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يأتــي اليــوم العالمــي
مقدمة
للصحــــــــــة والســامة
المهنيــة لهــذا العــام فــي ظــل تعــرض
االالف مــن العامليــن فــي الرعايــة الصحيــة
فــي مختلــف أنحــاء العالــم لمخاطــر اإلصابــة
بفيــروس «كورونــا المســتجد» .ويقــف
العاملــون بالرعايــة الصحيــة فــي الصفــوف
األماميــة لحمايــة المرضــى والمجتمــع مــن
انتشــار هــذا الوبــاء الــذي أودى بحيــاة أكثــر مــن
مليــون انســان ،وأصــاب مــا يقــارب ســبعة
مالييــن انســان فــي مختلــف أنحــاء العالــم.
أمــا فــي األردن فارتفــع عــدد شــهداء العامليــن
بالصحــة فــي مواجهــة كورونــا إلــى  18طبيبــا
منــذ بــدء الجائحــة فــي آذار الماضــي ،وحتــى
كانــون األول.
وتشــكل الظــروف االســتثنائية التــي
يواجههــا العالــم ونواجههــا فــي األردن فــي
الوقــت الراهــن فرصــة لتطويــر نظــم الصحــة
والســامة المهنيــة ،لتعزيــز حمايــة العامليــن
مــن اإلصابــات المهنيــة ،وحمايتهــم مــن
تفشــي األمــراض المعديــة وعلــى وجــه
الخصــوص فيــروس «كورونــا المســتجد» اذ
لــم يتــم تطويــر أيــة عالجــات طبيــة للمصابيــن
بهــذا الفيــروس الخطيــر ،خاصــة وأن العديــد

مــن منشــآت األعمــال بــدأت باالنفتــاح فــي
أعمالهــا ،األمــر الــذي يتطلــب تكثيــف الرقابــة
علــى مؤسســات األعمــال فــي هــذه المرحلــة
بشــكل حثيــث.
تعــد الصحــة والســامة المهنيــة أحــد معاييــر
العمــل الالئــق ،وهــي جــزء أساســي مــن
الحقــوق والمبــادئ األساســية فــي العمــل،
وهــي إلــى جانــب ذلــك أحــد معاييــر العمــل
المرضيــة والعادلــة التــي نصــت عليها الشــرعة
العالميــة لحقــوق اإلنســان.
وإلــى جانــب المحافظــة علــى واحــد مــن
أهــم حقــوق االنســان المتمثــل فــي الحــق
فــي الحيــاة والتمتــع بأعلــى مســتوى صحــي
ممكــن ،يعــد الحفــاظ علــى مســتوى متقــدم
مــن الصحــة والســامة المهنيــة للعامليــن،
شــرطا مــن شــروط التنميــة المســتدامة،
وشــرطا مــن شــروط تعزيــز االنتاجيــة ،باعتبــار
المــوارد البشــرية ثــروة وطنيــة ،مــن شــأن
الحفــاظ عليهــا ،المحافظــة علــى مــوارد بشــرية
ماهــرة وكفــؤة ،وتقليــل الوقــت المفقــود
مــن العمليــة اإلنتاجيــة ،وتخفيــض الكلــف
المباشــرة وغيــر المباشــرة إلصابــات العمــل،
وتخفيــف العــبء علــى الخدمــات العالجيــة،
ممــا يدفــع باتجــاه تعزيــز عمليــة التنميــة.

وبهذه المناسبة ،يعرض المرصد العمالي األردني التابع لمركز
الفينيق للدراسات االقتصادية ما يلي:
 _1أفــردت منظمــة العمــل الدوليــة مــا
يقــارب  16اتفاقيــة دوليــة لموضــوع الصحــة
والســامة المهنيــة ،ومــا يزيــد عنهــا علــى
شــكل توصيــات ،األمــر الــذي يعكــس األهميــة
الكبيــرة لهــذا الموضــوع ،وقــد صــادق األردن
علــى ثــاث اتفاقيــات منهــا فقــط ،هــي
االتفاقيــة المتعلقــة بالوقايــة مــن اآلالت رقم
 ،119واالتفاقيــة المتعلقــة بالقواعــد الصحيــة
فــي التجــارة والمكاتــب رقــم  ،120واالتفاقيــة
المتعلقــة بالفحــص الطبــي لألحــداث (للعمــل
تحــت ســطح األرض) رقــم  .124واألردن لــم
يصــادق حتــى اآلن علــى عــدد مــن االتفاقيــات
األساســية المتعلقــة بهــذا الشــأن ،ومنهــا
اتفاقيــة الســامة والصحــة المهنيــة رقــم
 ،155واتفاقيــة خدمــات الصحــة المهنيــة رقــم
 ،161واتفاقيــة الســامة فــي اســتعمال
المــواد الكيميائيــة رقــم .170

«
تعد الصحة والسالمة
المهنية أحد معايير

العمل الالئق ،وهي
جزء أساسي من

الحقوق والمبادئ

«

األساسية في العمل
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 _2هنالــك انســجام بدرجــة جيــدة بين مضامين
التشــريعات األردنيــة المتعلقــة بشــروط
الصحــة والســامة المهنيــة ،وبيــن المعاييــر
الدوليــة ذات العالقــة ،حيــث نــص الدســتور
األردنــي فــي المــادة ( )23منــه علــى ضــرورة
اخضــاع منشــآت األعمــال للقواعــد الصحيــة،
وتضمنــت قوانيــن العمــل رقــم ( )8لســنة
 1996وتعديالتــه ،والضمــان االجتماعــي رقــم
( )1لســنة  ،2014والصحــة العامــة رقــم ()47
لســنة  ،2008العديــد مــن المعاييــر المتعلقــة
بالصحــة والســامة المهنيــة ،إلــى جانــب
العديــد مــن األنظمــة والتعليمــات والقــرارات
ذات العالقــة التــي تناولــت تفاصيــل هــذه
القوانيــن .إال أن جائحــة كورونــا كشــفت عــن
تحديــات وثغــرات فــي تطبيــق إجــراءات الصحــة
والســامة المهنيــة علــى أرض الواقــع فــي
المنشــآت ،وهــذا ناجــم عــن عــدم الفهــم
لمنظومــة الســامة بمنظــور متكامــل،
األمــر الــذي يتوجــب ضــرورة تطويــر برامــج
وسياســات وطنيــة تضمــن اســتمرار ســامة
العمــال فــي بيئــة العمــل ،و تطويــر منظومــة
التفتيــش االلكترونــي بهــدف التبليــغ
عــن اإلصابــات والحــوادث بشــكل فــوري.
المتعلقــة بالفحــص الطبــي لألحــداث (للعمــل
تحــت ســطح األرض) رقــم  .124واألردن لــم
يصــادق حتــى اآلن علــى عــدد مــن االتفاقيــات
األساســية المتعلقــة بهــذا الشــأن ،ومنهــا
اتفاقيــة الســامة والصحــة المهنيــة رقــم
 ،155واتفاقيــة خدمــات الصحــة المهنيــة رقــم
 ،161واتفاقيــة الســامة فــي اســتعمال
المــواد الكيميائيــة رقــم .170
 _3ال تتوفــر قواعــد بيانــات احصائيــة شــاملة
ودقيقــة حــول حــوادث وإصابــات العمــل
واألمــراض المهنيــة المختلفــة التــي تحــدث
فــي األردن ،وباســتثناء االحصائيــات الصــادرة
عــن المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي،
التــي تغطــي الحــوادث واإلصابــات التــي
تحــدث فــي المؤسســات التــي تســجل
العامليــن لديهــا فــي مؤسســة الضمــان
االجتماعــي ،وهــم يشــكلون مــا يقــارب 64
بالمئــة مــن مجمل القوى العاملة في األردن،
(فــي االقتصاديــن المنظــم وغيــر المنظــم)،
ومــن المعــروف أن هنالــك حــوادث وإصابــات
عمــل تحــدث فــي االقتصــاد غيــر المنظــم أو
العامليــن وفــق أســس غيــر منظمــة وغيــر
المســجل فــي المؤسســة العامــة للضمــان

االجتماعــي ،وبالتالــي فــإن المؤشــرات
الرقميــة التــي توفرهــا المؤسســة العامــة
للضمــان االجتماعــي ال تعكــس واقــع حــوادث
واصابــات العمــل واألمــراض المهنيــة التــي
تحــدث علــى أرض الواقــع .والمطلــوب بهــذا
الخصــوص أن تقــوم الحكومــة مــن خــال وزارة
العمــل بتطويــر قاعــدة بيانــات شــاملة لحوادث
واصابــات العمــل واألمــراض المهنيــة.

 _4وفقــا إلحصائيــات المؤسســة العامــة
للضمــان االجتماعــي ،بلــغ عــدد حــوادث
العمــل واألمــراض المهنيــة فــي عــام
 2018لمشــتركي المؤسســة  9860حالــة،
16.17بالمئــة منهــا كانــت عند العمالــة الوافدة
(المهاجــرة) .ويعــد قطــاع الصناعــات التحويليــة
األكثــر هشاشــة فــي تطبيــق معاييــر الصحــة
والســامة المهنيــة ،اذ أن  33.04بالمئــة مــن
إصابــات العمــل تحــدث فيــه ،يليــه قطــاع تجــارة
الجملــة والتجزئــة بنســبة 16.81بالمئــة ،وفــي
قطــاع الفنــادق والمطاعــم كانــت النســبة
10.87بالمئــة ،أمــا فــي قطــاع االنشــاءات
فقــد بلغــت النســبة 7.8بالمئــة ،وتتــوزع باقــي
اإلصابــات علــى القطاعــات األخــرى.
 _5بلــغ عــدد الوفيــات الناجمــة عــن اصابــات
العمــل مــن المســجلين فــي المؤسســة
العامــة للضمــان االجتماعــي  147حالــة وفــاة
خــال عــام  ،2018منهــا  10حــاالت لنســاء،
و14حالــة لعمــال وافديــن (مهاجريــن) ،وهنالك
العديــد مــن الحــاالت غيــر الموثقــة مــن غيــر
المشــتركين فــي الضمــان االجتماعــي.
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 _6هنالــك تراجــع رقمــي فــي أعــداد حــوادث
ً
اســتنادا إلــى إحصائيــات
وإصابــات العمــل
المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي،
ً
حادثــا
حيــث تراجعــت أعدادهــا مــن 13049
ً
حادثــا فــي عــام
فــي عــام  2017إلــى 9860
ً
ســابقا ،هنالــك
 ،2018إال أنــه وكمــا أشــرنا
أعــداد كبيــرة مــن إدارات منشــآت األعمــال،
ال تقــوم باإلبــاغ عــن كافــة حــوادث إصابــات
العمــل التــي تحــدث فيهــا ،تفاديــا لخضوعهــا
لزيــادة اقتطاعــات الصحــة والســامة المهنيــة
للمؤسســة العامــة الضمــان االجتماعــي،
إلــى جانــب أن مــا يقــارب  36بالمئــة مــن
القــوى العاملــة فــي األردن غيــر مشــمولين
بمظلــة الضمــان االجتماعــي ،األمــر الــذي
يقلــل مــن دقــة هــذه المؤشــرات.

 _7هنالــك تفــاوت كبيــر فــي مســتويات
تطبيــق معاييــر الصحة والســامة المهنية
الــواردة فــي التشــريعات األردنيــة ذات
العالقــة فــي منشــآت األعمــال ،حيــث
أن مســتويات تطبيقهــا جيــدة فــي
غالبيــة المنشــآت الكبيــرة ،بينمــا هــي
متوســطة فــي المنشــآت المتوســطة
ومتدنيــة فــي المنشــآت الصغيــرة ،إذ
أن العمــل فــي مجــال الســامة والصحــة
المهنيــة يتــم التعامــل معــه بشــكل غيــر
مهنــي (غيــر علمــي) ،ويتــم التعامــل مــع
متطلبــات الصحــة والســامة المهنيــة
بشــكل جزئــي (انتقائــي) ،وليــس بمنظــور
شــمولي ،وهــذا يعــود الــى أن عمليــات
الرقابــة الرســمية غيــر فعالــة في منشــآت
األعمــال المتوســطة والصغيــرة ،كمــا أن
الزيــارات المبرمجــة مــن قبــل مفتشــي
العمــل لمواقــع العمــل ال تحقــق أهدافهــا
مثــل الزيــارات الفجائيــة.

مــن العامليــن تدريبــات كافيــة ومســتمرة
علــى اســتخدام أدوات الصحــة والســامة
المهنيــة وأهميتهــا وتكمــن المشــكلة فــي
ذلــك بعــدم وجــود خبــراء مختصيــن فــي
مجــال الصحــة والســامة المهنيــة فــي
جــزء كبيــر مــن المؤسســات والمنشــآت.
 _9يجب التوســع في منظومة التفتيش
االلكترونــي التــي طورتهــا وزارة العمــل
والتــي تهــدف إلــى التبليــغ عــن اإلصابــات
والحــوادث بشــكل فــوري لتشــمل جميــع
المؤسســات وكافــة القطاعــات.

«

ال تتلقى أعداداً

كبيرة من العاملين
تدريبات كافية

ومستمرة على

استخدام أدوات

الصحة والسالمة

والمهنية

«

 _8هنالــك ضعــف فــي درجــة وعــي
العامليــن بأهميــة االلتــزام بتطبيــق
معاييــر الصحــة والســامة المهنيــة ،بمــن
فيهــم العامليــن فــي منشــآت األعمــال
التــي توفــر المســتلزمات الماديــة
للحفــاظ علــى الصحــة والســامة المهنيــة
ً
أعــدادا كبيــرة
للعامليــن .حيــث ال تتلقــى

4

 _10هنالــك ضــرورة لتعزيــز تطبيــق معاييــر
الصحــة والســامة المهنيــة المنصــوص
عليهــا فــي التشــريعات األردنية المختلفة،
والمعاييــر الدوليــة ذات العالقة ،من خالل
تكثيــف التنســيق بيــن الجهــات الرســمية
المنــاط بهــا ضمــان مســتوى عــال للصحــة
والســامة المهنيــة والمتمثلــة فــي وزارة
العمــل ووزارة الصحــة والمؤسســة العامة
للضمــان االجتماعــي والمديريــة العامــة
للدفــاع المدنــي .الــى جانــب تفعيــل جهود
التفتيــش التــي تقــوم بهــا هــذه الجهــات
علــى منشــآت األعمــال.
 _11ضــرورة التعامــل مــع متطلبــات
الصحــة والســامة المهنيــة بمنظــور
شــمولي ،وعلــى جميــع المؤسســات

تطبيــق معاييــر الســامة والصحــة
المهنيــة ،وأن تضــع الخطــط والبرامــج وأن
تعيــن مختصيــن وخبــراء فــي مجــال الصحــة
والســامة المهنيــة كجــزء مــن مســؤولية
المؤسســات تجــاه العامليــن فيهــا.
 _12هنالــك ضــرورة للمصادقــة علــى
اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة
المتعلقــة بالصحــة والســامة المهنيــة،
وخاصــة اتفاقيــة الســامة والصحــة
المهنيــة رقــم  ،155واتفاقيــة خدمــات
الصحــة المهنيــة رقــم  ،161واتفاقيــة
الســامة فــي اســتعمال المــواد
الكيميائيــة رقــم  ،170األمــر الــذي مــن
شــأنه رفــع مســتوى المعاييــر األردنيــة
بهــذا الشــأن.

عمان  -شارع الملكة رانيا العبد الله
األردن ّ -
عمارة العمري (رقم - )12الطابق الرابعهاتف+962 6 5164491:

فاكس+962 6 5164492:

www.phenixcenter.net

info@phenixcenter.net

www.labor-watch.net
@LaborWatchJo
@laborwatch_Jo
www.penixcenter.net
@PhenixCenter
@phenixcenter
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