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السالمة والصحة املهنية يف األردن
مبناسبة اليوم العاملي للسالمة والصحة املهنية يف مكان العمل
الذي يصادف يف  28نيسان /ابريل من كل عام
املرصد العمايل األردين /مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية
ابلتعاون مع مؤسسة فريدريش ايربت
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عمان 27 ،نيسان 2018
تعد الصحة والسالمة املهنية أحد معايري العمل الالئق ،وجزء أساسي من احلقوق واملبادئ األساسية يف العمل ،وهي كذلك أحد
معايري العمل املرضية والعادلة اليت نصت عليها الشرعة العاملية حلقوق اإلنسان .وإىل جانب احملافظة على واحد من أهم حقوق
االنسان املتمثل يف احلق يف احلياة والتمتع أبعلى مستوى صحي ممكن .يعد احلفاظ على مستوى متقدم من الصحة والسالمة املهنية
للعاملني  ،شرطا من شروط التنمية املستدامة ،وشرطا من شروط تعزيز االنتاجية ،ابعتبار املوارد البشرية ثروة وطنية ،من شأن احلفاظ
عليها ،احملافظة على موارد بشرية ماهرة وكفؤة ،وتقليل الوقت املفقود من العملية االنتاجية ،وختفيض الكلف املباشرة وغري املباشرة
إلصاابت العمل ،وختفيف العبء على اخلدمات العالجية ،ما يدفع ابجتاه تعزيز عملية التنمية.
وألمهية هذا املوضوع اعتمدت منظمة العمل الدولية ومنذ عام  2003يوما خاصا من كل عام لتعزيز اجلهود يف محاية العاملني
والعامالت يف جمال السالمة والصحة املهنية يف مكان العمل ،ويرتكز العمل هلذا العام على تعزيز السالمة والصحة املهنية للعمال
الشباب ،جبهة تشجيع العمل الالئق للشباب ،وربط هذه اجلهود مبكافحة عمل األطفال اخلطرة ومجيع أشكال العمل األخرى.

وهبذه املناسبة ،يعرض املرصد العمايل األردين التابع ملركز الفينيق للدراسات االقتصادية حالة السالمة والصحة املهنية يف األردن

كما يلي:

 .1أفردت منظمة العمل الدولية ما يقارب  16اتفاقية دولية ملوضوع السالمة والصحة املهنية ،وما يزيد عنها على شكل
توصيات ،األمر الذي يعكس األمهية الكبرية هلذا املوضوع ،وقد صادق األردن على ثالث اتفاقيات منها فقط ،هي االتفاقية
املتعلقة ابلوقاية من اآلالت رقم  ،119واالتفاقية املتعلقة ابلقواعد الصحية يف التجارة واملكاتب رقم  ،120واالتفاقية
املتعلقة ابلفحص الطيب لألحداث (للعمل حتت سطح األرض) رقم  .124واألردن مل يصادق حىت اآلن على عدد من
االتفاقيات األساسية املتعلقة هبذا الشأن ،ومنها اتفاقية السالمة والصحة املهنية رقم  ،155واتفاقية خدمات الصحة املهنية
رقم  ،161واتفاقية السالمة يف استعمال املواد الكيميائية رقم .170
 .2هنالك انسجام بدرجة جيدة بني مضامني التشريعات والسياسات األردنية املتعلقة بشروط الصحة والسالمة املهنية ،وبني
املعايري الدولية ذات العالقة وخاصة ما جاء منها يف اتفاقيات منظمة العمل الدولية ،حيث نص الدستور األردين يف املادة
( )23منه على ضرورة اخضاع منشآت األعمال للقواعد الصحية ،وتضمنت قوانني العمل رقم ( )8لسنة 1996
وتعديالته ،والضمان االجتماعي رقم ( )1لسنة  ،2014والصحة العامة رقم ( )47لسنة  ،2008العديد من املعايري
املتعلقة ابلسالمة والصحة املهنية ،إىل جانب العديد من األنظمة والتعليمات والقرارات ذات العالقة اليت تناولت تفاصيل
هذه القوانني.
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 .3ال تتوفر قواعد بياانت احصائية شاملة ودقيقة حول حوادث وإصاابت العمل واألمراض املهنية املختلفة اليت حتدث يف
األردن ،وابستثناء االحصائيات الصادرة عن املؤسسة العامة للضمان االجتماعي ،اليت تغطي غالبية احلوادث واإلصاابت
اليت حتدث يف املؤسسات اليت تسجل العاملني لديها يف مؤسسة الضمان االجتماعي ،وهم يشكلون ما يقارب  %50من
جممل القوى العاملة يف األردن( ،يف االقتصادين املنظم وغري املنظم) .ومن املعروف أن هنالك حوادث وإصاابت عمل
حتدث يف االقتصاد غري املنظم أو العاملني وفق أسس غري منظمة وغري املسجلة يف املؤسسة العامة للضمان االجتماعي ،هذا
اىل جانب أن العديد من املنشآت ال تقوم ابإلبالغ عن كافة حوادث إصاابت العمل اليت حتدث فيها للمؤسسة العامة
الضمان االجتماعي تفاداي خلضوعها لزايدة اقتطاعات السالمة والصحة املهنية .وابلتايل فإن املؤشرات الرقمية اليت توفرها
املؤسسة العامة للضمان االجتماعي ال تعكس واقع حوادث واصاابت العمل واألمراض املهنية اليت حتدث على أرض الواقع.
 .4وفقا ألحدث االحصائيات املتوفرة حىت االن عن املؤسسة العامة للضمان االجتماعي( ،حيث مل تصدر املؤشرات اإلحصائية
لعام  2017وقت اعداد هذه الورقة) بلغ عدد حوادث العمل واألمراض املهنية يف عام  2016ملشرتكي املؤسسة 13345
حالة %20.1 ،منها كانت عند العمالة الوافدة (املهاجرة) ،و %8.3عند اإلانث .ويعد قطاع الصناعات التحويلية
األكثر ضعفا يف تطبيق معايري السالمة والصحة املهنية ،اذ أن  %34.2من حوادث العمل حتدث فيه ،يليه قطاع جتارة
التجزئة بنسبة  %18مث قطاع اإلنشاءات بنسبة  ،%13.6يليه قطاع السياحة بنسبة  ،%10.0وتتوزع ابقي اإلصاابت
على القطاعات األخرى.
 .5بلغ عدد الوفيات النامجة عن اصاابت العمل من املسجلني يف املؤسسة العامة للضمان االجتماعي  213حالة وفاة خالل
عام  ،2016منها  4حاالت لنساء ،و 26حالة لعمال وافدين (مهاجرين) ،وهنالك العديد من احلاالت غري املوثقة من
غري املشرتكني يف الضمان االجتماعي.
 .6هنالك تراجع رقمي يف أعداد حوادث وإصاابت العمل استنادا إىل إحصائيات املؤسسة العامة للضمان االجتماعي ،حيث
تراجعت أعدادها من  14556حاداث يف عام  2015إىل  13345حاداث يف عام  ،2016إال أنه وكما أشران سابقا،
هنالك أعداد غري قليلة من منشآت األعمال ،ال تقوم إببالغ املؤسسة العامة للضمان االجتماعي عن كافة حوادث
إصاابت العمل اليت حتدث فيها ،تفاداي خلضوعها لزايدة اقتطاعات السالمة والصحة املهنية للمؤسسة العامة الضمان
االجتماعي ،إىل جانب أن ما يقارب  %50من القوى العاملة يف األردن غري مشمولني مبظلة الضمان االجتماعي ،األمر
الذي يقلل من دقة هذه املؤشرات.
 .7هنالك تفاوت كبري يف مستوايت تطبيق معايري السالمة والصحة املهنية الواردة يف التشريعات والسياسات األردنية ذات
العالقة يف منشآت األعمال ،حيث أن مستوايت تطبيقها جيدة يف غالبية املنشآت الكبرية ،بينما هي متوسطة يف املنشآت
املتوسطة ومتدنية يف املنشآت الصغرية ،وهذا يعود اىل أن عمليات الرقابة الرمسية غري فعالة على منشآت األعمال وخاصة
املتوسطة والصغرية.
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 .8هنالك ضعف يف درجة وعي العاملني يف أمهية االلتزام بتطبيق معايري السالمة والصحة املهنية ،مبن فيهم العاملني يف منشآت
األعمال اليت توفر املستلزمات املادية للحفاظ على السالمة والصحة املهنية للعاملني .حيث ال تتلقى أعداد كبرية من
العاملني تدريبات كافية ومستمرة على استخدام أدوات السالمة والصحة املهنية وأمهيتها.
 .9هنالك ضرورة لتعزيز تطبيق معايري السالمة والصحة املهنية املنصوص عليها يف التشريعات األردنية املختلفة ،واملعايري الدولية
ذات العالقة ،من خالل تكثيف التنسيق بني اجلهات الرمسية املناط هبا ضمان مستوى عال للسالمة والصحة املهنية واملتمثلة
يف وزارة العمل ووزارة الصحة واملؤسسة العامة للضمان االجتماعي واملديرية العامة للدفاع املدين .اىل جانب تفعيل جهود
التفتيش اليت تقوم هبا هذه اجلهات على منشآت األعمال.
 .10هنالك ضرورة لقيام احلكومة لتصميم قاعدة بياانت شاملة وموحدة حلوادث واصاابت العمل واألمراض املهنية ،يتم فيه
تسجيل كافة احلوادث مبختلف تفاصيلها لتكون مرجعا للمؤسسات الرمسية وغري الرمسية وللباحثني ،ولتكون األساس ملراجعة
خمتلف السياسات واإلجراءات اليت من شأهنا التقليل من حدوثها.
 .11هنالك ضرورة للمصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية املتعلقة ابلصحة والسالمة املهنية ،وخاصة اتفاقية السالمة
والصحة املهنية رقم  ،155واتفاقية خدمات الصحة املهنية رقم  ،161واتفاقية السالمة يف استعمال املواد الكيميائية رقم
 ،170األمر الذي من شأنه رفع مستوى املعايري األردنية هبذا الشأن.
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