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مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ تأسست كدار دراﺳﺎت وأﺑﺤﺎث ودار
قياس رأي عام في عام  ،2003يعمل 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.
مؤسسة فريدريش إيبرت ()FES
مؤسسة ألمانية غير ربحية ،تقوم على مبادئ الديمقراطية االجتماعية،
تأسست في عام  1925وافتتحت مكتبها في عمان سنة ،1986
وتهدف لدعم الفعاليات السياسية والمنظمات غير الحكومية في
مساعيها لالصالح وللمشاركة الفعالة في الحياة السياسية على
جميع مستوياتها ومساعدة صانعي القرار االقتصادي واالجتماعي
للتغلب على تحديات العولمة وإيجاد الحلول المؤدية إلى العدالة
االجتماعية واالستقرار .كما تهدف الى مساعدة المؤسسات النسائية
في جهودها من أجل تحسين مستوى مشاركة المرأة ومساواة النوع
االجتماعي في الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية.
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 ومؤسسة فريدرش ايبرت غير
مسؤولين عن تصريحات الجهات األخرى الواردة في سياق التقرير.
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 .1المقدمة والسياق
بموجب قوانين الصحة
والسالمة في العمل،
يتحمل أصحاب العمل
مسؤولية ،بقدر ما هو
ممكن عمليا ،للحفاظ على
عمالهم ،ليسوا آمنين
فحسب ،بل يتمتعون
بصحة جيدة أيضا.

يقضــي معظــم العمــال كل يــوم ثمانــي ســاعات علــى األقــل
فــي مــكان العمــل ،أكان ذلــك فــي المزرعــة أو المكتــب أو
المصنــع أو غيرهــا ،لذلــك؛ فإنــه ينبغــي أن تكــون بيئــات
العمــل آمنــة صحيــا ،لكــن ذلــك ليــس هــو حــال الكثيــر مــن
العمــال فــي العالــم ،ففــي كل يــوم ،يواجــه العمــال كثيــر ًا
مــن المخاطــر الصحيــة والنفســية ،مثــل :الغبــار ،الغــازات،
الضجيــج ،االهتــزاز ،درجــات الحــرارة الشــديدة ،ويتعرضــون
لضغوطــات نفســية مثــل اإلهانــة ،عــدم الشــعور بالرضــا،
وغيرهــا مــن المخاطــر التــي تهــدد ســامة العمــال وصحتهم
المهنيــة.
بموجــب قوانيــن الصحــة والســامة فــي العمــل ،يتحمــل
أصحــاب العمــل مســؤولية ،بقــدر مــا هــو ممكــن عمليــا،
للحفــاظ علــى عمالهــم ،ليســوا آمنيــن فحســب ،بــل
يتمتعــون بصحــة جيــدة أيضــا .وهــذا يعنــي التفكيــر فــي
كيفيــة التخلــص مــن المخاطــر المهنيــة أو عزلهــا أو إدارتهــا.
لســوء الحــظ ،إن بعــض أصحــاب العمــل يأخــذون علــى
عاتقهــم القليــل مــن المســؤولية تجــاه حمايــة ســامة
وصحــة العمــال .والواقــع أن الكثيــر مــن أصحــاب العمــل
ال يعرفــون بالضبــط مســؤوليتهم األخالقيــة والقانونيــة
لحمايــة العمــال.
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لكــن كنتيجــة للمخاطــر المتعــددة التــي يتعــرض لهــا
العمــال ،ولنقــص االنتبــاه الــذي يتــم إعطــاؤه للســامة
والصحــة المهنيــة فــي بيئــات العمــل ،فــإن الحــوادث
واألمــراض المرتبطــة بالعمــل شــائعة فــي جميــع أنحــاء
العالــم.
وكان مجــيء جائحــة كورونــا عاصفــة ضربــت األوضــاع
الصحيــة فــي مختلــف بلــدان العالــم ورفعــت معهــا غطــاء
كان قــد ســتر ثغــرات عديــدة فــي تطبيــق إجــراءات الســامة
والصحــة المهنيــة فــي المنشــآت االقتصاديــة ،وعــن تقصيــر
واضــح فــي تطبيــق معاييرهــا المتعــارف عليهــا دوليــا
ومحليــا.

ورغــم أن تأثيــرات الجائحــة كانــت ســلبية علــى مختلــف
الصعــد االقتصاديــة واالجتماعيــة ،إال أنهــا لفتــت االنتبــاه
إلــى ضــرورة احتــرام معاييــر الســامة والصحــة المهنيــة
التــي كانــت تتســم بالضعــف قبــل الجائحــة ،كمــا شــجعت
العامليــن والعامــات علــى تطبيــق تدابيــر للحفــاظ علــى
صحتهــم وســامتهم مــن خــال االلتــزام باســتخدام
اإلجــراءات الوقائيــة الالزمــة.
وفــي هــذا اإلطــار ،يصــدر المرصــد العمالــي األردنــي التابــع
لمركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة والمعلوماتيــة،
وبالتعــاون مــع مؤسســة فريدرتــش ايبــرت األلمانيــة ،ورقــة
تقديــر موقــف بمناســبة اليــوم العالمــي للســامة والصحــة
المهنيــة لتتبــع واقــع االلتــزام بمعاييرهــا فــي ســوق العمــل
األردنــي.

السالمة والصحة المهنية عالميا

•تعــد الســامة والصحــة المهنيــة أحــد معاييــر العمــل
الالئــق ،وهــي جــزء أساســي مــن الحقــوق والمبــادئ
األساســية فــي العمــل ،وتعتبــر أحــد معاييــر العمــل
المرضيــة والعادلــة التــي نصــت عليهــا التشــريعات
العالميــة لحقــوق اإلنســان .وإلــى جانــب المحافظــة
علــى واحــد مــن أهــم حقــوق اإلنســان المتمثــل في الحق
فــي الحيــاة والتمتــع بأعلــى مســتوى صحــي ممكن ،يعد
الحفــاظ علــى مســتوى متقــدم مــن الســامة والصحــة
المهنيــة للعامليــن والعامــات ،أحــد معاييــر وأهــداف
التنميــة المســتدامة  ،2030وتعزيــز اإلنتاجيــة ،باعتبــار
المــوارد البشــرية ثــروة وطنيــة ،مــن شــأنه الحفــاظ
عليهــا ،والمحافظــة علــى المــوارد البشــرية الماهــرة
والكفــؤة ،وذلــك مــن خــال تقليــل الوقــت المفقــود مــن
العمليــة اإلنتاجيــة ،وتخفيــض الكلــف المباشــرة وغيــر
المباشــرة إلصابــات العمــل ،وتخفيــف العــبء علــى
الخدمــات العالجيــة ،ممــا يدفــع باتجــاه تعزيــز عمليــة
التنميــة.

•اعتمــدت منظمــة العمــل الدوليــة أكثــر مــن  40معيــار
عمــل دولــي ذات عالقــة بالســامة والصحــة المهنيــة ،1
فــي إطــار  16اتفاقيــة دوليــة لهــذا الموضــوع ،ومــا يزيــد
عنهــا علــى شــكل توصيــات ،األمر الــذي يعكس األهمية
الكبيــرة لموضــوع الســامة والصحــة المهنيــة .وقــد
صــادق األردن علــى ثــاث اتفاقيــات منهــا فقــط ،وهــي:
االتفاقيــة المتعلقــة بالوقايــة مــن اآلالت رقــم ،119
واالتفاقيــة المتعلقــة بالقواعــد الصحيــة فــي التجــارة
والمكاتــب رقــم  ،120واالتفاقيــة المتعلقــة بالفحــص
الطبــي لألحــداث (للعمــل تحــت ســطح األرض) رقــم
 ،124فيمــا لــم يصــادق األردن حتــى اآلن علــى عــدد
مــن االتفاقيــات األساســية المتعلقــة بهــذا الشــأن،
ومنهــا اتفاقيــة الســامة والصحــة المهنيــة رقــم ،155
واتفاقيــة خدمــات الصحــة المهنيــة رقــم  ،161واتفاقيــة
الســامة فــي اســتعمال المــواد الكيميائيــة رقــم ،170
واتفاقيــة اإلطــار الترويجــي للســامة والصحــة المهنيــة
2
رقــم .187

 1دائرة معايير العمال الدولية بشأن الصحة والسالمة المهنية /منظمة العمل الدولية:
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/occupational-safety-and-health/lang--en/index.htm
 2ورقة سياسات “نحو زيادة فاعلية تفتيش العمل في األردن” مركز الفيينق للدراسات 2021
https://bit.ly/32rVQI1
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•تنســجم مضاميــن التشــريعات األردنيــة المتعلقــة
بشــروط الســامة والصحــة المهنيــة بشــكل نســبي
مــع المعاييــر الدوليــة ذات العالقــة ،حيث نص الدســتور
األردنــي فــي المــادة ( )23منــه علــى ضــرورة إخضــاع
منشــآت األعمــال للقواعــد الصحيــة ،3وتضمنــت
قوانيــن العمــل رقــم ( )8لســنة  1996وتعديالتــه،
والضمــان االجتماعــي رقــم ( )1لســنة  ،2014والصحــة
العامــة رقــم ( )47لســنة  ،2008العديــد مــن المعاييــر
المتعلقــة بالصحــة والســامة المهنيــة ،إلــى جانــب
العديــد مــن األنظمــة والتعليمــات والقــرارات ذات
العالقــة التــي تناولــت تفاصيــل هــذه القوانيــن ،وأبرزهــا
تعليمــات شــروط وتدابيــر الســامة والصحــة المهنيــة
فــي مواقــع العمــل الزراعــي الــذي صــدر بمقتضــى
أحــكام المادتيــن ( )17و( )11مــن نظــام عمــال الزراعــة
4
رقــم  19لســنة .2021
•علــى الرغــم مــن ورود نصــوص قانونية في التشــريعات
األردنيــة تتعلــق بالســامة والصحــة المهنيــة ،إال أن
هنــاك تفاوتــا كبيــرا فــي مســتويات تطبيقهــا الــواردة
فــي التشــريعات األردنيــة ذات العالقــة بمنشــآت

األعمــال ،حيــث أن مســتويات تطبيقهــا جيــدة فــي
غالبيــة المنشــآت الكبيــرة ،بينمــا هــي متوســطة
فــي المنشــآت المتوســطة ومتدنيــة فــي المنشــآت
الصغيــرة ،إذ أن العمــل فــي مجــال الســامة والصحــة
المهنيــة يتــم التعامــل معــه بشــكل غيــر مهنــي (غيــر
علمــي) ،ويتــم التعامــل مــع متطلباتهــا بشــكل جزئــي
(انتقائــي) ،وليــس بمنظــور شــمولي ،وهــذا يعــود الــى
أن عمليــات الرقابــة الرســمية غيــر فعالــة فــي منشــآت
5
األعمــال المتوســطة والصغيــرة.
•العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي الفصــل التاســع
مــن قانــون العمــل (الســامة والصحــة المهنيــة) غيــر
رادعــة مقابــل التكاليــف المترتبــة علــى االلتــزام بتطبيــق
القانــون ،فعلــى ســبيل المثــال تبلــغ قيمــة العقوبــات
علــى المخالفيــن غرامــات ماليــة تُــراوح بيــن ()500 - 100
دينــار .فــي المقابــل فــإن تكلفــة أيــة إجــراءات فنيــة أو
هندســية فــي مــكان العمــل لحمايــة صحــة وســامة
العمــال أعلــى مــن ذلــك ،مــا يــؤدي الــى تفضيــل أصحــاب
األعمــال دفــع الغرامــة ،علــى أن يفكــر فــي تنفيــذ
6
اإلجــراءات الحمائيــة.

 3المادة  23من الدستور األردني https://bit.ly/3uqTNmg
 4تعليمــات إجــراء التفتيــش علــى النشــاط الزراعــيhttps://lob.gov.jo/?v=1.14&url=ar/LegislationDetails?LegislationID:249,LegislationType:5, ،2021 ،
isMod:false
 5جلسة خبراء حول الصحة والسالمة المهنية في األردن -مركز الفينيق للدراسات شهر تشرين الثاني 2020
https://www.facebook.com/134922773216289/videos/3422148201165865
 6مرجع سابق
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السالمة والصحة المهنية النفسية
•أثــارت قصــة العاملــة حمــدة التــي قضــت فــي أحــد
معامــل منطقــة األزرق فــي محافظــة الزرقــاء فــي
تشــرين الثانــي نتيجــة العنــف النفســي اتجاههــا
وتعنيفهــا لفظيــ ًا مــن قبــل صاحــب العمــل 7ملــف
الصحــة النفســية وتــم فتحــه إلــى المــأ باعتبــاره جــزءا
مهمــا مــن الصحــة والســامة المهنيــة فــي أماكــن
العمــل ،إذ تخلــو تشــريعات األردن مــن الســامة
النفســية فــي بيئــة العمــل ،باعتبارهــا جــزءا مــن معاييــر
العمــل الالئــق.
•كمــا أن بيئــات العمــل فــي األردن في مختلف القطاعات
تفتقــر إلــى الفحــص النفســي الــدوري ،أو مراعــاة الجانب
النفسي من أجل الحفاظ على صحة العمال النفسية،
إذ أن أصحــاب العمــل ال يعطــون الصحــة النفســية
أهميــة  8علــى الرغــم مــن أن العديــد مــن الدراســات
وجــدت أن أمــراض الصحــة النفســية واالكتئاب تأتي من
ضغــط العمــل بمــا فــي ذلــك ســاعات العمــل الطويلــة
وعــدم التــوازن بيــن الجهــد والمكافــأة ،وعــدم التقديــر
وعــدم الرضــا الوظيفــي والتمييــز والعالقــات الســيئة
9
فــي بيئــة العمــل ،وغيرهــا.
•وممــا يؤكــد الحاجــة الماســة إلــى مراعــاة الســامة
والصحــة النفســية فــي بيئــة العمــل ،باعتبارهــا جــزءا
مهمــا مــن الســامة والصحــة المهنيــة أنــه يمكــن
الرتفــاع معــدالت البطالــة ،وبخاصــة فــي غيــاب
تدابيــر الحمايــة االجتماعيــة المالئمــة ،أن يؤثــر ســلبا
علــى الصحــة النفســية للعمــال  ، 10إذ وصلــت نســبة
البطالــة فــي األردن إلــى  % 23.3فــي الربــع الرابــع مــن

عــام  ،11 2021وهــي مرشــحة للزيــادة فــي ظــل عــدم
إنتــاج فــرص عمــل جديــدة وخلــق مشــاريع إنتاجيــة
12
ترفــد االقتصــاد بقيــم مضافــة.
•وفــي حــال اســتمرت المؤسســات فــي إهمــال الصحــة
النفســية فــي بيئــة العمــل ،فذلــك يمكــن أن يــؤدي إلــى
الضــرر بأصحــاب العمــل أيضــا مــن خــال ارتفــاع نســبة
الغيــاب عــن العمــل وحركــة تبديــل العمــال ،وكذلــك
عالقــات العمــل الصعبــة التــي قــد تــؤدي إلــى تراجــع
فــي النمــو االقتصــادي ،وبالتالــي زيــادة نســبة البطالــة.
13

النســاء والســامة والصحة المهنية
•لــدى النســاء والرجــال تجــارب مختلفــة عندمــا يتعلــق
األمــر بالســامة والصحــة المهنيــة ،حيــث يواجهــون
مخاطــر ومشــاكل صحيــة تتفاعــل بشــكل مختلــف مــع
ظــروف عملهــم ،كمــا ولديهــم تجــارب مختلفــة فيمــا
يتعلــق بالتدابيــر الوقائيــة واالســتجابة (مثــل التدريــب
والتعويــض ومــا إلــى ذلــك) .فتتفاعــل أجســاد النســاء
والرجــال بشــكل مختلــف مــع ظــروف العمــل ،حتــى
عندمــا يــؤدي الرجــال والنســاء نفــس المهــام بالضبط،
فــإن االختالفــات فــي الشــكل ومتوســط أبعــاد الجســم
بيــن الجنســين يعنــي أن معــدات وأدوات العمــل
المصممــة للرجــال يجــب أن تكــون مختلفــة عــن تلــك
المصممــة للنســاء 14 ،وللمزيــد مــن االســتيضاح فــي
دراســة فندقيــة وجــدوا عربــات اإلمــداد التــي صممــت
ً
ثقيلــة جــدا ،وكانــت قضبــان الدفــع مرتفعــة
كانــت
جــدا بالنســبة لمعظــم عامــات النظافــة اإلنــاث،
نظــر ًا ألنهــا صممــت لمتوســطي الطــول الذكــور فــي
أوروبــا ،وقــد تكــون هــذه الصعوبــات حاضــرة بشــكل
خــاص عندمــا تدخــل المــرأة وظائــف يقــوم بهــا الرجــال
15
تقليديــ ًا .

 7كتكت،مــراد وعبــد الصمــد ،نديــم ،المرصــد العمالــي األردنــي ،وفــاة الخياطــة حمــدة ..كواليــس يرويهــا زوجهــا ،2021 ،وفــاة الخياطــة حمــدة ..كواليــس يرويهــا
زوجهــا ()labor-watch.net
 8المــادة الملــكاوي ،أحمــد وأبــو قــورة ،نــدى ،المرصــد العمالــي األردنــي ،اليــوم العالمــي للصحــة النفســية ..كيــف تســتقبل بيئــة العمــل المرضــى النفســيين؟،2021 ،
باليــوم العالمــي للصحــة النفســية ..كيــف تســتقبل بيئــة العمل المرضــى النفســيين؟ ()labor-watch.net
 9دراسة بعنوان ضغوطات مكان العمل ،منظمة العمل الدولية،2016 ،
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_466547.pdf
 10المصدر السابق
 11التقرير السنوي لدائرة اإلحصاءات العامة% 23.3 ،2021 ،معدل البطالة خالل الربع الرابع من عام  – 2021دائرة اإلحصاءات العامة ()dos.gov.jo
 12دراســة بعنــوان ضغوطــات مــكان العمــل ،منظمــة العمــل الدوليــةhttps://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/--- ، 2016 ،
safework/documents/publication/wcms_466547.pdf
 13المصدر السابق
 14دراسة سالمة المرأة في بيئة العمل ،مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتيةhttps://bit.ly/3vYYweD،1202 ،
15
WHO World Health Organization (7102): Building healthy and equitable workplaces for women and men, workers’ health series

7

السالمة والصحة المهنية في األردن

•تعمــل العديــد مــن النســاء فــي األردن فــي مهــن قــد
تعــرض ســامتهن للخطــر ،إال أن أوضــاع الســامة
المهنيــة للمــرأة العاملــة مــا زالــت مترديــة ،حيــث أن
نســبة كبيــرة مــن العامــات تعملــن فــي مهــن شــاقة
وخطــرة ،مــن أبرزهــا العمــل فــي المصانع وفــي القطاع
الزراعــي اللــذان ال يوفــران للرجــال والنســاء علــى حــد
ســواء كل أشــكال الحمايــة االجتماعيــة المطلوبــة.
•هنــاك مــن يعتقــد أن العمــل المهنــي فــي مكتــب
مريــح وآمــن وخــال مــن المخاطــر ،ولكــن توجــد العديــد
مــن هــذه المخاطـٍـر التــي تؤثــر علــى الســامة والصحــة
المهنيــة حــول هــذه المكاتــب ،حيــث أن هنــاك العديــد
مــن اإلصابــات أو المشــاكل الصحيــة المتعلقــة
بالعمــل فــي قطــاع العمــل المنظــم ،كمــا وتتعــدد
أنــواع اإلصابــات المهنيــة التــي تحــدث بســبب قضــاء
الوقــت علــى كرســي المكتــب ،ممــا يتســبب بالعديــد
مــن األوجــاع واآلالم جـرّاء عــادات العمــل التــي ّ
يتبعنهــا،
وبيئــة العمــل غيــر المناســبة التــي يعملــن بهــا ،كمــا
ال تختلــف كثيــرا إصابــات العمــل بالنســبة للنســاء
صاحبــات األعمــال عنهــا بالنســبة للنســاء فــي قطــاع
العمــل المنظــم ،حيــث أن غالبيتهــا أمــراض تصيبهــن
بســبب قلــة الحركــة فــي الغالــب والجلــوس علــى
ّ
وتمثلــت بــآالم أســفل الظهــر المزمنــة
المكاتــب،
واالنــزالق الغضروفــي ،إجهــاد العينيــن ،تص ّلــب الرقبــة
وآالم الرســغ ،إضافـ ً
ـة إلــى تلــك الناتجــة بســبب القلــق
والتوتــر ،وغيرهــا.

•وأمــا فيمــا يتعلق بتدريب النســاء على حماية أنفســهن
مــن األضــرار وتحســين صحتهــن ،يشــار إلــى النســاء
العامــات يعانيــن مــن نقــص التدريــب ،إذ أنهــن يأخــذن
دورات تدريبيــة فــور التحاقهــن بالعمــل فــي المصانــع،
علــى ســبيل المثــال ،ولكــن هــذه الــدورات تكــون علــى
اســتخدام اآلالت لضمــان ســير العمــل ،وليــس علــى
شــروط ومعــدات وآليــات الســامة والصحــة المهنيــة
فــي بيئــة العمــل ،وربمــا يفســر هــذا األمــر انتشــار
ظاهــرة تعــرض العامــات فــي المصانــع األردنيــة إلــى
مخاطــر الســامة والصحــة المهنيــة الناجمــة عــن عــدم
الدرايــة فــي التعامــل مــع مــواد كيمائيــة بســيطة أو
16
آليــات.
•تدريــب العامــات علــى مبــادئ الســامة والصحــة
المهنيــة وتثقيفهــن يحميهــن ويعطيهــن فرصــة
للوقايــة مــن جميــع األمــراض واإلصابــات المتعلقــة
بالعمــل (المهنيــة) ،كمــا تشــير بعــض الدراســات
الــى أن التدريــب لمــرة واحــدة ال يكفــي ،بــل يجــب تكــرار
التدريــب مــع تغييــر األمثلــة العمليــة مــن حيــن آلخــر،
علــى أن تُبرهــن كل عاملــة أن الرســالة قــد اتضحــت
ّ
تتلقــى العامــات التدريــب فيمــا
لهــا ،فــا غنــى مــن أن
يتعلــق بحقــوق الموظفــات ومســؤولياتهن وكيفيــة
التصــرف فــي الحــاالت الطارئــة والتعامــل مــع المعــدات
بصــورة آمنــة  ، 17وكيفيــة اســتخدام معــدات الوقايــة
الشــخصية ،وطريقــة التعامــل مــع المــواد الخطــرة
18
وطريقــة نقلهــا.

ّ
سخان بمصنع بالكورة ()labor-watch.net
 16المرصد العمالي األردني ،إصابة  16عاملة بانفجار سخان بمصنع بالكورة ،2022 ،إصابة  16عاملة بانفجار
 17الملكاوي ،أحمد ،تفاصيل اختناق عامالت مصنع السرحان ،2022 ،تفاصيل اختناق عامالت مصنع السرحان
 18اللجنــة الدوليــة للصحــة المهنيــة ( :)2021إعــداد بيئــة عمــل آمنــة وصحيــة ،دليــل الســامة والصحــة المهنيــة لرجال األعمــال وأصحاب المؤسســات والمديرين،
اللجنــة العلميــة للتنميــة والصحــة المهنية ،إصــدار رقم 4
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بيانات
•وفقــ ًا إلحصائيــات المؤسســة العامــة للضمــان
االجتماعــي ،انخفــض عــدد حــوادث العمــل واألمــراض
المهنيــة فــي عام  2020لمشــتركي المؤسســة إلى9102
مقابــل  10072حادثــا ومرضــا مهنيــا فــي عــام ،2019
بانخفــاض مقــداره ( . )%9.6إال أن نســبة ومعــدالت
االصابــات البليغــة والمتمثلــة فــي الوفيــات االصابيــة
وإصابــات العجــز الدائــم مــا زالــت مرتفعــة .ويعــد قطــاع
الصناعــات التحويليــة األكثــر هشاشــة فــي تطبيــق
معاييــر الصحــة والســامة المهنيــة ،يشــكل %31
مــن إجمالــي إصابــات العمــل لعــام  ،2020يليــه قطــاع
(الصحــة والعمــل االجتماعــي) ليشــكل مــا نســبته
 ،%15.4مشــكال تقدمــا عــن قطــاع تجــارة الجملــة
والتجزئــة الــذي كان عــام  2019فــي المرتبــة الثانيــة
بنســبة  %17.1وأتــى هــذا العــام بنســبة  .%14.8ويعــد
«ســقوط األشــخاص» المســبب الرئيســي وراء وقــوع
إصابــات العمــل المعتمــدة لــدى المؤسســة لعــام
 2020بنســبة  %27.9تليــه اإلصابــات بســبب « عوامــل
أخــر ى» و «أدوات العمــل اليــدوي» بنســبة %14.9
19
و  % 11.6علــى التوالــي.
•هنالــك تراجــع رقمــي فــي أعــداد حــوادث وإصابــات
العمــل ،إذ أن أعــدادا كبيــرة مــن إدارات منشــآت
األعمــال ،ال تقــوم باإلبــاغ عــن جميــع حــوادث إصابــات
العمــل التــي تحــدث فيهــا ،تفاديــا لخضوعهــا لزيــادة
اقتطاعــات الصحــة والســامة المهنيــة للمؤسســة
العامــة للضمــان االجتماعــي نحــو  ، %2وذلــك بعــد
مــا بــدأت المؤسســة منــذ أكثــر مــن خمــس ســنوات
بتفعيــل المــادة رقــم  16مــن نظــام المنافــع التأمينيــة
للمؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي رقــم 23

19
20
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لســنة  2020وتعديالتــه  ، 20التــي توجــب زيــادة نســبة
اشــتراكات تأميــن إصابــات العمــل علــى المنشــآت
غيــر الملتزمــة بقواعــد وشــروط الســامة والصحــة
المهنيــة.
•بلــغ عــدد الوفيــات الناجمــة عــن إصابــات العمــل
مــن المســجلين فــي المؤسســة العامــة للضمــان
االجتماعــي  138حالــة وفــاة خــال عــام  ،2020منهــا 10
حــاالت لنســاء ،و 14حالــة لعمــال مهاجريــن.
•ال تتوافــر قواعــد بيانــات إحصائيــة شــاملة ودقيقــة
حــول حــوادث وإصابــات العمــل واألمــراض المهنيــة
المختلفــة التــي تحــدث فــي األردن ،باســتثناء
اإلحصائيــات الصــادرة عــن المؤسســة العامة للضمان
االجتماعــي ،التــي تغطــي الحــوادث واإلصابــات التــي
تحــدث فــي المؤسســات التــي تســجل العامليــن لديهــا
فــي مؤسســة الضمــان االجتماعــي ،وهــم يشــكلون
مــا يقــارب  %53مــن مجمــل القــوى العاملــة فــي
األردن .ومــن المعــروف أن هنالــك حــوادث وإصابــات
عمــل تحــدث للعامليــن وفــق أســس غيــر منظمــة
وغيــر المســجلين فــي المؤسســة العامــة للضمــان
االجتماعــي ،أو الخاضعيــن لنظــام التقاعــد العســكري،
أو التقاعــد المدنــي ،وبالتالــي فــإن المؤشــرات الرقميــة
التــي توفرهــا المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي
ال تعكــس واقــع حــوادث وإصابــات العمــل واألمــراض
المهنيــة التــي تحــدث علــى أرض الواقــع .والمطلــوب
بهــذا الخصــوص أن تقــوم الحكومــة مــن خــال وزارة
العمــل والجهــات المهنيــة بتطويــر قاعــدة بيانــات
شــاملةلحــوادثوإصابــاتالعمــلواألمــراضالمهنيــة.

التقرير السنوي لمؤسسة الضمان االجتماعيhttps://bit.ly/3rMWMDX ،2020 ،
نظام رقم ( )23لسنة  2020نظام معدل لنظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي https://bit.ly/3OyLFYH
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التوصيات
1.تكثيــف التنســيق بيــن الجهــات الرســمية المنــوط بهــا
ضمــان مســتوى عــال للصحــة والســامة المهنيــة
والمتمثلــة فــي وزارتــي العمــل والصحــة والمؤسســة
العامــة للضمــان االجتماعــي والمديريــة العامــة للدفــاع
المدنــي .إلــى جانــب تفعيــل جهــود التفتيــش التــي تقــوم
بهــا هــذه الجهــات علــى منشــآت األعمــال.
2.ضــرورة التعامــل مــع متطلبــات الصحــة والســامة
المهنيــة بمنظــور شــمولي كنظــام متكامــل الدارة
الســامة والصحــة المهنيــة ،وعلــى جميــع المؤسســات
تطبيــق معاييــر الســامة والصحــة المهنيــة ،وأن تضــع
الخطــط والبرامــج وأن تعيــن مختصيــن وخبــراء فــي
مجــال الصحــة والســامة المهنيــة كجــزء مــن مســؤولية
المؤسســات تجــاه العامليــن فيهــا.
3.تشــديد العقوبــات علــى منشــآت األعمــال التــي تتهــرب
مــن اإلبــاغ عــن إصابــات العمــل لديهــا.
4.ضــرورة إنشــاء قاعــدة بيانــات شــاملة إلصابــات وحــوادث
العمــل ضمــن وزارة العمــل .والجهــات المعنيــة بتطويــر
قاعــدة بيانــات شــاملة لحــوادث وإصابــات العمــل
واألمــراض المهنيــة.
5.ضــرورة تدريــب العمــال علــى كيفيــة الحفــاظ علــى
صحتهــم وســامتهم خــال تعاملهــم مــع اآلالت فــي
أماكــن عملهــم.
6.زيــادة قيمــة الغرامــات المترتبــة علــى مخالفــات الفصــل
التاســع الخاص بالســامة والصحة المهنية من القيمة
الحاليــة ( )500-100وعلــى األقــل مســاواتها بالعقوبــات
األخــرى ( )1000-500دينــار إن لــم يكــن زيادتهــا أيضــا.
7.المصادقــة علــى اتفاقيــات العمــل الدوليــة التاليــة
ذات العالقــة بالســامة والصحــة المهنيــة وعلــى وجــه
الخصــوص:
•اتفاقيــة العمــل الدوليــة رقــم ( )155لســنة 1981
اتفاقيــة الســامة والصحــة المهنيتيــن.
•اتفاقيــة العمــل الدوليــة رقــم ( )161لســنة 1985
اتفاقيــة خدمــات الصحــة المهنيــة.
•اتفاقيــة العمــل الدوليــة رقــم ( )187لســنة 2006
اتفاقيــة اإلطــار الترويجــي للســامة والصحــة
ا لمهنيــة .
•اتفاقيــة العمــل الدوليــة رقــم ( )170لســنة 1990
اتفاقيــة بشــأن الســامة فــي اســتعمال المــواد
الكيميائيــة فــي العمــل.
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•اتفاقيــة العمــل الدوليــة رقــم ( )190لســنة 2018
اتفاقيــة بشــان القضــاء علــى العنــف والتحــرش فــي
بيئــة العمــل.
8.التوســع فــي منظومــة التفتيش اإللكترونــي التي طورتها
وزارة العمــل والتــي تهــدف إلــى التبليــغ عــن اإلصابــات
والحــوادث بشــكل فــوري لتشــمل جميــع المؤسســات
ومختلــف القطاعــات.
9.األخــذ باالعتبــار خصوصيــة المــرأة العاملــة فــي مــكان
العمــل ومــدى إمكانيــة تعرضهــا للخطــر فــي القطاعــات
التــي تعمــل بهــا وباألخــص تلــك التــي ال توفــر ظــروف
عمــل صحيــة قــد يــؤدي إلــى عواقــب وخيمــة عليهــا وعلــى
أســرتها.
	10.ضــرورة التــزام المنشــــآت وأصحــاب األعمــال بتوفيــر
االحتياطــات والتدابيــر الالزمــة لحمايــة العامليــن
والعامــات مــن التعــرض للمخاطــر التــي قــد تنتــج فــي
مــكان العمــل أيــا كان شــكلها ،وهــذا لــن يتــم بمعــزل عــن
زيــادة فعاليــة الرقابــة والتفتيــش وتكثيفهــا فــي أماكــن
العمــل فــي ظــل انتشــار جائحــة كورونــا.
	11.تفعيــل نظــام العنايــه الطبيــة الوقائيــة والعالجيــة
للعمــال فــي المؤسســات لســنة  1998الصــادر بموجــب
قانــون العمــل والمتمثــل بقيــام صاحــب العمــل بالتأكــد
مــن اللياقــة الصحيــة للعامــل قبــل مباشــرة العمــل فــي
المؤسســة ووضــع الترتيبــات الالزمــة إلجــراء الفحوصات
الطبيــة الدوريــة والمهنيــة التخصصيــة والتركيــز علــى
الصحــة النفســية.
	12.االهتمــام بتطبيــق معاييــر الصحــة النفســية فــي أماكــن
العمــل ،وتضمينهــا صراحــة فــي التشــريعات العماليــة.
	13.ضــرورة وضــع معيــار الصحــة النفســية للعامليــن
والعامــات ضمــن أولويــات خطــط المنشــآت بهــدف
النمــو االقتصــادي.
	14.توفيــر المزيــد مــن البيانــات والعمــل التحليلــي لتحديــد
التكلفــة الماليــة لضغــوط العمــل و ُاثــر الصحــة النفســية
علــى العامليــن والعامــات.
	15.توفيــر برامــج تدريبيــة ودورات متخصصــة حــول ســبل
العنايــة بالصحــة النفســية لــدى العمــال فــي األردن.
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