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مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ تأسســت كــدار دراﺳﺎت وأﺑﺤﺎث ودار قيــاس
رأي عــام فــي عــام  ،2003يعمــل المركــز علــى بنــاء نمــوذج تنمــوي قائم على
مبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق االنســان ،بالتركيــز علــى اصــاح سياســات
العمــل وفــق هــذه المبــادئ ،إزالــة القيــود عــن حريــة التنظيــم النقابــي ،تعزيــز
سياســات الحمايــة االجتماعيــة وتطويــر قواعــد بيانات للفاعليــن في العملية
التنمويــة الشــاملة والمســتدامة ،مــن خــال اعــداد الدراســات والتقاريــر
واألوراق البحثيــة والمؤتمــرات والمدافعــة وتطويــر قــدرات الفاعليــن فــي
العمليــة التنمويــة.
مؤسسة فريدريش إيبرت ()FES
مؤسســة ألمانيــة غيــر ربحيــة ،تقــوم علــى مبــادئ الديمقراطيــة االجتماعيــة،
تأسســت فــي عــام  1925وافتتحــت مكتبهــا في عمان ســنة  ،1986وتهدف
لدعــم الفعاليــات السياســية والمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي مســاعيها
لالصــاح وللمشــاركة الفعالــة فــي الحياة السياســية على جميع مســتوياتها
ومســاعدة صانعــي القــرار االقتصــادي واالجتماعــي للتغلــب علــى تحديــات
العولمــة وإيجــاد الحلــول المؤديــة إلــى العدالــة االجتماعيــة واالســتقرار.
كمــا تهــدف الــى مســاعدة المؤسســات النســائية فــي جهودهــا مــن أجــل
تحســين مســتوى مشــاركة المــرأة ومســاواة النــوع االجتماعــي فــي الحيــاة
السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة.
المرصـد العمالي األردني
برنامــج مشــترك بيــن مركــز الفينيــق ومؤسســة فريدريــش ايبــرت  -األردن
 ،يعمــل المرصــد علــى رصــد واقــع وآفــاق تطــور الحركــة العماليــة والنقابيــة
األردنيــة والدفــع باتجــاه تطويــر التشــريعات العماليــة بالمشــاركة مــع
األطــراف ذات العالقــة ووفــق معاييــر العمــل الدوليــة بمــا يســهم فــي
تحســين ظــروف العمــل لجميــع العامليــن فــي األردن .ويقــوم المرصــد
بإعــداد التقاريــر ونشــرها حــول واقــع العامليــن فــي األردن ويتابــع األنشــطة
النقابيــة المختلفــة ســاعيا لتســهيل تبــادل الخبــرات العماليــة والنقابيــة بيــن
األردن والــدول العربيــة والعالميــة بهــدف االســتفادة مــن تنــوع تجاربهــا.
تنويــه :إن مركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة والمعلوماتيــة ومؤسســة
فريــدرش ايبــرت غيــر مســؤولين عــن تصريحــات الجهــات األخــرى الــواردة فــي
ســياق التقريــر.
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تنويــه :إن مركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة والمعلوماتيــة ومؤسســة فريــدرش ايبــرت غيــر
مســؤولين عــن تصريحــات الجهــات األخــرى الــواردة فــي ســياق التقريــر

للعــام الثانــي
مقدمة
علــى التوالــــــــــــــي يأتــي اليــوم
العالمــي للســامة والصحــة
المهنيــة فــي ظــل تعــرض مئــات
مالييــن العامليــن والعامـــــات
فــي مختلــف أنحاء العالــم لمخاطر
اإلصابــة بفيــروس «كورونــا
المســتجد» .ويقــف العاملــون
والعامــات بالرعايــة الصــــــــحية
فــي الصفــوف األماميــة األولــى
لمواجهــة خطــر المــرض الــذي
أودى بحيــاة مــا يقــارب ثالثــة
مالييــن إنســان ،أمــا فــي األردن
فوصــل عــدد المصابيــن بهــذه
الجائحــة مــا يقــارب  700الــف
مصــاب ،منهــم أكثــر مــن 8600
وفــاة.
وتواجــه الحكومــات وأربــاب
العمــل والعـــــــــــــــمال ونقاباتهــم
ومنظمــات المجتمــع المدنــي
تحديــات هائلــة فــي محاولــة
التصــدي لهــذه الجائحــة والحفــاظ
علــى تدابيــر الســامة والصحــة
فــي أماكــن العمــل .وفضــا عــن
ذلــك ،تتزايــد المخــاوف بشــأن
اســتئناف األنشــطة االقتصاديــة
واالجتماعيــة بطريقــة تحافــظ
علــى الجهــود المبذولــة فــي الحــد
مــن انتشــار العــدوى.
وكانــت جائحــة كورونــا قــد أزالــت
الغطــاء عــن تحديــات وثغــرات
فــي تطبيــق إجــراءات الســامة
والصحــة المهنيــة فــي المنشــآت
االقتصاديــة ،وعــن تقصيــر واضح
فــي تطبــق معاييرهــا المتعــارف
عليهــا دوليــا ومحليــا.

وفــي هــذا اإلطــار يصــدر المرصــد
العمالــي األردنــي التابــع لمركــز
الفينيــق للدراســات االقتصاديــة
والمعلوماتيــة ورقــة تقديــر موقــف
بمناســبة اليوم العالمي للســامة
والصحــة المهنيــة لتتبــع واقــع
االلتــزام بمعاييرهــا فــي ســوق
ا لعمــل .
الســــالمة والــــصحة الــــمهنية
عالــــــــمــــيا

_ تعـــــــــــــد الســامة والصحــة
المهنيــة أحــد معاييــر العمــل
الالئــق ،وهــي جــزء أساســي مــن
الحقــوق والمبــادئ األساســية
فــي العمــل ،وتعتبــر أحــد معاييــر
العمــل المرضيــة والعادلــة التــي
نصــت عليهــا الشــرعة العالميــة
لحقــوق اإلنســان .وإلــى جانــب
المحافظــة علــى واحــد مــن أهــم
حقــوق اإلنســان المتمثــل فــي
الحــق فــي الحيــاة والتمتــع بأعلــى
مســتوى صحــي ممكــن ،يعــد
الحفــاظ علــى مســتوى متقــدم
مــن الســامة والصحــة المهنيــة
للعامليــن والعامــات ،أحد معايير
وأهــداف التنميــة المســتدامة
 ،2030وتعزيــز اإلنتاجيــة ،باعتبــار
المــوارد البشــرية ثــروة وطنيــة،
مــن شــأن الحفــاظ عليهــا،
المحافظــة علــى المــوارد البشــرية
الماهــرة والكفــؤة ،وذلــك مــن
خــال تقليــل الوقــت المفقــود
مــن العمليــة اإلنتاجيــة ،وتخفيض
الكلــف المباشــرة وغيــر المباشــرة
إلصابــات العمــل ،وتخفيــف
العــبء علــى الخدمــات العالجيــة،
ممــا يدفــع باتجــاه تعزيــز عمليــة
التنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميـــــــــــة.

«

كانت جائحة

كورونا قد أزالت
الغطاء عن

تحديات وثغرات

في تطبيق

إجراءات السالمة
والصحة المهنية
في المنشآت

«

االقتصادية
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_ اعتمــدت منظمــة العمــل الدوليــة
أكثــر مــن  40معيــار عمــل دولــي
ذات عالقــة بالســامة والصحــة
المهنيــة )1(،فــي اطــار مــا يقــارب 16
اتفاقيــة دولية لهــذا الموضوع ،وما
يزيــد عنهــا علــى شــكل توصيــات،
األمــر الــذي يعكــس األهميــة الكبيرة
لموضــوع الســامة والصحــة
المهنيــة .وقــد صــادق األردن علــى
ثــاث اتفاقيــات منهــا فقــط ،هــي
االتفاقيــة المتعلقــة بالوقايــة مــن
اآلالت رقــم  ،119واالتفاقيــة
المتعلقــة بالقواعــد الصحيــة فــي
التجــارة والمكاتــب رقــم ،120
واالتفاقيــة المتعلقــة بالفحــص
الطبــي لألحــداث (للعمــل تحــت
ســطح األرض) رقــم  ،124فيمــا لــم
يصــادق حتــى اآلن علــى عــدد مــن
االتفاقيــات األساســية المتعلقــة
بهــذا الشــأن ،ومنهــا اتفاقيــة
الســامة والصحــة المهنيــة رقــم
 ،155واتفاقيــة خدمــات الصحــة
المهنيــة رقــم  ،161واتفاقيــة
الســامة فــي اســتعمال المــواد
الكيميائيــة رقــم  ،170واتفاقيــة
للســامة
الترويجــي
اإلطــار
والصحــة المهنيــة رقــم )2(.187

لســنة  1996وتعديالتــه ،والضمــان
االجتماعــي رقــم ( )1لســنة ،2014
والصحــة العامــة رقــم ( )47لســنة
 ،2008العديــد مــن المعاييــر
المتعلقــة بالصحــة والســامة
المهنيــة ،إلــى جانــب العديــد مــن
األنظمــة والتعليمــات والقــرارات
ذات العالقــة التــي تناولــت
تفاصيــل هــذه القوانيــن.

_ علــى الرغــم مــن ورود نصــوص
قانونيــة تتعلــق بالســامة والصحــة
المهنيــة بالتشــريعات األردنيــة،
لكــن هنالــك تفــاوت كبيــر فــي
مســتويات تطبيقهــا الــواردة فــي
التشــريعات األردنيــة ذات العالقــة
فــي منشــآت األعمــال ،حيــث أن
مســتويات تطبيقهــا جيــدة فــي
غالبيــة المنشــآت الكبيــرة ،بينمــا
هــي متوســطة فــي المنشــآت
فــي
ومتدنيــة
المتوســطة
المنشــآت الصغيــرة ،إذ أن العمــل
فــي مجــال الســامة والصحــة
المهنيــة يتــم التعامــل معــه بشــكل
غيــر مهنــي (غيــر علمــي) ،ويتــم
التعامــل مــع متطلباتهــا بشــكل
جزئــي (انتقائــي) ،وليــس بمنظــور
شــمولي ،وهــذا يعــود الــى أن
الســــالمة والــــصحة الــــمهنية
عمليــات الرقابــة الرســمية غير فعالة
في األردن
فــي منشــآت األعمــال المتوســطة
والصغيــرة)3 ( .
_ تنســجم مضاميــن التشــريعات
األردنيــة المتــــــــــــــــعلقة بشــروط
الســامة والصحــة المهنيــة بشــكل _ ال توجــد اســتراتيجيات محــددة
نســبي مــع المعاييــر الدوليــة ذات لتفتيــش العمــل وخاصــة فيمــا
والصحــة
بالســامة
العالقــة ،حيــث نــص الدســتور يتعلــق
األردنــي فــي المــادة ( )23منــه المهنيــة فــي األردن ،ولــم يتــم
علــى ضــرورة إخضــاع منشــآت مناقشــة أيــة اســتراتيجيات أو
الصحيــة ،خطــط لجهــاز التفتيــش التابــع لــوزارة
للقواعــد
األعمــال
وتضمنــت قوانيــن العمــل رقــم ( )8العمــل ،ويعــود ذلــك الــى غيــاب
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«

هنالك تفاوت

كبير في

مستويات

تطبيق النصوص
القانونية

ذات العالقة
بالسالمة

«

والصحة المهنية

 _1معايير العمال الدولية بشأن الصحة والسالمة المهنية /منظمة العمل الدولية:
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/occupational-safety-and-health/lang--en/index.htm
 _2ورقة سياسات «نحو زيادة فاعلية تفتيش العمل في األردن» مركز الفيينق للدراسات 2021
https://bit.ly/32rVQI1
 _3جلسة خبراء حول الصحة والسالمة المهنية في األردن -مركز الفينيق للدراسات شهر تشرين الثاني 2020
https://www.facebook.com/134922773216289/videos/3422148201165865

مــن مصادقــة األردن علــى العديــد
مــن االتفاقيــات المتعلقــة بحقــوق
المــرأة مثــل اتفاقيــة (ســيداو) ،إال
أن هــذا القطــاع غيــر خاضــع لرقابــة
مفتشــي العمــل ،ولذلــك ال يتــم
رصــد االنتهــاكات التــي تتعــرض
لهــا المــرأة العاملــة فــي هــذا
القطــاع والتــي تعــرض ســامتها
وصحتهــا للخطــر.

المؤسســية فــي إدارة تفتيــش
العمــل وإجراءاتــه والتخطيــط لــه،
واعتمــاد الخطــط اآلنيــة علــى
توجهــات وتوجيهــات أصحــاب
القــرار ،باإلضافــة إلــى نقــص
فــي البيانــات وتحليــل واقــع ســوق
العمــل بمــا يخــص التفتيــش،
كذلــك عــدم رغبــة أصحــاب القــرار
فــي إثــارة الخالفــات مــع أصحــاب
األعمــال ،باإلضافــة إلــى عــدم
توفــر اإلمكانــات والمــوارد الالزمــة _ العقوبــات المنصــوص عليهــا
إلدارة عمليــات تفتيــش مســتدامة فــي الفصــل التاســع مــن قانــون
والصحــة
(الســامة
العمــل
األمــد)4(.
طويلــة
المهنيــة) غيــر رادعــة مقابــل
_ تعمــل العديــد مــن النســاء فــي التكاليــف المترتبــة علــى االلتــزام
االردن فــي مهــن قــد تعــرض بتطبيــق القانــون ،فعلــى ســبيل
ســامتهن للخطــر ،إال أن أوضــاع المثــال تبلــغ قيمــة العقوبــات علــى
الســامة المهنيــة للمــرأة العاملــة المخالفيـ�ن غرامــات مالي��ة تتــراوح
مازالــت مترديــة ،حيــث أن نســبة بيــن ( )500 - 100دينــار .فــي
كبيــرة مــن العامــات تعملــن المقابــل فــإن تكلفــة أيــة إجــراءات
فــي مهــن شــاقة وخطــرة ومــن فنيــة أو هندســية فــي مــكان
أبرزهــا العمــل فــي المصانــع العمــل لحمايــة صحــة وســامة
و فــي القطــاع الزراعــي الــذي أعلــى مــن ذلــك مــا يــؤدي الــى
اليوفــر للرجــال والنســاء علــى تفضيــل أصحــاب األعمــال دفــع
حــد ســواء أي شــكل مــن أشــكال الغرامــة ،علــى أن يفكــر فــي تنفيــذ
الحمائيــة)5(.
الحمايــة االجتماعيــة ومــن أبرزهــا اإلجــراءات
التاميــن الصحــي إذ تتعــرض
المــرأة لضربــات الشــمس الحــادة أثر كورونا على تطبيق معايير
جــراء عملهــا لســاعات طويلــة الصحة والسالمة المهنية في
تحــت أشــعة الشــمس المباشــرة ،األردن
باإلضافــة الــى تعرضهــا المباشــر كشــفت جائحــة كورونــا عــن تحديــات
ألثــر المبيــدات الكيميائيــة دون وثغــرات فــي تطبيــق إجــراءات
توافــر المعــدات واألدوات الالزمــة الســامة والصحــة المهنيــة علــى
أرض الواقــع ،وهــذا ناجــم عــن عدم
لإلســعافات األوليــة.
التعامــل مــع منظومــة الســامة
بمنظــور
المهنيــة
_ كمــا أن اإلطــار القانونــي والصحــة
األردنــي بشــكل عــام اليدعــم متكامــل ،األمــر الــذي يتوجــب
العمــال فــي القطــاع الزراعــي ،ضــرورة تطويــر برامــج وسياســات
وخاصــة ،العامــات ،علــى الرغــم وطنيــة تضمــن اســتمرار ســامة

 _4ورقة سياسات “نحو زيادة فاعلية تفتيش العمل في األردن” مركز الفيينق للدراسات 2021
 _5مرجع سابق
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العامليــن والعامــات فــي بيئــة
العمــــــــــــــــــــــل ،وتطويــر منظومــة
تفتيــش الكترونــي بهــدف التبليــغ
عــن اإلصابــات والحــوادث بشــكل
فــوري)6(.
_ وفــي هــذا الســياق يأتــي التعامل
مــع فيــروس «كورونــا المســتجد»
باعتبــاره «خطــر بيولوجــي» ،يتعــدى
بيئــة العمــل الداخليــة ،وهــذا
يتطلــب تدخــل وزارة الصحــة فــي
تطويــر إجــراءات لمواجهتــه ،إذ يعتبــر
قانــون الصحــة العامــة المرجعيــة
لعمــل وزارة الصحــة فــي الحفــاظ
علــى المواطنيــن والعامليــن فــي
بيئــات العمــل المختلفــة .وبدورهــا
تقــوم وزارة الصحــة بالحصــول
علــى تفويــض مــن وزارة العمــل
للقيــام بواجباتهــا .أمــا وزارة العمــل
فهــي المعنيــة بإصــدار سياســات
الســامة والصحــة المهنيــة ،وهــي
المرجعيــة األساســية فــي تطبيــق
هــذه المعاييــر)7(.

إلــى اســتخدام هــذه الفوائــض
للمســاهمة فــي اإلنفــاق علــى
برنامــج اســتدامة .ويهــدف هــذا
التأميــن إلــى تغطيــة العامــل
وحمايتــه وتوفيــر العنايــة الطبيــة
الكاملــة لــه فــي حــال تعرضه إلصابة
عمــل )8(.ومــن شــأن االســتمرار فــي
اإلنفــاق مــن صناديــق الضمــان
االجتماعــي علــى أهــداف غيــر التــي
وجــدت مــن أجلهــا علــى اســتمرارية
هــذه الصناديــق ووجودهــا )9(،كمــا
حــدث عــام  2019عندمــا ســمح
الضمــان باســتخدام صنــدوق بــدل
التعطــل عــن العمــل لغايــات التعليم
والصحــة ،مــا أدى إلــى إضعــاف
قدرتــه علــى دعــم المتعطليــن عــن
العمــل فــي أزمــة كورونــا.
ً
وفقــا إلحصائيــات المؤسســة
_
العامــة للضمــان االجتماعــي ،بلــغ
عــدد حــوادث العمــل واألمــراض
المهنيــة فــي عــام  2019لمشــتركي
المؤسســة  10072حالــة ،منهــم
 1428إصابــة عنــد اإلنــاث ،و%14
منهــا كانــت عنــد العمالــة الوافــدة
(المهاجــرة) .ويعــد قطــاع الصناعــات
التحويليــة األكثــر هشاشــة فــي
تطبيــق معاييــر الصحــة والســامة
المهنيــة ،إذ أن %32.3مــن إصابــات
العمــل تحــدث فيــه ،يليــه قطــاع
تجــارة الجملــة والتجزئــة بنســبة
 ،%17.1وفــي قطــاع الفنــادق
والمطاعــم كانــت النســبة ،%9.7
أمــا فــي قطــاع اإلنشــاءات فقــد
بلغــت النســبة  %5.5وتتــوزع
باقــي اإلصابــات علــى القطاعــات
األخــرى (.)10

_ علــى الرغــم مــن أن تأثيــرات جائحــة
كورونــا كانــت ســلبية علــى كافــة
الصعــد االقتصاديــة واالجتماعيــة،
إال أنهــا لفتــت االنتبــاه إلــى ضــرورة
احتــرام معاييــر الســامة والصحــة
المهنيــة التــي كان تتســم بالضعــف
قبــل الجائحــة ،كما شــجعت العاملين
والعامــات تطبيــق تدابيــر للحفــاظ
علــى صحتهــم وســامتهم مــن
خــال االلتــزام باســتخدام اإلجــراءات
الوقائيــة الالزمــة.
قــل عمــل
ّ
_ خــال جائحــة كورونــا
المؤسســــــــات ،نتيجــة اإلغالقــات
المتباينــة المســتوى ،األمــر الــذي
أدى إلــى وجــود وفــرة فــي صنــدوق _ هنالــك تراجــع رقمــي فــي أعــداد
تأميــن إصابــات العمــل ،مــا دعــا حــوادث وإصابــات العملـ إذ أن أعداد
بمؤسســة الضمــان االجتماعــي كبيــرة مــن إدارات منشــآت األعمــال،
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ووجودها

 _6جلســة خبــراء حــول الصحــة والســامة المهنيــة فــي األردن -مركــز الفينيــق للدراســات 2020
https://www.facebook.com/134922773216289/videos/3422148201165865
 _7المرجــع الســابق
 _8قانــون الضمــان االجتماعــي
 _9كيــف يؤثــر تمويــل “اســتدامة” مــن صنــدوق بــدل إصابــات العمــل علــى اســتمرارية الصنــدوق؟ تمكيــن للمســاعدة القانونيــة 2021
http://tamkeen-jo.org/newsDetails/645/ar 2021
 _10التقريــر الســنوي لمؤسســة الضمــان االجتماعــي 2019

ال تقــوم باإلبــاغ عــن كافــة حــوادث
إصابــات العمــل التــي تحــدث
فيهــا ،تفاديــا لخضوعهــا لزيــادة
اقتطاعــات الصحــة والســامة
المهنيــة للمؤسســة العامــة
الضامــن االجتماعــي مــن %2
إلــى  %4كحــد أعلــى ،وذلــك بعــد
مــا بــدأت المؤسســة منــذ أكثــر
مــن خمــس ســنوات بتفعيــل
النصــوص القانونيــة التــي توجــب
زيــادة نســبة اشــتراكات تأميــن
إصابــات العمــل علــى المنشــآت
غيــر الملتزمــة بقواعــد وشــروط
الســامة والصحــة المهنيــة.
_ بلــغ عــدد الوفيــات الناجمــة عــن
إصابــات العمــل مــن المســجلين
فــي المؤسســة العامــة للضمــان
االجتماعــي  143حالــة وفــاة
خــال عــام  ،2019منهــا  7حــاالت
لنســاء ،و 15حالــة لعمــال وافديــن
(مهاجريـــــــــــــــــــن) ،وهنالــك العديــد
مــن الحــاالت غيــر الموثقــة مــن
غيــر المشــتركين فــي الضمــان
االجتماعــي.

للعامليــن وفق أســس غيــر منظمة
وغيــر المســجلين فــي المؤسســة
العامــة للضمــان االجتماعــي،
أو الخاضعيــن لنظــام التقاعــد
العســكري ،أو التقاعــد المدنــي،
وبالتالــي فــإن المؤشــرات الرقميــة
التــي توفرهــا المؤسســة العامــة
للضمــان االجتماعــي ال تعكــس
واقــع حــوادث واصابــات العمــل
واألمــراض المهنيــة التــي تحــدث
علــى أرض الواقــع .والمطلــوب
بهــذا الخصــوص أن تقوم الحكومة
مــن خــال وزارة العمــل والجهــات
المهنيــة بتطويــر قاعــدة بيانــات
شــاملة لحــوادث وإصابــات العمــل
واألمــراض المهنيــة.
توصيات

 .1تكثيــف التنســيق بيــن الجهــات
الرســمية المنــاط بهــا ضمــان
مســتوى عــال للصحــة والســامة
المهنيــة والمتمثلــة فــي وزارة
العمــل ووزارة الصحة والمؤسســة
العامــة للضمــان االجتماعــي
والمديريــة العامــة للدفــاع المدني.
الــى جانــب تفعيــل جهــود التفتيش
_ ال تتوفــر قواعــد بيانــات إحصائيــة التــي تقــوم بهــا هــذه الجهــات
شــاملة ودقيقــة حــول حــوادث علــى منشــآت األعمــال.
وإصابــات العمــل واألمــراض
المهنيــة المختلفــة التــي تحــدث  .2ضــرورة التعامــل مــع متطلبــات
فــي األردن ،باســتثناء اإلحصائيــات الصـــــــــــــــحة والســامة المهنيــة
الصــادرة عــن المؤسســة العامــة بمنظــور شــمولي ،وعلــى جميــع
للضمــان االجــــــــــــــــــــتماعي ،التــي المؤسســــــــــــات تطبيــق معاييــر
تغطــي الحـــــــــــــــــوادث واإلصابــات الســامة والصحــة المهنيــة ،وأن
التــي تحــدث فــي المؤسســات تضــع الخطــط والبرامــج وأن تعيــن
التــي تســجل العامليــن لديهــا فــي مختصيــــــــــن وخبــراء فــي مجــال
مؤسســة الضمــان االجتماعــي ،الصحــة والســامة المهنيــة كجــزء
وهــم يشــكلون مــا يقــارب  %53مــن مســؤولية المؤسســات تجــاه
مــن مجمــل القــوى العاملــة فــي العامليــن فيهــا.
األردن ،ومــن المعــروف أن هنالــك
حــوادث وإصابــات عمــل تحــدث  .3تشــــــــــــــــــديد العقوبــات علــى

«

ال تتوفر قواعد

بيانات إحصائية
شاملة ودقيقة

حول حوادث

وإصابات العمل
التي تحدث

باألردن ،باستثناء

تلك الصادرة
عن مؤسسة

الضمان

«

االجتماعي
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منشــآت األعمــال التــي تتهــرب مــن الســامة فــي اســتعمال المــواد
اإلبــاغ عــن إصابــات العمــل لديهــا .الكيميائيــة فــي العمــل.
 .4ضــرورة إنشــاء قاعــدة بيانــات
شــاملة إلصابــات وحــوادث العمــل
ضمــن وزارة العمــل .والجهــات
المهنيــة بتطويــر قاعــدة بيانــات
شــاملة لحــوادث وإصابــات العمــل
واألمــراض المهنيــة.

 .8التوســع فــي منظومــة التفتيش
اإللكترونــي التــي طورتهــا وزارة
العمــل والتــي تهــدف إلــى التبليــغ
عــن اإلصابــات والحــوادث بشــكل
فــوري لتشــمل جميــع المؤسســات
وكافــة القطاعــات.

 .5ضــرورة تدريــب العمــال علــى
كيفيــة الحفــاظ علــى صحتهــم
وســامتهم خــال تعاملهــم مــع
اآلالت فــي أماكــن عملهــم.

 .9األخــذ بعيــن االعتبــار خصوصيــة
المــرأة العاملــة فــي مــكان العمــل
ومــدى إمكانيــة تعرضهــا للخطــر
فــي القطاعــات التــي تعمــل بهــا
وباألخــص تلــك التــي ال توفــر
ظــروف عمــل صحيــة قــد يــؤدي
إلــى عواقــب وخيمــة عليهــا وعلــى
أســرتها.

 .6زيــادة قيمــة الغرامــات المترتبــة
علــى مخالفــات الفصــل التاســع
الخــاص بالســامة والصحــة المهنية
مــن القيمــة الحاليــة ()500-100
وعلــى األقــل مســاواتها بالعقوبات  .10ضــرورة التــزام المنشــــآت
األخــرى ( )1000-500دينــار إن لــم وأصحــــــــــــــــــــــــــاب االعمــال بتوفيــر
االحتياطـــــــــــــات والتدابيــر الالزمــة
ايضــا.
يكــن زيادتهــا ً
لحمايــة العامليــن والعامــات مــن
 .7المصادقــة علــى اتفاقيــات التعــرض للمخاطــر التــي قــد تنتــج
العمــل الدوليــة التاليــة ذات العالقــة فــي مــكان العمــل أيــا كان شــكلها،
بالســامة والصحــة المهنيــة وعلــى وهــذا لــن يتــم بمعــزل عــن زيــادة
فعاليــة الرقابــة والتفتيــش وتكثيفها
وجــه الخصــوص:
فــي أماكــن العمــل فــي ظل انتشــار
 اتفاقية العمل الدولية رقم ( )155جائحــة كورونــا.لســنة  1981اتفاقيــة الســامة
والصحــة المهنيتيــن.
 اتفاقيــة العمــل الدوليــة رقــم( )161لســنة  1985اتفاقيــة خدمــات
الصحــة المهنيــة.
 اتفاقيــة العمــل الدوليــة رقــم( )187لســنة  2006اتفاقيــة اإلطــار
الترويجــي للســامة والصحــة
ا لمهنيــة .
 اتفاقيــة العمــل الدوليــة رقــم( )170لســنة  1990اتفاقيــة بشــأن
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للمزيد من المعلومات
شارع الملكة رانيا العبدهللا  -عمارة العمري -رقم  - 12الطابق الرابع
عمان  -األردن

هاتف009625164491 :
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@phenixcenter
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عمان  -شارع الملكة رانيا العبد الله
األردن ّ -
-عمارة العمري (رقم - )12الطابق الرابع

فاكس0096265164492 :

www.labor-watch.net
@LaborWatchJo
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@laborwatch_Jo
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