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تقديم
يعتبــر تفتيــش العمــل الوســيلة االفضــل لتحقيــق العمــل الائــق علــى أرض الواقــع؛ 
فهــو مــاذ لحمايــة شــروط وظــروف العمــل الواجــب توفيرهــا للعمــال والــواردة فــي 
التشــريعات المختلفــة كحــد ادنــى ال يجــوز التنــازل عنــه، كمــا أنــه يلعــب دوًرا مهًمــا فــي 
ــد  ــق بمســتوى األجــور بينهمــا، وفــي تحدي ــن الجنســين فيمــا يتعل ــز بي الحــد مــن التميي
الفجــوات بيــن الجنســين فــي العمــل، باإلضافــة إلــى مســاهمته فــي جمــع وتحليــل 
المعلومــات حــول أوجــه التفــاوت بينهمــا، واتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة عندمــا يقــع األمــر 
فــي دائــرة اختصــاص العامــل. لــذا يعــد التفتيــش أحــد الخدمــات المهمــة التــي تقدمهــا 
الحكومــة للعمــال وألصحــاب العمــل أيًضــا؛ لمســاعدتهم فــي تنفيــذ أحــكام وبنــود قانــون 
العمــل واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة بموجبــه، وكذلــك؛ هــو وســيلة للتواصــل وزيــادة 
وعــي الشــركاء االجتماعييــن، وتوجيههــم ألفضــل الســبل لتنفيــذ أحــكام القانــون، وتعزيــز 
المســاواة بيــن الجنســين مــن خــال اتخــاذ عــدد مــن الخطــوات العمليــة. وتشــتمل هــذه 
الخطــوات علــى وضــع مؤشــرات المســاواة بيــن الجنســين، ٕوإنشــاء أنظمــة لقيــاس 

ورصــد التقــدم المحــرز نحــو األهــداف المتفــق عليهــا.

األردن،  فــي  العمــل  تفتيــش  أوضــاع  بتشــخيص  للمســاهمة  الورقــة  هــذه  وتأتــي 
وعــرض القضايــا واالنتهــاكات العماليــة التــي تقــع علــى العامليــن فــي األردن، وعلــى 
وجــه الخصــوص المــرأة العاملــة، وفــي القطاعــات االقتصاديــة غيــر المنظمــة والتــي 
ــرح هــذه الورقــة  ــات التفتيــش فــي وزراة العمــل. كمــا  تقت يجــب أن تكــون ضمــن أولوي
بعــض السياســات البديلــة والتوصيــات والحلــول التــي يمكــن أن تســاهم بتطويــر هــذه 
المنظومــة للقيــام بتحقيــق أهدافهــا بكفــاءة وفعاليــة، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار؛ التغيــرات 
الكبيــرة التــي حصلــت فــي ســوق العمــل األردنــي، ودخــول صناعــات كثيفــة العمالــة 
وتقنيــات وطــرق عمــل جديــدة ومختلفــة، وتاثيــرات انتقــال رؤوس األمــوال وأســواق 
ــا عــن تكاليــف وضرائــب أقــل، وأســواق اســتهاكية  العمــل والصناعــات بيــن الــدول بحًث
أوســع، أو اتفاقيــات دوليــة لتشــجيع تبــادل الســلع ودخولهــا لمختلــف االســواق، والــذي 
ــات ومشــاكل ألجهــزة تفتيــش العمــل فــي األردن، وفــرض  ــق تحدي ــدوره إلــى خل أّدى ب
عليهــا مواكبــة التغيــرات وتطويــر األداء بشــكل مســتمر يتناســب مــع التغيــرات الحاصلــة 
حتــى يبقــى جهــاز التفتيــش فاعــًا، ويقــوم بــأداء واجباتــه كمــا هــو مطلــوب منــه وعلــى 

أكمــل وجــه. 

وقــد تــم إعــداد هــذه الورقــة باســتخدام مجموعــة مــن األدوات البحثيــة، فتــم البــدء 
ببحــث مكتبــي ومراجعــة نظريــة ألدبيــات ووثائــق وتشــريعات دوليــة ومحليــة متعلقــة 
بنظــم تفتيــش العمــل، كمــا تــم إجــراء العديــد مــن المقابــات المعّمقــة مــع بعــض 
الخبــراء والمختصيــن بمجــال العمــل وســوق العمــل األردنــي والمــرأة، وكذلــك مــع بعــض 
الشــركاء االجتماعييــن مــن ممثلــي العمــال ومــن رؤوســاء النقابــات العّماليــة والنقابــات 
المســتقلة. إضافــًة إلــى إجــراء عــدد مــن جلســات النقــاش المركــزة بالتنســيق مــع وزارة 
العمــل ضّمــت مجموعــة مــن مفتشــي العمــل والســامة والصحــة المهنيــة بالــوزارة.

نأمــل أن تســاهم مخرجــات هــذه الورقــة بوضــع حلــول جذريــة للعديــد مــن التحديــات التــي 
تواجــه منظومــة تفتيــش العمــل،  كمــا ونأمــل أن يتــم تبنــي هــذه الحلــول أو بعضهــا 
للنهــوض بمنظومــة التفتيــش واجهزتــه وزيــادة فعاليتهــا، والتقــدم نحــو تحقيــق معاييــر 

العمــل الائــق لجميــع العامليــن علــى أراضــي األردن.
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ــع لنظــام إدارة العمــل والمســؤول عــن  ــه الجــزء التاب يمكــن تعريــف تفتيــش العمــل؛ بأّن
العمــل.  أماكــن  فــي  بالعمــل  الصلــة  ذات  والسياســات  التشــريعات  وإنفــاذ  مراقبــة 
وبالمعنــى األوســع؛ يعكــس تفتيــش العمــل للحكومــات وأصحــاب العمــل والعّمــال 
باعتبارهــا  األساســية،  العمــل  معاييــر  وصيانــة  بتطبيــق  المجتمــع  اعتــراف  والعمــوم 
مصلحــة عاّمــة، قــد ال يحترمهــا أصحــاب الواجبــات فــي غيــاب اإلشــراف مــن جهــة ناظمــة 
مســتقّلة. بعبــارة أخــرى؛ يوّفــر وجــود نظــام تفتيــش عمــل فّعــال الضمانــة األكبــر لامتثــال 
لمعاييــر العمــل الوطنيــة والدوليــة ليــس فــي القانــون فحســب بــل فــي الممارســة أيًضا.

نشأة وتطور تفتيش العمل عالمًيا

ومن جملة أهداف تفتيش العمل)1(، ضمان ما يلي:
• احترام قانون العمل في أماكن العمل.

• احترام حقوق العاملين ومعايير العمل الائق وشروط وظروف العمل.
• اعتمــاد إجــراءات الرقابــة المائمــة فــي المنشــآت؛ مــن أجــل ضمــان عــدم تعــّرض 

إلــى مخاطــر الســامة والصحــة بســبب ممارســات وبيئــة العمــل. العامليــن 
• حصــول أصحــاب العمــل والعّمــال علــى المعلومــات واإلرشــاد بشــأن كيفيــة اإلمتثــال 

للمتطلبــات القانونيــة.
• إقامــة عاقــات متناغمــة بيــن أصحــاب العمــل والعّمــال، وإرســاء إطــار مــن الحــوار 

اإلجتماعــي فــي العمــل؛ مــن أجــل تحقيــق النمــو االقتصــادي المســتدام.
لتطويــر  كوســيلة  الممارســة  مــن  المســتخلصة  والــدروس  المعلومــات  اســتمزاج   •
التشــريعات والسياســات واإلرشــاد، والمســاهمة فــي الحفــاظ علــى األحــكام القانونيــة 

الحديثــة والفّعالــة التــي تراعــي شــروط وظــروف العمــل.

كان االتجــاه الســائد فــي الغــرب بدايــة القــرن الثامــن عشــر وأوائــل القــرن التاســع عشــر؛ 
هــو إطــاق آليــات الســوق االقتصاديــة لتحكــم عاقــات العمــل دون أيــة ضغــوط أو تدخــل 
حكومــي لتنظيــم العاقــات القانونيــة بيــن أطــراف العمــل، لكــن هــذا الوضــع لــم يضمــن 
ــال فــي عاقــات العمــل، فقــد ُفرضــت إرادة أصحــاب  ــة للعّم ــى مــن الحماي الحــد األدن
األعمــال علــى الطــرف الضعيــف، وأدى ذلــك إلــى هيمنــة مطلقــة إلرادتهــم باســتغال 
العّمــال علــى نحــو غيــر عــادل، ممــا وّلــد ردود فعــل سياســية واجتماعيــة وقانونيــة، قــادت 
بمجملهــا إلــى ضــرورة قبــول تدخــل الدولــة فــي تنظيــم عاقــات العمــل بمــا يحقــق 
ــدول نفســها مدعــوًة إلــى التدخــل  التــوازن االقتصــادي واالجتماعــي، وهكــذا وجــدت ال
بتنظيــم عاقــات العمــل باســتعمال  صاحياتهــا فــي التشــريع؛ وذلــك بإقــرار تشــريعات 
ملزمــة ألطــراف اإلنتــاج، غلــب عليهــا الطابــع الحمائــي للطــرف الضعيــف )العّمــال(، 
فكانــت الخطــوات األولــى التــي خطتهــا الــدول فــي هــذا الميــدان مطلــع القــرن التاســع 
ــا بنشــأة فــرع جديــد مــن فــروع القانــون عــرف )فيمــا بعــد باســم  عشــر، وكان ذلــك  إيذاًن

قانــون العمــل()2( .

اإلطار العام لتفتيش العمل

1- ITC-ILO Curriculum on “Building modern and effective labour inspection systems”. MODULE 2 An Introduction to the Labour Inspection, 2010. 
  2_ IBID.  
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ولضمــان التطبيــق الجــاد والصحيــح ألحــكام القوانيــن المنظمــة للعاقــات القانونيــة بيــن 
أطــراف العمــل؛ ظهــرت الحاجــة الماّســة إلــى وجــود نظــام فعــال للرقابــة للتأكــد مــن 
ــا حيــث يعــود إليهــا  ــادرة االولــى فــي هــذا المجــال فــي بريطاني ذلــك، وقــد جــاءت المب
ســبق إصــدار أول قانــون وطنــي بشــأن تحســين شــروط وظــروف العمــل وذلــك ســنة 
1802، عندمــا اعتمــد البرلمــان البريطانــي قانــون »المحافظــة علــى أخاقيــات المهنــة«، 
وقــد تــّم اإلشــراف علــى تطبيــق القانــون مــن قبــل لجــان طوعيــة، لكــّن القانــون لــم يدخــل 
ــا، وعليــه بــادرت الحكومــة فــي العــام 1833 إلــى تعييــن أول أربعــة  حّيــز التنفيــذ فعليًّ
ــزوا بشــكل أساســي علــى ســاعات العمــل الطويلــة لــدى الراشــدين  مفّتشــين، وقــد رّك

واألطفــال)3(.

وبحلــول نهايــة القــرن التاســع عشــر؛ اعتمــدت عــدد مــن الــدول األوروبيــة تشــريعات 
ترمــي إلــى تحســين ظــروف وشــروط العمــل، كمــا تــّم تعييــن مفّتشــين مختصيــن. ففــي 
بريطانيــا -علــى ســبيل المثــال- تــّم تعييــن أول مفّتــش طبــي عــام 1898، وأّول مستشــار 
أخّصائــي فــي الهندســة عــام 1899، وفــي العــام 1901؛ تــّم تعييــن أّول مفّتشــة علــى 

المصانــع فــي ألمانيــا.

عنــد تأســيس منظمــة العمــل الدوليــة عــام 1919 حظــي تفتيــش العمــل باهتمــام خــاص، 
ــث  ــاب الثال ــث نصــت الفقــرة التاســعة مــن المــادة )427( مــن معاهــدة فرســاي - الب حي
عشــر- بأنــه »علــى كل دولــة، أن توجــد نظاًمــا للتفتيــش، تشــترك فيــه النســاء،؛لضمان 
تنفيــذ القوانيــن واللوائــح الخاصــة بحمايــة العمــال«. ولقــي تفتيــش العمــل -فيمــا بعــد- 
اهتماًمــا متزايــًدا فــي وثائــق المنظمــة، فكانــت التوصيــة رقــم )5( بشــأن تفتيــش العمــل 
)الخدمــات الصحيــة( فــي الــدورة االولــى لمؤتمــر العمــل الدولــي عــام 1919، والتــي جــاء 
فيهــا حــث للــدول التــي لــم تنشــئ أنظمــًة تكفــل تفتيًشــا فاعــًا علــى المصانــع للقيــام 

بذلــك، وتقديــم الخدمــات الحكوميــة لحمايــة صحــة العّمــال. 

وتوالــت بعــد ذلــك اإلصــدارات المختلفــة إلقــرار معاييــر بشــأن تفتيــش العمــل حتــى 
العــام 1947، حيــث تقــدم النشــاط التشــريعي الدولــي بشــكل كبيــر فــي مجــال تفتيــش 
العمــل، واقــر مؤتمــر العمــل الدولــي فــي دورتــه الثاثيــن فــي عــام 1947 أربعــة صكــوك 

دوليــة ذات أهميــة خاصــة هــي)4(: 

1. االتفاقية الدولية رقم )81( بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة.
2. التوصية الدولية رقم )81( بشأن تفتيش العمل.

3. التوصية الدولية رقم )82( بشأن تفتيش العمل في منشآت التعدين والنقل.
4. االتفاقية الدولية رقم )85( بشأن إدارات تفتيش العمل - األقاليم التابعة.

بعــدذاك؛ تــم إصــدار االتفاقيــة رقــم)110( بشــأن المــزارع عــام 1958، وأيًضــا االتفاقيــة 
ــول رقــم  ــة فــي العــام 1969، والبروتوك رقــم )129( بشــأن تفتيــش العمــل فــي الزراع

ــة المــزارع.   )110( لســنة 1982 والخــاص باتفاقي

  3_ IBID.  
 4_ http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo.html   



  5_ شبكة قوانين الشرق، بشأن الموافقة على الميثاق العربي للعمل ودستور منظمة العمل العربية، متوفر على الرابط التالي:6 
http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=620846&related], last visited 22 Jan 2021]

  6_ منظمة العمل العربية، اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، متوفر على الرابط التالي:

بـ”اإلتفاقيــات  ســميت  اّتفاقيــات  لثمانــي  الدوليــة  العمــل  منظمــة  تحديــد  وبعــد 
األساســية”، وإطــاق حملــة تدعــو إلــى مصادقــة عالميــة شــاملة علــى تلــك االتفاقيــات؛ 
بــادرت منظمــة العمــل الدوليــة إلــى اعتبــار أربــع اتفاقيــات أخــرى “صكــوك ذات أولويــة”، 
ــًة بذلــك الــدول األعضــاء إلــى المصادقــة عليهــا نظــًرا ألهميتهــا؛ مــن أجــل ضمــان  داعي
حســن ســير نظــام معاييــر العمــل الدوليــة؛ وهــي تتعلــق باتفاقيــة تفتيــش العمــل، 
العمــل  )معاييــر  الثاثيــة  المشــاورات  واتفاقيــة  )الزراعــة(،  العمــل  تفتيــش  واتفاقيــة 

الدوليــة(، واتفاقيــة سياســة التشــغيل. 

علــى المســتوى العربــي لــم تبــرز الحاجــة لمثــل هــذه التشــريعات التــي تؤســس وتنظــم  
عمليــات تفتيــش العمــل نتيجــًة لمحدوديــة وبــطء التطــور والتقــدم الصناعــي العربي على 
ــا، ففــي العــام 1965؛  امتــداد القــرن التاســع عشــر وحتــى بدايــة القــرن العشــرين تقريًب
ــة، وتضمــن  ــوزراء العمــل العربــي تأســيس منظمــة العمــل العربي أقــّر المؤتمــر األول ل
الميثــاق العربــي الــذي قــرر فيــه الــوزراء تأســيس المنظمــة فــي مادتــه الثالثــة النــص 
التالــي “توافــق الــدول العربيــة علــى تطويــر األجهــزة الحكوميــة المختصــة بالشــؤون 
العّماليــة فيهــا، بمــا يتــاءم والتطــور االقتصــادي واالجتماعــي للــدول العربيــة)5(“. وفــي 
دورة المؤتمــر العربــي الثانيــة عــام 1966؛ أقــّر مؤتمــر وزراء العمــل االتفاقيــة العربيــة 
رقــم )1( بشــأن مســتويات العمــل، والتــي احتــوت بعــض موادهــا علــى أمــور تتعلــق 
ــات أخــرى  ــه، باإلضافــة إلــى اتفاقي ــة تفتيــش العمــل واختصاصات ــم هيئ بإنشــاء وتنظي
تعرضــت لذلــك، حتــى صــدرت االتفاقيــة العربيــة رقــم )19( لســنة 1998 الخاصــة بتفتيش 

العمــل)6( والتــي تــوازي االتفاقيــة الدوليــة رقــم )81(.

تعتبــر اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم )81( بشــأن تفتيــش العمــل فــي الصناعــة 
والتجــارة لســنة 1947، األســاس والعمــود الفقــري لمعاييــر وأنظمــة التفتيــش، ويتــم 
االســتعانة بهــا مــن قبــل معظــم الــدول لاسترشــاد بهــا حــول أفضــل الســبل لبنــاء 

ــى مــا يلــي)7(:  ــة، وتتطــرق أهــم بنودهــا إل أنظمــة التفتيــش الوطني

- مهام تفتيش العمل.
- تبعية جهاز التفتيش لسلطة مركزية.

- تكوين هيئة التفتيش من موظفين عموميين يتم تعيينهم بناًء على مؤهاتهم.
- حق كل من الرجال والنساء بالتعيين في جهاز التفتيش.

- عدد مفتشين كاٍف لضمان األداء الفعال لواجباتهم.
- ضــرورة تزويــد مفتشــي العمــل باحتياجاتهــم الوظيفيــة مــن مكاتــب ووســائط نقــل 

وغيرهــا.
- ظــروف خدمــة مفتشــي العمــل تكفــل لهــم االســتقرار واالســتقال عــن التغييــرات 

الحكوميــة.
- أن تمنــح لهــم صاحيــات التفتيــش علــى أماكــن العمــل فــي أي وقــت، وتوجيــه األســئلة 
واالطــاع علــى الوثائــق والســجات، واتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة لمعالجــة النواقــص، 

واتخــاذ اإلجــراءات العاجلــة لضمــان ســامة العمــل.

المعايير الدولية والممارسات الفضلى لتفتيش العمل 

https://bit.ly/38ZSvU2 ... last visited 22 Jan 2021
7_ C081 - Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81), available online [https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_
ILO_CODE:C081] last visted 22 Jan 2021. 
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ووفقــا للمــاّدة 3.1 مــن االتفاقيــة المذكــورة؛ يضطلــع نظــام تفتيــش العمــل 
التاليــة: األساســية  بالمهــام 

أ( ضمــان إنفــاذ األحــكام القانونيــة ذات الصلــة بشــروط وظــروف العمــل، وحمايــة 
العّمــال لــدى قيامهــم بعملهــم، ومــن ذلــك األحــكام الخاصــة بســاعات العمــل، 
واألجــور، والســامة والصحــة والرفــاه، وتشــغيل األطفــال والشــباب، وغيرهــا 

مــن القضايــا ذات الصلــة، والتــي علــى مفّتشــي العمــل ضمــان إنفاذهــا. 
ب( تزويــد أصحــاب العمــل والعّمــال بالمعلومــات التقنيــة والنصــح بشــأن الســبل 

األكثــر فعاليــًة لامتثــال لألحــكام القانونيــة.
ــر المشــمولة باألحــكام  ج( إبــاغ الســلطة المختصــة بالنواقــص أو االنتهــاكات غي

ــة القائمــة. القانوني

نطاق تفتيش العمل
ُيعتبــر نطــاق الرقابــة النظاميــة لنظــام تفتيــش العمــل واســًعا، ويتفــاوت بشــكل ملحــوظ 
مــن بلــد إلــى آخــر، تبًعــا للتشــريعات والسياســات الوطنيــة. ويمكــن أن تشــمل المجــاالت 

التــي يغطيهــا مفتشــو العمــل مــا يلــي:
المهنيــة  واألمــراض  الحــوادث  مــن  والوقايــة  المهنيــة  والســامة  الصحــة  تعزيــز   •

االجتماعيــة. الرعايــة  وتســهيات 
• حمايــة مســتويات الدخــل )مثــل الحــّد األدنــى لألجــور(، بمــا يشــمل ذلــك مــن معاينــة 

ســجات األجــور، والرواتــب، ومدفوعــات ســاعات العمــل اإلضافيــة.
• معاينــة ســجات ســاعات العمــل، والســاعات اإلضافيــة، وفتــرات الراحــة والعطــات، 

بمــا فيهــا إجــازات األمومــة والمــرض.
• تشــجيع حقــوق العمــل األساســية )مثــًا مكافحــة العمــل الجبــري(، والتدابيــر المناهضــة 
للتمييــز )فــي قضايــا النــوع االجتماعــي أو فــي حــال ضحايــا فيــروس نقــص المناعــة 

البشــرية/اإليدز(.
• التحقيق في الحوادث والتعويض عن إصابات العمل.

• قضايــا االســتخدام )االســتخدام غيــر القانونــي، وإجــازات العمــل مــن أجــل تشــجيع 
االســتخدام، بمــا فــي ذلــك برامــج التدريــب المهنــي(.

• استخدام األطفال واألحداث وسواهم من العّمال ومن ذوي االعاقات.
االتفاقيــات  تطبيــق  ومراقبــة  الصناعيــة،  والعاقــات  االجتماعــي،  الحــوار  قضايــا   •

الجماعيــة.

ويجب أن ال ُتناط أي واجبات أخرى بمفّتشي العمل قد تؤدي إلى:

• التدّخل في أدائهم الفاعل لواجباتهم األساسية.
• المــّس بــأي طريقــة مــن الطــرق بســلطتهم وحيادهــم؛ وهمــا شــرطان أساســيان مــن 

شــروط العاقــة بيــن مفّتشــي العمــل وأصحــاب العمــل والعّمــال. 
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مبادئ تفتيش العمل

تحــّدد االتفاقيــة رقــم )81( المبــادئ األساســية الخمســة التاليــة مــن أجــل إنشــاء وتطويــر 
أنظمــة تفتيــش العمــل فــي الــدول األعضــاء المصادقــة)8(:

المفتشــين، وبالتالــي  1. االســتقاللية: وهــي مبــدأ أساســي تعتمــد عليــه ســلطة 
فعاليــة أجهــزة تفتيــش العمــل. وتقــع مســؤولية تفتيــش العمــل على الحكومــة، باعتبارها 
وظيفــة عامــة مناطــة بالمفتشــين الذيــن ُيعتبــرون موظفيــن عمومييــن قادريــن وملزميــن 

بالعمــل بطريقــة مســتقلة وحياديــة.
ــة  ــال: هــي شــرط أساســي مــن شــروط فعالي 2. الشــراكة مــع أصحــاب العمــل والعّم
ــن أجهــزة التفتيــش والشــركاء  ــق بي ــام تعــاون وثي نظــام تفتيــش العمــل، وتقضــي بقي

االجتماعييــن )أصحــاب العمــل والعّمــال(.

فقــد جــاء إنشــاء نظــام تفتيــش العمــل مــن أجــل حمايــة العمــال؛ وهــم الجهــة األساســية 
المســتفيدة مــن خدمــات التفتيــش، وبالتالــي مــن الضــروري أن ُتقام عاقــات وطيدة بين 
مفتشــي العمــل والعّمــال. ويمكــن إرســاء هــذه العاقــات مــن خــال النقابــات العماليــة، 
ومــن خــال تمثيــل العمــال فــي مجالــس العمــل، ولجــان حمايــة العمــال، إلــى جانــب 
ممثلــي النقابــات أو ممثلــي الســامة والصحــة. ومــن جهــة أخــرى، مــن الممكــن تعزيــز 
فعاليــة أجهــزة تفتيــش العمــل بفضــل تــآزر أصحــاب العمــل وممثليهــم علــى المســتويين 

الوطنــي والمحلــي علــى حــد ســواء.

كمــا يشــّكل التمثيــل الثاثــي إطــاًرا لنظــام تفتيــش العمــل فــي حــال أراد تحقيــق النجــاح. 
ــن الحكومــة )نظــام إدارة  ــك التفاعــل بي ــي ذل ــة يعن وفــي ســياق منظمــة العمــل الدولي
العمــل( وأصحــاب العمــل والعمــال ومنظماتهــم وممثليهــم. والــذي يمكــن أن يشــمل: 
تبــادل المعلومــات، والمشــاورات، والمفاوضــات. ويمكــن مراعــاة مصالــح كل طــرف مــن 

األطــراف الثاثــة لــدى معالجــة القضايــا االقتصاديــة واالجتماعيــة.

3. التعــاون مــع المنظمــات األخــرى: ُيعتبــر تفتيــش العمــل حيوًيــا؛ مــن أجــل ضمــان 
تنفيــذ قانــون العمــل فــي المنشــآت، لكــن تعاونــه مــع “ الجهــات المعنيــة” األخــرى ُيعتبــر 
أساســًيا فــي بيئــة عمــل متناميــة التعقيــد. وتشــمل الجهــات المعنيــة المنظمــات العامــة 
والخاصــة مثــل: المعاهــد التقنيــة، والطبيــة والبحثيــة، ومؤسســات التعليــم والتدريــب، 
والدفــاع المدنــي، إلــى جانــب جهــات التصنيــع والتوريــد، والمهندســين المعمارييــن 

وشــركات التأميــن وســواها.
ــداًل  ــة ب ــة مــن شــروط وظــروف العمــل الرديئ ــة الوقاي ــة: مــن األفضــل محاول 4. الوقاي
مــن معاقبــة المخالفيــن بســبب وجــود مثــل هــذه الشــروط والظــروف. وتعنــي الوقايــة 
فــي ســياق حمايــة العمــل: بــذل جهــد دؤوب؛ مــن أجــل تفــادي أو القضــاء علــى مخاطــر 
الحــوادث واألمــراض المهنيــة، ونزاعــات العمــل، والنزاعــات، وســوء معاملــة العمــال 

..إلــخ وذلــك قبــل حدوثهــا مــن خــال ضمــان احتــرام التشــريعات القائمــة وتطبيقهــا. 
5. الشــمولية: مــن حيــث المبــدأ، إذ ال يجــوز للمجتمــع وال يمكــن لتفتيــش العمــل تقبــل 
وجــود اقتصــاد تكــون فيــه بعــض فئــات العّمــال مشــمولة بالحمايــة بخــاف الفئــات 
األخــرى. مــن هنــا؛ تهــدف أجهــزة تفتيــش العمــل فــي مــا تهــدف إلــى تحقيــق التغطيــة 
الشــاملة، وتوســيع نطــاق دورهــا وأنشــطتها؛ مــن أجــل بلــوغ أكبــر عــدد ممكــن مــن العّمال 
فــي جميــع القطاعــات االقتصاديــة ليشــمل معظــم أماكــن العمــل األخــرى التــي ال تنــدرج 

أصــًا ضمنــه.

8_ITC-ILO Curriculum on “Building modern and effective labour inspection systems”. MODULE 2 MODULE 2 An Introduction to the Labour Inspection
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 وضع مفتشي العمل 

تلعــب ظــروف خدمــة مفتشــي العمــل دوًرا مهًمــا فــي إطــار ضمــان النوعيــة العامــة ألداء 
هيئــات تفتيــش العمــل. ويجــب أن يكــون مفتشــو العمــل)9(:

عاقــة  اســتقرار  خدمتهــم  وظــروف  وضعهــم  لهــم  يكفــل  عمومييــن  موظفيــن   •
. اســتخدامهم 

• معينيــن علــى أســاس مؤهاتهــم وحدهــا ، )وللنســاء الحــق فــي التعييــن فــي هيئــات 
التفتيــش(.

• مدربيــن تدريًبــا كافًيــا ومزوديــن بالتعليمــات الضروريــة، والمعلومــات و/ أو الدعــم ألداء 
واجباتهم.

• كفوئين لاضطاع بمسؤولياتهم.
• حياديين ومستقلين عن التغيرات الحكومية والتأثيرات الخارجية غير السليمة.

إلــى هــذا، يجــب أن تكــون رواتــب المفتشــين وأتعابهــم وآفاقهــم المهنية كافيــة الجتذاب 
أصحــاب المؤهــات، واالحتفــاظ بهــم وحمايتهــم مــن التأثيــر الخارجــي غيــر الضــروري. 
ويجــب تفتيــش أماكــن العمــل بالعــدد والدقــة اللتيــن يتطلبهمــا ضمــان تطبيــق األحــكام 
ــا لضمــان  ــا فاعــًا، وان يكــون عــدد مفتشــي العمــل كافًي ــة تطبيًق ــة ذات الصل القانوني
األداء الفاعــل لواجبــات إدارة التفتيــش فــي جميــع القطاعــات االقتصاديــة، وُيحــدد هــذا 
العــدد مــع مراعــاة أهميــة الواجبــات التــي يكــون علــى المفتشــين أداؤهــا، وبوجــه خــاص:

• عدد أماكن العمل الخاضعة للتفتيش وطبيعتها وحجمها ووضعها.
• عدد العمال المستخدمين في هذه األماكن وفئاتهم.

• عدد األحكام القانونية التي يجري إنفاذها، ودرجة تعقيدها.
• اإلمكانات المادية الموضوعة تحت تصرف المفتشين.

• الشروط العملية التي ينبغي أن تجري بها زيارات التفتيش حتى تكون فعالة.

تزويــد  لــذا يجــب  العمــل،  بــأداء  المــوارد عوامــل هامــة للمســاعدة  ُتعتبــر  إلــى هــذا، 
ــات،  ــًزا مناســًبا، وأجهــزة حاســوب، وقواعــد بيان مفتشــي العمــل بمكاتــب مجهــزة تجهي
وأجهــزة اتصــال وكل مــا مــن شــأنه المســاعدة بــأداء العمــل بأفضــل طريقــة، وكذلــك 

تســهيات النقــل الازمــة.

9_ C081 - Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81), available online [https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_
CODE:C081] last visted 22 Jan 2021. 
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يجــب أن تضمــن هيئــات تفتيــش العمــل منــح المفتشــين ســلطات التدخــل الضرورية؛ من 
أجــل أداء الواجبــات الموكلــة إليهــم، وفــي مــا يلــي ســلطات التدخــل الخاصــة واألساســية 

المناطــة بمفتشــي العمل:
• اإلشــراف: بمــا فــي ذلــك الحــق فــي حريــة الدخــول إلــى المنشــآت، والحــق فــي حريــة 

التفتيــش.
• الزجــر: إصــدار األمــر إلــى المنشــأة باعتمــاد التدابيــر الضروريــة لتصحيــح النواقــص تبًعــا 

لقوانيــن العمــل المرعيــة اإلجــراء. 

وعادًة يخّول مفتشو العمل بالصالحيات :
ــة  • الدخــول بحريــة ودون إخطــار مســبق إلــى أي موقــع عمــل خاضــع للتفتيــش فــي أي

ســاعة مــن ســاعات النهــار أو الليــل.
• الدخول نهاًرا إلى أي مواقع لديهم أسباب معقولة لاعتقاد بأنها خاضعة للتفتيش.

ــا للتحقــق مــن المراعــاة الدقيقــة  • إجــراء أي بحــث أو اختبــار أو تحقيــق قــد يرونــه ضرورًي
لألحــكام القانونيــة، وبوجــه خــاص:

o توجيــه األســئلة إلــى صاحــب العمــل أو العامليــن فــي المنشــأة علــى انفــراد أو أمــام 
شــهود عــن أيــة مســألة تتعلــق بتطبيــق األحــكام القانونيــة.

o طلــب االطــاع، بالطريقــة التــي قــد تقررها القوانيــن أو اللوائح الوطنية، على أي دفاتر 
ــة المتعلقــة  ــح الوطني ــات تقضــي القوانيــن أو اللوائ أو ســجات أو وثائــق أخــرى أو بيان
بظــروف العمــل بامســاكها؛ للتحقــق مــن توافقهــا مــع األحــكام القانونيــة، وأخــذ صــور أو 

مســتخرجات مــن هــذه الوثائــق.
o االلــزام بتعليــق االخطــارات المنصــوص عليهــا فــي األحــكام القانونيــة فــي اماكــن 

العمــل.  
o أخــذ أو اقتطــاع عينــات مــن المــواد والمنتجــات المســتعملة أو المتناولــة ألغــراض 
التحليــل، بشــرط إخطــار صاحــب العمــل أو ممثلــه بالعينــات أو المــواد التــي أخــذت أو 

اقتطعــت لهــذه األغــراض.

وإستناًدا إلى المخالفة التي يتم الكشف عنها، يتمتع المفتشون بسلطة:
ــح المخالفــة، أو  ــة لتصحي ــر الضروري ــة والطلــب باعتمــاد التدابي • إصــدار األوامــر القانوني
معالجــة النواقــص التــي تاحــظ فــي التركيبــات أو التخطيطــات أو أســاليب العمــل ضمــن 

إطــار زمنــي محــدد.
• إصــدار األوامــر بشــأن االعتمــاد الفــوري للتدابيــر التصحيحيــة، وفي حــال التقصير إصدار 

األوامــر بإيقــاف أنشــطة العمــل فــي حــال وجــود مخاطر فعليــة على الصحة والســامة.
• الطلب إلى السلطة المختصة إصدار األوامر أو اتخاذ تدابير التنفيذ الجبري العاجل.

• اتخــاذ القــرار بشــأن الحالــة التــي تســتلزم إســداء المشــورة أو إصــدار تنبيــه، أو التوصيــة 
باتخــاذ إجــراءات اإلنفــاذ القانونيــة أو إنشــائها.

صالحيات مفتشي العمل
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تواجــه إدارة العمــل تحّديــات جديــدة وقديمــة، وفــي ظــل العولمــة واألزمــة االقتصاديــة؛ 
باتــت هــذه التحّديــات تســتلزم حلــواًل طارئــًة، وتتــّم اإلشــارة بشــكل خــاص إلــى مــا يلــي 

:)12(

• االقتصاد غير المنظم.
• العّمال المهاجرين.

• عاقة االستخدام والعمل غير المصّرح عنه.
• التمييز في العمل.

انضــم األردن إلــى عضويــة منظمــة العمــل الدوليــة عــام 1956، ولمنظمــة العمل العربية 
منــذ تأسيســها فــي العــام 1965، كمــا صــادق األردن علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل 
الدوليــة رقــم )81( لســنة 1947 فــي العــام 1969، وعلــى ســبع اتفاقيــات من االتفاقيات 
األساســية لمنظمــة العمــل الدوليــة )باســتثناء اتفاقيــة رقــم )87( لســنة 1948 اتفاقيــة 
الحريــة النقابيــة وحمايــة الحــق بالتنظيــم(، وصــادق علــى ثــاث مــن اتفاقيــات الحوكمــة 
األربــع )باســتثناء اتفاقيــة  تفتيــش الزراعــة رقــم )129( لســنة 1969(، كمــا صــادق علــى 
االتفاقيــة العربيــة رقــم )1( بشــأن مســتويات العمــل، فــي حيــن لــم يصــادق علــى باقــي 
االتفاقيــات العربيــة المذكــورة ســابًقا. صــدر أول قانــون للعمــل فــي األردن عــام 1960 
تحــت الرقــم )21(، وبنــاًء عليــه صــدر نظــام تفتيــش العمــل رقــم )1( لســنة 1963، ليضــع 

القواعــد واالســاس إلنشــاء جهــاز لتفتيــش العمــل محلًيــا.

لتحقيــق التــوازن مــا بيــن الســلطات الممنوحــة لمفتــش العمــل وضمــان عــدم  تجاوزهــا 
يتوجــب علــى مفتشــي العمــل مــا يلــي:)10(

ــح الخاصــة: يحظــر علــى مفتشــي العمــل أن تكــون لهــم مصلحــًة  ــع عــن المصال • الترّف
مباشــرًة أو غيــر مباشــرة فــي المنشــآت الخاضعــة للتفتيــش؛ مــن أجــل ضمــان حيادهــم 

واســتقاليتهم.
• الســرية المهنيــة: ُيلــزم مفتشــو العمــل بعــدم إفشــاء أي أســرار صناعيــة أو تجاريــة، أو 
أســاليب العمــل فــي أماكــن العمــل الخاضعــة للتفتيــش )حتــى بعــد اعتزالهــم الخدمــة(. 

• الســرية المطلقــة: يحيــط مفتشــو العمــل مصــدر أي شــكوى تقــدم لهــم بشــأن أي 
نقــص أو أي خــروج علــى األحــكام القانونيــة بالســرية المطلقــة، وال يبوحــون لصاحــب 

ــى اســتام شــكوى. ــاًء عل ــاءت بن ــارة التفتيــش؛ ج ــأن زي العمــل ب

يتوجــب علــى إدارة التفتيــش إصــدار التقاريــر الدوريــة والســنوية عــن نشــاط التفتيــش، 
ويجــب أن تتضمــن هــذه التقاريــر المعلومــات والبيانــات التاليــة)11(:  

• القوانين واللوائح الخاصة بعمل إدارة التفتيش.
• إحصاءات العاملين في إدارة التفتيش.

• إحصاءات عن أماكن العمل الخاضعة للتفتيش وعدد العاملين فيها.
• إحصاءات عن زيارات التفتيش.

• إحصاءات عن المخالفات والعقوبات الموقعة على المخالفين.
• إحصاءات عن الحوادث المهنية.

• إحصاءات عن األمراض المهنية. 

التزامات مفتشي العمل

تقارير تفتيش العمل 

تحّديات أمام إدارة العمل

تفتيش العمل في األردن

10_ ITC-ILO Curriculum on “Building modern and effective labour inspection systemsMODULE 2 An Introduction to the Labour Inspection

12-ITC-ILO Curriculum on “Building modern and effective labour inspection systems”. MODULE 2 An Introduction to the Labour Inspection
11 _ المادة رقم )21( من اتفاقية العمل الدولية رقم 81 لسنة 1947
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سوق العمل األردني

التشريعات الناظمة لعمل جهاز تفتيش العمل في األردن

يبلــغ عــدد ســكان األردن )10.806( مليــون نســمة)13(، يتوزعــون علــى )12( محافظــة، 
العمــل  قــوة  وتبلــغ   .)%42( نســبته  بمــا  العاصمــة  محافظــة  فــي  غالبيتهــم  وتتركــز 
ــون  ــف متعطل ــون، )324.282( أل ــون( عامل ــون( منهــم )1.377 ملي ــة )1.702 ملي األردني
عــن العمــل، وتشــكل نســبة اإلنــاث )18.1%( مــن مجمــوع العامليــن)14(. مــع األخــذ بعيــن 
ــد مــن المصــادر  ــن قــوة العمــل المنظمــة، اذ تشــير العدي ــار أن األرقــام أعــاه تبي االعتب
الرســمية إلــى أن حجــم قــوة العمــل المنظمــة وغيــر المنظمــة أردنييــن وغيــر أردنييــن 
يبلــغ مــا يقــارب 2.6 مليــون. يشــكل المشــتغلون األردنيــون فــي قطــاع اإلدارة العامــة 
ــون فــي قطــاع تجــارة  والدفــاع مــا نســبته )16.5%( مــن مجمــوع المشــتغلين، والعامل
ــم  ــون فــي قطــاع التعلي ــات نســبة )11.9%(، والعامل ــة وإصــاح المركب ــة والتجزئ الجمل
ــن  ــة كصاحــب عمــل. فــي حي )8.4%(، ومــا نســبته )9.4%( ألنشــطة األســر االقتصادي
يعمــل المشــتغلون مــن غيــر االردنييــن فــي قطــاع أنشــطة األســر المعيشــية بمــا نســبته 
وبنســبة   ،)%28.5( بنســبة  والدعــم  اإلداريــة  الخدمــات  أنشــطة  وبقطــاع   ،)%23.4(
)13%( بقطــاع اإلنشــاءات وأقلهــا فــي قطــاع إمــدادات الكهربــاء والغــاز والبخــار وتكييــف 

الهــواء بمــا نســبته )%0.1(.

يبلغ عدد العّمال الوافدين المسجلين لدى وزارة العمل )352.350( عامل وعاملة، تمثل 
األيــدي العاملــة  مــن الجنســية المصريــة مــا نســبته )53.6%( منهــم، واأليــدي العاملــة 
مــن الجنســية الســورية )11.5%( ، واأليــدي العاملــة مــن الجنســية البنغاليــة )%12.2(، 
واأليــدي العاملــة مــن الجنســية الفلبينيــة )5.0%(، واأليدي العاملة من الجنســية الهندية 
)4.4%(، واأليــدي العاملــة مــن الجنســية الســيريانكية )2.7%(، واأليــدي العاملــة مــن 
الجنســيات اآلســيوية األخــرى )2.5%( ، واأليــدي العاملــة مــن الجنســيات اإلفريقيــة 
المناطــق  فــي  والمنســوجات  األلبســة  قطــاع  فــي  المنشــآت  عــدد  ويبلــغ   .)%4.1(
التنمويــة )66( منشــأة، يعمــل بهــا )52.293( عامــًا وعاملــًة غيــر أردنييــن باإلضافــة إلــى 
)16.699( عامــل وعاملــة مــن األردنييــن.  فــي حيــن تبلــغ أعــداد المؤمــن عليهــم الفّعاليــن 
بأحــكام قانــون الضمــان االجتماعــي )1.300.445( مليــون، وعــدد المنشــآت المشــمولة 
بالضمــان االجتماعــي )54.806( منشــأة، تشــكل المنشــات )الميكرويــة( والتــي توظــف 

)4-1( عامــل مــا نســبته )71.1%( مــن إجمالــي عــدد المنشــآت)15(. 

هنــاك العديــد مــن التشــريعات المحليــة التــي تنظــم أعمــال جهــاز تفتيــش العمــل ســواٌء 
تكوينــه أو وظائفــه ومهامــه ومــوارده البشــرية وســلطاتهم وصاحياتهــم، و كل ذلــك 

يؤثــر علــى نطــاق عمــل وأداء التفتيــش، وفيمــا يلــي أهــم التشــريعات ذات العاقــة.

http://dosweb.dos.gov.jo/DataBank/Population_Estimares/PopulationEstimates.pdf 
https://bit.ly/390BFEL
https://bit.ly/3vP5rGm

13_ موقع دائرة اإلحصاءات العامة:
   14_ مؤشرات سوق العمل الوطنية 2015-2019، وحدة دراسات سوق العمل، وزارة العمل األردنية، تشرين الثاني 2020: 

 15_  التقرير السنوي للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي 2019 
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قانون العمل األردني رقم )8( لسنة 1996  
حــدد قانــون العمــل األردنــي فــي الفصــل الثانــي منــه والــذي جــاء بعنــوان )تفتيــش 

العمــل( األمــور الرئيســة والعامــة لجهــاز تفتيــش العمــل وكمــا يلــي:

المــادة رقــم )5( أولــت مهمــة تفتيــش العمــل لــوزارة العمــل، وقــد حــددت المــادة رقــم 
ــة  ــه بأمان ــأن يوقــع تصريحــا مشــفوعا بالقســم الداء عمل ــات المفتــش “ب )6( أهــم واجب
واخــاص وأن ال يفشــي األســرار التــي يطلــع عليهــا بحكــم عملــه”، والمــادة رقــم )7( مــن 
القانــون نصــت علــى إصــدار نظــام خــاص لمفتشــي العمــل لتحديــد بعــض التفاصيــل 
بخصــوص مؤهــات مفتشــي العمــل ومهامهــم وصاحياتهــم وتدريبهــم. أمــا المــادة 
)9( فقــد منحــت مفتــش العمــل الصاحيــات المخولــة الفــراد الضابطــة العدليــة بموجــب 
ــة باتخــاذ اإلجــراءات  ــه، وكذلــك الصاحي ــة المعمــول ب قانــون اصــول المحاكمــات الجزائي
القانونيــة؛ فــي حــال وجــود مخالفــات بمــكان العمــل بمــا فيهــا عمليــات االغــاق الكلــي 

او الجزئــي.

وتاتــي هــذه المــواد مــن القانــون بشــكل مختصــر إلتاحــة المجــال للتفصيــل المطلــوب 
مــن خــال نظــام تفتيــش يوضــح مهــام المفتــش ومؤهاتــه وعاواتــه، وتدريبــه وغيرهــا 
ــاك  ــأن تكــون هن ــة ب ــر الدولي ــه، وهــي متوافقــة مــع المعايي مــن األمــور المتعلقــة بإدائ
ســلطة مركزيــة تقــوم بأعمــال التفتيــش ويتبــع لهــا مفتشــو العمــل، كمــا أوجبــت أن يكــون 
المفتــش تحــت القســم القانونــي ألداء أعمــال التفتيــش ضمــن المعاييــر المطلوبــة، كمــا 
أنهــا منحــت المفتشــين الســلطات القانونيــة باعتبارهــم أحــد أفــراد الضابطــة العدليــة فــي 
مجــال عملهــم، وكذلــك منحتهــم الصاحيــة باتخــاذ إجــراءات قانونيــة بحــق المخالفيــن، 
تصــل إلــى حــد اغــاق المنشــأة. لكنهــا خلــت مــن توفيــرأي نــوع مــن أنــواع الحمايــة 
القانونيــة للمفتشــين والمفتشــات فــي حــال تعرضهــم العتــداء جســدي أو معنــوي مــن 
قبــل أصحــاب العاقــة. حيــث وكمــا أفــادت بعــض المفتشــات العامــات ضمــن كادر 
دائــرة التفتيــش فــي وزارة العمــل مــن محافظــات الجنــوب، بــأن ممارســة مهنــة التفتيــش 
قــد تعرضهــن للعديــد مــن المخاطــر، كالتعــرض إلــى العنــف الجســدي أو اللفظــي مــن 
قبــل أصحــاب المنشــآت الذيــن يؤخــذ بحقهــم إجــراءات قانونيــة جــّراء ارتكابهــم لمخالفــات 
يســتوجب التبليــغ عنهــا، حيــث وكمــا أشــارت إحــدى المفتشــات “يســتهجن أصحــاب 
العمــل بشــكل كبيــر أن تقــوم امــرأة بالتفتيــش علــى منشــآتهم” باإلضافــة إلــى أنهــن 
يشــعرن بالتمييــز فــي الحصــول علــى الحوافــز والمكافــآت والترقيــات الوظيفيــة، فالذكور 
ــة واإلشــرافية  ــف القيادي ــى الوظائ ــة التفتيــش أســرع بالوصــول إل ــن فــي مهن العاملي
مــن النســاء، وهــذا مــا  أّدى إلــى انســحابهن مــن العمــل فــي هــذه الوظيفــة وطلــب 

النقــل إلــى دوائــر أخــرى. 

 وفيمــا يتعلــق بالعقوبــات المنصــوص عليهــا فــي القانــون فهــي تحتــاج إلــى مراجعــة 
شــاملة، وباألخــص فــي القضايــا التــي تتعلــق بالنســاء، ففــي المــواد المتعلقــة باألجــور 
المترتبــة عليهــا  المخالفــات  تكــون قيمــة  الجبــري  األحــداث والنســاء وبالعمــل  وعمــل 
) 500 - 1000( أمــا بالنســبة لمخالفــات فصــل الســامة والصحــة المهنيــة فهــي مــا 
بيــن )100 - 500( دينــار فقــط، علًمــا بــأن تأثيــرات هــذا الفصــل يتعّلــق بســامة وصحــة 
العّمــال. كمــا أن المــادة رقــم )9( مــن القانــون؛ وهــي مــادة عامــة وواســعة وتتحــدث 
عــن التفتيــش، ذكــر بهــا نــص بعقوبــة مــا بيــن )50-500( دينــار ، والكثيــر مــن المخالفــات 
التــي تحــال إلــى المحكمــة يحكــم بهــا القاضــي علــى هــذه المــادة دون المخالفــات األخــرى 
المحــددة والمنصــوص عليهــا ببنــود أخــرى )ســواٌء أكان أجــور او اجــازات أو غيرهــا( ممــا 
يقّلــل مــن ردع العقوبــات عموًمــا، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار؛ أّن معظــم إْن لــم يكــن جميــع 
المخالفــات؛ تحكــم بالحــد األدنــى مــن العقوبــة المنصــوص عليهــا ، لــذا ال تشــكل معظــم 

هـــذه العقوبــات رادًعــا ألصحــاب االعمــال. 
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نظام رقم ) 56 ( لسنة 1996 نظام مفتشي العمل:

صــدر “نظــام مفتشــي العمــل” بمقتضــى أحــكام المــادة )7( مــن قانــون العمــل رقــم )8( 
لســنه 1996، وقــد جــاء هــذا النظــام أكثــر تفصيــًا وتخّصًصــا فيمــا يتعلــق بجهــاز التفتيــش 

والمفتشــين، وفيمــا يلــي أهــم مــا ورد بأحكامــه:

المادة رقم )3( من النظام حددت أهداف التفتيش بما يلي:
أ- التحقــق مــن تطبيــق األحــكام القانونيــة المتعلقــة بظــروف العمــل وحمايــة العّمــال أثنــاء 

قيامهــم بعملهم.
ب- تقديــم المعلومــات التقنيــة والمشــورة ألصحــاب العمــل والعّمــال بشــأن مراعــاة 

األحــكام القانونيــة.
ج- تشــجيع التعــاون بيــن أصحــاب العمــل وجمعياتهــم مــن جهــة، والعمــال ونقاباتهــم مــن 
ــق  ــك فــي ســبيل تحســين العاقــات اإلنســانية واإلســهام فــي تحقي جهــة أخــرى؛ وذل

التنميــة االقتصاديــة.
د- االهتمام بتأمين شروط السامة والصحة المهنية في العمل.

هـــ- جمــع المعلومــات الخاصــة بتنظيــم ســوق العمــل بمــا في ذلــك عدد العّمــال وفئاتهم 
وحاجاتهــم التدريبيــة وأي أمــور أخرى تتعلق بشــروط االســتخدام.

وحــددت المــادة رقــم )4( مــن النظــام المذكــور الدرجــة الجامعيــة األولــى علــى األقــل؛ 
كمؤهــل علمــي مطلــوب الي مفتــش يتــم تعيينــه ضمــن جهــاز التفتيــش، ونّصــت علــى 
ضــرورة إشــراك المفتــش بــدورة تدريبيــة واحــدة علــى األقــل، وتدريبــه ميدانًيــا لمــدة )6( 
أشــهرقبل ممارســته ألعمــال التفتيــش. ومــن الجديــر بالذكــر؛ أّن العديــد مــن مفتشــي 
وزارة العمــل أشــاروا إلــى أنــه يتــم االعتمــاد علــى المفتشــين األقــدم خبــرًة لتدريــب 
ــدان وعلــى أرض الواقــع،  ــم فــي المي المفتشــين الجــدد، كمــا أن معظــم التدريــب اليت
وإنمــا يكــون بشــكل نظــري قــد ال يكســب المفتشــين الجــدد المهــارة والفاعليــة المطلوبــة 
ألداء هــذه المهنــة. كمــا أن تدريــب المفتشــين اليشــتمل علــى كيفيــة التعامــل مــع 
القضايــا واالنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا النســاء فــي أماكــن عملهــن، ففــي الكثيــر مــن 
األحيــان تتعــرض العديــد مــن النســاء إلــى االنتهــاكات والمضايقــات مــن قبــل أصحــاب 
العمــل، والــذي قــد ال يعتبــر ضمــن دائــرة أولويــات التفتيــش لــدى مفتشــي وزارة العمل، 
ــا التــي لهــا عاقــة  ــات أو المخالفــات التــي تفــرض علــى القضاي وال ننســى أن العقوب
بعمــل المــرأة بمنشــأة معينــة قــد اليكــون رادًعــا أو مســاوًيا لمســتوى األذى الجســدي أو 

النفســي الــذي قــد تتعــرض لــه. 

أمــا المــادة رقــم )5( مــن النظــام فقــد حــددت الســلطات الممنوحــة للمفتــش مثــل: 
إجــراء الزيــارات ألماكــن العمــل فــي أي وقــت، واالطــاع علــى الســجات والوثائــق وأخــذ 
العينــات، والطلــب مــن صاحــب العمــل معالجــة النواقــص، وألزمــت المفتــش القيــام 

ــارات بمــا فيهــا المخالفــات الموجــودة بمــكان العمــل. ــج الزي ــر بنتائ باعــداد التقاري

المــادة رقــم )6( أوجبــت علــى المفتــش التزامــه بالســرية وعدم إفشــاء األســرار المتعّلقة 
بأماكــن العمــل التــي يزورهــا. والمــادة رقــم )7( قيــدت عــدم إســناد أيــة مهــام لمفتــش 
العمــل تتعــارض مــع أدائــه لواجباتــه، كمــا حــددت قيمــة مكافــأة ماديــة للمفتــش . والمــادة 
ــر شــهري عــن جهــاز التفتيــش والنشــاطات  ــم تقري ــى ضــرورة تقدي رقــم )10( نصــت عل

والمهــام التــي تــم تنفيذهــا.
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التشريعات: 

قانون الرقابة والتفتيش على االنشطة االقتصادية رقم 
)33( لسنة 2017 

بالرغــم مــن وجــود عــدد مــن المــواد التــي تحــدد أهــداف التفتيــش، وصاحيــات المفتــش 
ومؤهاتــه وواجباتــه، إال أنهــا خلــت مــن العديــد مــن المواضيــع الهامــة مثــل:  

الجامعيــة  للشــهادة  علــى حملــه  اقتصــرت  حيــث  للمفتشــين؛  المطلــوب  المؤهــل   _
األولــى، وهــذا أفســح المجــال أمــام جهــاز التفتيــش ليصبــح خليًطــا غيــر متجانــس، ويحتــاج 
إلــى عمليــة بنــاء قــدرات وتأهيــل كبيــرة وأكثــر صعوبــة ومســتمرة ، وهــي غيــر متوفــرة.

_ لــم ُينــّص علــى برنامــج تدريبــي محــدد للمفتشــين، فاكتفــي فقــط بذكــر دورة تدريبيــة 
واحــدة علــى األقــل ممــا جعــل بعــض الممارســات تتجــه لــدورات تدريبيــة قــد تكــون غيــر 

ذي عاقــة بالتفتيــش علــى اإلطــاق.

_ بالنســبة للتدريــب الميدانــي لــم تحــّدد آلياتــه، وكيفيــة تنفيــذه، وكيفية تقييمه، وشــروط 
اجتيــازه ، ممــا حولــه إلــى فتــرة زمنيــة فقــط ال ترتبــط بــأي تاهيــل حقيقي.

_ لــم تشــر بنــود النظــام إلــى أنــواع التفتيــش المطلــوب كالتفتيــش الوقائــي، أوعمليــة 
التخطيــط الســنوية، والخطــط االســتراتيجية، وعمليــة االســتعانة بالخبــراء عنــد الحاجــة، 
وأعــداد الزيــارات التفتيشــية الواجبــة لــكل منشــأة  خــال فتــرة زمنيــة محــددة، أو أولويــات 

التفتيــش والعديــد مــن النقــاط األخــرى.

ــًة اشــتراط نســب  د بداي ــا للنــوع االجتماعــي، ولــم يحــدِّ _ لــم يكــن محتــوى النظــام مراعًي
معينــة مــن المفتشــات بجهــاز التفتيــش ، كمــا لــم يســند للمفتشــات مهاًمــا محــددًة 
مثــل: التحقيــق فــي حــاالت التحــرش الجنســي للعامــات، أو شــكاوى العامــات عموًمــا، 
ولــم يســتعرض أولويــات التفتيــش المتعلقــة بعمــل المــرأة فــي القطاعــات االقتصاديــة 
المختلفــة والتــي تتعــرض فيهــا حقــوق العامــات لانتهــاك وباألخــص فــي القطاعــات 
ــه مــن أهــم  ــى أن ــح وواضــح إل ــم اإلشــارة بشــكل صري ــم يت ــر المنظمــة منهــا . كمــا ل غي
أهــداف عمليــة التفتيــش المســاهمة فــي الحــد مــن التمييــز بيــن الجنســين فــي العمــل 

أو الحــد مــن انتشــار ظــروف العمــل غيــر الائــق لــكا الجنســين. 

صــدر هــذه القانــون لتوحيــد أعمــال الرقابــة والتفتيــش علــى المنشــآت االقتصاديــة 
زيــارات وتدقيــق وتقييــم وأخــذ  الرقابيــة مــن  بالمملكــة، ومــا تشــمله هــذه األعمــال 
العينــات، وتــم بموجبــه تشــكيل لجنــة عليــا لوضــع االســتراتيجيات ومراجعــة إجــراءات 
ــة  ــه الجهــات المرجعي ــون فــي المــادة رقــم )6( من التفتيــش وضوابطــه، كمــا حــدد القان
التنظيميــة المختصــة بالرقابــة والتفتيــش علــى النشــاط االقتصــادي علــى مســتوى 
ــة وزارة  ــة ، ونطــاق واختصــاص كل منهــا، وقــد أكــدت هــذه المــادة علــى مرجعي المملك

العمــل فــي نطــاق تفتيــش العمــل، وكمــا يلــي:

ــال وتنظيــم ســوق العمــل وشــروط الســامة  وزارة العمــل: فيمــا يتعلــق بحقــوق العّم
والصحــة المهنيــة، والفحوصــات الطبيــة األوليــة والدوريــة، وإصابــات العمــل وأمــراض 

المهنــة. 
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وحــددت المــادة رقــم )11( مــن نفــس القانــون؛ بأنــه ال يجــوز أن يتــم أي تفتيــش علــى 
النشــاط االقتصــادي إال مــن قبــل مفتــش مؤهــل وحاصــل علــى مؤهــل علمــي يتناســب 
والنظــري  العملــي  التدريــب  تلّقــى  قــد  يكــون  وأن  بهــا،  المكلــف  المهــام  طبيعــة  و 
الازميــن، وعلــى أن تحــدد الشــروط والمؤهــات الواجــب توافرهــا بالمفتــش باإلضافــة 

إلــى مهامــه وواجباتــه بموجــب نظــام يصــدر لهــذه الغايــة.

مــن الواضــح؛ أّن صــدور هــذا القانــون جــاء لتوحيــد آليــات التفتيــش المختلفــة ضمــن 
مســار ومنهجيــة واحــدة، وهــذا مــن األمــور المحمــودة، إال أّن التنفيذ الفعلي، وتسلســل 
إصــدار األنظمــة المرتبطــة بالنظــام يشــعر أن الهــدف؛ هــو تحجيــم القوانيــن المختلفــة 
التــي تطبــق، والحــد مــن الصاحيــات المختلفــة، ويهمنــا منهــا هنــا قانــون العمــل وتوفيــر 
الحمايــة العاجلــة والمطلوبــة لضمــان حقــوق العّمــال ، وضمــان شــروط وظــروف العمــل 
الائــق، فعلــى ســبيل المثــال لــم تعــد إمكانيــة تشــكيل لجنــة عاجلــة مــن عــدة وزارات أو 
ــة،  ــة المركزي ــة متاحــة؛ إال بعــد الحصــول علــى الموافقــة مــن اللجن ــة حكومي ــر رقابي دوائ
ــز  ــون بتركي ــة القان ــه يأتــي مــن خــال وزارة الصناعــة والتجــارة صاحب ــح التوجي أيًضــا؛ أصب
الزيــارات التفتيشــية علــى قطــاع معيــن دون اعتبــار للقضايــا المتعلقــة بالعمــل، والتــي 
تكــون دوائــر تفتيــش العمــل والســامة والصحــة المهنيــة هــي األدرى بهــا، واألقــدر على 
تحديــد القطاعــات أو المناطــق أو المهــن التــي تســتوجب تكثيــف الزيــارات أو بالعكــس.

وهــذا يعــد اســتمراًرا لعمليــة التدخــل فــي أعمــال التفتيــش بطريقــة أو بأخــرى، فقــد 
ســبق ذلــك بــاغ بعــدم الســماح بزيــارة أيــة منشــاة ســياحية مــن قبــل مفتشــي العمــل إال 
بعــد التنســيق مــع وزارة الســياحة )اللجنــة المشــتركة لجميــع الدوائــر الرقابيــة(، وإباغهــم 
أيًضــا؛  اللجنــة.  لكامــل فريــق  الزيــارة  تكــون  زيارتــه واألســباب، وأن  المــراد  بالمقصــد 
هنــاك علــى مــا يبــدو تعليمــات أو ممارســات مــن بعــض الدوائــر -علــى ســبيل المثــال- 
إدارة المناطــق التنمويــة تعيــق عمليــة دخــول المفتشــين إلــى هــذه المناطــق إال بعــد 
الحصــول علــى كتــاب رســمي أو موافقــة مــن إدارة هــذه المناطــق، وبالتالــي تنتفــي 
عمليــة الســرية والفجائيــة فــي الزيــارة التفتيشــية، وهــذا قــد يعيــق عمليــة التحقــق مــن 
بعــض المخالفــات أو االنتهــاكات التــي قــد تكــون موجــودًة وتــم اإلبــاغ عنهــا مــن قبــل 
ــال عبــر وســائل تقديــم الشــكاوى المتاحــة، حيــث أن عمليــة التنســيق، وطلــب  أحــد العّم
ــة التفتيــش عليهــا،  ــة قــد تصــل إلــى الجهــة المــراد إجــراء عملي اإلذن المســبق المطلوب
ممــا يعنــي أّنهــا قــد تقــوم بإخفــاء المخالفــات أو إيقــاف العمــل، أو تســريب العّمــال ممــا 
يعطــل تحقيــق أهــداف التفتيــش، وبنفــس الوقــت يفقــد العّمــال )خاّصــًة إذا كانــوا هــم 
ــه يتعــارض مــع  مــن تقــدم بالشــكاوى، الثقــة بأجهــزة تفتيــش العمــل(، كمــا أن هــذا كل
نــص المــادة )5( مــن نظــام مفتشــي العمــل الــذي أعطــى الحــق للمفتــش بالقيــام بزيــارة 
شــاملة ألماكــن العمــل فــي أيــة ســاعة مــن ســاعات العمــل بمفــرده أو مــع أي موظــف 
حكومــي، مختــص وإخطــار صاحــب العمــل أو مــن ينــوب عنــه بوجــوده إال فــي الحــاالت 
التــي يعتقــد فيهــا بــأّن مثــل هــذا اإلخطــار لــن يمّكنــه مــن االطــاع علــى األوضــاع فــي 
المؤسســة، فمــا بالــك بعمليــات التنســيق المطلوبــة، أو طلــب اإلذن المســبق للزيــارة، 
بالصيــغ الســابقة المختلفــة ســواٌء أكانــت تشــريعات أخــرى أو باغــات خطيــة أو شــفهية 
أو ممارســات، فهــذا كلــه يعــد تدخــًا وتحجيًمــا لجهــاز التفتيــش بادعــاء تشــجيع االســتثمار.
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ومــن الثغــرات األخــرى التــي يمكــن اســتنباطها مــن هــذا القانون؛ أن المادة رقــم )5/أ( منه 
أوصــت بإنشــاء لجنــة لتطويــر الرقابــة والتفتيــش تســمى اللجنــة العليــا لتطويــر التفتيــش 
علــى األعمــال برئاســة وزيــر الصناعــة والتجــارة، وبعضويــة العديــد مــن األمنــاء العاميــن 
فــي الــوزارات المعنيــة، مــع إغفــال شــمول أي مــن المؤسســات الوطنيــة العاملــة فــي 
قضايــا المــرأة ضمــن أعضــاء هــذه اللجنــة، كاللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المــرأة، أو 
ــة  ــى عــدم إعطــاء أولوي ــدل عل ــه ي ــي، وهــذا إن دل علــى شــيء فإن اتحــاد المــرأة األردن
التمثيــل للقيــادات النســوية فــي األردن بمثــل هــذه اللجــان، والتــي تتقاطــع مصالحها مع 
القــرارات التــي تتخذهــا اللجنــة وبمــا يتعلــق بالمــرأة وعملهــا فــي القطاعــات االقتصاديــة 

المختلفــة علــى وجــه التحديــد.

التفتيــش  إدارة  عمــل  وتنظيــم  المفتــش  وواجبــات  ومؤهــات  شــروط  نظــام  صــدر 
اســتناًدا إلــى قانــون الرقابــة والتفتيــش الســابق الذكــر، وقــد جــاء أكثــر تفصيــًا بخصــوص 

مؤهــات وصفــات مفتــش العمــل:
فالمادة )3( جاءت لتحدد عملية اختيار المفتش بحيث:

- يتناسب مؤهله العلمي مع طبيعة المهام المكلف بها.
- أن يكون قد تلقى التدريب النظري والعملي الازمين.

- يمتلك الصفات والمهارات الشخصية المناسبة.
- يجيــد المهــارات اإلداريــة والســلوكية واللغويــة ومهــارات الحاســوب الازمــة للقيــام 

بتنفيــذ مهامــه.

بالرغــم مــن أن هــذه المــواد مــن هــذا النظــام تعتبــر جيــدًة لتوحيــد أعمــال التفتيــش 
وتحديــد مؤهــات المفتشــين وبرامجهــم التدريبيــة النظريــة والعمليــة المطلوبــة بمــا 
فيهــا الصفــات والمهــارات الشــخصية لهــم، إال أن ذلــك يجــب أن يتــم مــن خــال أنظمــة 
ــر نفســها وليــس مــن جهــات أخــرى، فــوزارة العمــل ونظــام مفتشــي  وتعليمــات الدوائ
العمــل؛ هــو مــا يجــب أن يتضمــن كل المعاييــر المطلوبــة الختيــار وأداء المفتــش وتدريبــه 
ــه  ــة واألنظمــة الصــادرة بموجب ــر كل مــن قانــون الرقاب ــه، وبأبســط األحــوال يعتب وتأهيل
تكــراًرا للتشــريعات )وهنــا تشــريعات العمــل(، إن لــم يعتبــر تدخــًا وســيطرًة علــى نظــام 

تفتيــش العمــل ككل يهــدف مســتقبًا لتحجيمــه.

يتبــع جهــاز تفتيــش العمــل فــي األردن لســلطة مركزيــة؛ هــي وزارة العمــل؛ وهــي هيئــة 
حكوميــة تنطبــق عليهــا قوانيــن وأنظمــة وتعليمــات العمــل العــام، ويحكــم جميــع عملياتهــا 
تقريًبــا بمــا فيهــا عمليــات التعييــن نظــام الخدمــة المدنيــة، ويتــم تعييــن المفتشــين 
ضمــن األســس المرعيــة بهــذا المجــال؛ وذلــك ضماًنــا لفاعليــة وحياديــة أعمــال التفتيــش، 
وليعبــر عــن ممارســات تتمخــض للصالــح العــام ولتحقيــق األهــداف المحــددة لــه، وتكفــل 
للمفتــش االســتقرار الوظيفــي واالســتقالية ، والتــي يمكــن تفســيرها بأنهــا امتاكــه 
الســلطة التخــاذ قــراره دون خــوف أو تــردد بــأن مــا هــو قائــم في المنشــآت مخالف ويجب 
تغييــره، كمــا أن نظــام الخدمــة المدنيــة يحــدد رواتــب المفتشــين وعاواتهــم ودرجاتهــم 

ورتبهــم ومســتوياتهم الوظيفيــة وأســس ترقيتهــم.
ــة  ــة العمــل الدولي ــاء بنصــوص اتفاقي وهــذا يتوافــق مــع الممارســات الفضلــى ومــا ج

رقــم )81( لســنة 1947، فــي حــال كان تنفيــذه متوافًقــا مــع النصــوص.

نظام شروط ومؤهالت وواجبات المفتش وتنظيم عمل 
إدارة التفتيش رقم )13( لسنة 2018

جهاز )هيئة( تفتيش العمل 
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حســب الهيــكل التنظيمــي األخيــر لــوزارة العمــل، والصــادر بمقتضــى أحــكام النظــام 
المعــدل لنظــام التنظيــم اإلداري لــوزارة العمل لســنة 2020 والمنشــور بالجريدة الرســمية 
بالعــدد رقــم )5624( بتاريــخ 2020/3/16، فــإن هنــاك مديريتيــن مركزيتيــن تمارســان أعمــال 

التفتيــش بشــكل أساســي همــا: 

- مديرية التفتيش المركزي.
- مديرية السالمة والصحة المهنية.

وتوجد هاتان المديريتان بمركز الوزارة، وترتبطان “بمساعد االمين العام للعمليات”.
ــا تفتيــش متخصصتيــن فــي الهيــكل  أمــا بالنســبة للمديريــات الميدانيــة فهنــاك مديريت

التنظيمــي تقعــان فــي محافظــة العاصمــة فقــط وهمــا:

- مديرية تفتيش عمان األولى.
- مديرية تفتيش عمان الثانية.

فــي حيــن أن باقــي المحافظــات تحتــوي كل منهــا علــى “مديريــة عمــل شــاملة” ترتبــط 
أيًضــا بمســاعد األميــن العــام للعمليــات، ويفتــرض ان تشــتمل كل مــن هــذه المديريــات 
ضمــن هيكلهــا علــى قســم تفتيــش عمــل، وقســم تفتيــش ســامة وصحــة مهنيــة، 

باإلضافــة إلــى أقســام العمــل األخــرى مثــل قســم التشــغيل أو العمالــة الوافــدة.

وممــا يجــدر اإلشــارة إليــه أيًضــا؛ أنــه وبنــاًء علــى قانــون تنظيــم العمــل المهنــي رقــم )11( 
ــوزارة العمــل مهمــة ترخيــص المحــات المهنيــة )كمحــات  لســنة 2019 فقــد ُأنيطــت ب
الصيانــة الميكانيكيــة وأعمــال الحــدادة وأعمــال النجــارة ...إلــخ( والتفتيــش عليهــا، وقــد 
تــم اســتحداث مديريــة مركزيــة لذلــك هــي “مديريــة تنظيــم العمــل المهنــي” فــي مركــز 
الــوزارة ولــم تتضــح بعــد صــورة الوضــع بالنســبة لعمليــة التفتيــش بهــا فيمــا إذا كان 
ســيتم تعييــن مفتشــين مختصيــن بهــذه المديريــة أو ســتضاف هــذه المهمــة لمهــام 

ــة. ــن لمديريتــي تفتيــش العمــل والســامة والصحــة المهني مفتشــي العمــل التابعي

_ إّن ارتبــاط مديريــات التفتيــش ليــس علــى أعلــى مســتوى )ال يرتبــط بــرأس الهــرم / 
وزيــر العمــل( وهــذا ممــا يقلــل مــن أهميــة هــذا الجهــاز؛ والــذي هــو صلــب عمــل الــوزارة 
وأهــم مهامهــا وإداراتهــا ، والتــي تعتمــد عليهــا جميــع المديريــات األخــرى، كمــا أّن هــذا 
ــإدارة الجهــاز؛ يقلــل  ــه المســؤولون األعلــى ب ــذي يتعــدد ب ــاط بالشــكل الحالــي وال االرتب
مــن حياديــة واســتقالية أعمــال التفتيــش وفعاليــة إجراءاتــه، ويزيــد مــن التدخــل المباشــر 

وغيــر المباشــر فــي أعمالــه. 

ممــا ســبق يمكــن اســتنتاج أن هنــاك عــدة نقــاط تحتــاج إلــى تصويــب منهــا على ســبيل 
المثال:

الهيكل التنظيمي
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_ إن مــدراء التفتيــش المركزييــن بنفــس المســتوى اإلداري لمديــري العمــل بالمديريــات 
أو مــدراء التفتيــش الميدانييــن، ممــا ال يعطيهــم أيــة صاحيــة لتوجيــه عمليــات التفتيــش 
فــي المحافظــات إو إبــداء ماحظاتهــم وتوصياتهــم ، كمــا إن هــذا ال يعطــي مــدراء 
المركــز الصاحيــات والمهــام الواجبــة علــى مديرياتهــم وخاّصــًة بمــا يتعلــق بالتخطيــط 
ــا، ومتابعــة أداء التفتيــش  االســتراتيجي للتفتيــش، ووضــع سياســات التفتيــش عموًم
ــة )كمــا هــي  ــة إلــى مديريــات تفتيــش عادي ــات المركزي الميدانــي، ويحــول هــذه المديري
المديريــات األخــرى( كونــه ال يقــع تحــت الهيــكل الوظيفــي إلداراتهــم ســوى كادر مفتشــي 

العمــل المعينيــن فــي مركــز الــوزارة.

_ عــادًة يصاحــب التوســع فــي ســوق العمــل وامتــداده، التوســع والزيــادة فــي الخدمــات 
الحكوميــة المقدمــة، ومنهــا خدمــات تفتيــش العمــل، إال إن الهيــكل األخيــر )الصــادر فــي 
ــال ال  ــى اقســام، منهــا علــى ســبيل المث ــات إل ــزل بعــض المديري العــام 2020( قــد اخت
الحصــر مديريــة عمــل مدينــة الحســن الصناعيــة والتــي تــم تحويلهــا إلــى مكتــب عمــل 
)بمســتوى قســم( برغــم وجــود كثافــة عّماليــة كبيــرة تتبــع لهــا بمنطقــة اختصاصهــا، وتــم 

إعــادة ربطهــا مــع مديريــة عمــل اربــد.

_ برغــم محدوديــة المــوارد ومنهــا المــوارد البشــرية إال ان هنــاك ثــاث مديريات مســؤولة 
عــن أجــزاء مــن تفتيــش العمــل )وهــي مديريــة التفتيــش المركــزي، مديريــة الســامة 
والصحــة المهنيــة، ومديريــة تنظيــم العمــل المهنــي(، وهــذا قــد يكــون ســبًبا لتبعثــر 
الجهــود وتكــرار الزيــارات التفتيشــية وهــدر المــوارد، وعــدم تنســيق العمــل والتخطيــط 
الجيــد، كمــا إن عمليــة فصــل مديريــة الســامة والصحــة المهنيــة فــي المــرة األخيــرة فــي 
العــام 2017 عــن مديريــة التفتيــش لــم يرافقهــا وضــع شــروط مرجعيــة لعمــل المديريــة 
تبيــن مهامهــا ومســؤولياتها وعاقتهــا مــع مديريــة تفتيــش العمــل، وهــل هــي إدارة 

لرســم السياســات والتخطيــط فقــط أم مديريــة تفتيــش عاديــة.

خلــت التشــريعات المحليــة األردنيــة مــن أيــة إشــارة لضــرورة مشــاركة النســاء فــي أعمــال 
تفتيــش العمــل بشــكل صريــح، علًمــا بــأن التعيينــات التــي تتــم مــن خــال ديــوان الخدمــة 
المدنيــة ال تشــترط عنــد إعــان الوظيفــة جنــس محــدد للوظيفــة )إال فــي حــاالت محــدودة 
ــة  ــال؛ الحاجــة لقــوة بدني ــا علــى ســبيل المث ــررًة تتطلبهــا طبيعــة الوظيفــة أحياًن جــًدا ومب
فــي بعــض المهــام كأعمــال الصيانــة أو عنــد طلــب مدرســين لمدارس الذكور أو مدرســات 
لمــدارس اإلنــاث ومــا شــابه ذلــك(، وتشــكل نســبة المفتشــات االنــاث تقريًبــا مــا نســبته 
)20 %( مــن مجمــوع المفتشــين بالــوزارة، وهــي بتناقــص جــّراء طبيعــة العمــل الميدانيــة 

والتنقــل المســتمر أو الترفيعــات خــارج نطــاق تفتيــش العمــل. 

مشاركة النساء بالتفتيش والجوانب المتعلقة بالنوع 
االجتماعي 
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أيًضــا بســبب طبيعــة االحتــكاك المســتمر خــال عمــل المفتــش مــع ذوي العاقــة وخاّصــًة 
أصحــاب األعمــال، علًمــا بأنــه قــد ســبق تســجيل حــاالت اعتــداء علــى بعــض المفتشــات 
)حيــث قــام احــد أصحــاب العمــل بإغــاق مــكان العمــل وحجــز بعــض المفتشــات بداخلــه(، 
وهــذا كلــه ال يشــجع اســتمرارية وجــود المفتشــات بهــذا العمــل ومحاولــة العديــد منهــن 
االنتقــال لمهــام ذات طبيعــة أعمــال مكتبيــة وليســت ميدانيــًة، ممــا يســتوجب وضــع 
نصــوص خاّصــة الشــتراط وجــود نســبة معينــة مــن المفتشــات فــي جهــاز التفتيــش 
ومديريات التفتيش، خاّصًة أن التجارب المحلية والدولية والممارســات الفضلى إشــارت 
إلــى أن وجــود المفتشــات لمتابعــة والتحقيــق بالشــكاوى واألمــور المتعلقــة بالعامــات 
ــًدا فــي حــاالت التحــرش واالعتــداءات الجنســية، باإلضافــة إلــى  ــا، وتحدي النســاء عموًم
قضايــا العمــل الخاصــة باألحــداث وبعــض المواضيــع األخــرى تكــون ســبًبا فــي تحقيــق 
النتائــج اإليجابيــة، حيــث أن النســاء يملــن إلــى التحــدث بحريــة أكثــر للمفتشــات اإلنــاث مــن 

الذكــور وكذلــك هــم األحــداث.

وال بــد مــن اإلشــارة هنــا إلــى مشــاركة النســاء فــي التفتيــش، فمــن المفتــرض أن تكــون 
الفرصــة متاحــًة للنســاء للتعييــن فــي هــذه الوظيفــة علــى قــدر متســاٍو مــع الرجــال، دون 
تمييــز بينهــم فــي ذلــك علــى أســاس الجنــس، على النحــو الذي أقرته الوثيقة التأسيســية 
لمنظمــة العمــل الدوليــة الخاصــة بمبــدأ مشــاركة النســاء فــي معاهــدة  فرســاي للســام 
عــام 1919، فــي المــادة )427( منهــا  والتــي نصــت علــى وجــوب أن تضــع كل بلــد أحكاًمــا 
لنظــام تفتيــش العمــل تشــارك فيــه النســاء مــن أجــل تأميــن إنفــاذ القوانيــن واألنظمــة 
ــة  ــدأ مجــدًدا فــي المــادة )8( مــن االتفاقي الخاصــة بحمايــة العامليــن، وتكــرس هــذا المب
الدوليــة رقــم )81( التــي نصــت علــى أّن )كّا مــن الرجــال والنســاء مؤهلــون للتعييــن 
ــات خاصــة للمفتشــين الرجــال  ــد الضــرورة يمكــن إســناد واجب ــة التفتيــش، وعن فــي هيئ
والنســاء()16(. وكــررت المــادة )10( مــن االتفاقيــة الدوليــة رقــم )129( النــص الــوارد فــي 

المــادة )8( مــن االتفاقيــة )81( بالصيغــة ذاتهــا، دون تغييــر.

ــاء  ــد أثن ــد مــن االنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا النســاء علــى وجــه التحدي إن هنالــك العدي
العمــل، والتــي يجــب أن يتــم التركيــز عليهــا فــي عمليــة التفتيــش، مــن خــال فــرض 
العقوبــات الرادعــة لمرتكبيهــا مــن أصحــاب األعمــال والمنشــآت، ومــن هــذه القضايــا: 

ــن العمــال  ــم اعتبارعــدم المســاواة بي ــون العمــل لســنة 2019، ت ــات قان بموجــب تعدي
فــي األجــر عــن كل عمــل ذي قيمــة متســاوية دون أي تمييــز قائــم علــى الجنــس مــن 
المخالفــات العّماليــة، كمــا تنــص المــادة 53 مــن قانــون العمــل علــى أنــه “يعاقــب صاحــب 
العمــل بغرامــة ال تقــل عــن خمســمائة دينــار وال تزيــد علــى ألــف دينــار عــن كل حالــة يدفــع 
فيهــا إلــى عامــل أجــرًا يقــل عــن الحــد األدنــى لألجــور أو عــن أي تمييــز باألجــر بيــن الجنســين 
للعمــل ذي القيمــة المتســاوية وذلــك إضافــة إلــى الحكــم للعامــل بفــرق االجــر وتضاعــف 
العقوبــة كلمــا تكــررت المخالفــة”. ويعتبــر هــذا التعديــل لقانــون العمــل تفعيــل اللتزامــات 
ــة رقــم )100( التــي تلزمــه  ــة منظمــة العمــل الدولي ــا باتفاقي ــه طرًف ــة، كون األردن الدولي
ــد  ــم التأكي ــدى تســاوي قيمــة العمــل. كمــا ت ــر ل ــال والعامــات فــي األج بمســاواة العّم
علــى هــذا االلتــزام فــي المــادة )7/أ/1( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والثقافيــة الــذي تــم اعتمــاده أيًضــا مــن قبــل االردن. وهــذا بالطبــع ينســجم 
ــرًا يتناســب مــع  ــاء فيهــا “إعطــاء العامــل أج ــي ج مــع المــادة )23/2/1( مــن الدســتور الت

كميــة عملــه وكيفيتــه”.

1.التمييز في األجور 

16- C081 - Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81), available online [https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_
CODE:C081] last visted 22 Jan 2021.
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تشــير المــادة )72( مــن قانــون العمــل “يلتــزم صاحــب العمــل الــذي يســتخدم عــددا مــن 
العمــال فــي مــكان واحــد ولديهــم مــن األطفــال مــا ال يقل عن خمســة عشــر طفــا ال تزيد 
أعمارهــم علــى خمــس ســنوات بتهيئــة مــكان مناســب ويكــون فــي عهــدة مربيــة مؤهلــة 
أو أكثــر لرعايتهــم، كمــا ويجــوز ألصحــاب العمــل االشــتراك فــي تهيئــة هــذا المــكان فــي 
منطقــة جغرافيــة واحــدة”، إال أن تطبيــق هــذه المــادة يتــم علــى نطــاق ضيــق جــًدا، ويتــم 

تحميــل األمهــات تكاليــف حضانــة أبنائهــن فــي هــذه الحضانــات إن وجــدت. 

وعلــى الصعيــد اآلخــر؛ أفــاد العديــد مــن أصحــاب العمــل الذيــن ينطبــق عليهــم نــص 
عاماتهــم  أبنــاء  تخــدم  بإنشــاء حضانــات،  المعنيــة  العمــل،  قانــون  مــن   )72( المــادة 
بوقوعهــم بإشــكاالت، بينهــا عمليــة الحصــول علــى تراخيــص للحضانــات والتــي تتطلــب 
إجــراءات طويلــة ومعقــدة جــّراء تعــدد الجهــات المشــرفة علــى الترخيــص، وارتفــاع تكاليــف 
إنشــاء الحضانــة، وتعــارض اشــتراطات ومواصفــات وزارتــي العمــل والتنميــة االجتماعيــة 

ــة. فــي توصيــف “المــكان المناســب” للحضان

تعتبــر فجــوة األجــور بيــن الذكــور واإلنــاث مــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه العالــم أجمــع، 
ــز فــي األجــور أيًضــا مهمــة ليســت ســهلًة،  ــة علــى التميي وليــس فقــط األردن. والرقاب
إال أّن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم )100(، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
االقتصاديــة واالجتماعيــة وضعــت بعــض الضوابــط بهــذا الخصــوص يمكــن إيرادهــا علــى 

النحــو التالــي)17(: 
توفيــر أجــر منصــف لجميــع العامليــن، وتقديــم مكافــأة متســاوية لــدى تســاوي قيمــة 
العمــل دون أي تمييــز، علــى أن يضمــن للمــرأة خصوًصــا تمتعهــا بشــروط عمــل ال تكــون 
أدنــى مــن تلــك التــي يتمتــع بهــا الرجــل، وتقاضيهــا أجــًرا يســاوي أجــر الرجــل فــي العمــل.
ــة أعلــى مائمــة، دون  ــة داخــل عملهــم، إلــى مرتب - تســاوي الجميــع فــي فــرص الترقي

ــة والكفــاءة. ــاري األقدمي ــك إال العتب إخضــاع ذل
- التشــجيع علــى وجــود التقويــم الموضوعــي للوظائــف علــي أســاس مــا تســتلزمه مــن 

عمــل.
ــدى تســاوي قيمــة  ــر ل ــدأ مســاواة العمــال والعامــات فــي األج ــر مخالفــة لمب - ال يعتب
العمــل أن توجــد فــروق بيــن معــدالت األجــور تقابــل، دونمــا اعتبــار للجنــس، فروًقــا فــي 

العمــل الواجــب إنجــازه ناجمــة عــن التقويــم الموضوعــي. 

وفــي هــذا الســياق؛ أفــاد تقريــر صــادر عــن البنــك الدولــي بعنــوان “مشــاركة المــرأة 
والرجــال  النســاء  أجــور  بيــن  الفجــوة  “إن  ولبنــان:  واألردن  العــراق  فــي  االقتصاديــة 
العامليــن فــي مهــن مماثلــة ضمــن القطــاع الخــاص فــي األردن ولديهــم نفــس التحصيل 
العلمــي والخبــرة تبلــغ حوالــي )17(% “، وأشــار التقريــر نفســه إلــى أن المــرأة أســهمت 
بنســبة )0.5( نقطــة مــن معــدل النمــو الســنوي البالــغ )1.5( % خــال الفتــرة 2000 إلــى 
2017. وبهــذا تعتبــر المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة فــي األردن منخفضــًة، ومــن بيــن 
أدنــى المســتويات فــي العالــم. لذلــك يجــب أن نتعمــق فــي تحليــل األســباب التــي أدت 
إلــى انســحاب المــرأة مــن ســوق العمــل، ومــا هــي األســباب الطــاردة التــي تمنعهــا 
مــن االســتمرار فــي عملهــا، وهــو مايجــب التركيــز عليــه مــن خــال مهمــة مفتشــي وزراة 
ــا  ــة عليهــم نحــو رصــد االنتهــاكات ورصــد قضاي ــزء مــن المســؤوليات المترتب العمــل كج

التمييــز فــي العمــل)18(.

2. قضية رعاية األطفال 

[https://www.albankaldawli.org/ar/country/lebanon/publication/state-of-the-mashreq-women], last visited 22 Jan 2021.

17_ المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والمادة 3 من االتفاقية )رقم 100( الخاصة بمساواة العمال والعامات في األجر لدي تساوي قيمة 
العمل

18_  مجموعة البنك الدولي، حالة المرأة في المشرق: مشاركة المرأة االقتصادية في العراق واألردن ولبنان، 2020. متوفر على الرابط التالي:
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إن تكثيــف دور وزارة العمــل ضــروري فــي متابعــة قضيــة التــزام أصحــاب العمــل بنــص 
المــادة أعــاه كجــزء رئيســي مــن مهامهــم، حيــث أن رعايــة الطفــل فــي مــكان العمــل 
ــز انضمــام النســاء إلــى القــوى العاملــة وتمكنهــن مــن الحفــاظ علــى  تســهم فــي تعزي
ــر  ــف غي ــى مســاهمتها فــي الحــد مــن الوظائ اســتمرارية وظائفهــن، هــذا باإلضافــة إل

مدفوعــة األجــر للنســاء والرجــال علــى حــد ســواء. 

إن إلدارة التفتيــش فــي وزارة العمــل دور هــام فــي قضيــة تعــرض العديــد مــن النســاء 
العامــات لانتهــاكات فــي مصانــع المناطــق الصناعيــة المؤهلــة، والــذي أدى بــدوره إلــى 
التأثيــر علــى ترتيــب المملكــة فــي مؤشــر العبوديــة واالتجــار بالبشــر. حيــث أظهــر التقريــر 
الســنوي لاتجــار بالبشــر لســنة 2020؛  انخفــاض تصنيــف األردن مــن المســتوى الثانــي 
إلــى المســتوى الثانــي تحــت المراقبــة؛ أي مــن ضمــن الــدول التــي ال تفــي حكوماتهــا 
تماًمــا بالحــد األدنــى مــن معاييــر القضــاء علــى االتجــار)19(. وفيمــا يتعلق بمؤشــر العبودية 
الحديثــة، تــم تصنيــف األردن فــي تقريــر عــام 2018 ضمــن المجموعــة الخامســة مــن 
أصــل ثمانــي مجموعــات، وهــذا يــدل علــى أن الحكومــة األردنيــة لديهــا اســتجابة محــدودة 

بخصــوص التصــدي ألشــكال العبوديــة الحديثــة)20(

علــى الرغــم مــن عمــل النســاء فــي القطــاع الزراعــي، لكّنــه مــن الصعــب فهــم العــدد 
الدقيــق ألعدادهــن نظــًرا ألن الزراعــة تعتبــر  مــن القطاعــات غيــر المنظمــة إلــى حــد كبيــر 
فــي األردن، حيــث تعمــل بــه العديــد مــن النســاء إمــا عنــد أصحــاب عمــل أو فــي مــزارع 
ــا مــا تعتبــر مســاهماتهن جــزًء مــن األعمــال المنزليــة بــداًل مــن  أســرية بــدون أجــر، إذ غالًب
العمــل الفعلــي. وتأتــي النســاء العامــات فــي الزراعــة أساًســا مــن عائــات فقيــرة أو 
مهمشــة، ســواٌء مــن األســر الريفيــة الفقيــرة أو مــن الاجئيــن مــن الجنســية الباكســتانية 

أو الســورية. 

وتتعــرض العديــد مــن النســاء العامــات فــي هــذا القطــاع إلــى الكثيــر مــن المخاطــر 
األجــور  بيــن  تتــراوح  لانتهــاك،  عرضــًة  تجعلهــن  والتــي  القاســية،  العمــل  وظــروف 
المنخفضــة وســاعات العمــل الطويلــة فــي الشــمس، وعــدم شــمولهن فــي مظــات 
الحمايــة االجتماعيــة، وتعرضهــن للتحــرش الجنســي، إضافــة إلى انعدام معايير الســامة 
القانونــي  اإلطــار  بــأن  الماحــظ  ومــن  الائــق)21(.  العمــل  وظــروف  العامــة  والصحــة 
األردنــي بشــكل عــام اليدعــم العامــات فــي القطــاع الزراعــي بالصــورة المطلوبــة، علــى 
الرغــم مــن مصادقــة األردن علــى العديــد مــن االتفاقيــات المتعلقــة بحقــوق المــرأة مثــل 
اتفاقيــة )ســيداو(، كمــا أن القطــاع الزراعــي غيــر خاضــع لرقابــة مفتشــي العمــل، لذلــك إن 
أردنــا أن يتــم رصــد االنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا المــرأة العاملــة فــي هــذا القطــاع؛ فإّنــه 
البــد مــن شــمول كافــة الفئــات العاملــة فــي هــذا القطــاع ضمــن مهــام التفتيــش، وليــس 
كذلــك فحســب؛ وإنمــا زيــادة قــدرات مفتشــي وزارة العمــل حــول المبــادئ الحقوقيــة 
المتعلقــة بالمــرأة والــواردة فــي االتفاقيــات الدوليــة والتــي كان األردن مــن أوائــل الــدول 
ــر  ــم تبري ــى التفتيــش، ليت ــة التدريــب عل ــك خــال عملي ــم ذل التــي صــادق عليهــا، وأن يت

االنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا النســاء ضمــن إطــار قانونــي حقوقــي واضــح. 

3. قضية تعرض النساء لالنتهاكات في المناطق الصناعية 

4. قضية تعرض العامالت في القطاع الزراعي لالنتهاكات 

19- US Department of State, Trafficking in Persons Report, June 2020. Available online [https://www.state.gov/wp-content/uploads/20202020-/06/TIP-Report-
Complete-062420-FINAL.pdf] last visited 22 Jan 2021
20- The Global Slavery Index 2018. Available online [https://www.globalslaveryindex.org/resources/downloads/] last visited 22 Jan 2021. 

21_ تصريحات العديد من النساء العامات في القطاع الزراعي في منطقة وادي األردن، 2020. 
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أولــت االتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة اهتماًمــا كبيــًرا لموضــوع العمــل الجبــري، حيــث نّص 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فــي المــادة )38/أ( علــى “اليجــوز 
ــك أشــارت المــادة )6/1( مــن العهــد  ــى الســخرة أو العمــل االلزامــي” كذل ــراه أحــد عل إك
الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة  والثقافيــة علــى أّن “لــكل شــخص 
الحــق فــي أن تتــاح لــه إمكانيــة كســب رزقــه بعمــل يختــاره أو يقبلــه بحريــة”. واألردن كمــا 

هــو معــروف صــادق علــى هذيــن العهديــن فــي عــام 2006)22(.  

وبحســب المــادة )77/ب( مــن قانــون العمــل “إضافــة الــى أي عقوبــة ورد النــص عليهــا 
فــي التشــريعات النافــذة يعاقــب صاحــب العمــل عــن أي مخالفــة يرتكبهــا باســتخدام اي 
عامــل بصــورة جبريــة ، او تحــت التهديــد او باالحتيــال او باإلكــراه، بمــا فــي ذلــك حجــز 
ــف  ــى)1000( ال ــد عل ــار )وال تزي وثيقــة ســفره بغرامــة ال تقــل عــن )500( خمســمائة دين
دينــار(، ويعاقــب بالعقوبــة ذاتهــا الشــريك والمحــرض والمتدخــل فــي هــذا االســتخدام”، 
ــألردن بهــذا الخصــوص أن نــص هــذه المــادة  ــه ل ــرز االنتقــادات التــي توّج ــن مــن أب ولك
غيــر مفعــل، وذلــك لغيــاب مفهــوم واضــح حــول العمــل الجبــري علــى الصعيــد الوطنــي، 
األمــر الــذي أدى بــدوره إلــى عــدم امتــاك مفتشــي العمــل مفهــوم حــول ماهيــة العمــل 
الجبــري وكيــف يتــم رصــد االنتهــاكات الواقعــة ضمنــه، وبالتالي البد من زيــادة فاعلية أداء 
جهــاز التفتيــش فــي األردن لرصــد االنتهــاكات المتعلقــة بالعمــل الجبــري فــي القطاعــات 
المختلفــة وخصوًصــا عامــات المنــازل اللواتــي يتعرضــن لهــذا النــوع مــن االنتهــاكات أكثــر 

مــن غيرهــن. 

ــي يمارســها مفتــش  ــواع التفتيــش الت ــا؛ إال أن أن ــة التفتيــش عموًم برغــم تشــابه عملي
وزارة العمــل متعــددة ولبعضهــا خصوصيــات محــددة تختلــف عــن األنــواع األخــرى، وهــذا 
يســتوجب وجــود مفتشــين مدربيــن ومؤهليــن للنجــاح بالقيــام بعمليــات التفتيــش بشــكل 
صحيــح، ويمكــن فيمــا يلــي ذكــر أهــم انــواع التفتيــش التــي قــد يمارســها مفتــش العمــل 
بالرغــم مــن أن بعضهــا غيــر مفعــل أو مفعــل جزئًيــا، فعلــى ســبيل المثــال؛ تفتيش العمل 
الزراعــي شــبه موقــوف؛ ألنــه يتطلــب صــدور نظــام خــاص للعمــال الزراعييــن كمــا جــاء في 
قانــون العمــل )باســتثناء مــا يتــم مــن تفتيــش جزئــي بهــدف تحديــد الحاجــة مــن العمالــة 
ــث  ــازل حي ــن بالمن ــى العاملي ــك التفتيــش عل الوافــدة أو متابعــة بعــض الشــكاوي(، كذل
ــات الفنيــة واإلجــراءات  ــاج إلــى إذن خــاص مــن القضــاء، باإلضافــة إلــى وضــع اآللي يحت
والمعاييــر مــن قبــل مديريــة التفتيــش، كذلــك فالتفتيــش حســب قانــون تنظيــم العمــل 
ــات مؤسســة التدريــب المهنــي إلــى وزارة  ــه مــن صاحي ــذ انتقال المهنــي موقــوف من
العمــل حيــث لــم يتــم تعييــن مفتشــين لذلــك، أو تــوكل المهمــة للمفتشــين الموجوديــن 

حتــى تاريخــه:
1. التفتيش على الشركات والمنشآت المهنية بأنواعها.

2. التفتيش على أمور السامة والصحة المهنية.
3. التفتيش على شركات المناطق الصناعية المؤهلة.

4. التفتيــش علــى شــركات إنتــاج المابــس الجاهــزة غيــر المشــتركة فــي مشــروع عمــل 
أفضــل.

5. التفتيش على معايير القائمة الذهبية.
6. التفتيش على المصانع المستفيدة من قرار تبسيط قواعد المنشأ.

5. العمل الجبري 

أنواع التفتيش :

22_ مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية، تقرير العمل الجبري في األردن- فجوات تشريعية واتساع نطاق الممارسات، كانون األول 2015
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برغــم تشــابه عمليــات التفتيــش عموًمــا؛ إال أن أنــواع التفتيــش التــي يمارســها مفتــش 
وزارة العمــل متعــددة ولبعضهــا خصوصيــات محــددة تختلــف عــن األنــواع األخــرى، وهــذا 
يســتوجب وجــود مفتشــين مدربيــن ومؤهليــن للنجــاح بالقيــام بعمليــات التفتيــش بشــكل 
صحيــح، ويمكــن فيمــا يلــي ذكــر أهــم انــواع التفتيــش التــي قــد يمارســها مفتــش العمــل 
بالرغــم مــن أن بعضهــا غيــر مفعــل أو مفعــل جزئًيــا، فعلــى ســبيل المثــال؛ تفتيش العمل 
الزراعــي شــبه موقــوف؛ ألنــه يتطلــب صــدور نظــام خــاص للعمــال الزراعييــن كمــا جــاء في 
قانــون العمــل )باســتثناء مــا يتــم مــن تفتيــش جزئــي بهــدف تحديــد الحاجــة مــن العمالــة 
ــث  ــازل حي ــن بالمن ــى العاملي ــك التفتيــش عل الوافــدة أو متابعــة بعــض الشــكاوي(، كذل
ــات الفنيــة واإلجــراءات  ــاج إلــى إذن خــاص مــن القضــاء، باإلضافــة إلــى وضــع اآللي يحت
والمعاييــر مــن قبــل مديريــة التفتيــش، كذلــك فالتفتيــش حســب قانــون تنظيــم العمــل 
ــات مؤسســة التدريــب المهنــي إلــى وزارة  ــه مــن صاحي ــذ انتقال المهنــي موقــوف من
العمــل حيــث لــم يتــم تعييــن مفتشــين لذلــك، أو تــوكل المهمــة للمفتشــين الموجوديــن 

حتــى تاريخــه:

1. التفتيش على الشركات والمنشآت المهنية بأنواعها.
2. التفتيش على أمور السامة والصحة المهنية.

3. التفتيش على شركات المناطق الصناعية المؤهلة.
4. التفتيــش علــى شــركات إنتــاج المابــس الجاهــزة غيــر المشــتركة فــي مشــروع عمــل 

أفضــل.
5. التفتيش على معايير القائمة الذهبية.

6. التفتيش على المصانع المستفيدة من قرار تبسيط قواعد المنشأ.
7. التفتيش على سكنات العّمال.

8. التفتيش على المدارس الخاصة .
9. التفتيش على عمل األشخاص ذوي اإلعاقة.

10. التفتيش على عمل األطفال واألحداث.
11. التفتيش على العمل الجبري أو االتجار بالبشر.

12. التفتيش على ممارسات التمييز .
13. التفتيش على العاملين في المنازل.

14. التفتيش على مكاتب استقدام غير االردنيين.
15. التفتيش على العمل الزراعي .

16. التفتيش على المكاتب الخاصة للتشغيل .
17. التفتيش على الحضانات في القطاع الخاص.
18. التفتيش حسب قانون تنظيم العمل المهني.

إدارة  لواجبــات  الفعــال  األداء  كافًيــا؛ لضمــان  العمــل  عــدد مفتشــي  يكــون  أن  يجــب 
التفتيــش، وذلــك لكــي يتمكــن نظــام تفتيــش العمــل مــن أداء الوظائــف الموكولــة إليــه 
بكفــاءة عاليــة، كمــا أن توفيــر البنيــة التحتيــة الازمــة ألداء المفتشــين ألعمالهــم مــن 
وســائط نقــل وأجهــزة حاســوب، وأجهــزة قيــاس، ومكاتــب مناســبة ومجهــزة، وأجهــزة 
ــا فــي أداء المفتشــين، وال يمكــن النهــوض بالتفتيــش ألداء  ــر عنصــًرا هامًّ اتصــال تعتب
مهامــه بالشــكل المطلــوب دون توفيــر ذلــك، لــذا يجــب مراعــاة هــذه االحتياجــات لجميــع 
المفتشــين وتدريــب المفتشــين علــى اســتخداماتها؛ للتمكــن مــن أداء جهــاز التفتيــش 

لمهامــه بكفــاءة وفعاليــة.

عدد المفتشين والبنية التحتية :
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حيــث نصــت اتفاقيــة تفتيــش العمــل العربيــة رقــم )19( لســنة 1998 فــي المــادة )39( 
علــى ضــرورة زيــارة كل منشــأة علــى األقــل مــرة واحــدة فــي الســنة، وقــد ربطــت اتفاقيــة 
العمــل الدوليــة رقــم )81( لســنة 1947، عــدد المفتشــين المفتــرض توفرهــم بجهــاز 
التفتيــش بعــدة عوامــل تعتمــد علــى أهميــة الواجبــات الملقــاة علــى عاتــق المفتــش 

وخصوًصــا: 

- عدد أماكن العمل الخاضعة للتفتيش، وطبيعتها، وحجمها، ووضعها.
- عدد العمال المستخدمين في هذه األماكن وفئاتهم.

- عدد األحكام القانونية الواجب إنفاذها وتعقيدها.
- اإلمكانات المادية الموضوعة تحت تصرف المفتشين.

- الشروط العملية التي يجب ان تجري بها عمليات التفتيش لتكون فّعالًة. 

يبلــغ عــدد مفتشــي العمــل فــي األردن حوالــي )160( مفتــش )مفتــش ورئيــس قســم 
عمــل وســامة وصحــة مهنيــة(، وهــم موزعيــن علــى كافــة مديريــات العمــل بالمملكــة، 
وال يبــدو هــذا العــدد كافًيــا مقارنــًة مــع المعاييــر الســابقة والمهــام المطلوبــة وحجــم 
ســوق العمــل ويحتــاج إلــى مضاعفــة عــدد المفتشــين مــرة واحــدة علــى األقــل لتغطيــة 
جميــع منشــآت ســوق العمــل بزيــارة كل ســنتين، كمــا أن النقــص ببعــض االحتياجــات 
والبنيــة التحتيــة كوســائط النقــل، والحواســيب وغيرهــا؛ يقلــل مــن كفــاءة وفعاليــة أعمــال 
التفتيــش، ويســبب الهــدر بالوقــت، فعــدم وجــود قاعــدة بيانــات محوســبة بالمنشــآت 
الخاضعــة للتفتيــش وبياناتهــا وتقاريــر تفتيشــها الســابقة ومخالفاتهــا واعــداد عمالهــا 
وقطاعــات عملهــا، يتطلــب مــن المفتــش البحــث بالملفــات الورقيــة )إن وجــدت( لاطــاع 
علــى وضــع المنشــأة قبــل زيارتهــا، وهــذا يســبب ضيــاع الوقــت وعــدم الفعاليــة والكفــاءة 
ــات،  ــات تحديــث هــذه البيان ــألداء الرتباطــه باألرشــيف، وحفــظ الملفــات، وأيًضــا عملي ل
فــي حيــن لــو توفــرت قاعــدة البيانــات وتوفــرت أجهــزة الكترونيــة ألعمــال التفتيــش لتمكــن 
المفتــش مــن االطــاع علــى واقــع المنشــاة مســتغًا فتــرة انتقالــه كمــا يمكــن أن يدخــل 

بيانــات زيارتــه مباشــرة خــال عمليــة التفتيــش وبالتالــي زيــادة فعاليــة األداء.

ال يكفــي حصــول المفتــش علــى درجــة علميــة محددة مثلما اشــترطت القوانين ذلك،إنما 
ــه للوظيفــة،  ــات أدائ ــا أن يحصــل المفتــش علــى تدريــب يتوافــق مــع متطلب يجــب أيًض
فقــد اشــترطت المــادة )7( مــن اتفاقيــة العمــل الدوليــة رقــم )81( لســنة 1947، والمــادة 
ــا بمــا  ــا نظرًيــا وعملًي )9( مــن اتفاقيــة العمــل العربيــة رقــم )19( تدريــب المفتشــين تدريًب
يؤهلــه الداء مهامــه، وقــد اشــترطت التشــريعات المحليــة ضــرورة إشــراك مــن يفــوض 
بالتفتيــش علــى العمــل أن يكــون قــد اشــترك فــي دورة تدريبيــة واحــدة علــى األقــل 
ــوزارة، باإلضافــة إلــى وجــوب أن يكــون قــد تــدرب علــى  ــا للبرنامــج الــذي تضعــه ال وفًق
أعمــال التفتيــش لمــدة )6( أشــهر بمرافقــة مفتــش عمــل، وقــد ســبق الحديــث بعــدم 
وجــود أيــة تعليمــات توضيحيــة بخصــوص هــذه الــدورة التدريبيــة، أو تحديــد مواضيعهــا 
ومدتهــا، ومــن يقــوم بتنفيذهــا، وآليــة قيــاس االســتفادة والتاهيــل منهــا ومعاييــر النجــاح 
بهــا، كمــا أن التدريــب الميدانــي بشــكله الحالــي؛ هــو قضــاء المــدة الزمنيــة المنصــوص 
عليهــا، دون أي تحديــد لمهــام أو واجبــات مطلــوب التــدرب عليهــا وممارســتها، أو توضيــح 
مــن يقــوم باإلشــراف علــى المفتــش المتــدرب بهــا مــن المفتشــين مــن ناحيــة الدرجــة أو 

األقدميــة.

تدريب المفتشين: 
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التــي  الصاحيــات  العمــل  المحليــة مفتشــي  والتشــريعات  الدوليــة  المعاييــر  خّولــت 
تمكنهــم مــن أداء أعمالهــم بيســر وســهولة وكفــاءة، ومــن ذلــك منــح مفتشــي العمــل 
التفتيشــية ألماكــن  بالزيــارات  القيــام  تخولهــم  والتــي  العدليــة،  الضابطــة  صاحيــات 
العمــل للتحقــق مــن إنفــاذ األحــكام القانونيــة واالســتقصاء عــن المخالفــات، وجمــع األدلة 
الثبوتيــة وإحالــة المخالفيــن إلــى المحاكــم المختصــة، ولــم تحــدد اتفاقيــة العمــل الدوليــة 
رقــم )81( أو التشــريعات المحليــة عــدد الزيــارات التفتيشــية الازمــة علــى اماكــن العمــل، 
واكتفــت باإلشــارة إلــى ضــرورة إجــراء التفتيــش بالعــدد والدقــة الازميــن، فــي حيــن 
حــددت ذلــك اتفاقيــة العمــل العربيــة رقــم )19( واشــارت إلــى أنــه يجــب أن يتــم التفتيــش 
علــى المنشــأة الواحــدة مــرة واحــدة ســنوًبا علــى األقــل، وفيمــا يلــي الصاحيــات التــي 

ــة والمحليــة)23(: ــر الدولي خولــت للمفتشــين ألداء أعمالهــم اســتناًدا للمعايي

1. الزيارات التفتيشية وصاحية الدخول إلى أماكن العمل:
يحــق للمفتــش الدخــول إلــى أي مــكان عمــل خاضــع للتفتيــش، بحريــة ودون إخطــار ســابق، 

فــي أيــة ســاعة مــن ســاعات النهــار أو الليــل.

2. التحــري والبحــث واالختبــار للتحقــق مــن إنفــاذ األحــكام القانونيــة المتعلقــة بحمايــة 
العّمــال ويمكــن أن تشــمل:  

أو  العمــل  األســئلة واالستفســارات واســتدعاء صاحــب  وتوجيــه  المقابــات  a.إجــراء 
العّمــال بغــرض الحصــول علــى المعلومــات، والتأكــد مــن إنفــاذ األحــكام القانونيــة.

b.االطاع على السجات وأخذ مستخرجات وصور منها.
c.أخذ أو اقتطاع عينات من المواد.

d.اإللزام بإعان الملصقات واإلعانات التي يوجب القانون أن يتم إعانها.

3. اتخاذ اإلجراءات الازمة للتعامل مع نتائج الزيارة التفتيشية:
إن الغايــة مــن الزيــارات التفتيشــية؛ هــو التحقــق مــن إنفــاذ األحــكام القانونيــة، وبنــاًء 
علــى صاحيــات الضابطــة العدليــة الممنوحــة للمفتــش ونتيجــة الزيــارة يكــون للمفتــش 
حريــة اتخــاذ القــرار المناســب بشــان اإلجــراء الــازم إلزالــة المخالفــات التــي يكتشــفها مــن 

بيــن عــدة خيــارات قبــل تحريــر المخالفــة وهــي: 
- إسداء النصح واإلرشاد بشأن كيفية تافي المخالفة.

- توجيه تنبيه شفهي لتافي المخالفة.
- توجيه إنذار كتابي لتدارك المخالفة خال مدة معينة.

- تحرير محضر بالمخالفة.
ــدرء  - التنســيب باتخــاذ إجــراءات إغــاق المنشــاة أو أجــزاء منهــا أو وقــف العمــل فيهــا ل

ــال أو صحتهــم. خطــر داهــم يهــدد ســامة العّم

4. التحقيق بأسباب الحوادث واالمراض المهنية:
وذلــك بهــدف منــع تكــرار وقــوع الحــوادث واإلصابــات واألمــراض المهنيــة، للمفتــش 
صاحيــة التحقيــق فــي الحــوداث التــي تقــع فــي أماكــن العمــل، وعــادًة مــا يتــم التحقيــق 

بالحــوادث الكبيــرة أو التــي تتســبب فــي إصابــات بشــرية متعــددة أو وفيــات فقــط.
وياحــظ أن قانــون العمــل ونظام مفتشــي العمــل غطى العديد من المعايير المطلوبة؛ 
إال أنهــا علــى ســبيل المثــال لــم تتطــرق لصاحيــات المفتــش بأخــذ او اقتطــاع العينــات 
مــن المــواد لتحليلهــا، وقــد يعــود الســبب فــي ذلــك لعــدم وجــود مختبــرات فــي الــوزارة 
ــراءات  ــى اإلج ــم اإلشــارة إل ــم يت ــا ل ــة. أيًض ــات مــع بعــض الجهــات لهــذه الغاي أو اتفاقي
الواجــب اتخاذهــا مــن قبــل المفتــش وتسلســلها )تنبيــه شــفهي، كتابــي، إنــذار، مخالفــة( 
وتركــت هــذا كســلطة تقديريــة للمفتــش؛ إال أنــه لــم يتــم توحيدهــا ضمن تعليمــات ناظمة 
لتكــون اإلجــراءات المتخــذة متشــابهًة ولــو اختلــف المفتــش أو الزمــان أو المــكان، وعــدم 
وجــود نــص واضــح لهــا ســبب مســاءلة بعــض المفتشــين أمــام بعــض الجهــات الرقابيــة 
والقضــاء، كمــا حــدث فــي حالــة تصويــب احــد أصحــاب العمــل للمخالفــات الموجــودة فــي 
ــارة التفتيشــية لمنشــأته، ممــا حــدا بالمفتــش بعــدم رفــع المخالفــات  منشــأته بعــد الزي

إلــى المحكمــة.

صالحيات المفتشين: 

23_  تفتيش العمل في الدول العربية بين ازمات الحاضر وتحديات المستقبل د. يوسف الياس ، المركز العربي الدارة العمل والتشغيل – تونس.
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بهــدف الموازنــة بيــن الصاحيــات الممنوحــة للمفتشــين مــن أجــل تمكينهــم مــن أداء 
وظائفهــم وضمــن الحــدود التــي تمكنهــم مــن اتخــاذ قراراتهم بحيــاد ونزاهة واســتقالية، 
فــإن المعاييــر الدوليــة والمحليــة تلقــي علــى عاتــق مفتشــي العمــل أيًضــا التزامــات 
محــددة، يقصــد منهــا عــدم إســاءة اســتعمال الصاحيــات وتوظيفهــا لغيــر االغــراض 
لمفتشــي  تكــون  أن  حظــر  االلتزامــات هــي)24(؛  وهــذه  لهــا،  اســتخدامها  يجــب  التــي 
العمــل مصلحــًة مباشــًرة أو غيــر مباشــرة فــي المنشــآت الخاضعــة الشــرافهم، والتــزام 
المفتشــين بالمحافظــة علــى  األســرار التــي يطلعــون عليها بحكم ممارســتهم وظائفهم، 
والتــزام المفتشــين بعــدم البــوح بمصــدر أي شــكوى، وهــذه االلتزامــات منصــوص عليهــا 
فــي المــادة رقــم )6( مــن نظــام مفتشــي العمــل وبالتالــي فهــي تتوافــق مــع المعاييــر 

ــدة. والممارســات الجي

يعانــي تفتيــش العمــل فــي األردن مــن عــدد مــن المشــاكل التــي تؤثــر علــى ســوق 
العمــل وتســبب عــدم تغطيــة جميــع القطاعــات، وجميــع شــرائح العمــال بآليــات إنفــاذ 
ــر مــن الشــكاوى التــي ال يتــم متابعتهــا  قانــون العمــل، ممــا يــؤدي إلــى وجــود كــم كبي
أو حلهــا، وأحياًنــا عــدم إيصالهــا لجهــاز التفتيــش لفقــدان العّمــال أو المشــتكين الثقــة 
بأدائــه، كمــا أن اعمــال جهــاز التفتيــش تتســم بــردود الفعــل وعــدم وجــود تفتيــش وقائــي 
)اســتباقي( عموًمــا، كمــا يوجــد العديــد مــن العّمــال الذيــن تنتهــك حقوقهــم الماديــة 
وشــروط عملهــم دون إيجــاد حلــول لذلــك، وهــذا أدى أيًضــا إلــى ضعــف ثقــة العًمــال 
ــا منظماتهــم بجهــاز التفتيــش، كمــا أن الضعــف وعــدم االســتقرار فــي عاقــات  وأحياًن
ــزان القــوى  ــال فــي مي ــى اخت ــة زاد مــن مشــاكل ســوق العمــل وأدى إل العمــل الثاثي
واســتغال للعامليــن فــي أحيــان كثيــرة )كونهــم الحلقــة األضعــف(، وتعــود هــذه الســباب 
متعــددة منهــا: التشــريعات الناظمــة، تركيبــة وهيكليــة جهــاز التفتيــش، محدوديــة الموارد، 
ضعــف الحمايــة المتوفــرة للمفتشــين، تغــول بعــض أصحــاب العمــل والنفــوذ علــى 
جهــاز التفتيــش، باإلضافــة إلــى ضعــف التخطيــط، وعــدم وجــود سياســات واســتراتيجات 
ــا  مؤسســية ثابتــة إلدارة تفتيــش العمــل، والتغييــرات الكبيــرة فــي توجهــات الجهــاز تبًع
لظــروف آنيــة وتوجهــات فرديــة، وبعــض التداخــات فــي القوانيــن التــي تهــدف لتشــجيع 
االســتثمار علــى حســاب بعــض األمورالمتعلقــة بتفتيــش العمــل والتــي هــي مســؤولة 

عــن حقــوق العمــال بالدرجــة األولــى. 
وفيما يلي ملخص ألهم هذه األمور:

- االســتثناءات مــن تطبيــق القانــون: يســتثني قانــون العمــل كل مــن الموظفين العامين 
وموظفــي البلديــات وأفــراد عائلــة صاحــب العمــل الذيــن يعملــون فــي مشــاريعه، خــدم 
المنــازل وبســتانييها وطهاتهــا وعمــال الزراعــة )عــدا مــن يتــم إخضاعهــم أليٍّ مــن أحــكام 
هــذا القانــون( ألحــكام قانــون العمــل، وبالتالــي عــدم خضوعهــم لســلطات التفتيــش 

فيمــا يتعلــق أيًضــا بظــروف العمــل )أمــور الســامة والصحــة المهنيــة(.

التزامات المفتشين:

التشريعات:

ملخص المشكلة التي يعاني منها تفتيش العمل:

24_ المادة )15( من اتفاقية العمل الدولية ٨١ لسنة 1947 
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لقــد كفــل الدســتور األردنــي كمــا جــاء في المــادة )23( منه حق العمل لجميــع المواطنين، 
ــه تشــريًعا يضمــن أجــر العامــل، وســاعات العمــل،  ــة العمــل وتضــع ل وأن تحمــي الدول
والتعويــض فــي حــال وفــاة العمــال المعيليــن والتســريح، والمــرض والعجــز والطــوارئ 
الناشــئة عــن العمــل، فالفئــات المســتثناة مــن نطــاق قانــون العمــل هــم الفئــات األكثــر 
هشاشــًة )الذيــن ســبق ذكرهــم هنــا( باإلضافــة إلــى العامليــن فــي القطاع غيــر النظامي، 
فــا يكفــي أن الدولــة لــم توفــر لهــم حــق العمــل كمــا هــو النــص الدســتوري، بــل حرمتهــم 
مــن أبســط امتيــازات العمــل )تطبيــق بنــود قانــون العمــل وأحكامــه عليهــم بمــا يشــمله 
ــة  مــن الحــد األدنــى ألجر،ســاعات العمــل، اإلجــازات، شــروط الســامة والصحــة المهني

فــي بيئــة عملهــم، وغيرهــا مــن الحقــوق األساســية فــي العمــل(.  
-عــدم النــص علــى أيــة تدريبــات أو ســاعات محــددة لتدريــب مفتشــي العمــل، واقتصــار 
النص على دورة تدريبية واحدة )دون تحديد ماهيتها(، وتدريب ميداني لمدة )6( أشــهر، 
وهــذا غيــر كاٍف لتأهيــل مفتــش العمــل قانونًيــا أو عملًيــا لممارســة أعمــال التفتيــش، 
خاّصــًة أنــه ليــس هنــاك مؤهــًا محــدًدا لتعييــن المفتشــين كالقانــون أو الهندســة، إنمــا 

تمــت إتاحــة المجــال لجميــع حملــة الشــهادة الجامعيــة األولــى لانضمــام.

ــات المنصــوص عليهــا فــي قانــون العمــل، مقابــل بعــض التكاليــف  - عــدم ردع العقوب
المترتبــة علــى االلتــزام، فعلــى ســبيل المثــال تنــص عقوبــات الفصــل التاســع )الســامة 
والصحــة المهنيــة( علــى المخالفيــن بغرامــات تتــراوح بيــن )100 - 500( دينــار، ويمكــن 
تخيــل أن تكلفــة أيــة إجــراءات فنيــة أو هندســية فــي مــكان العمــل لحمايــة صحــة وســامة 
العمــال، كتوفيــر الحواجــز الواقيــة علــى اآلالت، أو توفيــر معــدات الوقايــة الشــخصية 
للعامليــن، أو احتياطــات الوقايــة مــن األغبــرة والمخاطــر الكيميائيــة كالغــازات واألدخنــة، أو 
تركيــب أنظمــة تهويــة فــي مــكان العمــل، أو تدابيــر الوقايــة مــن الحريــق كتوفيــر الطفايات 
اليدويــة وأنظمــة اإلنــذار واإلطفــاء التلقائــي، أو تعييــن كــوادر الســامة المطلوبــة ؛ 
تكــون كبيــرًة جــًدا مقارنــًة مــع العقوبــة المذكــورة، بحيــث يفضــل صاحــب العمــل دفــع 

الغرامــة والتــي تكــون عــادة الحــد األدنــى علــى أن يفكــر فــي البدائــل الســابقة.

أيًضــا وجــود نــص عقوبــة  بغرامــة مــا بيــن )50 - 500( دينــار، غيــر مرتبطــة بانتهــاك 
معيــن فــي المــادة )٩( مــن قانــون العمــل، ممــا يلجــآ اليهــا الكثيــر مــن القضــاة فــي 
المحاكــم لتكــون هــي أســاس العقوبــة ألي انتهــاك أو مخالفــة ألحــكام قانــون العمــل ذات 

الغرامــات األعلــى ممــا يعطــل العقوبــات األشــد. 

المــادة )139( مــن القانــون تنــص علــى أن غرامــة ايــة مخالفــة للقانــون أو األنظمــة 
الصــادرة بموجبــه لــم يحــدد لهــا عقوبــة تكــون مــا بيــن )50 - 100( دينــار، وأخيــًرا فــإن 
عمليــة جمــع العقوبــات مــن قبــل المحاكــم تعتبــر مــن أكثــر األمــور التــي ال تجعــل هنــاك 
قيمــة لعمــل المفتــش، أو ضــرورة االلتــزام بتنفيــذ األحــكام القانونيــة مــن قبــل أصحــاب 
العمــل، فعقوبــة تأخيــر أجــور عمــال منشــأة بهــا )200( عامــل، أو عــدم دفــع الحــد األدنــى 
مــن االجــر لهــم مثــًا، وعنــد جمــع العقوبــات يســاوي تأخيــر أجــر عامــل واحــد أو عــدم دفــع 

ــار.   ــه، ويتطلــب دفــع غرامــة مقدارهــا )500 - 1000( دين الحــد االدنــى ل
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- صــدور قانــون الرقابــة والتفتيــش علــى النشــاطات االقتصادية، يشــكل تدخــًا وتقاطًعا 
ــإدارة عمليــات التفتيــش مــن خــال  ــا لقانــون العمــل، ويجعــل هنــاك ازدواجيــة ب وتحجيًم
وزارة الصناعــة والتجــارة، وبهــدف أساســي هــو تشــجيع وحمايــة االســتثمار،علًما بــإن 
مفهــوم تشــجيع االســتثمار يختلــف مــن جهــة ألخــرى، فمــن وجهــة نظــر قوانيــن ومعاييــر 
العمــل، فاالســتثمار الحقيقــي والــذي يحتــاج للدعــم والحمايــة؛ هــو االســتثمار الــذي 
يطبــق القوانيــن المحليــة وال ينتهكهــا، ويخلــق فــرص عمــل منتجــة، ويلتــزم بدفــع كافــة 
حقــوق العّمــال، ويوفــر لهــم عمــًا الئًقــا فــي بيئــة عمــل آمنــة وســليمة ال تهــدد صحتهم، 

ويتحمــل مســؤوليته االجتماعيــة تجــاه مجتمعــه.
-قوانيــن منطقــة العقبــة االقتصاديــة الخاّصــة؛ يمكــن اعتبــار منطقــة العقبــة تقريًبــا خــارج 
ــك بنشــاطات  نطــاق بعــض اجــزاء تفتيــش العمــل، حيــث ال يقــوم جهــاز التفتيــش هنال
تذكــر كونهــا ذات قوانيــن خاصــة، وبنفــس الوقــت فإنــه ال تتوفــر فــي منطقــة العقبــة 
االقتصاديــة الخاصــة الكــوادر الكافيــة أو المؤهلــة فــي مجــال تفتيــش العمــل والســامة 

والصحــة المهنيــة.
-يجــب أن يرافــق ويتبــع تعديــل التشــريعات المذكــورة ســابًقا عمليــة تطبيــق وتنفيــذ 
التشــريعات الحاليــة، فهنــاك العديــد مــن البنــود القانونيــة الموجــودة فــي قانــون العمــل 
ال يتــم تنفيذهــا لســبب او آخــر ومنهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر؛ المــواد المتعلقــة 
بإنشــاء  المتعلقــة  البنــود  وأيًضــا  والرجــال،  النســاء  بيــن  والتعييــن  باألجــور  بالتمييــز 

الحضانــات لخدمــة أبنــاء العامــات فــي اماكــن العمــل.

- ال توجــد تعليمــات أو نصــوص مفصلــة أو معاييــر بأحــكام الســامة والصحــة المهنيــة  
ســواء فــي قانــون العمــل أو فــي نظــام الوقايــة والســامة مــن اآلالت والماكنــات 
باألمــور  يتعلــق  فيمــا  وخاصــًة   ،١٩٩٨ لســنة   )٤٣( رقــم  العمــل  ومواقــع  الصناعيــة 
الفنيــة المتخصصــة مثــل الروافــع واألونــاش، والمصاعــد واألفــران الحراريــة والغايــات 
والمخاطــر اإلنشــائية وغيرهــا، كمــا ال تتوفــر فــي جهــاز التفتيــش الكفــاءات والخبــرات فــي 
هــذا المجــال، أو األجهــزة المســاعدة والمختبــرات الازمــة إلجــراءات القياســات الضروريــة، 
كمــا ال يتضمــن القانــون اتاحــة إجــراء مثــل هــذه القياســات فــي مختبــرات القطــاع الخــاص 

أو الجمعيــة العلميــة الملكيــة أو اعتمــاد طــرف ثالــث لذلــك.  

العمــل  لتفتيــش  مركزيتيــن  مديريتيــن  العمــل  لــوزارة  التنظيمــي  الهيــكل  يتضمــن   -
محافظــة  فــي  تفتيــش  ومديريتــي  العمــل(،  وتفتيــش  المهنيــة  والصحــة  )الســامة 
العاصمــة عمــّان، فــي حيــن توجــد مديريــة عمــل شــاملة فــي كل مركــز محافظــة مــن 

المحافظــات األخــرى، يتبــع لهــا قســم تفتيــش وقســم ســامة وصحــة مهنيــة.

- ترتبــط إدارة التفتيــش المركزيــة بمســاعد األميــن العــام الــذي يرتبــط باألميــن العــام 
والــذي بــدوره يرتبــط بالوزيــر، وهــذا يزيــد مــن )البيروقراطيــة(  وتعقيــد العمــل وعــدم 
اســتقاليته وعــدم تقديــر أعمــال التفتيــش، والتــي هــي أســاس عمــل وزارة العمــل حتــى 
فــي المجــاالت الفرعيــة األخــرى مثــل التشــغيل، والعمالــة الوافــدة ، وعاقــات العمــل 

وغيرهــا.

- ال يوجــد ربــط إداري أو هيكلــي بيــن مديــر التفتيــش المركــزي ومــدراء تفتيش الميدان وال 
رؤوســاء األقســام، حيــث أن جميــع المــدراء بمــا فيهــم مديــر التفتــش المركــزي يرتبطــون 
بمســاعد االميــن العــام لشــؤون العمليــات، وبالتالــي أصبحت وظيفــة مديريات التفتيش 
المركــزي ليســت إعــداد االســتراتيجيات والخطــط بــل كأي مديريــة ميدانيــة كونــه ال يرتبــط 

بــه ســوى موظفــي مديريتــه.

تركيب وهيكلية جهاز التفتيش :
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ــة  فكاهمــا  ــي تفتيــش العمــل والســامة والصحــة المهني ــن مديريت - يوجــد تداخــل بي
مديريتــي تفتيــش وموظفيهــم مفتشــون يتبعــون إلدارات مختلفــة، وهــذا قــد يســبب 
المزيــد مــن الهــدر باإلمكانــات والمــوارد المحــدودة أصــًا، كمــا ال يوجــد وصــف وظيفــي 

وشــروط مرجعيــة لمديريــة الســامة والصحــة المهنيــة .

- فــي الهيكليــة األخيــرة تــم اختــزال وتحجيــم مديريــات العمــل وتنزيــل العديــد منهــا مــن 
مســتوى مديريــة إلــى مســتوى قســم، كمــا فــي المناطــق الصناعيــة المؤهلــة والتــي 
تكتــظ بالعّمــال وبالمنشــات وبالنزاعــات العّماليــة الفرديــة والجماعيــة، وتحتــاج إلــى كــوادر 

وكفــاءات ومــوارد أكبــر وجهــود مكثفــة.

- هنــاك مديريــات عمــل بهــا اقســام تفتيــش تــم إنشــاؤها ضمــن منظمــات  أصحــاب 
ماليــة  مكافــآت  تدفــع  وأيًضــا  التحتيــة،  البنيــة  توفيــر  تتولــى  التــي  وهــي  األعمــال؛ 
للعامليــن بالمديريــات، ممــا قــد يشــكك فــي مــدى االســتقالية والحياديــة فــي أعمــال 

التفتيــش ضمــن هــذه العاقــة غيــر الســوية.

ــة فــي  - ال توجــد اســتراتيجيات لتفتيــش العمــل أو لتفتيــش الســامة والصحــة المهني
لجهــاز  توجهــات  او  خطــط  او  اســتراتيجيات  أيــة  عــرض  أو  مناقشــة  يتــم  وال  األردن، 
التفتيــش لكــي يتــم دعمــه ومســاندته مــن قبــل الشــركاء االجتماعييــن، والجهــات األخــرى 
ذات العاقــة، وأيًضــا لتوفيــر قاعــدة لقيــاس األداء مــن خــال المؤشــرات المحــددة ، 
ومــدى التحســن الــذي تــم، ومواصلــة ذلــك حتــى تحقيــق األهــداف االســتراتيجية، يعتقــد 
أن ســبب عــدم وجــود تخطيــط اســتراتيجي لتفتيــش العمــل؛ هــو غيــاب المؤسســية فــي 
إدارة تفتيــش العمــل وإجراءاتــه والتخطيــط لــه، ، واعتمــاد الخطــط اآلنيــة علــى توجهــات 
ــات وتحليــل واقــع ســوق  وتوجيهــات أصحــاب القــرار، باإلضافــة إلــى نقــص فــي البيان
العمــل بمــا يخــص التفتيــش، واالنتهــاكات الموجــودة فــي ســوق العمــل، كذلــك عــدم 
ــى عــدم  ــارة الخافــات مــع أصحــاب االعمــال، باإلضافــة إل ــة أصحــاب القــرار فــي إث رغب
توفــر اإلمكانــات والمــوارد الازمــة إلدارة عمليــات تفتيــش اســتراتيجي طويــل األمــد،  
حيــث أن المــوارد الموجــودة بالــكاد تكفــي لمتابعــة مــا يــرد مــن شــكاوي هامــة او مــا يثــار 

النقــاش بشــأته.  

- عمليــات التفتيــش فــي األردن ال تبنــى علــى التفتيــش المبنــي علــى المخاطــر؛ إنمــا 
تعتمــد علــى اجتهــادات فرديــة وحســب واقــع الحــال ممــا يشــتت الجهــود وال يســاعد 
بتحقيــق أهــداف محــددة، وإنمــا يصبــح األداء كــردود فعــل علــى األحــداث والنزاعــات أو 
نتيجــة إغــاق منشــآت، أو وقــوع اإلصابــات، أومــا يتــم تداولــه بوســائل اإلعــام، أو مــن 
خــال ماحظــات المنظمــات غيــر الحكوميــة، ممــا يــؤدي لحرمــان شــرائح كبيــرة مــن العمــال 

والقطاعــات المهنيــة مــن خدمــات التفتيــش المنتظــم والمخطــط لــه.

إن االحتفــاظ ببيانــات ســوق العمــل، وتفاصيــل المنشــآت، وقطاعــات العمــل، وتوزيعهــا 
الجغرافــي، ومــا تشــمله هــذه المنشــآت مــن أعــداد للعمــال، وفئاتهــم، وجنســياتهم، 
المخاطــر  حســب  البيانــات  هــذه  وتصنيــف  محوســب،  بشــكل  ورواتبهــم،  ومهنهــم، 
المحتملــة أو الموجــودة )علــى ســبيل المثــال المنشــآت التــي تســتخدم األحــداث، أو 
التــي ســبق أن تــم مخالفتهــا الســتخدام األحــداث بشــكل غيــر قانونــي، أو المنشــآت 
ــم رصــد حــاالت مــن  ــزم بدفــع األجــور فــي مواعيدهــا، أو الشــركات التــي ت التــي ال تلت
ــامات ــرر بهــا النزاعــات أو االعتصــــــــ ــركات التــي تتكـــــــــــــــ ــا، أو الشـــ الهـــ ـّ التمييــز بيــن عمــ

العمليات الفنية )اإلجراءات( لجهاز التفتيش:
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أو اإلضرابــات الّعماليــة، أو المنشــآت التــي ال تلتــزم بتأميــن بيئــة العمــل اآلمنــة أو 
ــي  ــة، أو المنشــآت الت ــات العمــل واألمــراض المهني ــر بهــا إصاب ــي تكث الســليمة وبالتال
تعيــق عمــل مفتشــي العمــل، أو تكــون إداراتهــا عدائيــة بتعاملهــا مــع المفتشــين....( 
ــث  ــه )يتفــق عليهــا(، بحي ــوع مــن المخاطــر حســب أهميت ــكل ن ــة ل مــع إعطــاء قيمــة رقمي
يمكــن فــي أيــة لحظــة االســتعام عــن مجمــوع قيمــة هــذه المخاطــر بأيــة منشــأة والتــي 
يتــم احتســابها اســتناًدا لمعادلــة رياضــة محــددة، وبالتالــي يمكــن ترتيــب أولويــة الزيــارات 
التفتيشــية حســب درجــة الخطــورة، وهــذا يســاعد فــي تقليــل حــاالت حــدوث المخالفــة 
أو االنتهــاك مــن قبــل المنشــآت؛ كــون الزيــارات التفتيشــية ســتتم بشــكل مســبق قبــل 
ورود شــكاوى أو الوصــول للمشــكلة، وبالتالــي تســاعد الزيــارة التفتيشــية فــي تصويــب 
األوضــاع والســيطرة عليهــا، أيًضــا يمكــن بهــذه الطريقــة أن يتــم اســتهداف إجــراء حمــات 
تفتيشــية محــددة مثــل حمــات مكافحــة عمــل األطفــال، حيــث يتــم اســتخراج بيانــات جميــع 
المنشــآت التــي ســبق أن ُضبــط بهــا مخالفــات بخصــوص عمــل أحــداث، فيتــم توجيــه 
الزيــارات التفتيشــية إليهــا وهكــذا، علًمــا بــأن هــذه اآلليــة يتــم تحديثهــا مباشــرة خــال 
إدخــال بيانــات المنشــآت بــكل زيــارة التفتيشــية ، ويعــاد تجميــع قيمــة المخاطــر بمجــرد 
إدخــال البيانــات بالمــرة األخيــرة. ممــا يعنــي أن الصــورة الخاصــة بتشــخيص أوضــاع ســوق 
العمــل تكــون متوفــرًة ومحدثــًة دائًمــا وقيــد الطلــب بأيــة لحظــة، ليتــم اســتعمالها لصالــح 
ــادة فعاليــة وكفــاءة أداء جهــاز  ــز علــى مواقــع ذات خطــورة اعلــى، وهــذا يعنــي زي التركي

تفتيــش العمــل.  

- عــدم تفعيــل التفتيــش الوقائــي أو االســتباقي حيــث أنــه إْن لــم يكــن غائًبــا تماًمــا فهــو 
ضعيــف )يتــم االعتمــاد علــى الزيــارات التفتيشــية بنــاًء علــى الشــكاوي الــواردة فــي أغلــب 
األحيــان(، وهــذا التفتيــش الوقائــي يتطلــب وجــود قاعــدة بيانــات محدثــة بمعاييــر محــددة 
تقيــس مخاطــر كل مــكان عمــل وتصنفــه بنــاًء علــى ذلــك، وهــذا بمثابــة تشــخيص لســوق 
العمــل لتحديــد البــؤر الســاخنة التــي تحتــاج لمتابعــة حثيثــة مــن جهــاز التفتيــش حتــى ال 
تحــدث بهــا انتهــاكات عّماليــة. ويمكــن أن يكــون التفتيــش الوقائــي مبرمًجــا أو فجائًيــا، 
حيــث يفضــل أصحــاب األعمــال عموًمــا، وممــن تمــت مقابلتهــم الزيــارات المبرمجة بهدف 
ــن  ــن ادارة التفتيــش والمنشــات حســب أقوالهــم، فــي حي ــة مــا بي إيجــاد شــراكة حقيقي
يفضــل ممثلــو العمــال الزيــارات الفجائيــة كونهــا تعكــس واقــع الحــال بصــورة صحيحــة، 

فــي حيــن يــرى خبــراء العمــل ضــرورة المــزج مــا بيــن النوعيــن.

- تركيــز الجهــد األكبــر ومعظــم أوقــات عمــل التفتيــش فــي متابعــة شــؤون اســتخدام 
العمالــة الوافــدة ومــدى االلتــزام بإصــدار تصاريــح العمــل، علــى حســاب متابعــة حقــوق 
العامليــن وســامة بيئــة العمــل ، فالواجــب األساســي لمفتشــي العمــل يجــب أن يكــون 
ضمــان إنفــاذ األحــكام القانونيــة المتعلقــة بظــروف العمــل وحمايــة العّمــال، وهــذا التركيز 
يــؤدي لحرمــان التفتيــش العــادي مــن المــوارد، المحــدودة أصــًا، كمــا أن هــذا النــوع مــن 
التفتيــش ال يدخــل فــي صاحيــات أجهــزة التفتيــش؛ إنمــا هــو مســؤولية جهــات حكوميــة 

أخــرى، حيــث يتوقــف دور التفتيــش بتحريــر المخالفــة وتحويلهــا للقضــاء.
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فقــد ركــزت وزارة العمــل ومنــذ ســنوات عديــدة علــى الحمــات األمنيــة المشــتركة، 
والتــي يتــم بهــا عمــل جــوالت مشــتركة مــا بيــن مفتشــي العمــل وكــوادر شــرطة اإلقامــة 
والحــدود، وتســتهدف هــذه الجــوالت العمالــة الوافــدة المخالفــة فــي قطاعــات العمــل 
عموًمــا، وتتطلــب هــذه الحمــات المرونــة وســرعة الحركــة، كمــا تحتــاج إلــى المــوارد 
البشــرية والماديــة، وكل ذلــك يتــم توفيــره مــن خــال إمكانــات ومــوارد تفتيــش العمــل، 
وســيارات التفتيــش والمخصصــات الماليــة للــوزارة، وهــذا يســتنفد نســبًة عاليــًة مــن 
المــوارد، ويركــز علــى تفعيــل مــادة واحــدة بالقانــون والمتعلقــة بتصاريــح العمــل، فــي 
حيــن يتــم إهمــال باقــي المــواد، وطريقــة العمــل تتطلــب ضبــط العامــل المخالــف، 
وتســليمه للمراكــز األمنيــة ضمــن إجــراءات طويلــة ومســتهلكة للوقــت وإعــادة كتابــة 
التقاريــر، واتخــاذ اإلجــراءات لتســفير المخالفيــن، علًمــا بــأن مســؤولية المفتــش ال تتعــدى 
ــارات  مــكان العمــل وتنتهــي باتخــاذ اإلجــراء القانونــي، والتنســيب بالتســفير، كمــا أن زي
التفتيــش يجــب أن تكــون شــاملًة وال يتوجــب القيــام بزيــارة تفتيشــية للتفتيــش علــى 
ــواردة  ــون العمــل باســتثناء المــواد ال مــادة واحــدة مــن اصــل )١٤٢( مــادة موجــودة بقان

فــي األنظمــة والتعليمــات األخــرى الصــادرة بموجبــه.

- عــدم توفــر أو عــدم تحديــث أدلــة التفتيــش المتوفــرة للقطاعــات المختلفــة، علــى ســبيل 
المثــال؛ كأدلــة التفتيــش علــى العمــل الجبــري، وعمــل األطفــال، والعمــال المنزلييــن، 
والعمــال الزراعييــن، والســامة والصحــة المهنيــة ، كمــا تحتــاج أدوات التفتيــش مثــل 
قوائــم التفتيــش المســتخدمة إلــى مراجعــات مســتمرة وتطويــر لعكــس التعديــات 

ــة ومراعــاة تطــور ســوق العمــل وديناميكيتــه.  القانوني

وتعتبــر أدلــة التفتيــش إحــدى األدوات الهامــة التــي تســاعد المفتشــين فــي التعــّرف 
علــى الســمات العامــة إلحــدى قطاعــات العمــل أو احــد أنــواع التفتيــش ) وتبيــن بهــا كل 
مــا يخــص القطــاع مــن مخاطــر تتركــز بــه، أو نقــاط حاكمــة، أو مناطــق تحتــاج للتركيــز عليهــا 
وتعرفــه بأفضــل آليــة للتفتيــش علــى هــذا القطــاع/ النــوع وكذلــك اإلجــراءات الخاصــة بهذا 
المجــال، حيــث أن أعمــال التفتيــش واســعة ومتشــعبة، ومفتــش العمــل غيــر متخصــص 
بقطــاع معيــن ، كمــا تكــون عمليــة التفتيــش علــى بعــض القطاعــات مــن قبــل بعــض 
ــر المفتــش باألمــور  ــل، لتذكي ــادرة، ممــا يتطلــب وجــود هــذ الدلي ــة أو ن المفتشــين قليل
االساســية التــي يتوجــب عليــه التأكــد منهــا ومتابعتهــا، والتفتيــش عليهــا، باإلضافــة إلــى 
بعــض اإلرشــادات أو التوجيهــات للمفتــش؛ مــن أجــل توحيــد اإلجــراءات المتخــذة مــن قبل 
جميــع المفتشــين بحــاالت معينــة، علــى. ســبيل المثــال؛ قــد تتطلــب بعــض الحــاالت عمل 
األطفــال التــي يتــم اكتشــافها تحويــل الطفــل أو الحــدث إلــى جهــات أخــرى ذات عاقــة 
للمتابعــة، مثــل وزارة التربيــة والتعليــم إذا كان الطفــل متســرًبا مــن الدراســة، أو وزارة 
التنميــة االجتماعيــة إذا كان الطفــل متســواًل ومــا إلــى ذلــك. وقــد تــم إعــداد العديــد مــن 
هــذه األدلــة إاّل أّنهــا مــع الوقــت والتغييــر فــي اإلجــراءات أو تعديــل بعــض التشــريعات 
تتطلــب إعــادة تحديثهــا، وتوزيعهــا علــى المفتشــين وتدريبهــم علــى محتوياتهــا وكيفيــة 
التعامــل معهــا. أيًضــا فــإن قوائــم تفتيــش العمــل هــي لوائــح تلخــص النقــاط الواجــب 
التفتيــش والتدقيــق عليهــا، والتــي وردت فــي قانــون العمــل واألنظمــة والتعليمــات 
الصــادرة بموجبــه، بحيــث ال يتــم االعتمــاد علــى ذاكــرة األشــخاص بــل علــى قائمــة تفقــد 
مكتوبــة، لضمــان فعاليــة عمليــة التفتيــش وعــدم نســيان أيــة بنــود لــم يتــم التأكــد منهــا، 
وهنــاك عــدة أنــواع مــن قوائــم التفتيــش والتــي يتــم إعدادهــا اســتناًدا للبنــود القانونيــة 
المطلوبــة، فعلــى ســبيل المثــال؛ نظــام تشــكيل لجــان ومشــرفي الســامة ينطبــق على 
المنشــآت التــي يزيــد عــدد عمالهــا عــن )٢٠( عامــل فــإذا كانــت منشــاة صغيــرًة ليــس لديهــا 
هــذا العــدد؛ فــا يتــم إدراج ذلــك بقائمــة تفتيــش المؤسســات الصغيــرة وهكــذا. وتحتــاج 
ــة حدثــت أو  ــة تعديــات قانوني ــة إلدراج أي ــرة زمني ــم التفتيــش إلــى مراجعــة كل فت قوائ

تطــورات فــي ســوق العمــل قــد تظهــر بعــض األمــور التــي يتوجــب التأكــد منهــا.
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- عــدم توفــر أو عــدم تفعيــل معاييــر العمــل المعياريــة: إن معاييــر العمــل المعياريــة؛ هــي 
آلية وإجراءات العمل والتي تتضمن كل خطوة من خطواته، وبحالتنا هـــذه خطوات إدارة 
عمليــة التفتيــش منــذ عمليــة التخطيــط واإلعــداد والتحضيــر وانتهــاًء بعمليــة رفــع التقاريــر 
ــع المفتشــين  ــًة وموثقــًة وموزعــًة علــى جمي واتخــاذ اإلجــراءات، وعــادًة مــا تكــون مكتوب
كمــا تــم تدريبهــم عليهــا، والهــدف منهــا أن تتماثــل وتتناســق اإلجــراءات المتخــذة مــن 
قبــل جهــاز التفتيــش ككل ، بغــض النظــر عــن المفتــش الــذي قــام باإلجــراء، أو المديريــة 
المعنيــة، أو الموقــع الجغرافــي للمنشــأة، أو تاريــخ ووقــت اإلجــراء. علــى ســبيل المثــال؛ 
الزيــارة  بنتيجــة  رســمي  بخطــاب  العمــل  إبــاغ صاحــب  المعياريــة  اإلجــراءات  تتضمــن 
التفتيشــية، ويتضمــن ذلــك اإلجــراء أو التصحيــح المطلــوب مــن صاحــب العمــل. وكمثــال 
اخــر؛ يتضمــن اإلجــراء المعيــاري فــي عمليــة التحضيــر للزيــارة اتخــاذ إجراءات معينــة لضمان 
تاميــن وســيطة النقــل؛ االطــاع علــى معلومــات وبيانــات المنشــأة التــي ســيتم زيارتهــا، 
تقريــر الزيــارات الســابقة للمنشــأة والمخالفــات التــي رصــدت بحــق المنشــأة، واإلجــراءات 
التــي تــم اتخاذهــا، طريقــة تعامــل صاحــب العمــل مــع جهــاز التفتيــش ومعلومــات أخــرى، 
ــة  ــذ عملي ــه لتنفي ــع المعلومــات الازمــة ل ــام بجمي وهــذا يجعــل المفتــش علــى اطــاع ت
ــاع جيــد لمتلقــي  التفتيــش بفعاليــة، وكفــاءة، وســهولة، وبنفــس الوقــت يعطــي انطب
الخدمــة مــن أصحــاب العمــل أو العّمــال؛ كــون المفتــش يكــون علــى اطــاع تــام بموقــع 
المنشــأة ، وأســماء المســؤولين، وموضــوع الزيــارة إن كان متعلًقــا بشــكاوى عّماليــة، 
كذلــك علــى درايــة بســيرة الشــركة وأوضاعهــا الســابقة، ممــا يمكنــه مــن التفتيــش بشــكل 

يتناســب مــع كل مــا ســبق.

- تقاريــر تفتيــش العمــل الســنوية داخليــة ومقتضبــة وال تشــمل جميــع المتطلبــات 
اإلحصائيــة المطلوبــة حســب المعاييــر والممارســات الفضلــى، باإلضافــة إلــى عــدم 
وضــوح وتبايــن فــي بعــض البيانــات أحياًنــا)25(، فعلــى ســبيل المثــال؛ ورد أّن أعــداد 
ــة( بالجــدول رقــم  ــارات التفتيشــية المتعلقــة بظــروف العمــل )ســامة وصحــة مهني الزي
)6( مــن تقريــر وزارة العمــل للعــام 2018 هــو )1929( ، فــي حيــن وردت فــي الجــدول رقــم 
)7( مــن نفــس التقريــر برقــم آخــر هــو )5023( زيــارة، كمــا ورد بالجــدول رقــم )6( أن عــدد 
الزيــارات التفتيشــية اإلجماليــة بلــغ )95790(، وحســب تقريــر المؤسســة العامــة للضمــان 
االجتماعــي لعــام 2018 )26( فــإن مجمــوع عــدد المنشــآت االقتصاديــة المســجلة يصــل 
إلــى )52.854( ألــف منشــأة، وهــذا يثيــر بعــض التســاؤالت حول عدد الزيارات التفتيشــية 
التــي تمــت والتــي تعنــي أنــه تــم تغطيــة جميــع المنشــآت االقتصاديــة بالقطــاع الخــاص 
بمعــدل زيارتيــن تفتيشــيتين فــي العــام الواحــد، وهــذا قــد يكــون غريًبــا عنــد مقارنتــه بمــا 
يقولــه العّمــال فــي المنشــآت أو أصحــاب األعمــال عــن عــدد الزيــارات التفتيشــية التــي 
تتــم لمنشــآتهم مــن قبــل كــوادر جهــاز تفتيــش العمــل ومــدى تكرارهــا وفتراتهــا. أيًضــا 
ــر التفتيــش مــع مؤسســات  ــا؛ نــه ال يتــم نشــر أو مشــاركة تقاري مــن األمــور الهامــة هن
المجتمــع المحلــي أو الشــركاء االجتماعييــن، وهــم المســتفيدون أو المتاثــرون بخدمــات 
ــاد فــي أداء الجهــاز  التفتيــش، كمــا أنهــا إحــدى الوســائل التــي تضمــن الشــفافية والحي
ــة لمســارات التفتيــش فــي حــال شــابها بعــض األمــور  وتكــرس اتخــاذ إجــراءات تصحيحي
التــي تحتــاج ‘لــى تصويــب، وبرغــم توافــق مــا ورد فــي المــادة )10( مــن نظــام مفتشــي 
العمــل بشــأن محتويــات التقاريــر الواجــب إصدارهــا مــع مــا ورد فــي المــادة )21( مــن 
اتفاقيــة تفتيــش العمــل الدوليــة لســنة 1947 )باســتثناء القوانيــن التــي يقــوم مفتشــو 
العمــل بالتحقــق مــن تنفيذهــا والتــي لــم يــرد بهــا نــص فــي نظــام مفتشــي العمــل(، إال 
أن الواقــع الفعلــي لتقاريــر التفتيــش تجدهــا غيــر مطابقــة لمــا ورد فــي نظــام مفتشــي 

العمــل وال تغطــي كامــل البنــود المطلوبــة.

25_ وزارة العمل، التقرير السنوي لعام 2018   
26_ التقرير السنوي للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي 2018
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- أهــم مناطــق تواجــد العمالــة الكثيفــة؛ هــي المناطــق الصناعيــة المؤهلــة، وهــي تعتمــد 
بتفتيشــاتها وتقاريرهــا الفنيــة علــى منظمــة العمــل الدوليــة )مشــروع عمــل أفضــل 
الــذي يعمــل بــاألردن منــذ العــام 2008 بنــاًء علــى طلــب االردن( ولــم تســتطع الــوزارة 
إيجــاد خطــة احــال مكانــه منــذ ذلــك التاريــخ وحتــى كتابــة هــذه الســطور فــي حالــة خــروج 
او انتهــاء المشــروع، وهــذا يعتبــر ثغــرًة كبيــرًة فــي كفــاءة جهــاز التفتيــش الحكومــي، 
ــة واضحــة لجهــاز التفتيــش،  ــك؛ هــو عــدم وجــود رؤي ويعتقــد أن الســبب الرئيســي لذل
وعــدم وجــود أهــداف اســتراتيجية يتــم تبنيهــا والعمــل علــى تحقيقهــا بصــورة مؤسســية 
)بحيــث تكــون ثابتــة وعابــرة للحكومــات المتغيــرة، والتــي عــادًة مــا ترغــب بإظهــار نفســها 
واطــاق خطــط أو افــكار قــد تبــدو جذابــًة، لكنهــا ال تبنــي علــى تكملــة البنــاء الســابق او 
متابعتــه ، وترغــب فــي البــدء مــن الصفــر(، وهــذا يجعــل مــن األهــداف التــي يركــض 
وراءهــا جهــاز التفتيــش أهداًفــا آنيــًة قصيــرة المــدى تتغيــر بشــكل دوري حتــى فــي حــال 
عــدم اتمامهــا أو اســتكمالها أو نجاحهــا، وهنــا تحديــًدا؛ لــو وضعــت أهــداف اســتراتيجية 
ــا مــن األداء الحكومــي، مهمــا كانــت  ــد خــال )12( عاًم لإلحــال؛ ألمكــن تنفيذهــا بالتأكي
العقبــات أو محدوديــة اإلمكانــات المتاحــة، علًمــا بــأّن المشــروع المذكــور تضمــن خطًطــا 
لتأهيــل مفتشــي العمــل، ودعــم إنشــاء قســم مختص للقيــام باإلحــال التدريجي؛ إال أّن 
هــذه الخطــط غالًبــا مــا ال تاقــي القبــول وتتوقــف، وحتــى تســتكمل الصــورة عنــد القــارئ 
فيكفــي أن يعلــم أّن معظــم كادر مشــروع العمــل االفضــل فــي منظمــة العمــل الدوليــة 
فــي عمــان هــم مــن مفتشــي العمــل الذيــن تــم اســتقطابهم مــن كــوادر وزارة العمــل/
مديريــة التفتيــش مــن خــال االنتــداب، أو اإلجــازات غيــر المدفوعــة، فبالتالــي ليســت 

كفــاءة األداء هــي مــا ينقــص مفتشــي وزارة العمــل؛ بــل التخطيــط وحســن اإلدارة.

- ال يوجــد نظــام واضــح لمتابعــة ورصــد إصابــات العمــل واألمــراض المهنيــة والوفيــات 
مــن خــال الــوزارة، وبالتالــي ال يمكــن متابعــة مواقع العمــل األكثر خطورًة أو غير الملتزمة 
بتدابيــر وشــروط الســامة والصحــة المهنيــة، فقبــل صــدور قانــون الضمــان االجتماعــي 
كانــت مســؤولية متابعــة إصابــات العمــل واألمــراض المهنيــة مــن خــال تفتيــش العمــل، 
ــة تقــوم بحــل الخافــات المترتبــة علــى التعويضــات  حيــث كانــت أيًضــا المديريــة المعني
المقــررة، وعلــى احتســاب تكاليــف عــاج إصابــات العمــل فــي المملكــة، حســبما ورد فــي 
الفصــل العاشــر مــن قانــون العمــل تحــت عنــوان “إصابــات العمــل وأمــراض المهنــة”، 
ومــع توســع تطبيــق ونطــاق قانــون الضمــان االجتماعــي؛ لــم يعــد هنــاك مجــال لتطبيــق 
هــذا الفصــل علــى العمــال باســتثناء بعــض الحــاالت والتــي قــد تقــع ضمــن االقتصــاد 
غيــر النظامــي، وأصبحــت اإلصابــات واألمــراض المهنيــة تســجل لــدى المؤسســة العامــة 
للضمــان االجتماعــي، وتعتبــر البيانــات اإلحصائيــة المتعلقــة بتســجيل اإلصابــات كنــًزا 
ثميًنــا للفنييــن مــن مفتشــي الســامة والصحــة المهنيــة لتحديــد المنشــآت وأماكــن 
العمــل غيــر الملتزمــة بأحــكام القانــون، والتــي تكثــر فيهــا اإلصابــات، ليتــم وضعهــا 
ضمــن الخطــط للتفتيــش المســتمر والمكثــف، باإلضافــة إلــى فوائدهــا األخــرى بتحليــل 
اإلصابــات الســتخاص ســبل الوقايــة وعــدم تكرارهــا؛ إال أّن عــدم الربــط االلكترونــي 
أو تبــادل المعلومــات بيــن المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي ومديريــة التفتيــش 
)الســامة والصحــة المهنيــة( يحــرم الدولــة مــن اســتغال هــذه البيانــات واالســتفادة 
منهــا، وبالتالــي ال يســاعد بالمســاهمة بتقليــل اإلصابــات واألمــراض المهنية مســتقبًا.
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- يتــم تكليــف المفتشــين بمهــام تتعــارض مــع عملهــم وحياديتهــم مثــل؛ التكليــف بأعمــال 
التشــغيل، وعقــد أيــام ومهرجانــات تشــغيل علــى المســتوى الوطنــي أو علــى مســتوى 
ــق، وقــد  ــدوب توفي ــة، والعمــل  كمن ــك تســوية نزاعــات العمــل الجماعي المحلــي، وكذل
تــم تدريــب مجموعــات كبيــرة مــن مفتشــي العمــل ضمــن بعــض المشــروعات الممولــة 
لهــذه الغايــة، علًمــا بــأّن هـــذا يعتبــر مخالًفــا لمعاييــر العمــل الدوليــة، ويســاهم بإضعــاف 
ــي عشــر  ــود الفصــل الثان ــث تتضمــن بن ــاده. حي جهــاز التفتيــش وعــدم اســتقاليته وحي
مــن قانــون العمل”تســوية النزاعــات العّماليــة الجماعيــة” آليــة محــددة للقيــام بمهــام 
الوســاطة بيــن أصحــاب األعمــال والعّمــال فــي حالــة النزاعــات الجماعيــة، وتتسلســل 
اإلجــراءات ابتــداًء مــن تدخــل مــا يســمى “منــدوب توفيــق” والــذي تعينــه الــوزارة، ومــن 
ثــم إذا لــم يتــم حــل الخــاف مــن خالــه يــوكل ذلــك إلــى “مجلــس توفيــق”، والــذي بــدوره 
يحــل النــزاع، أو يتــم رفعــه إلــى محكمــة عّماليــة، وحيــث أّن هــذه العمليــات هــي عمليــات 
وســاطة وإصــاح وقــد تؤثــر علــى طبيعــة عمــل المفتــش مســتقبًا والــذي يتوجــب أن 
يكــون حيادًيــا، حيــث أنــه بتدخلــه للعمــل علــى إصــاح وحــل النزاعــات الجماعيــة؛ فانــه 
ــر مســتقبًا، وقــد يضعــف أمــام اتخــاذ قــرار حاســم كمخالفــة بحــق صاحــب  ســوف يتاث
العمــل الــذي تدخــل بالوســاطة معــه لحــل الخافــات إذا لــزم ذلــك األمــر، وهــذا األمــر مقــّر 
تشــريعًيا وبــه نــص واضــح بالمــادة رقــم )7( مــن نظــام مفتشــي العمــل، والتــي تنــص 
ــه،  ــه لواجبات ــات تتعــارض مــع أدائ ــه ال يجــوز إســناد أي مهــام للمفتــش أو واجب ــى أن عل
أو يكــون مــن شــأنها اإلخــال بصاحياتــه وحيــاده فــي أداء واجباتــه، كمــا أنهــا منصــوص 
عليهــا أيًضــا فــي البنــد )3( مــن بنــود اتفاقيــة العمــل الدوليــة رقــم )81( والتــي صــادق 
عليهــا األردن؛ إال أنــه وعلــى أرض الواقــع ال يتــم التقيــد بذلــك، فكمــا ســبق الحديــث يتــم 
ــة  ــق، وبطريقــة نظامي ــق أو أعضــاء بمجالــس التوفي ــن المفتشــين كمندوبــي توفي تعيي
حتــى أنــه تــم تدريــب مجموعــة كبيــرة مــن المفتشــين علــى ذلــك  بداًل من تأهيل أشــخاص 
وكــوادر مختلفــة بمديريــات العمــل ومنهــا مديريــة عاقــات العمــل، أو مديريــات العمــل 
الميدانيــة، للقيــام بذلــك واالســتفادة مــن المشــاريع المدعومــة بــداًل مــن إهدارهــا دون 

جــدوى واإلضــرار بجهــاز تفتيــش العمــل. 

- يفتــرض بمفتــش العمــل اإللمــام بكافــة مواضيــع  تشــريعات العمــل )األجــور، بيئــة 
ــات،  ــة، وعمــل المــرأة والحضان ــات الســامة والصحــة المهني وظــروف العمــل، ومتطلب
ــا أيــة برامــج تدريــب  وعمالــة األطفــال، والعمــال األجانــب، وأمــور أخــرى(، وال تتوفــر حالًي
خاصة بالمفتشــين الجدد أو المفتشــين عموًما في وزارة العمل. ســابًقا كان هناك مركز 
تدريــب المفتشــين )بمســتوى مديريــة( خــاص بتدريــب المفتشــين تــم إنشــاؤه فــي العــام 
)2007( بدعــم مــن منظمــة العمــل الدوليــة، وكان يتولــى كافــة المهــام المتعلقــة باعــداد 
خطــط التدريــب وتنفيذهــا وتقييمهــا؛ إال أنــه ُألغــي قبــل عــدة ســنوات دون أيــة أســباب 
منطقيــة واضحــة، لــذا يتــم حاليــا إلحــاق مفتشــي العمــل بالعمــل بأعمــال التفتيــش دون 
تأهيــل وتدريــب متخصــص يمكنهــم مــن ممارســة مهامهــم بشــكل صحيــح، كمــا ال توجــد 
ــاًء علــى خطــط تدريــب المفتشــين وتطويرهــا وتنفيذهــا  جهــة فنيــة تتضمــن مهامهــا بن
ــزي  ــة التفتيــش المرك ــم اســتثناء مديري ــاس مــدى االســتفادة منهــا، إذ ت وتقويمهــا وقي

والتــي تثقلهــا مهــام التفتيــش األخــرى وال تــكاد تتمكــن مــن القيــام بهــا.
- أعــداد المفتشــين غيــر كافيــة عموًمــا، ويزيــد مــن حجــم المشــكلة عــدم اســتغال الكــوادر 
المتوفــرة بكفــاءة نتيجــة عــدم توزيــع كــوادر التفتيــش علــى األقاليــم بشــكل يتناســب 
مــع حجــم ســوق العمــل، ففــي حيــن تكتــظ بعــض المديريــات بإعــداد المفتشــين تفتقــر 
مديريــات أخــرى قــد تكــون أكثــر حاجــًة )مقارنــًة بأعــداد المنشــآت الخاضعــة وأعــداد العامليــن 
المشــمولين( بأعــداد موازيــة مــن المفتشــين، وقــد ســبق الحديــث عــن النقــص فــي 
ــة  ــد عــدد المفتشــين والبني ــة ، تحــت بن ــر الدولي ــة مــع المعايي أعــداد المفتشــين بالمقارن

التحتيــة.

الموارد المتاحة: 
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- وقــف التعيينــات الحكوميــة منــذ ســنوات عديــدة أثــر ســلًبا علــى جهــاز التفتيــش، وتــم 
ــى  ــا مــن داخلهــا، ممــا أدى إل ــوزارة، وأحياًن ــداب أو النقــل مــن خــارج ال ــى االنت اللجــوء إل
تراجــع نوعيــة وجــودة التفتيــش، وخاصــًة كونــه لــم يترافــق مــع آليــات اختيــار موضوعيــة 
للمفتشــين أنفســهم، كمــا لــم يصاحبــه خطــط تدريــب محــددة لتأهيــل وبنــاء قــدرات 
الملتحقيــن الجــدد، فقــد أّثــرت األوضــاع االقتصاديــة بالمملكــة عــام1989 علــى موازنــات 
الدوائــر الحكوميــة عموًمــا، وجــرى ترشــيد اإلنفــاق بما فيه المخصصــات الازمة للتعيينات 
الســنوية، لــذا عانــت معظــم الدوائــر الحكوميــة بمــا فيهــا وزارة العمــل ومديريــة التفتيــش 
مــن النقــص فــي أعــداد المفتشــين ولــم يجــِر التوســع بالتفتيــش لمرافقــة التوســع فــي 
ســوق العمــل، واإلحــال مــكان المفتشــين الذيــن يخرجــون مــن الخدمــة بســبب التقاعــد 
بشــكل أساســي أو النقــل أحياًنــا أو اإلجــازة دون راتــب ، ولعــدم إمكانيــة تعويــض هــذه 
الكــوادر؛ دأبــت الــوزارة ومــن خــال ديــوان الخدمــة المدنيــة بطلــب إجــراء تنقــات مــن 
وزارات أو دوائــر أخــرى لــوزارة العمــل وتحديــًدا لمديريــة التفتيــش، وقــد كانــت بعــض 
الدوائــر تســتجيب وتوافــق علــى نقــل بعــض الموظفيــن، وداوئــر أخــرى توافــق علــى 
انتــداب )قــد ينتــدب لفتــرة مؤقتــة تصــل إلــى ســنة أو أكثــر ويعــود لمــكان عملــه األصلــي، 
أو قــد ينقــل الحًقــا بشــكل نهائــي( بعــض الموظفيــن، علًمــا بــأّن معظــم مــن تــم نقلهــم 
لــوزارة العمــل لــم يتــم تأهيلهــم قانونًيــا وفنًيــا للقيــام بأعمــال التفتيــش، ممــا أّدى إلــى 

تاثــر نوعيــة وأداء تفتيــش العمــل. 

- نقــص البنيــة التحتيــة كوســائل المواصــات والســائقين، وأجهــزة الحاســوب، ووســائل 
االتصال، وعدم  توفر أجهزة الكترونية أخرى كـ)التابلت أو الابتوب للتفتيش اإللكتروني( 
وإن توفــرت؛ فهــي ال تغطــي االحتياجــات وال تراعــي التقنيــات الحديثــة، علًمــا بأّن معظم 
ــا، وهنــاك بعــض المشــاريع المجتــزأة للحوســبة، ولكــن وجــد  أعمــال التفتيــش تتــم ورقًي
أنهــا تتطلــب مضاعفــة العــبء لحاجتهــا لعمــل ورقــي وإلكترونــي مًعــا، وليــس اســتبدال 
آليــة العمــل كلًيــا، فعمليــات الحوســبة تســاعد بتشــخيص صــورة واضحــة لســوق العمــل 
ال يمكــن أن تحققهــا األعمــال الورقيــة المتناثــرة ، وبالتالــي يمكــن أن تســاعد فــي إعــداد 
خطــط تفتيشــية مرتبطــة بالواقــع، باإلضافــة إلــى أّن األعمــال اإلكترونيــة تكــون أســرع، 
وأكثــر دقــًة، وتوفــر مــن الوقــت، وتقلــل مــن األخطــاء، كمــا يمكــن التعامــل بشــكل أســرع 
عبــر اســتخراج البيانــات ومتابعتهــا، أيًضــا تســاعد بعمليــة تقييــم ذاتــي إلداء التفتيــش 
فعلــى ســبيل المثــال؛ إذا كانــت قاعــدة بيانــات التفتيــش إلكترونيــًة ومربوطــًة مــع وزارة 
العــدل يمكــن اســتخراج نتائــج المخالفــات والمحاضــر التــي تــم تحريرهــا بحــق المخالفيــن 
والتأكــد مــن نتائجهــا، وهــذا يســاعد بتقيــم عمــل التفتيــش إذا كان متوافًقــا مــع النصوص 
القانونيــة ومطبًقــا لهــا، أم أن هنــاك خلــًا وفجــوات تــؤدي إلســقاط القضايــا ألســباب 

شــكلية أو موضوعيــة.

الخاضعــة  المؤسســات  جميــع  تشــمل  للتفتيــش  متكاملــة  بيانــات  قاعــدة  يوجــد  ال   -
التــي تعمــل بهــا، وبالتالــي فــإن  للتفتيــش وأماكــن تواجدهــا، وعددهــا والقطاعــات 
الزيــارات التفتيشــية التــي تتــم مــن قبــل مفتشــي العمــل تكــون بشــكل عشــوائي وغيــر 
منظــم، فقــد يتــم تكــرار الزيــارات لمؤسســات وتنعــدم الزيــارات لمؤسســات أخــرى، 
وتعتمــد مديريــات العمــل فــي معظــم الزيــارات التفتيشــية علــى الشــكاوى التــي تردهــا 
بحــق أصحــاب العمــل، وقــد تــم بنــاء بعــض البرامــج اإللكترونيــة الجزئيــة علــى ســبيل 
للعمالــة  المشــتركة  التفتيشــية  للحمــات  نظــام  أو  العمــل،  شــكاوى  نظــام  المثــال؛ 
ــر معممــة  ــاز التفتيــش كونهــا غي الوافــدة، ونظــام لعمــل األطفــال، وهــذا ال يخــدم جه
وغيــر مترابطــة مًعــا، حيــث أن ذلــك يســتنفد ويشــتت الجهــود، وال يمكــن االســتفادة مــن 

هــذه البرامــج الفرعيــة بفعاليــة.
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ــل مســجل  ــي بشــكل متكامــل مــع كل الجهــات ذات العاقــة مث ــط إلكترون ــد رب - ال يوج
الشــركات، الضمــان االجتماعــي ، وزارة العــدل، األحــوال المدنيــة ، أمانــة عمــان الكبــرى 
مــن  وغيرهــا  والتعليــم  التربيــة  وزارة  االجتماعيــة،  التنميــة  وزارة  األخــرى،  والبلديــات 
المؤسســات التــي ترتبــط بجزيئيــات بعــض األعمــال المشــتركة أو المتكاملــة، على ســبيل 
المثــال للتحقــق مــن قيمــة الرواتــب المدفوعــة للعّمــال، أو مــن الرقــم الوطنــي لصاحــب 
عمــل الســتكمال تعبئــة نمــوذج الضبــط، أو مــن عــدد اإلصابــات أو األمــراض المهنيــة 
المســجلة فــي منشــأة مــا، أو نتيجــة الضبوطــات التــي تــم تحويلهــا للقضــاء بمخالفــات 

معينــة.

- ضعــف الحمايــة الموجــودة لمفتشــي العمــل ممــا يســاهم فــي تحويلهــم للقضــاء، أو 
ــة المتوفــرة؛  ــق بإجــراءات العمــل. إن الحماي ــر اخــرى كمكافحــة الفســاد ألمــور تتعل لدوائ
هــي فقــط مــا نــص عليــه فــي قانــون العقوبــات باالعتــداء علــى موظــف عــام والــذي يتــم 
ــا بمشــاجرة يتــم فيهــا تحويــل كا الطرفيــن  تكييفــه مــن قبــل الجهــات ذات العاقــة غالًب

للقضــاء؛ وهــذا يــؤدي إلــى التقاعــس عــن أداء الواجبــات كمــا هــي مطلوبــة.

- رواتــب المفتشــين ضعيفــة، وال تتناســب مــع مهــام المفتــش وصعوبــة عملــه، ودرجــة 
تعرضــه للمخاطــر ممــا يضعــف األداء وقــد يــؤدي إلــى مظاهــر فســاد فــي حــاالت أخــرى.
- ال يوجــد حوافــز ماديــة كافيــة تغطــي مخاطــر مهنــة التفتيــش، وأكثــر مــا يحصــل عليــه 
المفتــش هــو )30%( مــن الراتــب األساســي كعــاوة تفتيــش؛ والتــي تتــراوح كمتوســط 
بيــن )٣٠-٦٠( دينــار شــهريا؛ وهــي غيــر كافيــة علــى اإلطــاق، فالمفتــش كالقاضــي تماًمــا 
وقــد يترتــب علــى قــراره فــي بعــض الحــاالت تكاليــف تبلــغ آالف الدنانيــر، وبالتالــي يجــب 
ــراوده نفســه  ــا فــي قــراره دون أن ت ــاداًل وحازًم ــا وع ــا ليكــون قوًي ــا مادًي أن يكــون مكتفًي

بالتفكيــر فــي أي إغــراءات قــد يتعــرض لهــا.

- ال تتوفــر أجهــزة قيــاس لملوثــات بيئــة العمــل )كالضجيــج والحــرارة والرطوبــة واإلضــاءة 
ولتراكيــز الغــازات واألبخــرة واألدخنــة فــي أماكــن العمــل( كونهــا مكلفــًة وتحتــاج لصيانــة 
ومعايــرة مســتمرة، وإن توفــرت يتــم توفيرهــا بالمركــز الرئيســي فقــط وبإعــداد محــدودة 

وال تغطــي مناطــق المملكــة كافــة.

- توجــد بالمملكــة أعــداد كبيــرة مــن العّمــال المهاجريــن مــن بلــدان وثقافــات متعــددة، مــا 
زال هنــاك تحــدي حقيقــي علــى جهــاز تفتيــش العمــل فــي الوصــول إليهــم، والتفاهــم 

معهــم وتحصيــل حقــوق بعضهــم، وبنــاء عاقــات ثقــة متبادلــة بيــن الطرفيــن.

ــى  ــح وبعــض أصحــاب النفــوذ عل - تســلط بعــض أصحــاب األعمــال أو أصحــاب المصال
كــوادر جهــاز التفتيــش بــكل الوســائل المتاحــة لهــم بمــا فيهــا الشــكاوي الكيديــة، والتدخــل 
عنــد أصحــاب القــرار للتاثيــر علــى المفتشــين وأحياًنــا نقلهــم أو اتخــاذ إجــراءات تاديبيــة 

بحقهــم.

ــا؛ وهــذا  ــا( محلًي ــا، وخاّصــًة خــال جائحــة )كورون - التحــول إلــى العمــل مــن المنــزل عالمًي
يتطلــب تعديــات فــي نطــاق تطبيــق قانون العمل ليشــمل جميع العّمــال في القطاعين 
الرســمي وغيــر الرســمي؛  للتمكــن مــن ضمــان حقــوق جميــع شــرائح العّمــال، أو علــى 
األقــل لشــمولهم فــي أحــكام الفصــل التاســع مــن قانــون العمــل )الســامة والصحــة 
المهنيــة( لضمــان أن تكــون بيئــة العمــل التــي يعملــون بهــا توفــر لهــم الحــد األدنــى مــن 
شــروط الســامة والصحــة المهنيــة ، ولــن تســبب لهــم المزيــد مــن المعانــاة ؛ مــن خــال 
زيــارة أعــداد إصابــات العمــل أو األمــراض المهنيــة، باإلضافــة إلــى شــمولهم بنصــوص 
أخــرى مــن القانــون والمتعلقــة بســاعات العمــل وشــمولهم بالتأمينــات االجتماعيــة لحفــظ 

حقــوق شــريحة واســعة مــن العامليــن.

تحديات أخرى :



 38

ــب  ــا يتطل ــل؛ وهــذا أيًض ــن فــي قطــاع خدمــات النقــل والتوصي ــاد شــرائح العاملي - ازدي
تمكيــن جهــاز التفتيــش مــن التأكــد مــن ضمــان حقــوق هــؤالء العامليــن، وخضوعهــم 
للتأمينــات االجتماعيــة وخصوًصــا بمــا يتعلــق بحــوادث وإصابــات العمــل وتنظيماتهــم 
ــون العمــل لشــمول هــذه الشــرائح  ــة، وهــذا أيًضــا يســتدعي توســيع نطــاق قان النقابي
مــن العامليــن لحســابهم الخــاص “فــي أغلــب األحــوال كقطــاع غيــر منظــم “ فــي نطــاق 

ــون العمــل . ــق أحــكام قان تطبي

- التحــول فــي ســوق العمــل نحــو التخصصيــة وشــراء الخدمــات المســاندة مــن االعمــال 
)كأعمــال التنظيــف، وتقديــم الطعــام، وخدمــات األمــن، وتكنولوجيــا المعلومــات وغيرهــا( 
وفــي أكثــر األحيــان؛ تكــون الجهــات المتعاقــدة أصغــر حجًمــا، وبالتالــي ال يتمتــع العاملــون 
ــا  ــر ذلــك تحدًي ــا،  ويعتب ــر حجًم ــدى الشــركات األكب ــة المعتمــدة ل فيهــا بالحمايــة االجتماعي
لقدرات مفتشــي العمل على تحديد التبعية والمســؤوليات القانونية لهؤالء العاملين؛ 
كــون األمــور متداخلــًة وغيــر واضحــة )مثــل حــارس يعمــل بشــركة خدمــات، ويكــون دوامــه 
ــره أو مســؤوله وتداخــات هــذا الموضــوع بمــن  ــرى وال يعــرف مــن هــو مدي بشــركة كب

يملــك ســلطة توجيهــه أو إنــذاره أو إنهــاء خدماتــه..(.

- الصعوبــات التــي تواجــه مفتشــي العمــل فــي الوصــول إلــى مواقــع العمــل وخاّصــًة 
فــي المناطــق الريفيــة وخــارج المحافظــات، وفــي االقتصــاد غيــر المنظــم عموًمــا، وفــي 
المنــازل والمــزارع وأعمــال اإلنشــاءات ومشــاريع المقــاوالت؛ لعــدم توفــر آليــة رصــد 
ومتابعــة لهــذه األعمــال وأماكــن تواجدهــا، وعــدم تعــاون الجهــات الرســمية األخــرى فــي 

ذلــك.

الكيميائيــة  المــواد  مــن  وناشــئة  جديــدة  مخاطــر صحيــة  وظهــور  الصناعــي  التطــور   -
والبيوكيميائيــة والتكنولوجيــا الجديــدة )مثــل ظهــور مشــاكل األمــراض العضليــة الهيكليــة، 
ومشــاكل اإلجهــاد العضلــي المتكــرر فــي العمــل علــى الكمبيوتــر، وأمــراض اإلنــزالق 
الغضروفــي )الديســك(، باإلضافــة إلــى ارتفــاع درجــات التوتــر والقلق والضغط النفســي 
والعصبــي والــذي يصــل لانتحــار أحياًنــا، وهــذا أيضــا يتطلــب مــن تفتيــش العمــل الحفــاظ 
علــى مســتوى عــاٍل مــن األداء والتدريــب والمتابعــة آلخــر تطــورات ســوق العمــل؛ ليتمكــن 
مــن تقديــم خدمــات حقيقــة لهــذه الشــرائح مــن العامليــن، باإلضافــة إلــى  تقديــم التغذية 
الراجعــة؛ مــن أجــل إجــراء التعديــات التشــريعية المائمــة والتــي تضمــن أفضــل ســبل 

الحمايــة للعامليــن.

أثــر تفشــي وبــاء )كورونــا( الســلبي علــى العمــل مــن ناحيــة فقــدان آالف فــرص   -
العمــل وفقــدان آالف العّمــال لوظائفهــم، وإنهــاء العقــود، والخصومــات مــن الرواتــب، 
ــز فقــط علــى  ــة األخــرى )والتركي ــا الســامة والصحــة المهني ــد مــن قضاي وإهمــال العدي
تنفيــذ اإلجــراءات الوقائيــة الخاصــة بوبــاء كورونــا(، وقضايــا الحقــوق الفرديــة باألجــور 
واإلجــازات وســاعات العمــل اإلضافــي وخافــه، وقــد كانــت بعــض مــن قــرارات الدفــاع 
ــر ســلبي علــى العامليــن كمــا كانــت تفســيرات هــذه القــرارات مختلفــة  الصــادرة ذات أث
وغيــر واضحــة للمفتشــين ممــا ســاهم بضيــاع الكثيــر مــن الحقــوق العّماليــة، فقــد جــاءت 
قــرارات الدفــاع علــى العمــوم لصالــح أصحــاب األعمــال علــى حســاب العّمــال، فأصحــاب 
االعمــال بــكل األحــوال هــم ذووا أوضــاع ماديــة أفضــل مــن العّمــال، ولتوضيــح هــذه 
الفكــرة؛ لنأخــذ حالــة المــدارس الخاصــة، حيــث تــم تعطيــل دوامهــا فــي الفصــل الدراســي 
الثانــي مــن العــام 2020، وهــذا يعنــي عــدم تأثرهــا بمواردهــا؛ كــون الرســوم الدراســية 
المتحققــة علــى الطلبــة قــد تــم ســدادها مســبًقا، أو قيــد التســديد ، ولــم يتــم إجــراء أي 
ــر المصاريــف التشــغيلية مــن  ــم توفي ــه، أمــا بالنســبة للمصاريــف؛ فقــد ت تخفيــض علي
وقــود ، وصيانــة، وميــاه، وكهربــاء، باإلضافــة إلــى توفيــر علــى األقــل مــا نســبته )%30( 
مــن رواتــب المعلميــن والموظفيــن، باإلضافــة إلــى االســتغناء عــن العديــد مــن العامليــن 
حســب أمــر الدفــاع الــذي أعطــى الحــق لاســتغناء عــن بعــض الموظفيــن حســب فتــرات 
عقودهــم، بالمقابــل؛ فــإن أحســن عمــال هــذه المــدارس حــااًل الــذي تــم تحويلــه للعمــل 
عــن بعــد وتــم خصــم مــا نســبته )30%( مــن راتبــه، وهــذا كلــه يزيــد مــن الضغــط الــذي 

يتعــرض لــه مفتــش العمــل.
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ــادة تشــغيل األطفــال واألحــداث فــي ظــل  ــر  أيًضــا علــي زي ــا( أّث ــاء )كورون - تفّشــي وب
توقــف التعليــم الوجاهــي، وبــوادر فشــل التعليــم عــن بعــد، أو علــى األقــل عــدم إمكانيــة 
جميــع شــرائح الطلبــة االســتفادة منــه، ممــا ســاهم فــي تزايــد الفقــر والحاجــة، وأّثــر ســلًبا 
علــى برامــج مكافحــة عمــل األطفــال التــي جــرى تنفيذهــا علــى مــدى ســنوات طويلــة مــن 
قبــل كــوادر جهــاز التفتيــش، فقــد كان عجــز األهالــي عــن تأميــن أطفالهــم بالتجهيــزات 
الشــبكة  واشــتراك  الحاســوب،  )أجهــزة  التعليميــة  المنصــات  إلــى  للدخــول  الازمــة 
العنكبويتــة ، وأجهــزة التواصــل كالســماعات الميكروفــون ومــا إلــى ذلــك( جــراء مــا يترتــب 
ــة المــدارس مــن االنضمــام  عليهــم مــن تكلفــة، حــال دون اســتفادة أوالدهــم مــن طلب
إلــى التعليــم عــن بعــد وبالتالــي؛ زيــادة أوقــات فراغهــم، وحيــث أّن األهالــي مــن هــذه 
الشــريحة هــم األكثــر فقــًرا، وهــم غالًبــا مــن العمــال غيــر النظامييــن والعمــال المؤقتيــن 
والذيــن كان لهــم الحــظ األكبــر بفقــدان أعمالهــم جــراء اإلغاقــات، والقطاعــات المتضــررة، 
ــر منهــم إلــى  ممــا يعنــي تدنــي مســتوى دخلهــم المنخفــض باألصــل، ممــا حــدا بالكثي

اللجــوء إليجــاد أي فــرص عمــل ألطفالهــم الذيــن فقــدوا حتــى مدارســهم.

• إلغــاء االســتثناءات بقانــون العمــل: أن تتســم القوانيــن الناظمــة لتشــريعات العمــل 
ــا بغــض النظرعــن طبيعــة  بالشــمولية بحيــث تغطــي كافــة شــرائح العامليــن ذكــوًرا وإناًث
العمــل أو القطــاع أو مــكان العمــل، وتوفــر لهــم الحــد األدنــى مــن الحقــوق والتأمينــات 
العمــل  قوانيــن  تغطــي  أن  وأســرته.  العامــل  مســتقبل  تضمــن  التــي  االجتماعيــة 
ــال العامليــن فــي االقتصــاد غيــر المنظــم ،  ــة جميــع شــرائح العّم ــات االجتماعي والتأمين

ــك يجــب: ــق ذل ولتحقي

- تعديــل المــادة )3 - أ( مــن قانــون العمــل لتلغــى اســتثناءات الموظفيــن العامليــن 
وموظفــي البلديــات مــن تطبيــق قانــون العمــل، وأن يطبــق عليهــم الفصــل التاســع 

الخــاص بأمــور الســامة والصحــة المهنيــة.
- تعديــل المــادة )3 - ب( لشــمول الفئــات المســتثناة بأحــكام القانــون وهــم ) عمــال 
الزراعــة، والعاملــون فــي المنــازل وطهاتهــا ومــن فــي حكمهــم بأحــكام القانــون لحيــن 
إصــدار األنظمــة المطلوبــة والتــي مضــى عليهــا أكثــر مــن )10( ســنوات دون إصدارهــا.
ــات: يجــب تغليــظ العقوبــات الــواردة فــي قانــون العمــل لتكــون رادعــًة  •تغليــظ العقوب
بحــق المخالفيــن وتتناســب مــع حجــم المخالفــة، وباألخــص تلــك التــي تتعــرض لهــا النســاء 
العامــات، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أن التشــريعات متدرجــة وتبــدأ بالتنبيــه، فاإلنــذار، 

فالمخالفــة، ولتحقيــق ذلــك يجــب إعــادة النظــر بمــا يلــي :

- إلغاء الفقرة )9 - ج( من قانون العمل.
-  زيــادة قيمــة الغرامــات المترتبــة علــى مخالفــات الفصــل التاســع الخــاص بالســامة 
والصحــة المهنيــة مــن القيمــة الحاليــة 100 - 500 وعلــى األقــل مســاواتها بالعقوبــات 

ــا. ــن زيادتهــا ايًض ــم يك ــار إن ل ــرى 500 - 1000 دين األخ
- إضافــة بنــد خــاص بعــدم جــواز جمــع عقوبــة المخالفــات العّماليــة المتشــابهة بعقوبــة 

واحــدة وإبقاؤهــا حســب عــدد المخالفــات الفعلــي.
ــة علــى المخالفــة، وإنمــا  - إضافــة نــص واضــح بعــدم االكتفــاء بدفــع الغرامــات المترتب

ــزام أصحــاب األعمــال بتصويــب هــذه المخالفــات أيًضــا.  إل

•اســتقاللية جهــاز التفتيــش: تفعيــل اســتقالية جهــاز التفتيــش وتحصيــن المفتشــين 
مــن ايــة تدخــات فــي أعمالهــم الفنيــة، وضمــان وجــود معاييــر عادلــة للتحقــق مــن أيــة 
مخالفــات أو إســاءة اســتخدام للســلطات الممنوحــة لهــم قبــل اتخــاذ أيــة إجــراء بحــق اي 

منهــم ويمكــن ان يتــم ذلــك مــن خــال مــا يلــي:

السياسات البديلة 
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- إنشــاء هيئــة مســتقلة تجمــع أنــواع التفتيــش الحكومــي المختلفــة بمــا فيهــا تفتيــش 
العمــل، بهيئــة مســتقلة ترتبــط برئيــس الــوزارء، أو إنشــاء إدارة تفتيــش ضمــن الهيــكل 

التنظيمــي لــوزارة العمــل مرتبطــة بوزيــر العمــل مباشــرًة علــى األقــل.
- إعــادة النظــر بهيكليــة مديريــات التفتيــش المركزيــة والميدانيــة؛ بحيــث تراعــي أعمــال 
الخطــط  )وضــع  الوظيفــي  الوصــف  فــي  وردت  كمــا  المركــزي،   التفتيــش  مديريــات 
 ، الميدانــي  التفتيــش  مديريــات  لهــا  يتبــع  وأن  تنفيذهــا(،  ومتابعــة  واالســتراتيجيات 
وإعــادة دمــج مديريــة الســامة والصحــة المهنيــة ومديريــة التفتيــش / أو إعــداد الشــروط 
المرجعيــة لعمــل مديريــة الســامة والصحــة المهنيــة ومهامهــا وعاقتهــا مــع مديريــة 

التفتيــش المركزيــة.
- إضافــة نــص بقانــون العمــل يمنــع التدخــل فــي أعمــال التفتيــش بشــكل مباشــر أو غيــر 

مباشــر تحــت طائلــة المســاءلة ســواء أي تدخــل مــن داخــل وزارة العمــل أو مــن خارجهــا.
- وضــع تعليمــات تصــدر بنــاًء علــى نظــام تفتيش العمل؛ لتنظم عملية اســتقبال شــكاوى 
أصحــاب األعمــال والعّمــال المتعلقــة بمفتشــي العمــل، وإعــداد إجــراءات واضحــة لعملية 
التحقيــق مــع المفتشــين مــن قبــل طــرف حيــادي، والعقوبــات المحــددة لــكل مخالفــة 
فــي حــال ثبوتهــا، مــع ضمــان حــق االعتــراض للمفتــش علــى القــرار لجهــة قضائيــة كقــرار 

قطعــي.

لرواتــب ومكافــآت جهــاز  الناظمــة  بالتشــريعات  النظــر  إعــادة  المفتشــين:  •امتيــازات 
التفتيــش ورفعهــا بمــا يــوازي اهميــة العمــل، لتســاعد باجتــذاب الكفــاءات والقــدرات، 
ورفــع تنافســية جهــاز التفتيــش مــع األخــذ بعيــن االعتبــار التكافــؤ فــي الفرص والمســاواة 
ــل نــص الفقــرة  ــون، وتعدي ــكام القان ــذ الفاعــل ألح ــن الجنســين، وبمــا يضمــن التنفي بي
ــم رفــع مكافــأة  )7 - ب( مــن نظــام مفتشــي العمــل رقــم )56( لســنة 1996 ، بحيــث يت

التفتيــش بمــا ال يقــل عــن )%100(. 

•مؤهــالت المفتشــين : تعديــل المــادة )4( مــن نظــام مفتشــي العمــل؛ بحيــث يقتصــر 
تعييــن مفتشــي العمــل مــن حملــة التخصصــات الجامعيــة فــي )القانــون – االقتصــاد – 
اإلدارة ( فقــط، ومفتشــي الســامة والصحــة المهنيــة مــن حملــة الشــهادات الجامعيــة 
فــي )الهندســة  - الطــب - العلــوم )كالكيميــاء - الفيزيــاء – األحيــاء ( ،  وأن يتــم بهــا تحديــد 
نــوع الــدورة التدريبيــة ومواضيعهــا ومدتهــا وشــروط اجتيازهــا، وكذلــك مــدة التدريــب 
العملــي ومحتوياتــه وآلياتــه، والتقاريــر الواجــب تعبئتهــا لتقييــم أداء المفتــش المتــدرب 
ــن  ــاز التدريــب النظــري بنجــاح. مــع األخــذ بعي ــات اجتي ــك، وآلي ومؤهــات مــن يقــوم بذل
االعتبــار أن يشــمل البرنامــج التدريبــي الــذي يتلقــاه المفتشــون جزئيــًة خاّصــًة عــن كيفيــة 
التعامــل مــع االنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا النســاء، والعقوبــات التــي تســتحق عــن كل 

انتهــاك. 

• صالحيــات المفتشــين: تفعيــل المــادة رقــم ) 5( مــن نظــام مفتشــي العمــل بحــق  
المفتــش بدخــول أي مــكان عمــل وبــأي ســاعة مــن ســاعات العمــل ومــع أي موظــف 
حكومــي أو بمفــرده ، وإلغــاء أيــة مــواد قانونيــة تتعــارض معهــا فــي أيــة قوانيــن أو 
أنظمــة أخــرى، وتمكيــن المفتــش مــن الدخــول ألي مــكان عمــل فــي الوقــت الــذي يــراه 

مناســًبا ودون أيــة أذونــات مســبقة.

الحمايــة  لتوفيــر  العمــل؛  نــص واضــح  فــي قانــون  إضافــة   المفتشــين:  • حمايــة 
الجســدية والمعنويــة لمفتشــي العمــل بحــال تعرضهــم ألي مضايقــات أو اعتــداءات 
ــداء  ــن يقومــون باالعت ــك الذي ــًة ألولئ ــة وجعلهــا رادع ــظ العقوب ــا كان مصدرهــا، وتغلي أيًّ
علــى المفتشــات بشــكل خــاص، وأن تتولــى وزارة العمــل عمليــة متابعــة هــذه الشــكاوي 
مــن قبلهــا )وليــس مــن قبــل المفتشــين بشــكل شــخصي(، وأن تتيــح القوانيــن كذلــك 
إمكانيــة طلــب مســاعدة االجهــزة االمنيــة عنــد الطلــب، لتوفيــر الحمايــة اآلنيــة للمفتشــين، 
وتمكينهــم مــن القيــام بواجباتهــم فــي دخــول أماكــن العمــل التــي يقــوم أصحابهــا 
بمنعهــم مــن دخولهــا أو أقفالهــا عنــد رؤيــة المفتشــين مــن خــال كاميــرات المراقبــة 

وخافــه.
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• ســيادة قانــون العمــل علــى قوانيــن تشــجيع االســتثمار: يجــب مراعــاة أن يكــون قانون 
العمــل ســيد نفســه وأن ال تتعــارض أو تتداخــل أو تتضــارب أو تتكــرر بعــض األحــكام مــع 

قوانيــن أخــرى أو تعاميــم أخــرى ومــن ذلــك مــا يلــي:

- إلغــاء النصــوص الــواردة فــي قانــون الرقابــة والتفتيــش علــى األنشــطة االقتصاديــة 
رقــم )33( لســنة 2017، والتــي تتدخــل فــي صاحيــات ومهــام وواجبــات وإجــراءات 
ــًة لتعديلهــا فــي  ومؤهــات تفتيــش العمــل، واللجــوء أليــة تعديــات إذا كانــت مطلوب

ــه االصليــة. قانــون العمــل وأنظمت
- إلغــاء أيــة تعليمــات تمنــع أو تعيــق أو تحــدد عمليــة دخــول مفتشــي العمــل للمناطــق 
ــة، والرجــوع  ــة منشــات بهــا عمال ــة، أو ألي ــات التفتيــش المطلوب ــة؛ إلجــراء عملي التنموي
للنــص االصلــي الــوارد بالمــادة )5( مــن نظــام مفتــش العمــل لضمــان حــق المفتــش 
بالدخــول بــأي ســاعة مــن ســاعات العمــل ألي مــكان عمــل وضمــان حــق العمــل بالوصــول 

إليهــم.
- إعــادة النظــر فــي تشــريعات العمــل والســامة والصحــة المهنيــة بمنطقــة العقبــة 
االقتصاديــة الخاّصــة ومراعــاة تنفيذهــا علــى أرض الواقــع ، وضمــن أن تكــون تحــت 
مســؤولية جهــة واحــدة )أمــا وزارة العمــل أو المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة( مــع ضمــان 

توفــر الكــوادر والكفــاءة الازمــة للتنفيــذ عنــد الجهــة المعنيــة .
ــر أو تعليمــات مفصلــة  ــة: أعــداد معايي ــر للســالمة والصحــة المهني • اســتحداث معايي
إّمــا ضمــن نظــام الوقايــة والســامة مــن اآلالت والماكنــات الصناعيــة ومواقــع العمــل 
رقــم )43( لســنة 1998، أو منفصلــة اعتمــاًدا عليــه، بخصــوص احــكام الســامة والصحــة 
المهنيــة فــي بعــض أماكــن العمــل التــي لــم تغطهــا التشــريعات بشــكل مناســب مثــل 
ــا،  ــاء الســقاالت ومواصفاته ــة  بن ــات الهــدم، وعملي ــاء، وعملي أعمــال اإلنشــاءات والبن
وعمليــات التفتيــش علــى )البويلــرات( والمصاعــد والروافــع وغيرهــا ممــا لــم يــرد بــه 

تفصيــل.
ــادة النظــر بنظــام  ــآت: إع ــة فــي المنش ــة المهني ــل مشــرفي الســالمة والصح •تأهي
تشــكيل لجــان ومشــرفي الســامة والصحــة المهنيــة رقــم )7( لســنة 1998؛ بحيــث يعــاد 
تقييــم المراكــز التدريبيــة التــي تخــرج مشــرفي الســامة والصحــة المهنيــة مــن القطــاع 
الكــوارد الخاصــة بالســامة والصحــة  الخــاص ضمــن شــروط حازمــة، ومعالجــة وربــط 
المهنيــة المتوجــب تعيينهــا بمنشــات القطــاع الخــاص بنــوع المخاطــر فــي المنشــآت، 
ــه مــع  ــا يرتبــط كادر الســامة المتوجــب تعيين ــا )حالًي وأعــداد العامليــن فــي المنشــأة مًع

ــال فــي المنشــأة بغــض النظــر عــن خطــورة العمــل فيهــا(. عــدد العّم

• نظام العاملين بالمنازل: تطوير نظام العاملين بالمنازل ليراعي المعايير الدولية.

• نظام العاملين بالزراعة: إصدار نظام العاملين بالزراعة .

• المصادقة على اتفاقيات العمل الدولية التالية: 
o اتفاقية العمل الدولية رقم )129( لسنة 1969 اتفاقية تفتيش العمل بالزراعة.

o اتفاقية العمل الدولية رقم )155( لسنة 1981 اتفاقية السامة والصحة المهنيتين 
o اتفاقية العمل الدولية رقم )161( لسنة  1985 اتفاقية خدمات الصحة المهنية.

oاتفاقيــة العمــل الدوليــة رقــم )187( لســنة 2006 اتفاقيــة اإلطــار الترويجــي للســامة 
والصحــة المهنيــة .

التوصيات 
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•تفعيــل التشــريعات الخاصــة بالعمــل: تفعيــل تطبيــق جميــع مــواد قانــون العمــل غيــر 
المفعلــة وتنفيذهــا علــى أرض الواقــع ومنهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر؛ المــادة رقــم 
)13( الخاصــة بتشــغيل العمــال ذوي اإلعاقــة ، المــادة رقــم ) 43( الخاصــة باللجنــة الثاثيــة 
للعمــل وتفعيــل مهامهــا بإبــداء الــرأي فــي الشــؤون الخاصــة بشــروط العمــل وظروفــه، 
ودراســة وتقييــم المســائل المتعلقــة بمعاييــر العمــل العربيــة والدولية، وإجراء الدراســات 
حــول مــدى انســجام سياســات وتشــريعات العمــل مــع احتياجــات التنميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة ومعاييــر العمــل الدوليــة ، والمــادة رقــم )53( الخاصــة بمكافحــة التمييــز 
باألجــر بيــن الجنســين، والمــادة رقــم )57( الخاصــة بمكافحــة العمــل الجبــري، والمــادة رقــم 

)72( الخاصــة بإنشــاء الحضانــات ألطفــال العامــات بالمنشــآت وغيرهــا. 

• دعم واستقاللية جهاز التفتيش : 
o عدم تكليف المفتشين بأعمال تتعارض مع أعمال التفتيش .

o نقــل مديريــات العمــل أو التفتيــش المنشــأة ضمــن منظمــات أصحــاب األعمــال، وعــدم 
إنشــاء مديريــات جديــدة بهــذه المواقــع.

o عــدم قبــول أي دعــم مــادي أو عينــي مــن أصحــاب األعمــال وخاّصــًة الفردييــن ســواء 
لمديريــات عمــل بعينهــا، أو لمفتشــي العمــل عموًمــا، ويمكــن علــى ســبيل المثــال؛ أن 
يتــم ذلــك مــن خــال تقديمــه مــن قبــل صاحــب العمــل لمنظمــات أصحــاب األعمــال التــي 
تقدمــه بدورهــا للــوزارة كهديــة مــن المنظمــة الممثلــة ألصحــاب االعمــال، وتختــار الــوزارة 
بدورهــا مــكان وطريقــة التوزيــع وفــق أي صيغــة تراهــا مائمــة دون اشــتراطات مســبقة.

• االستراتيجيات واإلجراءات والتدريب:
o أن يتــم إعــداد اســتراتيجيات وسياســات لتفتيــش العمــل باهــداف محــددة ومؤشــرات 
أداء واضحــة وبإطــار زمنــي، علــى المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل، وأن يتــم اعتمــاد 
هــذه السياســات واالســتراتيجيات علــى المســتوى الوطنــي بعــد مناقشــتها بمشــاركة  
الشــركاء االجتماعييــن )أصحــاب األعمــال والعّمــال( وأن يتــم اإلعــان عنهــا، ومتابعــة 

تنفيذهــا. 
ــال،  ــا حســب عــدد المنشــآت والعّم ــادة توزيعهــم جغرافًي ــادة أعــداد المفتشــين وإع o زي
وتوفيــر الظــروف المناســبة للنســاء للعمــل فــي هــذه المهنــة، وتحديد نســبة المفتشــات 
فــي الجهــاز، وتحديــد مهــام خاصــة لهــن مثــل التحقيــق فــي حــاالت االعتــداءات والتحــرش 

الجنســي، أو متابعــة أيــة شــكاوي تتقــدم بهــا العامــات االنــاث.  
ــن مــن مــاك  ــل مدربي ــة لمفتشــي العمــل، وخطــة تأهي ــب تفصيلي ــداد خطــة تدري o إع
ــع التدريــب ليشــمل كافــة مجــاالت التفتيــش  ــز وتصميــم مــواد ومواضي ــوزارة، وتجهي ال
الفنيــة ، وعقــد دورات رفــع كفــاءة ، ودورات إعــادة تأهيــل لجميــع المفتشــين، ومنــح 
المفتشــين الجــدد فتــرة زمنيــة كافيــة مــن التدريــب العملــي والنظــري قبــل تكليفهــم 
بمهــام التفتيــش الرســمية مــع الحــرص علــى أخــذ بعــد النــوع االجتماعــي بعيــن االعتبــار 

ضمــن هــذه المنظومــة.
o االســتعانة بالدعم الفني من المتخصصين أو الخبراء )مهندســين، أو مهنيين صحيين 
وكيميائييــن أو أطبــاء مهنييــن( لمســاعدة المفتشــين فــي عمليــة التفتيــش المتخصــص 
لبعــض األماكــن ذات الخطــورة مثــل مصفــاة البتــرول، أو المشــاريع واألبــراج اإلنشــائية، 

واعتمــاد قوائــم خاصــة مــن الخبــراء لذلــك . 
كثيــًرا  تأثــرت  والتــي  المهنيــة،  والصحــة  والســامة  العمــل  تفتيــش  تفعيــل  إعــادة   o
بفيــروس )كوفيــد 19(، وقلــت عمليــات التفتيــش علــى ظــروف وشــروط العمــل الائــق 

وحقــوق العّمــال.
o توحيــد إجــراءات العمــل مــن خــال إجــراءات معياريــة يتــم اعتمادهــا وتدريــب المفتشــين 

عليهــا، وتنفيذهــا فــي جميــع مديريــات التفتيــش بالمملكــة.
 . 
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ــر المســتمر لتفتيــش العمــل والتشــريعات لمراعــاة مســتجدات ســوق العمــل  o التطوي
 ، الذاتــي  التفتيــش  آليــات وتقنيــات عمليــة  المســتخدمة كتطويــر  التقنيــات  وتطويــر 
ــرات خصائــص  ــة تغيي ــغ التعــاون والتفتيــش مــع الجهــات الشــريكة ، ومواكب ــز صي وتعزي
ســوق العمــل لمتابعــة مــا اســتجد بســوق العمــل مثــل العمــل المنزلــي والعمــل عــن 

بعــد، والعمــل مــن الباطــن، وانتشــار خدمــات التوصيــل.

•الحوسبة والبنية التحتية: 
o أن تتــم حوســبة كافــة عمليــات التفتيــش، لتصبــح كافــة أعمالهــا إلكترونيــًة، بعــد تجهيــز 
البنيــة التحتيــة الازمــة، وأن تتضمــن عملية الحوســبة وضع المعايير االساســية المتعلقة 
المســتهدفة  المنشــآت  إلكترونًيــا  تحــدد  وبحيــث  المخاطــر،  علــى  المبنــي  بالتفتيــش 

بالتفتيــش الوقائــي.
o أن يتــم ربــط قاعــدة بيانــات التفتيــش بقواعــد بيانــات الدوائــر األخــرى ذات العاقــة مثــل 
وزارة الصناعــة والتجــارة )تســجيل الشــركات(، الضمــان االجتماعــي )الرواتــب واإلصابــات 
واألمــراض المهنيــة(، األحــوال المدنيــة )األســم والرقــم الوطنــي لصاحــب العمــل(، وزارة 

العــدل )نتائــج الضبوطــات المحولــة للمحاكــم ( إلــخ.
o أن يتــم تزويــد المفتشــين بالبنيــة التحتيــة التــي تســاعدهم علــى أداء أعمالهــم بأفضــل 
شــكل؛ مثــل وســائط النقــل، الحواســيب، قواعــد البيانات، أجهزة االتصــال الخلوي، أجهزة 
ــذ التفتيــش اإللكترونــي  ــل التابلــت( لتنفي ــة مربوطــة مــع الخــوادم )مث ــة محمول إلكتروني

بالموقــع بــداًل مــن أعمــال التفتيــش الورقيــة.
o توفيــر أجهــزة قيــاس حديثــة ومتطــورة، ومعدات معايرة الســتخدام مفتشــي الســامة 

والصحــة المهنية.

• تقارير التفتيش :
o تحســين تقاريــر التفتيــش الســنوية لتراعــي المعاييــر الــواردة فــي اتفاقيــة تفتيــش 
ــال  ــن، وإتاحــة المج ــر مــع الشــركاء االجتماعيي العمــل رقــم )81(، ومناقشــة هــذه التقاري
لســماع ماحظــات أصحــاب األعمــال والعّمــال عليهــا، وتبنــي التوصيــات  المناســبة منها، 

ونشــر هــذه التقاريــر فــي وســائل اإلعــام.

• التعاون مع الشركاء االجتماعيين: 
o تفعيــل التعــاون مــع الشــركاء االجتماعييــن مــن أصحــاب االعمــال والنقابــات العّماليــة 
ــاج  ــادل البيانــات والمعلومــات ، وعمــل لجــان تفتيــش مشــتركة لتوعيــة أطــراف اإلنت وتب

وتأميــن بيئــة العمــل الائــق.
o تشــجيع إقامــة النشــاطات التوعويــة بالتعــاون مــع وســائل اإلعــام بمــا يتضمنــه ذلــك 
مــن دور المفتــش اإليجابــي، وأدوار ومســؤوليات كل مــن العامــل وصاحــب العمــل، 
والتوعيــة بأمــور الســامة والصحــة المهنيــة، والتوعيــة بقانــون العمــل بالتعــاون مــع 

ــوزارة. ــل ال الشــركاء االجتماعييــن، وبشــكل منفــرد أيًضــا مــن قب
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المراجع باللغة العربية
• المؤسسة العامة للضمان االجتماعي، التقرير السنوي 2019.

• تفتيــش العمــل فــي الــدول العربيــة بيــن ازمــات الحاضــر وتحديــات المســتقبل د. 
العمــل والتشــغيل – تونــس. العربــي إلدارة  المركــز   ، اليــاس  يوســف 

• شــبكة قوانيــن الشــرق، بشــأن الموافقــة علــى الميثــاق العربــي للعمــل ودســتور 
منظمــة العمــل العربيــة.

• مجموعــة البنــك الدولــي، حالــة المــرأة فــي المشــرق: مشــاركة المــرأة االقتصاديــة فــي 
العــراق واألردن ولبنــان، 2020.

• مركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة والمعلوماتيــة، تقريــر العمــل الجبــري في األردن- 
فجوات تشــريعية واتســاع نطاق الممارســات، كانون األول 2015. 

• مؤشــرات ســوق العمــل الوطنيــة 2015-2019، وحــدة دراســات ســوق العمــل، وزارة 
العمــل األردنيــة، تشــرين الثانــي 2020

• وزارة العمل، التقرير السنوي لعام 2018

التشريعات واالتفاقيات الدولية
• اتفاقية العمل الدولية بشأن تفتيش العمل في الصناعة رقم )81( لسنة 1947.

 2017 لســنة   )33( رقــم  االقتصاديــة  االنشــطة  علــى  والتفتيــش  الرقابــة  قانــون   •
بموجبــه. الصــادرة  واالنظمــة 

• قانون العمل االردني رقم 8 لسنة 1996 واالنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

التشريعات واالتفاقيات الدولية
• اتفاقية العمل الدولية بشأن تفتيش العمل في الصناعة رقم )81( لسنة 1947.

 2017 لســنة   )33( رقــم  االقتصاديــة  االنشــطة  علــى  والتفتيــش  الرقابــة  قانــون   •
بموجبــه. الصــادرة  واالنظمــة 

• قانون العمل االردني رقم 8 لسنة 1996 واالنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

• موقع المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
• موقع جامعة مينيسوتا لحقوق اإلنسان 

• موقع دائرة اإلحصاءات العامة 
• موقع منظمة العمل الدولية 

• موقع وزارة العمل

المراجع األجنبية

المواقع االلكترونية

• ITC-ILO Curriculum on “Building modern and effective labour inspection systems”.      
MODULE 2 An Introduction to the Labour Inspection, 2010.
• The Global Slavery Index 2018. 
• US Department of State, Trafficking in Persons Report, June 2020

https://www.ssc.gov.jo/arabic/
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/
http://dosweb.dos.gov.jo/ar/
https://www.ilo.org/beirut/lang--ar/index.htm
http://www.mol.gov.jo/Default/Ar

المراجع
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للمزيد من المعلومات 

شارع الملكة رانيا العبدهللا - عمارة العمري -رقم 12 - الطابق الرابع 

009625164491

info@phenixcenter.net

@phenixcenter

 phenixcenter@yahoo.com

0096265164492

عمان - األردن 

فاكس:  هاتف: 


