تقرير حول
العاملون في مصفاة البترول  /العقبة
"ظروف عمل صعبة ومخالفات كبيرة في بيئة العمل"

اعداد
المرصد العمالي األردني  /مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

 92آب 9109

يعاين ما يقارب  350عامال يف "مصفاة البًتول األردنية/العقبة" من ظروف عمل صعبة يف العديد من اجلوانب ،إذ مت رصد العديد
من ادلخالفات للقوانني الناظمة لبيئة العمل وشروط الصحة والسالمة ادلهنية ،األمر الذي نتج عنو بيئة عمل غري الئقة.
ومن ابرز النتائج اليت تواجو غالبية العاملني يف ىذه ادلنشاة ،عدم وجود مياه نقية للشرب وال أماكن لالسًتاحات وتناول الطعام خاصة
أن العمل يف "مصفاة البًتول /العقبة" يقوم على نظام الورديات "شفتات" ،اىل جانب ضعف واضح يف توفر واستخدام اساليب
الصحة والسالمة ادلهنية .وقد مت اعداد ىذا التقرير ادلقتضب بعد زيارة ميدانية لفريق "ادلرصد العمايل" دلوقع "مصفاة البًتول
األردنية/العقبة" ،اىل جانب مقابالت مع عشرات العاملني يف الشركة.
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حماية المنشأة اهم من االنسان
ففي رلال الصحة والسالمة ادلهنية وجد فريق "ادلرصد العمايل" العديد من ادلمارسات اليت زبالف معايري الصحة والسالمة ادلهنية
ادلنصوص عليها يف التشريعات األردنية سواء الصادرة عن وزارة العمل أو ادلؤسسة العامة للضمان االجتماعي أو ادلديرية العامة للدفاع
ادلدين ،واليت تتوافق نسبيا مع ادلعايري الدولية ذات العالقة.
فقد تبني أن تطبيق شروط الصحة والسالمة ادلهنية يف شركة مصفاة البًتول /العقبة سيئة للغاية ،وال تتالئم مع ادلتطلبات األساسية
الواجب توفرىا يف موقع عمل مثل مصايف وموانئ البًتول اليت تتعامل مع مواد خطرة وسريعة االشتعال ،وال تتوافق مع معايري الصحة
والسالمة ادلهنية ادلنصوص عليها يف القوانني واألنظمة والتعليمات األردنية الصادرة عن اجلهات الرمسية ذات العالقة.
ويفتقر كذلك موظفي السالمة العامة العاملني يف ادلنشأة ألدوات السالمة الشخصية اخلاصة باإلطفاء مثل :مالبس االطفاء ،و
القفازات ،واجلاكي الواقي "فزت" من احلريق ،وقبعة احلريق ،وحسب ما افاد بعض موظفي السالمة واالطفاء العاملني يف "مصفاة
البًتول /العقبة" أهنم عندما يطالبون بتوفري أدوات الصحة والسالمة ادلهنية اخلاصة حبمايتهم ،يكون رد االدارة أن "ضباية ادلنشأة اىم
من االنسان" .األمر الذي يتعارض مع جوىر معايري الصحة والسالمة ادلهنية األردنية والعادلية ،ويتعارض كذلك مع سياسات الشركة
هبذا اخلصوص وادلدونة نظريا واليت تؤكد على سالمة موظفيها ومنشآهتا وتعتمد شعار "السالمة اوالً".
وتبني كذلك أن غرفة السالمة واالطفاء غري مهيئة للعمل بشكل سليم ،إذ ان درجة احلرارة فيها مرتفعة جدا وال يوجد فيها وسائل
تربيد "مروحة او مكيّف" وكما ىو معروف أن العقبة شديدة احلرارة ،اىل جانب عدم وجود مقاعد جللوس العاملني او حىت لالسًتاحة

وتناول الطعام حيث ان العاملني جيلسون على االرض لتناول وجباهتم او على "حجر الكندرين" او احد الصناديق اخلشبية اليت صبعها
العاملني الستخدامها بديل للكراسي والطاوالت.
ويتوافر يف موقع مصفاة البًتول  /العقبة سيارة لإلطفاء وطفايات للحريق موزعة يف اماكن متنوعة يف موقع العمل ويتم صيانتها دورياً،
اال أن بعض العاملني أشاروا اىل أن ىذه الطفايات حباجة اىل ربديث إذ أن غالبتها قدمية.
وتبني كذلك ان العاملني ادلختصني يف رلال السالمة العامة يف الشركة ال يعملون دبهنتهم األساسية ،إذ تقوم االدارة بتوزيع ىؤالء
العاملني للعمل يف اماكن اخرى ،حبيث يكون ادلسمى الوظيفي "سالمة عامة" ولكنهم يعملون يف مهن أخرى كسائقني او مدخلي
بيانات أو مراقبني أو أي أعمال أخرى يطلبها مسؤوليهم .ويشار اىل ان عملية تدريب العاملني على أداء مهمات السالمة العامة يتم
مرة واحدة عند التعيني يف الوظيفة ،وال يتم ذبديد التدريب بعد ذلك .األمر الذي يتعارض مع مبادى عمل السالمة ادلهنية الذي
يتطلب اخضاع العاملني يف الصحة والسالمة ادلهنية لربامج تدريبية دورية واجراء سبارين على ممارستها.
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واكد العديد من العمال عدم وجود مراوح أو مكيفات داخل العديد من ادلكاتب رغم ارتفاع درجات احلرارة ،وأضافوا أن إدارة
ادلصفاة تقوم بتهديدىم وتعنيفهم عند قيامهم بادلطالبة حبقوقهم العمالية.

أمراض المهنة
يتعرض العاملني يف مصايف البًتول عادة اىل خماطر مهنية خاصة لعل أمهها تعرضهم ألخبرة ادلشتقات النفطية بأنواعها ادلختلفة ،واليت ذلا
تأثريات مرضية خطرية على العاملني يف ىذا اجملال ،اال أن غالبية العاملني يف موقع مصفاة البًتول يف العقبة ال يستخدمون أي ادوات
للوق اية من ذلك او للتخفيف من استنشاق ىذه األخبرة ،وافاد العديد من العاملني أن ادارة الشركة ال تقوم بتوزيع كمامات للتخفيف
من استنشاق ىذه األخبرة ،وتكتفي بتوزيع أحذية واقية "سيفيت" وجاكي واقي "فيزت فسفوري" على صبيع العاملني بشكل دوري.
كذلك يتطلب العمل يف مصايف البًتول عادة أن يقوم العاملني بشرب أكواب من احلليب يوميا للوقاية من بعض االمراض اليت ميكن
أن يتعرض ذلا العاملني يف ىذا النوع من الصناعة ،االّ ان ادارة الشركة ال توفر ذلم ذلك ،وحسب ما افاد بعض العاملني فإن بعض
مسؤوليهم يستهزؤون بطلب العمال حلقهم يف شرب احلليب يوميا بقوذلم "ىل حنضر لكم بقرة".

اصابات العمل
ويتعرض العاملني يف مصفاة البًتول يف العقبة للعديد من اصابات العمل بسبب عدم توفر أساليب وأدوات السالمة ادلهنية ،وركز بعض
العاملني الذين سب مقابلتهم على أن بعض السالمل ادلستخدمة يف عمليات ربميل وتنزيل ادلشتقات النفطية غري آمنة ،والعديد من
العمال سقطوا عنها اثناء عملهم.
وتبني لفريق "ادلرصد العمايل" عدم وجود وحدة طبية يف موقع مصفاة البًتول يف العقبة على الرغم من أن عدد العاملني فيها يقارب
( )350عامال ،وىذا خمالف لنظام العناية الطبية الوقائية والعالجية للعمال يف ادلؤسسات رقم ( )42لسنة  1991والذي يشًتط
وجود وحدة طبية (عيادة) مع طبيب متفرغ يف موقع العمل وممرضني اثنني للمؤسسات اليت يعمل فيها ( 101اىل  )500عامل .اما
صندوق االسعافات األولية فهو متوفر للعاملني يف الوردية الصباحية فقط حسب العديد من العاملني ،وال يتوفر فيو حسب العاملني
سوى القطن والشاش واليود ،األمر الذي يتعارض مع قرار وزير العمل اخلاص بوسائل واجهزة االسعاف الطيب للعمال ،الذ حدد 11
مادة طبية الزمة لالسعافات .واشتكى العديد من العاملني أنو يف حال اصابة احد العاملني غالبا ما يتم نقلة اىل ادلستشفى او عيادة
طبيب الشركة بواسطة سيارة" بك اب" او ينتظر سيارة االسعاف حىت تأيت إن كان االصابة خطرية ،واستذكر العمال أثناء مقابلتهم
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قصص زمالء ذلم دفعوا شبنا غاليا نتيجة عدم وجود وحدة صحية يف موقع العمل ،إذ سقط قبل عامني من اعلى ادلنصة على رأسو
وبقي ينزف حىت وصل سيارة االسعاف متأخرة مما ادى اىل وفاتو ،وعامل آخر بًتت اصابعو قبل ما يقارب العام  ،اشار زمالئو انو
لو مت اسعافو بشكل فوري ألمكن التقليل من ادلضار اليت تعرض ذلا.
ويف موضوع التبليغ عن اصابات العمل ،أكد العديد من العمال ان ىنالك اصابات عمل ال يتم تبليغ مؤسسة الضمان االجتماعي
عنها ،حيث أكدوا ان بعض االداريني يقومون احيانا بإقناع العاملني ادلصابني بأساليب ترغيبيو أو ترىيبية هبدف عدم تسجيل اصاباهتم
كإصابات عمل حىت ال ترتفع نسبة اصابات العمل يف الشركة األمر الذي يًتتب عليو تبعات معنوية ومالية اضافية مثل زيادة
اقتطاعات اشًتاكات الضمان على الشركة ،حال اكتشاف عدم التزامهم بادلعايري ادلعتمدة لدى مؤسسة الضمان االجتماعي.
وأكد العديد من العاملني أنو ال يوجد اسًتاحة يف ادلصفاة ،واهنم يضطرون اىل تناول طعامهم على االرصفة وحبسب وصفهم " فإن
القطط واحلشرات تشاركهم تناول الطعام" .وأضافوا انو ال يوجد مياه نقية ومربدة للشرب ،وحول آلية توفري مياه للشرب يقوم العمال
باالستعانة بادلياه ادلوجودة يف ادلضخات اليت تستخدم لإلطفاء ،حيث يتم استخدامها للشرب ولالستحمام احيانا بسبب حاالت
التعرق الشديدة الناصبة عن ارتفاع درجات احلرارة يف العقبة .ويعد ذلك خمالفة لنص ادلادة ( )11من التعليمات اخلاصة حبماية
العاملني وادلؤسسات من خماطر بيئة العمل الصادرة دبقتضى أحكام ادلادة ( )19من قانون العمل األردين.

توصيات
ويف ضوء ما مت استعراضو اعاله ،فإننا نتقدم جبملة من التوصيات جملموعة من اجلهات على الشكل التايل:
االدارة العامة لمصفاة البترول األردنية :زيادة االىتمام وتشديد الرقابة على آليات العمل يف مصفاة البًتول يف العقبة لضمان تطبيق
السياسات والتعليمات االدارية اخلاصة بالشركة وااللتزام دبعايري الصحة والسالمة ادلهنية ادلعتمدة اردنيا وعادليا ،والعمل على ربسني
وتطوير بيئة العمل وشروط الصحة السالمة ادلهنية فيها.
وزارة العمل :تشديد الرقابة على شروط العمل يف مصفاة البًتول يف العقبة لضمان تطبيق القوانني واألنظمة والتعليمات ادلتعلقة
بشروط العمل وخاصة ادلتعلقة ببيئة العمل والصحة والسالمة ادلهنية.
المديرية العامة للدفاع المدني والمؤسسة العامة للضمان االجتماعي :تشديد الرقابة على تطبيق سياسيات الصحة والسالمة ادلهنية
يف مصفاة البًتول يف العقبة حلمايتها وضباية العاملني فيها.
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