية  ال�سحة وال�سالمة  مظاهر و�سروط 

العاملني يف هذه القطاعات. 

ا�صابات وحوادث العمل 
هنالك م�ستويني للحديث عن ا�سابات العمل يف الأردن، 
اأولهما الأرقام الح�سائية التي تنتجها املوؤ�س�سة العامة 
تنتجها  التي  الح�سائية  والأرقام  الجتماعي،  لل�سمان 
وزارة العمل. وميكن القول اأن هذين النوعني من الأرقام 
حتدث  التي  احلقيقية  العمل  ا�سابات  حجم  يعك�سان  ل 
يف �سوق العمل، وعادة ما يختلف الرقمني الح�سائيني 
عن بع�سها البع�ض، اإذ اأن اأرقام املوؤ�س�سة العامة لل�سمان 
الجتماعي تقت�سر على العاملني امل�سرتكني يف املوؤ�س�سة 
وهم ي�سكلون ما ن�سبته 55 -60% من العاملني يف الأردن، 
اأن تغطي جميع  ارقام وزارة العمل يفرت�ض  اأن  يف حني 
كانوا م�سرتكني يف  ان  النظر  بغ�ض  الأردن  العاملني يف 

موؤ�س�سة ال�سمان الجتماعي اأم ل.
تفيد اأرقام املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي لل�سنوات 
اخلم�ض املا�سية اأن موؤ�سر ا�سابات العمل لكل الف عامل 
هذا  فيه  �سجل  الذي  الوقت  ففي  م�ستمر،  تراجع  يف 
املوؤ�سر 2.5 بالأف عام 2005 فاإنه تراجع اىل 2.0 بالألف 
يف عام 2010، وهذا اجتاه ايجابي. واجلدول اأدناه يو�سح 

هذه ال�سابات. 
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ال اأن هذا الجتاه اليجابي ملوؤ�سر ا�سابات العمل ح�سب 
ما  مع  يتعار�ض  الجتماعي  لل�سمان  العامة  املوؤ�س�سة 
ت�سري  التي  العمل  وزارة  التفتي�ض يف  به مديرية  ت�سرح 
العمل  اإجمايل حوادث وا�سابات  ازدياد   اإح�ساءاتها اىل 
اإ�سابة عمل و100 حالة  األف  العام 2010  اىل 20  خالل 
وفاة اإىل جانب 1500 حالة عجز كلي، ت�سببت يف خ�سارة 

القت�ساد الوطني ما يقارب 80 مليون دينار اردين.

العامة  للموؤ�س�سة  التف�سيلية  الح�سائيات  وح�سب 
الح�سائيات  وهي   ،2010 لعام  الجتماعي  لل�سمان 
العمل  ا�سابات  من  باملائة   41 فاإن  املتاحة،  الوحيدة 
حتدث يف قطاع ال�سناعات التحويلية، يليها قطاع جتارة 
التجزئة بن�سبة 11.9 باملائة، ثم قطاع الإن�ساءات بن�سبة 
11.7 باملائة، يليها قطاع ال�سياحة بن�سبة 9.4 باملائة، ثم 
قطاع اإمدادات الكهرباء والغاز واملاء بن�سبة 3.6 باملائة ثم 
باملائة،   3.2 بن�سبة  والت�سالت  والتخزين  النقل  قطاع 
القت�سادية  القطاعات  على  ال�سابات  باقي  وتتوزع 

الأخرى. 

وحوادث  ا�سابات  عدد  اأن  التقرير  اعداد  فريق  ويرى 
العمل تزيد عن الأرقام اأعاله �سواء عند موؤ�س�سة ال�سمان 
الجتماعي اأو وزارة العمل، ويعود ذلك للعديد من الأ�سباب 
اأهمها جلوء بع�ض اأ�سحاب العمل على التهرب من ت�سجيل 
البع�ض يتهرب  اأن  ، كما  التي تقع يف من�ساآتهم  الإ�سابات 
من الت�سجيل لتاليف حتمل التكاليف املادية املرتتبة عليه 
كعقوبات لعدم اللتزام بتطبيق �سروط ال�سحة وال�سالمة 
العامة، كذلك هنالك ع�سرات اآلف من العاملني يعملون 
يف من�ساآت �سغرية وحرفية ويف القطاع غري املنظم، وهم ل 

يبلغون عادة عن ا�سابات العمل.

فكانت  العمل،  وحوادث  اأ�سابات  بنوع  يتعلق  فيما  اأما 
اجلروح  تالها  باملائة،   32.96 ن�سبة  اأعلى  الر�سو�ض 
ثم  باملائة،   11.1 بن�سبة  الك�سور  ثم  باملائة،   26.5 بن�سبة 
وتوزعت  باملائة،   7.8 بن�سبة  واللتواء  واخللع  اجلزع 
التيار  واآثار  بالعني  غريبة  اج�سام  على  ال�سابات  باقي 
وبرت  داخلية  اأع�ساء  و�سربات  و�سدمات  الكهربائي 

وا�ستئ�سال وت�سممات.    
خالل  العمل  وحوادث  ا�سابات  اأ�سباب  بخ�سو�ض  اأما 
الناجمة  للحوادث  ن�سبة  اأعلى  كانت  فقد   2010 عام 
املواد  تالها  باملائة،   44 بن�سبة  الأ�سياء"  "�سقوط  عن 
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واملاكنات"  "الآلت  ثم  باملائة،   27.6 بن�سبة  الكيماوية 
بن�سبة 12.1 باملائة، تالها "و�سائل النقل ومعدات الرفع" 
"ادوات  على  الأ�سباب  باقي  وتوزعت  باملائة   7.5 بن�سبة 
وال�سطدام  الأ�سياء  على  و"ال�سري  اليدوي"  العمل 

فيها" و"�سقوط الأ�سخا�ض" .

املحلية  الب�سرية  للموارد  هدرا  العمل  اإ�سابات  وت�سكل 
واملالية، ملا يرتتب على موؤ�س�سات الدولة من م�سوؤوليات 
والتزامات عالج واإعادة تاأهيل امل�سابني اجتماعيا ونف�سيا 
وحالتهم  تتنا�سب  لهم  جديدة  عمل  فر�ض  واإيجاد 

ال�سحية والنف�سية. 
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اخلال�صة والتو�صيات:
امل�ستوى  على  الأردن  اأن  اىل  الإ�سارة  ميكن  اخلتام  يف 
الواردة  املعايري  بغالبية  ن�سبي  ب�سكل  يلتزم  الت�سريعي 
بال�سحة  العالقة  ذات  الدولية  واملعايري   التفاقيات  يف 
اتفاقيات  على  ي�سادق  مل  اأنه  مع  املهنية،  وال�سالمة 
منظمة العمل الدولية الأ�سا�سية ذات العالقة بال�سحة 
وال�سالمة املهنية، ال اأن م�ستوى تطبيق م�سامني هذه 
الواقع  اأر�ض  على  والت�سريعات  والتفاقيات  املعايري 
متوا�سع، ويعود ذلك اىل جملة من الأ�سباب، لعل اأهمها 
بتطبيق  العمل  اأ�سحاب  غالبية  واهتمام  وعي  غياب 
اىل  املهنية،  وال�سالمة  لل�سحة  الأ�سا�سية  ال�سروط 
اأهمية  على  وعمليا  نظريا  العاملني  تدريب  عدم  جانب 
ا�ستخدام اأ�ساليب واأدوات ال�سحة وال�سالمة املهنية، اىل 
تطبيق  مبتابعة  املعنية  احلكومية  الدارة  �سعف  جانب 
املوؤ�س�سات  جميع  يف  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة  �سروط 

الكبرية واملتو�سطة وال�سغرية.

وا�ستنادا اىل ما جاء يف هذا التقرير فاإن التقرير يقدم 
حت�سني  بها  الأخذ  �ساأن  من  التي  التو�سيات  من  جملة 

بيئة العمل يف الأردن لتكون بيئة عمل اآمنة:

وجه  وعلى  العاملني  لدى  العام  الوعي  زيادة   .1
اإ�سابات  فيها  تكرث  التي  القطاعات  يف  اخل�سو�ض 
التحويلية  ال�سناعات  قطاع  مقدمتها  ويف  العمل 

والكيماوية والإن�ساءات والكهرباء. 
ت�سديد العقوبات يف الت�سريعات الأردنية على من�ساآت   .2

وال�سالمة  ال�سحة  ب�سروط  امللتزمة  غري  الأعمال 
املهنية. 

زيادة  جتاه  الأعمال  من�ساآت  داخل  الإدارة  تطوير   .3
لل�سحة  احلديثة  الأ�ساليب  بتطبيق  اهتمامها 

وال�سالمة املهنية.
العامة  املفت�سني يف وزارة العمل واملوؤ�س�سة  زيادة عدد   .4
جمال  يف  مهاراتهم  وتطوير  الجتماعي  لل�سمان 
يف  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة  معايري  على  التفتي�ض 

املن�ساآت العاملة يف الأردن. 
لإلزام  والتفتي�ض  واملتابعة  الرقابة  جهود  تكثيف   .5
ال�سحة  اأدوات  ل�ستخدام  الوقود  توزيع  حمطات 
خا�سة  كمامات  ا�ستخدام  مثل  املهنية  وال�سالمة 

تخفف من اآثار الأبخرة. 
على  لالإنفاق  ال�سركات  اأرباح  من  جزء  تخ�سي�ض   .6

برامج ال�سحة وال�سالمة املهنية.
ذات  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقيات  على  امل�سادقة   .7
يف  واملتمثلة  املهنية  وال�سالمة  بال�سحة  العالقة 
اتفاقية ال�سالمة وال�سحة املهنية رقم 155، واتفاقية 
ال�سالمة  واتفاقية  املهنية رقم 161،  ال�سحة  خدمات 

يف ا�ستعمال املواد الكيميائية رقم 170.


