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تقدمي
الأردنية/  البرتول  "م�صفاة  يف  عاماًل   350 يقارب  ما  يعاين 
مت  اإذ  اجلوانب،  من  العديد  يف  �صعبة  عمل  ظروف  العقبة" من 
العمل  لبيئة  الناظمة  للقوانني  املخالفات  من  العديد  ر�صد 
و�صروط ال�صحة وال�صالمة املهنية، الأمر الذي نتج عنه بيئة عمل 

غري لئقة.
ومن اأبرز النتائج التي تواجه غالبية العاملني يف هذه املن�صاأة، عدم 
اأماكن لال�صرتاحات وتناول الطعام  وجود مياه نقية لل�صرب ول 
البرتول /العقبة" يقوم على نظام  "م�صفاة  العمل يف  اأن  خا�صة 
وا�صتخدام  توفر  وا�صح يف  اإىل جانب �صعف  "�صفتات"،  الورديات 
التقرير  هذا  اإعداد  مت  وقد  املهنية.  وال�صالمة  ال�صحة  اأ�صاليب 
ملوقع  العمايل"  "املر�صد  لفريق  ميدانية  زيارة  بعد  املقت�صب 
مع  مقابالت  جانب  اىل  العقبة"،  الأردنية/  البرتول  "م�صفاة 

ع�صرات العاملني يف ال�صركة.

حماية املن�ساأة اأهم من الإن�سان
"املر�صد  فريق  وجد  املهنية  وال�صالمة  ال�صحة  جمال  ففي 
ال�صحة  معايري  تخالف  التي  املمار�صات  من  العديد  العمايل" 
�صواء  الأردنية  الت�صريعات  يف  عليها  املن�صو�ص  املهنية  وال�صالمة 
ال�صادرة عن وزارة العمل اأو املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان الجتماعي 
اأو املديرية العامة للدفاع املدين، والتي تتوافق ن�صبياً مع املعايري 

الدولية ذات العالقة.
املهنية يف �صركة  ال�صحة وال�صالمة  اأن تطبيق �صروط  فقد تبني 
املتطلبات  للغاية، ول تتالءم مع  �صيئة  العقبة  البرتول/  م�صفاة 
وموانئ  م�صايف  مثل  عمل  موقع  يف  توفرها  الواجب  الأ�صا�صية 
ول  ال�صتعال،  و�صريعة  خطرة  مواد  مع  تتعامل  التي  البرتول 
عليها  املن�صو�ص  املهنية  وال�صالمة  ال�صحة  معايري  مع  تتوافق 
ال�صادرة عن اجلهات  الأردنية  والتعليمات  القوانني والأنظمة  يف 

الر�صمية ذات العالقة.
املن�صاأة  يف  العاملني  العامة  ال�صالمة  موظفي  كذلك  ويفتقر 
مالب�ص  مثل:  بالإطفاء  اخلا�صة  ال�صخ�صية  ال�صالمة  لأدوات 
احلريق،  من  "فزت"  الواقي  اجلاكيت  او  والقفازات،  الطفاء، 

وقبعة احلريق، وح�صب ما اأفاد بع�ص موظفي ال�صالمة والطفاء 
يطالبون  عندما  العقبة" اأنهم  البرتول/  " م�صفاة  يف  العاملني 
بحمايتهم،  اخلا�صة  املهنية  وال�صالمة  ال�صحة  اأدوات  بتوفري 
يكون رد الدارة اأن "حماية املن�صاأة اأهم من الن�صان". الأمر الذي 
الأردنية  املهنية  وال�صالمة  ال�صحة  معايري  جوهر  مع  يتعار�ص 
ال�صركة بهذا اخل�صو�ص  �صيا�صات  والعاملية، ويتعار�ص كذلك مع 
ومن�صاآتها  موظفيها  �صالمة  على  توؤكد  والتي  نظريا ً واملدونة 

وتعتمد �صعار"ال�صالمة اأوًل.
للعمل  مهيئة  غري  والطفاء  ال�صالمة  غرفة  اأن  كذلك  وتبني 
ب�صكل �صليم، اإذ ان درجة احلرارة فيها مرتفعة جدا ول يوجد فيها 
العقبة  اأن  معروف  هو  وكما  مكّيف"  او  "مروحة  تربيد  و�صائل 
العاملني  �صديدة احلرارة، اىل جانب عدم وجود مقاعد جللو�ص 
يجل�صون  العاملني  ان  حيث  الطعام  وتناول  لال�صرتاحة  حتى  او 
احد  الكندرين" او  "حجر  على  او  وجباتهم  لتناول  الر�ص  على 
بديل  ل�صتخدامها  العاملون  جمعها  التي  اخل�صبية  ال�صناديق 

للكرا�صي والطاولت.
لالإطفاء  �صيارة  البرتول/العقبة  م�صفاة  موقع  يف  ويتوافر 
وطفايات للحريق موزعة يف اماكن متنوعة يف موقع العمل ويتم 
�صيانتها دورياً، ال اأن بع�ص العاملني اأ�صاروا اىل اأن هذه الطفايات 

بحاجة اىل حتديث اإذ اأن غالبيتها قدمية.
العامة  ال�صالمة  جمال  يف  املخت�صني  العاملني  ان  كذلك  وتبني 
يف ال�صركة ل يعملون مبهنتهم الأ�صا�صية، اإذ تقوم الدارة بتوزيع 
امل�صمى  يكون  بحيث  اخرى،  اماكن  يف  للعمل  العاملني  هوؤلء 
اأخرى  مهن  يف  يعملون  ولكنهم  عامة"  "�صالمة  الوظيفي 
ك�صائقني او مدخلي بيانات اأو مراقبني اأو اأي اأعمال اأخرى يطلبها 
م�صوؤوليهم. وي�صار اىل ان عملية تدريب العاملني على اأداء مهمات 
ال�صالمة العامة يتم مرة واحدة عند التعيني يف الوظيفة، ول يتم 
مبادىء  مع  يتعار�ص  الذي  الأمر  ذلك.  بعد  التدريب  جتديد 
ال�صحة  العاملني يف  الذي يتطلب اخ�صاع  املهنية  ال�صالمة  عمل 
على  متارين  واجراء  دورية  تدريبية  لربامج  املهنية  وال�صالمة 

ممار�صتها.
واأكد العديد من العمال عدم وجود مراوح اأو مكيفات داخل العديد 
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من املكاتب رغم ارتفاع درجات احلرارة، واأ�صافوا اأن اإدارة امل�صفاة 
بحقوقهم  باملطالبة  قيامهم  عند  وتعنيفهم  بتهديدهم  تقوم 

العمالية.

اأمرا�ض املهنة
مهنية  خماطر  اىل  عادة  البرتول  م�صايف  يف  العاملني  يتعر�ص 
باأنواعها  النفطية  امل�صتقات  لأبخرة  تعر�صهم  اأهمها  لعل  خا�صة 
العاملني  على  خطرية  مر�صية  تاأثريات  لها  والتي  املختلفة، 
البرتول  م�صفاة  موقع  يف  العاملني  غالبية  اأن  ال  املجال،  بهذا 
يف العقبة ل ي�صتخدمون اأي ادوات للوقاية من ذلك او للتخفيف 
ادارة  اأن  العاملني  من  العديد  وافاد  الأبخرة،  هذه  ا�صتن�صاق  من 
هذه  ا�صتن�صاق  من  للتخفيف  كمامات  بتوزيع  تقوم  ل  ال�صركة 
واقي  "�صيفتي" وجاكيت  واقية  اأحذية  بتوزيع  وتكتفي  الأبخرة، 

دوري. ب�صكل  العاملني  جميع  ف�صفوري" على  "فيزت 
العاملني  اأن يقوم  العمل يف م�صايف البرتول عادة  كذلك يتطلب 
ب�صرب اأكواب من احلليب يوميا للوقاية من بع�ص المرا�ص التي 
ميكن اأن يتعر�ص لها العاملون يف هذا النوع من ال�صناعة، ال ان 
العاملني  بع�ص  افاد  ما  ذلك، وح�صب  لهم  توفر  ال�صركة ل  ادارة 
فاإن بع�ص م�صوؤوليهم ي�صتهزوؤون بطلب العمال حلقهم يف �صرب 

احلليب يوميا بقولهم "هل نح�صر لكم بقرة".

اإ�سابات العمل
من  للعديد  العقبة  يف  البرتول  م�صفاة  يف  العاملني  ويتعر�ص 
ا�صابات العمل ب�صبب عدم توفر اأ�صاليب واأدوات ال�صالمة املهنية، 
وركز بع�ص العاملني الذين متت مقابلتهم على اأن بع�ص ال�صالمل 
غري  النفطية  امل�صتقات  وتنزيل  حتميل  عمليات  يف  امل�صتخدمة 

اآمنة، والعديد من العمال �صقطوا عنها اثناء عملهم.
وتبني لفريق "املر�صد العمايل" عدم وجود وحدة طبية يف موقع 
العاملني  عدد  اأن  من  الرغم  على  العقبة  يف  البرتول  م�صفاة 
الطبية  العناية  لنظام  خمالف  وهذا  عاماًل،   )350( يقارب  فيها 
املوؤ�ص�صات رقم )42(  ل�صنة 1998  الوقائية والعالجية للعمال يف 
متفرغ  طبيب  مع  )عيادة(  طبية  وحدة  وجود  ي�صرتط  والذي 
فيها  يعمل  التي  للموؤ�ص�صات  اثنني  وممر�صني  العمل  موقع  يف 
فهو  الأولية  ال�صعافات  �صندوق  اما  عامل.   )500 اىل   101(
من  العديد  ح�صب  فقط  ال�صباحية  الوردية  يف  للعاملني  متوفر 
وال�صا�ص  القطن  �صوى  العاملني  يتوفر فيه ح�صب  العاملني، ول 
واليود، الأمر الذي يتعار�ص مع قرار وزير العمل اخلا�ص بو�صائل 
واجهزة ال�صعاف الطبي للعمال، الذي حدد 11مادة طبية لزمة 
لال�صعافات. وا�صتكى العديد من العاملني اأنه يف حال ا�صابة احد 
العاملني غالبا ما يتم نقلة اىل امل�صت�صفى او عيادة طبيب ال�صركة 
بوا�صطة �صيارة" بك اب" او ينتظر �صيارة ال�صعاف حتى تاأتي اإن 
ق�ص�ص  مقابلتهم  اأثناء  العمال  وا�صتذكر  خطرية،  ال�صابة  كان 
غاليا نتيجة عدم وجود وحدة �صحية يف  زمالء لهم دفعوا ثمناً 

على  املن�صة  اأعلى  من  عامل  عامني  قبل  �صقط  اإذ  العمل،  موقع 
ادى  ال�صعاف متاأخرة مما  �صيارة  راأ�صه وبقي ينزف حتى و�صلت 
اىل وفاته، وعامل اآخر برتت ا�صابعه قبل ما يقارب العام ، ا�صار 
زمالئه انه لو مت ا�صعافه ب�صكل فوري لأمكن التقليل من امل�صار 

التي تعر�ص لها.
العمال  العديد من  اأكد  العمل،  ا�صابات  التبليغ عن  ويف مو�صوع 
ان هنالك ا�صابات عمل ل يتم تبليغ موؤ�ص�صة ال�صمان الجتماعي 
باإقناع  احيانا  يقومون  الداريني  بع�ص  ان  اأكدوا  حيث  عنها، 
عدم  بهدف  ترهيبية  اأو  ترغيبية  باأ�صاليب  امل�صابني  العاملني 
ا�صابات  ن�صبة  ترتفع  ل  حتى  عمل  كاإ�صابات  ا�صاباتهم  ت�صجيل 
العمل يف ال�صركة الأمر الذي يرتتب عليه تبعات معنوية ومالية 
ال�صركة،  على  ال�صمان  ا�صرتاكات  اقتطاعات  زيادة  مثل  ا�صافية 
موؤ�ص�صة  لدى  املعتمدة  باملعايري  التزامهم  عدم  اكت�صاف  حال 

ال�صمان الجتماعي.
واأكد العديد من العاملني اأنه ل يوجد ا�صرتاحة يف امل�صفاة، وانهم 
و�صفهم"  وبح�صب  الر�صفة  على  طعامهم  تناول  اىل  ي�صطرون 
فاإن القطط واحل�صرات ت�صاركهم تناول الطعام" واأ�صافوا انه ل 
يوجد مياه نقية ومربدة لل�صرب، وحول اآلية توفري مياه لل�صرب 
يقوم العمال بال�صتعانة باملياه املوجودة يف امل�صخات التي ت�صتخدم 
احيانا  ولال�صتحمام  لل�صرب  ا�صتخدامها  يتم  حيث  لالإطفاء، 
ب�صبب حالت التعرق ال�صديدة الناجمة عن ارتفاع درجات احلرارة 
التعليمات  من   )11( املادة  لن�ص  خمالفة  ذلك  ويعد  العقبة.  يف 
العمل  بيئة  خماطر  من  واملوؤ�ص�صات  العاملني  بحماية  اخلا�صة 

ال�صادرة مبقت�صى اأحكام املادة )79(  من قانون العمل الأردين.

تو�سيات
من  بجملة  نتقدم  فاإننا  اعاله،  ا�صتعرا�صه  مت  ما  �صوء  ويف 

التو�صيات ملجموعة من اجلهات على ال�صكل التايل:
الدارة العامة مل�صفاة البرتول الأردنية: زيادة الهتمام وت�صديد 
العقبة ل�صمان  البرتول يف  العمل يف م�صفاة  اآليات  الرقابة على 
تطبيق ال�صيا�صات والتعليمات الدارية اخلا�صة بال�صركة واللتزام 
مبعايري ال�صحة وال�صالمة املهنية املعتمدة اردنيا وعامليا، والعمل 
ال�صالمة  ال�صحة  و�صروط  العمل  بيئة  وتطوير  حت�صني  على 

املهنية فيها.
م�صفاة  يف  العمل  �صروط  على  الرقابة  ت�صديد  العمل:  وزارة 
البرتول يف العقبة ل�صمان تطبيق القوانني والأنظمة والتعليمات 
وال�صحة  العمل  ببيئة  املتعلقة  وخا�صة  العمل  ب�صروط  املتعلقة 

وال�صالمة املهنية.
لل�صمان  العامة  واملوؤ�ص�صة  املدين  للدفاع  العامة  املديرية 
ال�صحة  �صيا�صيات  تطبيق  على  الرقابة  ت�صديد  الجتماعي: 
وال�صالمة املهنية يف م�صفاة البرتول يف العقبة حلمايتها وحماية 

العاملني فيها.

www.phenixcenter.net
info@phenixcenter.net

هاتف: 5164490 6 00962 ، 5164491 6 00962
فاك�ص: 5164492 6 00962
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