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 إلى متى استمرار تفاقم وفيات وإصابات العمل

 بيان

 صادر عن المرصد العمالي األردني/ مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

 3122أيلول  32عمان، 

ملركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية، بقلق بالغ استمرار ظاىرة احلوادث املهنية يف ردين، التابع يتابع املرصد العمايل األ
اماكن العمل، واليت اخذت منحى خطريا يف اآلونة االخرية، فال يكاد مير يوم دون تسجيل حادث عمل او اكثر، مبا يؤدي 

 العاملني.يف صفوف  أو اصابات عمل حلدوث وفيات

ويؤكد املرصد ان استمرار ىذه الظاىرة وتزايدىا مؤخراً، يؤشر مبا ال يدع جماال للشك، للغياب الواضح يف تطبيق معايري الصحة 
 كأحد معايري العمل الالئق، وكجزء أساسي من احلقوق واملبادئ األساسية يف العمل.والسالمة املهنية،  

األردنية والسياسات  الصحة والسالمة املهنية املنصو  عليها يف التشريعات واضحا يف تطبيق معايري ضعفاويرى املرصد ان ىناك 
املختلفة، واملعايري الدولية ذات العالقة، من اجلهات الرمسية املنوط هبا ضمان مستوى عال للصحة والسالمة املهنية يف منشآت 

يف منشآت االعمال يف خمتلف املنشآت وخاصة ة غري فعال ،االعمال، حيث يرى املرصد ان اجلهود اليت تقوم هبا ىذه اجلهات
 خلل يف التنسيق بني اجلهات الرمسية املعنية مبتابعة ىذه القضية.  اىل جانب وجوداملتوسطة والصغرية، 

وحيمل "املرصد العمايل األردين"، مسؤولية زيادة احلوادث املهنية يف اماكن العمل وما ينتج عنها من وفيات واصابات عمل، 
ب وادارات ىذه املنشآت جلهة عدم اىتمامهم بتوفري مستلزمات الصحة والسالمة املهنية للعاملني لديهم، وللمؤسسات ألصحا

وتلكؤ االدارات يف تدريب العاملني على استخدام الرمسية املعنية بضمان احلفاظ على تطبيق معايري الصحة والسالمة املهنية، 
ستمرة على املكافية و التدريبات الالعاملني  يتلقى غالبية. حيث ال موالسالمة املهنية هلاملستلزمات املادية للحفاظ على الصحة 

 استخدام أدوات الصحة والسالمة املهنية وأمهيتها. 

لقد أدى التوسع يف القطاع "غري املنظم" بسبب ضعف معدالت النمو يف القطاع املنظم خالل السنوات املاضية اىل تنامي اعداد 
حتاشيا من بشكل ملفت، اىل جانب هترب العديد من املنشئآت من التبليغ عن اصابات العمل  عملالحوادث وإصابات وخطورة 
األمر الذي يعين أن األرقام املعلن عنها من قبل املؤسسة العامة اليت ينص عليها القانون يف مثل ىذه احلاالت.  الغراماتدفع 

 للضمان االجتماعي ال تعكس الواقع.
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د املرصد العمايل ان ىنالك ضرورة لتعزيز تطبيق معايري الصحة والسالمة املهنية املنصو  عليها يف التشريعات األردنية ويؤك
املختلفة، واملعايري الدولية ذات العالقة، من خالل تكثيف التنسيق بني اجلهات الرمسية املناط هبا ضمان مستوى عال للصحة 

ل جهود التفتيش اليت تقوم هبا ىذه اجلهات على منشآت األعمال. كما ان ىنالك ضرورة والسالمة املهنية، اىل جانب تفعي
للمصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية، وخاصة اتفاقية السالمة والصحة املهنية رقم 

، األمر الذي من 571 استعمال املواد الكيميائية رقم ، واتفاقية السالمة يف565، واتفاقية خدمات الصحة املهنية رقم 511
 شأنو رفع مستوى املعايري األردنية هبذا الشأن.

 

 

 

 

 

  


