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 بيان

 الصحة والسالمة المهنية في األردن
 

 من كل عام ابريل /نيسان 82الذي يصادف في  لصحة والسالمة المهنيةل اليوم العالميبمناسبة 

 

 

 المرصد العمالي األردني/ مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية
 

 

 8027نيسان  82عمان، 
أحد ىل جانب ذلك إاحلقوق واملبادئ األساسية يف العمل، وهي  مل الالئق، وهي جزء أساسي منعتعد الصحة والسالمة املهنية أحد معايري ال

ىل جانب احملافظة على واحد من أهم حقوق االنسان املتمثل إو  نسان.عليها الشرعة العاملية حلقوق اإل العمل املرضية والعادلة اليت نصت معايري
، شرطا من شروط الصحة والسالمة املهنية للعاملنيحي ممكن، يعد احلفاظ على مستوى متقدم من يف احلق يف احلياة والتمتع بأعلى مستوى ص

على موارد بشرية ماهرة  ، احملافظةعليهااحلفاظ  هالتنمية املستدامة، وشرطا من شروط تعزيز االنتاجية، باعتبار املوارد البشرية ثروة وطنية، من شأن
لعملية االنتاجية، وختفيض الكلف املباشرة وغري املباشرة إلصابات العمل، وختفيف العبء على اخلدمات تقليل الوقت املفقود من اوكفؤة، و 

  العالجية، مما يدفع باجتاه تعزيز عملية التنمية.
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 وبهذه المناسبة، يعرض المرصد العمالي األردني التابع لمركز الفينيق للدراسات االقتصادية ما يلي:

األمر وما يزيد عنها على شكل توصيات،  ،اتفاقية دولية ملوضوع الصحة والسالمة املهنية 11ما يقارب ولية منظمة العمل الدأفردت  .1
بالوقاية من  املتعلقةاالتفاقية هي ، فقطمنها ثالث اتفاقيات صادق األردن على وقد  ،ذا املوضوعهل األمهية الكبريةالذي يعكس 

، واالتفاقية املتعلقة بالفحص الطيب لألحداث 121رقم  واعد الصحية يف التجارة واملكاتببالق املتعلقة، واالتفاقية 111رقم  اآلالت
منها األساسية املتعلقة هبذا الشأن، و  االتفاقياتعلى عدد من حىت اآلن مل يصادق األردن و  .121رقم  لعمل حتت سطح األرض(ل)

، واتفاقية السالمة يف استعمال املواد الكيميائية 111ة املهنية رقم ، واتفاقية خدمات الصح111اتفاقية السالمة والصحة املهنية رقم 
 .171رقم 

هنالك انسجام بدرجة جيدة بني مضامني التشريعات األردنية املتعلقة بشروط الصحة والسالمة املهنية، وبني املعايري الدولية ذات  .2
 تضمنت قواننيضاع منشآت األعمال للقواعد الصحية، و ( منه على ضرورة اخ22يف املادة ) األردين ، حيث نص الدستورالعالقة

، 2118( لسنة 17، والصحة العامة رقم )2111( لسنة 1وتعديالته، والضمان االجتماعي رقم ) 1111( لسنة 8العمل رقم )
ات العالقة اليت تناولت لتعليمات والقرارات ذاألنظمة وا إىل جانب العديد منالعديد من املعايري املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية، 

 تفاصيل هذه القوانني.
املختلفة اليت حتدث يف األردن، واألمراض املهنية إصابات العمل حوادث و ال تتوفر قواعد بيانات احصائية شاملة ودقيقة حول  .2

حتدث يف املؤسسات صابات اليت اإلاحلوادث و وباستثناء االحصائيات الصادرة عن املؤسسة العامة للضمان االجتماعي، اليت تغطي 
ن جممل القوى العاملة يف األردن، )يف م %11يشكلون ما يقارب ، وهم االجتماعي اليت تسجل العاملني لديها يف مؤسسة الضمان

أو العاملني وفق غري املنظم صابات عمل حتدث يف االقتصاد إحوادث و ومن املعروف أن هنالك ، االقتصادين املنظم وغري املنظم(
وبالتايل فإن املؤشرات الرقمية اليت توفرها املؤسسة العامة ، املؤسسة العامة للضمان االجتماعيوغري املسجل يف مة أسس غري منظ

املطلوب هبذا اخلصوص و مراض املهنية اليت حتدث على أرض الواقع. للضمان االجتماعي ال تعكس واقع حوادث واصابات العمل واأل
 .أن تقوم احلكومة من خالل وزارة العمل بتطوير قاعدة بيانات شاملة حلوادث واصابات العمل واألمراض املهنية

ملشرتكي املؤسسة  2111يف عام  مراض املهنيةحوادث العمل واألوفقا إلحصائيات املؤسسة العامة للضمان االجتماعي، بلغ عدد  .1
ويعد قطاع الصناعات التحويلية ناث. عند اإل %8.7هاجرة(، وكانت عند العمالة الوافدة )امل  منها %111.، حالة 11111

، يليه قطاع جتارة التجزئة صابات العمل حتدث فيهإمن  %22.1األكثر هشاشة يف تطبيق معايري الصحة والسالمة املهنية، اذ أن 
صابات على باقي اإل، وتتوزع % 11.1ق واملطاعم بنسبة يليه قطاع الفناد %11.1مث قطاع اإلنشاءات بنسبة  %11بنسبة 

 القطاعات األخرى.
حالة وفاة خالل عام  121بلغ عدد الوفيات النامجة عن اصابات العمل من املسجلني يف املؤسسة العامة للضمان االجتماعي  .1

حلاالت غري املوثقة من غري املشرتكني حالة لعمال وافدين )مهاجرين(، وهنالك العديد من ا 11حالة لنساء، و  11، منها  2111
 يف الضمان االجتماعي.

حصائيات املؤسسة العامة للضمان إىل إصابات العمل بالنسبة اىل عدد العاملني، استنادا إحوادث و هنالك تراجع رقمي يف نسبة  .1
هنالك كما أشرنا سابقا، ه و ال أنإ، 2111باأللف يف عام  1.1ىل إ 2111باأللف يف عام  2.1االجتماعي، حيث تراجعت من 

 صابات العمل اليت حتدث فيها، تفاديا خلضوعها لزيادةإحوادث دارات منشآت األعمال، ال تقوم باإلبالغ عن كافة إأعداد كبرية من 
القوى العاملة يف من  %50ىل جانب أن ما يقارب إللمؤسسة العامة الضمان االجتماعي، الصحة والسالمة املهنية  اقتطاعات

  األمر الذي يقلل من دقة هذه املؤشرات.غري مشمولني مبظلة الضمان االجتماعي، دن األر 
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يف منشآت يف مستويات تطبيق معايري الصحة والسالمة املهنية الواردة يف التشريعات األردنية ذات العالقة كبري  هنالك تفاوت .7
يف املنشآت  تدنيةبينما هي متوسطة يف املنشآت املتوسطة وميف غالبية املنشآت الكبرية،  جيدةحيث أن مستويات تطبيقها ، األعمال

 صغرية، وهذا يعود اىل أن عمليات الرقابة الرمسية غري فعالة يف منشآت األعمال املتوسطة والصغرية.ال
منشآت األعمال  يف، مبن فيهم العاملني هنالك ضعف يف درجة وعي العاملني يف أمهية االلتزام بتطبيق معايري الصحة والسالمة املهنية .8

حيث ال تتلقى أعداد كبرية من العاملني تدريبات كافية  .للعاملني اليت توفر املستلزمات املادية للحفاظ على الصحة والسالمة املهنية
 ومستمرة على استخدام أدوات الصحة والسالمة املهنية وأمهيتها.

واملعايري الدولية ذات  ،نصوص عليها يف التشريعات األردنية املختلفةامل هنالك ضرورة لتعزيز تطبيق معايري الصحة والسالمة املهنية .1
تكثيف التنسيق بني اجلهات الرمسية املناط هبا ضمان مستوى عال للصحة والسالمة املهنية واملتمثلة يف وزارة العمل من خالل  ،العالقة

تفتيش اليت تقوم هبا هذه . اىل جانب تفعيل جهود الفاع املدينووزارة الصحة واملؤسسة العامة للضمان االجتماعي واملديرية العامة للد
 اجلهات على منشآت األعمال.

اتفاقية السالمة والصحة  وخاصة، اتفاقيات منظمة العمل الدولية املتعلقة بالصحة والسالمة املهنيةهنالك ضرورة للمصادقة على  .11
، األمر الذي 171واتفاقية السالمة يف استعمال املواد الكيميائية رقم ، 111، واتفاقية خدمات الصحة املهنية رقم 111املهنية رقم 

 من شأنه رفع مستوى املعايري األردنية هبذا الشأن.


