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 1مقدمة 

تنمية االقتصاد الوطني  تساهم الصحة والسالمة المهنية بشكل رئيسي يف  

وهي من أساسيات التنمية المستدامة، ويعتبر العمل وبيئة العمل من  

المحددات الرئيسية للصحة، فظروف العمل غير الالئقة تؤدي للكثير من  

تب عالقة  فهناك  الصحية  فالعمال  المخاطر  والعمل،  الصحة  بين  ادلية 

فعال يف زيادة األصحاء الذين يتمتعون بخدمات صحية يساهمون بشكل  

سلبي   بشكل  تؤثر  الصحية  غير  العمل  وظروف  اإلنتاج،  جودة  وتحسين 

وتشير الدارسات إىل أن األمراض واإلصابات المهنية تؤدي    ، على الصحة

 2يل. % من الناتج القومي اإلجما 3.94إىل خسارة 

التحديات   االقتصادية والصناعية مجموعة من  المجتمعات  تواجه  وعليه 

ق عملها وتعطل عجلة اإلنتاج، منها إصابات العمل واألمراض  التي قد تعي 

ل أصحاب العمل تكاليف مالية المهنية التي يتعرض لها العاملون وتُحم  

 مرتفعة، وقد يخسر العامل حياته نتيجة لذلك.

السياق تش الديف هذا  اإلحصاءات  الدولية ير  العمل  ولية بحسب منظمة 

نتيجًة لعالم يلقون حتفهم كل عام؛  اإىل أن مليوين شخص يف    2019لعام  

من ل جزءاً  إال  يشكل  ال  أنه  إال  العدد  ارتفاع  من  وبالرغم  عملهم،  ظروف 

يف   العالمية  التقديرات  تشير  إذ  وجود    2019المشكلة،  مليون   160إىل 

العمل  أمراض مرافقيعانون من    اشخًص  أما يف مجال حوادث  ة للعمل، 

 مليون حادث سنوياً. 270نحو المميتة منها وغير المميتة، فتقدر ب 

ال يختلف الواقع يف األردن عن بقية أنحاء العالم فيما يتعلق بهذه المشكلة، 

أياً   فالمملكة تعاين بشكل كبير من عدد إصابات العمل داخل المنشآت 

مهنية  الذات األسباب صة، وتعتبر الحوادث واألمراض ا خكانت حكومية أو 

لإلصابات  هي   االرئيسية  أرقام  وتفيد  العمال،  بين  لمؤسسة  والوفيات 

ن حوادث وإصابات العمل التي يجري إبالغ أالعامة للضمان االجتماعي  

، بمعدل  ةألف إصاب   15إىل    14 ما بين  مؤسسة الضمان عنها تتراوح سنوياً 

تقريباً دقي  40كل      واحدة كل قة  عمل  إصابة  عن  ناشئة  وفاة  تقع  كما   ،

 3يومين. 

انتشار ظل  والسالمة   ويف  الصحة  بموضوع  االهتمام  يزيد  كورونا  جائحة 

لتوفير  الضرورية  اإلجراءات  هشاشة  أظهرت  الجائحة  أن  خاصة  المهنية، 

شروط العمل الالئق وال سيما تلك المتعلقة بظروف عمل تكفل السالمة  

العا والوقاية  مةوالصحة  الشخصية  الحماية  وسائل  توفير  حيث  من   ،

الع  أخطار  من  الطبي  للعاملين  والفحص  الطبي،  اإلسعاف  ووسائل  مل 

 الدوري للعمال، يف ظل غياب الحد األدىن من الحماية االجتماعية.

من هذا المنطلق يهدف تمكين للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان من  

ة لواقع الصحة والسالمة المهنية مي  تقيقراءة  تقديم  إىل  خالل هذه الورقة  

التشريعات األردنية الخاصة بالصحة والسالمة يف األردن، تتضمن قراءة يف 

المهنية، إىل جانب استعراض أبرز المعايير الدولية ذات العالقة، كما يعتمد  

التقرير يف منهجيته على تحليل البيانات االحصائية المتاحة حول الصحة  

 
وع  1   الحماية  إىل ولالوص دعمتم إعداد هذه الورقة بدعم من مؤسسة فورد ضمن مشر

   المهاجرين العمال و  لالجئي    االجتماعية
  قطاعات :  ف 

عن محتوياتها و ال يمكن بأي المحاجر وتعتبر تمكي   مسؤولة عن  الزراعة، اإلنشاءات،
 ف مؤسسة فورد. ظرف من الظروف إعتبار محتويات هذه الدراسة إنعاكاسا لموق

 

التي    والسالمة التوصيات  العمل، ويقدم مجموعة من  المهنية وإصابات 

 شروط الصحة والسالمة المهنية للعاملين يف األردن.من شأنها تحسين 

يف  األردنية  والتشريعات  الدولية  المعايير  بين  التوافق 

 مجال الصحة والسالمة المهنية 

المتعلقة    عند مراجعة التشريعات واألنظمة والتعليمات والقرارات األردنية

خاصة ما  ت العالقة  بشروط الصحة والسالمة المهنية والمعايير الدولية ذا 

جاء منها يف اتفاقيات منظمة العمل الدولية يالحظ أن هناك توافقاً جيداً  

 بينهما.

من   كثر  أ الدولية  العمل  منظمة  تبنت  الدولية  المعايير  صعيد    40على 

كثر من  بموضوع السالمة والصحة ال  امعياًرا متخصًص  مهنية، إضافة إىل أ

أدوات  40 نصف  يقرب من  ما  إن  بل  ممارسات،  العمل    مدونة  منظمة 

الدولية تتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع قضايا السالمة والصحة  

مكونً 4المهنية. المهنية  والسالمة  الصحة  المنظمة  أساسي  واعتبرت  ا من ا 

 ملين. مكونات العمل الالئق الواجب توفيره لجميع العا

 

 

 

 

تفاقية ، وا 155ومن هذه االتفاقيات، اتفاقية السالمة والصحة المهنية رقم  

، واتفاقية السالمة والصحة يف البناء رقم 161خدمات الصحة المهنية رقم  

، واتفاقية 170، واتفاقية السالمة يف استعمال المواد الكيميائية رقم  167

رقم   الكبرى  الصناعية  الحوادث  ومن174منع  العالقة    ،  ذات  االتفاقيات 

رقم   االتفاقية  اآلالت،   119أيضاً  من  بالوقاية  رقم    تتعلق   120واالتفاقية 

المتعلقة    124تتعلق بالقواعد الصحية يف التجارة والمكاتب، واالتفاقية رقم  

 بالفحص الطبي لألحداث )العمل تحت سطح األرض(.

موضوع الصحة   أما على الصعيد الوطني تناولت العديد من التشريعات

بدءً  المهنية،  الضموالسالمة  وقانون  العمل  وقانون  الدستور،  من  ان ا 

والتعليمات   األنظمة  من  والعديد  العامة  الصحة  وقانون  االجتماعي، 

والعالجية  والوقائية  الطبية  العناية  نظام  مثل  العالقة  ذات  والقرارات 

اآلالت   من  والسالمة  الوقاية  ونظام  المؤسسات،  يف  والماكينات  للعمال 

الصناعية ومواقع العمل ونظام تشكيل لجان ومشريف السالمة والصحة  

 لمهنية وغيرها من التعليمات والقرارات.ا

المادة   يف  األردين  األعمال    23الدستور  منشآت  على ضرورة خضوع  كد  أ

( رقم  العمل  قانون  وقدم  الصحية،  لعام  8للقواعد  وتعديالته   1996( 

ي الزم فيها أصحاب العمل لحماية العمال من  مجموعة من المعايير الت

العمل، وشمل القانون هذه المعايير   األخطار واألمراض التي قد تنجم عن

2 rb.gy/qf08xjm 
3 rb.gy/azxkrp 

4 rb.gy/kuszbg 

ي ظل انتشار
 
جائحة كورونا يزيد االهتمام بموضوع الصحة  وف

والسالمة المهنية، خاصة أن الجائحة أظهرت هشاشة اإلجراءات 

وط العمل الالئق وال سيما تلك المتعلقة  ورية لتوفير شر الض 

 . فل السالمة والصحة العامةبظروف عمل تك

https://rb.gy/qf08xj
https://rb.gy/azxkrp
https://rb.gy/kuszbg
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منه والعاشر  التاسع  الفصلين  ال ذينيف  فيه  ،  أصحاب  محدد  واجبات  ا 

العمل تجاه العامل والحاالت التي تعتبر إصابة عمل والتعويضات المترتبة  

أن ثبت  حال  يف  تقصير    للعمال  عن  وناتجة  العمل  خالل  تمت  اإلصابة 

 صاحب العمل بعدم التزامه بالواجبات التي حددها القانون. 

المادة   يف  العمل  أصحاب  القانون  االحت  78والزم  توفير  على  ياطات  منه 

والتدابير الالزمة لحماية العمال من األخطار واألمراض التي قد تنجم عن  

ه، وعلى توفير وسائل الحماية الشخصية  العمل وعن اآلالت المستعملة في

المالبس  مثل  المهنة  وأمراض  العمل  أخطار  من  للعاملين  والوقاية 

استوالنظارا طريقة  إىل  وإرشادهم  وغيرها  واألحذية  والقفازات  عمالها ت 

بمخاطر   اشتغاله  قبل  العامل  وإحاطة  نظافتها،  وعلى  عليها  والمحافظة 

وسبل ات  مهنته  عليه  الواجب  والوقاية  ظاهر  أخاذها،  بمكان  يعلق  ن 

تعليمات وإرشادات توضح فيها مخاطر المهنة ووسائل الوقاية منها وفق  

وأجهزة   األنظمة والقرارات التي تصدر بهذا الشأن، كما تلزمه بتوفير وسائل

اإلسعاف الطبي للعمال يف المؤسسة وفقاً للمستويات التي تحدد بقرار 

 ات الرسمية المختصة. من الوزير بعد استطالع آراء الجه

المادة   لحماية    80وتلزم  الالزمة  االحتياطات  اتخاذ  على  العمل  صاحب 

المواد  تخزين  أو  واالنفجار  الحريق  أخطار  من  فيها  والعاملين  المؤسسة 

ة القابلة لالشتعال أو نقلها أو تداولها وتوفير الوسائل واألجهزة الفنية الخطر 

 ات الرسمية المختصة. الكافية وذلك وفقاً لتعليمات السلط

الخاصة  أكما   والقرارات  والتعليمات  باألحكام  بالتقيد  العمال  القانون  لزم 

ة  باحتياطات الوقاية والسالمة والصحة المهنية واستعمال األجهزة الخاص

بها والمحافظة عليها واالمتناع عن أي فعل يحول دون تنفيذ تلك األحكام 

عن   واالمتناع  والتعليمات  والسالمة والقرارات  الوقاية  بأجهزة  العبث 

والصحة المهنية أو إلحاق الضرر بها أو إتالفها وذلك تحت طائلة التعرض  

 سة.ات التأديبية المنصوص عليها يف النظام الداخلي للمؤس للعقوب 

فتسمح للوزير أن يصدر تعليمات يحدد بموجبها كل عمل    83أما المادة  

لفحص الطبي عليه للتأكد من  ال يجوز تشغيل أي شخص فيه قبل إجراء ا

  تتيح لمجلس الوزراء بناءً   85لياقته الصحية للقيام بذلك العمل، والمادة  

صحة المهنية على تنسيب الوزير إصدار األنظمة الالزمة يف أمور السالمة وال

يف   المشرفين  وتعيين  المهنية  والصحة  السالمة  لجان  تشكيل  مثل 

صاص تلك اللجان والمشرفين  المؤسسات العامة والخاصة وتحديد اخت

أصحاب   وواجبات  للعمال  والعالجية  الوقائية  الطبية  والعناية  وواجباتها 

كثرالعمل يف توف من   يرها وكيفية إنشاء الوحدات الطبية المشتركة بين أ

مؤسسة وطريقة تمويلها واألجهزة الفنية الواجب توافرها يف هذه الوحدات  

و للعمال،  الدورية  الطبية  اآلالت  والفحوص  من  والسالمة  الوقاية 

 والماكينات الصناعية ومواقع العمل.  

تحدث حين  تأمين  قانون    يف  عن  االجتماعي  العمل،  إ الضمان  صابات 

ال أصحاب  على  المترتبة  وم وااللتزامات  االجتماعي  عمل  الضمان  ؤسسة 

شراك العاملين  إأصحاب العمل ب   إلزامصابات عمل، ومنها  إ حال حدوث  

الضما يف  ومعلديهم  شروط  وتوفير  االجتماعي،  والصحة ن  السالمة  ايير 

وفقً  النافالمهنية  التشريعات  وقوع  ا ألحكام  إثر  المصاب  بنقل  كذلك  ذة، 

 
  ينفذها  5

  الجلسات التدريبية الت 
من خالل الشكاوى المقدمة من قبل العمال، إىل جانب رصد المداخالت ف 

 تمكي   

لرسمية ذات العالقة مثل الشرطة  بالغ الجهات اإىل جهة العالج، وإصابة إلا

ومؤسسة الضمان االجتماعي، وتضمن القانون العديد من التفاصيل ذات  

 ميل المسؤوليات وحقوق العامل المصاب. العالقة بتح

)  وأناط رقم  العامة  الصحة  لسنة  47قانون  مهمة  ،  2008(  الصحة  بوزارة 

وا المصانع  يف  العاملين  وصحة  المهنية  البيئة  على  لمعامل  الرقابة 

 والمؤسسات الصناعية وما ماثلها لضمان السالمة الصحية لهم.

لى االتفاقيات األساسية المتعلقة  إال أنه ويف الوقت ذاته لم يصادق األردن ع

السالمة المهنية، المتمثلة يف اتفاقية السالمة والصحة المهنية بالصحة و

ية السالمة يف  ، واتفاق161، واتفاقية خدمات الصحة المهنية رقم  155رقم  

رقم   الكيميائية  المواد  كت170استعمال  وا ثالث ،  على  بالمصادقة  فى 

اية من اآلالت، واالتفاقية تتعلق بالوق  119قم  خرى هي االتفاقية ر أاتفاقيات  

  124تتعلق بالقواعد الصحية يف التجارة والمكاتب، واالتفاقية رقم    120رقم  

ت سطح األرض( ويشكل  المتعلقة بالفحص الطبي لألحداث )العمل تح

 ا يف المعايير التي يتم إتباعها يف ذلك المجال. األمر انتقاًص هذا 

 ة على أرض الواقع الصحة والسالمة المهني

من   عدداً  اإلنسان  وحقوق  القانونية  للمساعدة  تمكين  رصد  عمله  خالل 

تطبيق   أن  المشاهدات  من  تبين  حيث  المنشآت،  داخل  العمل  إصابات 

هذه   تطبيق  ضعف  أن  إال  تتفاوت،  المهنية  والسالمة  الصحة  معايير 

أن  حيث  العام،  القطاع  مع  مقارنة  الخاص  القطاع  يف  يكثر    المعايير 

ات الواردة إىل فريق تمكين تركزت يف القطاع الخاص الشكاوى والمالحظ

ك إن طبيعة  ، كذلهالمة العامة تضعف فيتطبيق معايير الس  يشير أنمما 

كثر خطورة   هذا القطاعالعمل يف   خاصة يف قطاع الصناعة ووفقاً للرصد أ

 .5من العمل يف القطاع العام 

أ الواردة  الحاالت  كذلك من خالل  أدوات تبين  توفر  هنالك مؤسسات  ن 

وال والمقاييس  الصحة  المواصفات  مع  تتطابق  ال  أنها  اال  العامة،  سالمة 

الدولية، وبعض المنشآت ال توفر الحماية الكاملة للعاملين على الرغم من  

رب  أهميتها وإسهامها يف تخفيض الخسائر يف األرواح واألموال بحيث تته

مسؤولياتها من  المؤسسات  من  المالية    الكثير  الكلفة  دفع  من  تهرباً 

 فقة لتطبيق شروط السالمة والصحة المهنية وشراء أدواتها. المرا

تركز هذه الورقة على جانب مهم من الصحة والسالمة المهنية والمرتبط 

بإصابات وحوادث العمل ألهمية هذه المسألة والعتبار ارتفاع نسبها إحدى 

 العمل األردين والعاملين به. المؤشرات السلبية لبيئة العمل يف سوق

 

 

 

 

  

ي المؤسسة ال يعكس الواقع 
 
أن انخفاض عدد اإلصابات المسجلة ف

ي سو
 
ي بسبب عدم تغطية مؤسسة الضمان ف

ق العمل األردن 

 االجتماعي لجميع العاملير  فيه. 
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 إصابات وحوادث العمل 

على مدار السنوات الماضية، تؤكد مؤسسة الضمان االجتماعي أن معدل  

إصابات العمل يف المملكة ينخفض سنوياً، وتستدل على ذلك من خالل  

الت  أخرها  المؤسسة،  تصدرها  التي  السنوية  لعام  التقارير  السنوي  قرير 

أعداد حوادث  الذي يظهر  2018 يف  تراجعاً  العمل يف    أن هناك  وإصابات 

  13049القطاع المنظم والعاملين المنظمين، حيث تراجعت أعدادها من  

عام   عام    9860إىل    2017حادثًا يف  انخفاض عدد  ،  2018حادثًا يف  أن  إال 

سو  يف  الواقع  يعكس  ال  المؤسسة  يف  المسجلة  العمل  اإلصابات  ق 

تغطية   عدم  بسبب  لجميع  األردين  االجتماعي  الضمان  مؤسسة 

بالعكس تظهر البيانات أن الضمان حالياً يشمل حوايل ثلثي    عاملين فيه. ال

الثلث  العم أما  المنظم  القطاع  يف  يف  ال  العمال  فهم  المشمول  غير 

المنشآت الصغيرة التي يعمل فيها أقل من خمسة عمال والتي تتهرب  

هؤالء العمال هم من األقل يل ألسباب عديدة علًما بأن معظم من التسج

 6 يف األردن.أجًرا 

كما لم يشمل الضمان العاملين يف القطاع غير المنظم الذي يقدر حجمه  

, واللذين يعدون أيضا إحدى  7.%41.4ألف عامل أي بنسبة عادلت  933ب 

مهن تصنف بأنها خطرة  ا باإلضافة لعمل الكثير منهم يف  الفئات األقل أجرً 

ات.  أما  ق مثل العمال يف قطاع الزراعة واإلنشاءوتنطوي على عمل شا 

العمال المهاجرين فهم األقل نسبًة بالشمول بالضمان بحيث تشير األرقام  

كثر من    160لشمول حوايل   ألًفا، بنسبة    750ألف عامل وافد من أصل أ

 8منهم. %21تقارب الـ 

تطبيق   الصناعات التحويلية يعد األكثر هشاشة يفوتظهر األرقام أن قطاع  

من إصابات العمل تحدث فيه، يليه   %33معايير الصحة والسالمة، إذ أن  

النسبة   كانت  والتجزئة  الجملة  تجارة  المطاعم  %16.81قطاع  قطاع  أما   ،

... %7.8، وبخصوص قطاع اإلنشاءات فقد بلغت  %10.87والفنادق فالنسبة  

9 

ب  يتعلق  فيما  الرضأما  بين  فكانت  العمل،  وحوادث  إصابات  وض  نوع 

اللتواء، وتوزعت بايق اإلصابات على  والجروح، ثم الكسور، والجزع والخلع وا

أعضاء   وضربات  وصدمات  الكهربايئ،  التيار  وآثار  بالعين،  غريبة  أجسام 

 داخلية وبتر واستئصال وتسممات.

ب  تتوزع  فهي  العمل  وحوادث  إصابات  بأسباب  يتعلق  ين سقوط وفيما 

واآل  الكيماوية،  والمواد  النقل األشياء،  ووسائل  واألجهزة،  والماكينات  الت 

ومعدات التحميل والتنزيل، وسقوط األشخاص وغيرها من األمور التي قد  

تؤدي إىل إصابات العمل.  أما بالنسبة لعدد الوفيات الناجمة عن إصابات  

  10حالة، منها    147العمل من مشتركي الضمان االجتماعي فبلغت حوايل  

ل  14حاالت لنساء، و ا عمال مهاجرين "وافدين"، كما أن هنالك عددً حالة 

  10من الحاالت غير الموثقة لغير المشتركين يف الضمان.
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اتيجيات األردن    األردن: الدروس المستفادة –منتدى اإلسب 

من العمالة غب  المنظمة ف 

 shorturl.at/aehuz 2020جائحة كورونا المستجدة, 
 
8/https://rb.gy/ezejfe   

وسيلة للتأكد من األرقام المتعلقة بإصابات  عدم وجود  ىل  إيجدر اإلشارة  

ائية شاملة  حصإالعمل أو الوفيات الناتجة عنها لعدم توفر قواعد بيانات  

ل واألمراض المهنية يف األردن من  ودقيقة حول حوادث وإصابات العم

، ولعدم شمول هذه األرقام على جميع اإلصابات الحاصلة فعلياً يف  ناحية

سوق العمل األردين ألن هذه األرقام تعكس فقط الحوادث واإلصابات التي 

قامت  مظلة الضمان االجتماعي و  تحت حصلت يف المؤسسات المسجلة  

لين يف االقتصاد شمل عشرات آالف العامصابات، أي أنها  ال ت باإلبالغ عن اإل

منظمين    غير  أنهم  إال  منظمة  قطاعات  يف  يعمل  من  أو  المنظم،  غير 

أنفسهم أو غير مسجلين يف الضمان بالتايل فإن المؤشرات الرقمية التي  

و حوادث  واقع  تعكس  ال  المؤسسة،  واألمر إتوفرها  العمل  اض  صابات 

الواقع.  أرض  على  من    المهنية  فإن  الوقوف  وعليه  أسباب المهم  على 

حصائية شاملة تحوي يف  إاإلصابات وتحليلها ليكون هنالك قاعدة بيانات  

طياتها عدد إصابات العمل واألسباب المؤدية لذلك والقطاعات مع شرح  

 مفصل، ذلك لوضع استراتيجيات وحلول للحد من وقوع اإلصابات.

ت من  التهرب  إىل  العمل  أصحاب  بعض  لجوء  ذلك  إىل  سجيل  يضاف 

ي البعض  أن  كما  منشآتهم،  يف  تقع  التي  التسجيل  اإلصابات  من  تهرب 

االلتزام  لعدم  كعقوبات  عليه  المترتبة  المادية  التكاليف  تحمل  لتاليف 

   بتطبيق شروط الصحة والسالمة العامة. 

تكرر عن أسفها وقلقها  وقد أعربت مؤسسة الضمان االجتماعي وبشكل م

ي أدت للوفاة ال سي ما من العاملين يف قطاع الرتفاع عدد إصابات العمل الت

الضمان   ات، اإلنشاء مظلة  تحت  مسجلين  يكونوا  لم  أنهم  خاصة 

قانون    االجتماعي. أن  يمضيفة  يغط  إصابات    الضمان  بتأمين  العامل 

ضعاً ألحكام قانون  العمل منذ اليوم األول اللتحاقه بالعمل يف حال كان خا 

كمؤمن عليه لدى   االجتماعي، حيث الضمان ومسج الً  الضمان  مؤسسة 

بتقديم العناية الطبية الكاملة للعامل    26ادة  تلتزم المؤسسة حسب الم

المصاب إضافة إىل نفقات انتقاله من مكان عمله أو سكنه إىل جهة العالج، 

حا  التي يستحقها يف  اليومية  البدالت  له  تقدم  ممارسة  كما  ل عجزه عن 

بسبب   مرضية  إجازة  واستحقاقه  ذلك عمله  يف  تراعى  أن  على  اإلصابة 

 من القانون.    11 31أحكام المادة 

وتلتزم المؤسسة أيضاً بتخصيص الرواتب والتعويضات الناشئة عن إصابة  

المادة   يف  موضح  هو  كما  عجز  اإلصابة  عن  نشأ  حال  يف  من   29العمل 

 تنص على التايل:  30القانون، أما المادة  

راتب  .1 فيستحق  المصاب  وفاة  العمل  إصابة  عن  نشأت  إذا 

من أجره    %75ئة عن إصابة العمل بنسبة  تقاعد الوفاة الناش

اإلصابة  وقوع  بتاريخ  كاته  اشترا لتسديد  أساساً  اتخذ  الذي 

ويخصص هذا الراتب من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة  

 ن. وفقاً ألحكام هذا القانوويوزع على المستحقين عنه 
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كلي   .2 عجز  العمل  إصابة  عن  نشأ  فيستحق إ إذا  دائم  صايب 

من أجره الذي اتخذ   %75المصاب راتب اعتـالل شهري يعـادل  

ويخصص   اإلصـابة،  وقـوع  بتاريـخ  كاته  اشترا لتسـديد  أسـاساً 

هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار 

منه إذا كان    %25بة  ، ويزاد هذا الراتب بنسمن المرجع الطبي

اليومية  بأعباء حياته  القيام  يعينه على  المصاب بحاجة لمن 

بناء على قرار من المرجع الطبي شريطة أال تتجاوز هذه الزيادة 

 الحد األدىن لألجور المعتمد وفقاً ألحكام قانون العمل النافذ. 

 

دائم نسب .3 العمل عجز جزيئ  إصابـة  تقل عن إذا نشأ عن  ال  ته 

على  فيست  30% يحسب  شهري  اعتالل  راتب  المصـاب  حق 

أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتالل العجز الكلي اإلصايب  

الدائم المشار إليه يف الفقرة )ب( من هذه المادة، ويخصص 

هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار 

 من المرجع الطبي. 

 

 % 30ـم تقـل نسبته عن  ة العمل عجز جزيئ دائإذا نشأ عن إصابـ .4

فيستحق المصـاب تعويض الدفعة الواحدة الذي يعادل نسبة  

الدائم  اإلصايب  الكلي  العجز  اعتالل  راتب  من  العجز  ذلك 

يف ستة  المادة مضروباً  هذه  من  )ب(  الفقرة  إليه يف  المشار 

 12شهرا.  وثالثين

رين أو كانوا أردنيين أو مهاجوتشمل هذه التأمينات جميع العاملين سواًء 

الجئين على أن يكونوا مشمولين يف مظلة الضمان حيث أن العامل يخسر  

كل هذه المنافع التأمينية التي يوفرها الضمان للمؤمن عليهم يف حال كان 

الذي لم يقم   العمل  ل صاحب  الوقت يتحم  غير مشمول، بل ويف نفس 

المالية   ت القانونية والتكاليفبشمول العامل بأحكام قانون الضمان التبعا

التي تترتب عليه يف حال تعر ض العامل إلصابة عمل قد تؤدي إىل عجزه  

 أو وفاته. 

 

إصابات   االجتماعي عن  الضمان  بها مؤسسة  قامت  تحليلية  دراسة  أخر 

، ووقوع  2017دقيقة يف األردن عام    40العمل أفادت بوقوع حادثة عمل كل  

كل   عمل  حادث  عن  ناجمة  نسبةوفاة  هناك  وأن  من   يومين،  كبيرة 

 13اإلصابات سببها نقص التدريب والتأهيل.

 

المنشأة التي يثبت أن    33وقد ألزم قانون الضمان االجتماعي يف المادة  

إصابة العمل التي وقعت فيها كانت بسبب عدم توفيرها لشروط وتدابير  

ل جميع تكاليف العناية الطبية للعامل   السالمة والصحة المهنية بأن تتحم 

ارتها يناً أن القانون أجاز لمؤسسة الضمان ممثلة بمجلس إدالمصاب، مب

 
12Ibid  
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العمل من   كات تأمين إصابات  المائة م  4إىل    2بزيادة نسبة اشترا ن يف 

تبعً  أعلى  اً  حد  العاملين  المنشآت    اأجور  التزام  لمدى  المؤسسة  لتقييم 

 14بتوفير وتطبيق شروط ومعايير السالمة والصحة المهنية.

 

أنَّ    اكما  غالبً إصابات  تنتج  العمال وأصحاب  لعمل  ا بسبب غياب وعي 

تدريب  العم وعدم  فيها،  وااللتزام  العامة  السالمة  أدوات  توفير  بأهمية  ل 

العمال بشكل دوري على أدوات السالمة يف أماكن العمل، وعدم توفير 

والمؤسسات   الشركات  يف  خاصة  للعامل  الشخصية  الوقاية  معدات 

عدم وجود أقسام ومشرفين سالمة عامة    الصغيرة والمتوسطة، إىل جانب

 يف أماكن العمل 

 

 

 

 

 

إن عدم استحداث قاعدة بيانات إحصائية حول حوادث وإصابات العمل  

تغطي جميع حاالت اإلصابة واألمراض يف سوق العمل األردين من ناحية  

وضعف عمليات التفتيش التي تجريها وزارة العمل من ناحية أخرى يؤدي  

وتي ارتفاع  معايير  إىل  تطبيق  يف  الشركات  وتساهل  العمل  إصابات  رة 

و الصحة المهنية، يضاف إىل ذلك ضعف التنسيق المستمر بين  السالمة  

الجهات الرسمية المختصة بالحفاظ على معايير السالمة والصحة المهنية  

للضمان  العامة  والمؤسسة  الصحة  ووزارة  العمل  بوزارة  والمتمثلة 

دى لوجود تفاوت كبير يف مستويات تطبيق هذه  االجتماعي والذي بدوره أ

لرغم من ورودها يف التشريعات والسياسات األردنية وتأكيد المعايير على ا

هذه الجهات نفسها على أهمية هذه المسألة ويظهر هذا التفاوت بشكل 

 الذي قام به تمكين.جلي يف الرصد 

 15رصد تمكين إلصابات العمل

شكاوى متعددة   القانونية وحقوق اإلنسانتمكين للمساعدة  مركز  ورد إىل  

فيما يتعلق بموضوع الصحة والسالمة المهنية، تؤكد غياب أدوات السالمة  

العامة وبيئة العمل الصحية يف العديد من المصانع والشركات العاملة يف  

ين ألمراض مهنية عدة، إضافة إىل األردن، حيث يتعرض العديد من العامل

 نع باإلبالغ عنها.تقوم بعض الشركات والمصاصابات العمل التي ال إ

البالغ عددها   شكوى لعمال وعامالت يعملون يف   63وورد يف الشكاوى 

ومصرية،  أردنية  جنسيات  من  والمزارع  واالنشاءات  المصانع  قطاعات 

حيث أن العديد من العاملين يتعرضون إلصابات عمل جراء تعاملهم مع  

ات عمل إما  رض عامالت المنازل إلصاب اآلالت واألدوات الحادة، كذلك تتع

rb.gy/tanyhw 
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اعتمد الرصد عىل الحاالت الواردة لتمكي   والتقارير المنشورة ف 
 والمواقع اإلخبارية 

ي المؤسسة نسبة اإلناث من المؤم
 
من إجمالي  %28.5ن عليهن ف

ي العام 
 
وهي نسبة منخفضة تعكس  2018المؤمن عليهم ف

ي من ناحية، وأن ان
ي سوق العمل األردن 

 
خفاض مشاركة النساء ف

ي مظلة الضمان 
 
 من النساء العامالت غير مشمولير  ف

ً
ا  كبير

ً
عددا

ي القطاع غير المنظم. 
 
  بسبب عملهم ف
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الخاصة   الكيماوية من دون استخدام األدوات  المواد  نتيجة تعاملهم مع 

أثناء  سقوطها  أو  العمل،  صاحب  قبل  من  توفيرها  عدم  بسبب  بذلك 

 تنظيف النوافذ.

وخالل الشكاوى تبين أن تكلفة عالج إصابات العمل غالبيتها يتكفل بها 

كما قام بعض    الشهرية، أيام غيابهم من أجرتهم    العاملين إىل جانب خصم

ن وال حال إصابتهم، فيما يقوم آخرالعم    أصحاب العمل من إنهاء خدمات

للضمان بتحم   العامة  المؤسسة  إبالغ  دون  من  العالج  تكاليف  ل 

 .االجتماعي

يف   يعمل  منهم  العديد  أن  لوحظ  المهاجرين  بالعمال  يتعلق  فيما  أما 

بالخط توصف  قد  ققطاعات  يف  العمل  مثل  اإلنشاءات طاعرة  ات 

والصناعات التحويلية، والمهن األولية مثل عمال النظافة يف المستشفيات  

وتنظيف دورات المياه، إال أن غالبيتهم غير مشمولين يف مظلة الضمان 

االجتماعي، ألسباب عدة أهمها أنهم يعملون يف قطاعات غير منظمة أو أن  

 .يمظلة الضمان االجتماعأصحاب العمل لم يشركوهم يف  

المناطق   يف  يعملون  الذين  المهاجرين  العمال  من  أخرى  فئة  هناك 

عن  الصادرة  التقارير  وبحسب  األلبسة  مصانع  يف  المؤهلة  الصناعية 

التحويلية   الصناعات  قطاعات  من  القطاع  هذا  يعد  الضمان  مؤسسة 

لسنوات ويعتبر من القطاعات األعلى تسجيالً إلصابات العمل على مدار ا

شكوى، فيما يتعلق بموضوع   23مركز الالسياق ذاته ورد إىل  ويف األخيرة. 

الصحة والسالمة المهنية، يف المناطق الصناعية المؤهلة التي تؤكد غياب  

وورد يف الشكاوى أن العديد   .المصانعأدوات السالمة العامة يف العديد من  

تعاملهم   جراء  عمل  إلصابات  يتعرضون  العاملين  كذلك من  اآلالت،  مع 

تهوية جيدة يف تعرض التنفسي بسبب عدم وجود  الجهاز  هم ألمراض يف 

أمراًض  يعاين  من  ومنهم  والسكن،  العمل  سوء أماكن  بسبب  العين  يف  ا 

 اإلضاءة.

رصد تمكين يف قطاعي اإلنشاءات والزراعة والمصانع    2019وخالل العام  

العمل،    14 عن  نتجت  لعمال  وفاة  من    منها  حالة   12حالة  لعمال  وفاة 

من  الجنس لعامل  وفاة  وحالة  سوري،  لعامل  وفاة  وحالة  المصرية،  ية 

اصابات عمل لعمال من الجنسية    4الجنسية الباكستانية، إىل جانب رصده  

العام    5وجرى رصد    16المصرية،  النصف األول من    2020حاالت وفاة يف 

و العمل،  إصابات  الجنإ  6نتيجة  لها عمال من  تعرض  سية  صابات عمل 

وهذا الرصد بناء على   وتم ع عملهم يف قطاع اإلنشاءات.المصرية يف مواق

اإلاألخب وسائل  يف  تداولها  جرى  التي  خال ار  لكن  المشاهدات  عالم،  ل 

كبر من ذلكأن والمتابعات نتوقع   .يكون الرقم أ

المهنية خر يجدر اإلشارة إليه يف منظومة السالمة والصحة  آ  جانب  وهناَك  

فبالنظر إىل األرقام الصادرة عن المؤسسة العامة  ، رأة العاملةالمتعلق بالم

 للضمان االجتماعي يتضح أن 

من إجمايل المؤمن    %28.5نسبة اإلناث من المؤمن عليهن يف المؤسسة  

ان  2018عليهم يف العام   خفاض مشاركة  وهي نسبة منخفضة تعكس 

كبيراً  عدداً  وأن  ناحية،  من  األردين  العمل  النساء    النساء يف سوق  من 

العامالت غير مشمولين يف مظلة الضمان بسبب عملهم يف القطاع غير  

   المنظم.

إصابة عمل يف المملكة يف    8032ويشير ذات التقرير أنه يف حين سجلت  

اال التقرير السنوي لمؤسسة الضمان  جتماعي، تظهر تلك السنة بحسب 

 17. %9.14بة إصابة منهم فقط سجلوا إلناث أي بنس 878ذات األرقام أن 

يضاف إىل ذلك أن نسبة عالية من النساء يعملن يف قطاعات تتطلب عمل  

  حذية اعة والخياطة وصناعة المالبس واأليدوي وشاق، مثل قطاعات الزر 

األ وصناعة  واأل والنسيج،  وغذية  ورياضدوية،  النظافة  وغير  األ  يف  طفال 

الضمان   مظلة  غير مشمول يف  منهم  كبير  عدداً  أن  إال  االجتماعي  ذلك، 

ألسباب عدة.  
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إعداد استراتيجية وطنية شامله تعنى يف السالمة والصحة المهنية تتمثل فيها 	. 
الوزارات المعنية ومنظمات أصحاب العمل والمنظمات العمالية والمؤسسات 

العامة غايتها التنسيق التام فيما بين هذه الجهات.

 تصميم قاعدة بيانات شاملة وموحدة لحوادث وإصابات العمل واألمراض 	. 
المهنية، لتكون مرجًعا للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية والباحثين بحيث تكون 

هذه القاعدة مشتركة بين مؤسسة الضمان االجتماعي ووزارة العمل وشاملة 
لجميع العمال يف سوق العمل األردين.

العمل على تطوير وتنشيط قدرات المفتشين يف وزارة العمل والتركيز على فصل 	. 
تفتيش السالمة عن تفتيش العمل

تفعيل التدريبات المتعلقة برفع وعي العاملين يف قضايا السالمة والصحة المهنية 	. 
قبل االنخراط يف سوق العمل ومزاولته لمهنته وفقاً للتشريعات ذات العالقة، 

بخاصة أن هنالك عّمال وعامالت ليس لديهم المعرفة الكافية بأهمية استخدام 
أدوات السالمة العامة.

المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالسالمة والصحة المهنية 	. 
بخاصة اتفاقية السالمة والصحة المهنية رقم ٥٥1.

ضرورة تحليل النوع االجتماعي عند تطبيق سياسات الصحة والسالمة المهنية 	. 
بشكل عام وتأمين إصابات العمل بشكل خاص ودمجه مع اإلستراتيجية الوطنية 

للسالمة والصحة المهنية.

تعديل قانون الضمان االجتماعي بالجانب المتعلق بنسب االقتطاع باتجاه تخفيضها 	. 
العاملين  العمل بشمول  لتشجيع أصحاب  والعامل  العمل  على كل من صاحب 
العامل  يتحمل  والتي تصل ل 1٢.٥٧%  الحالية  اإلقتطاع  إلرتفاع نسبة  نظراً  لديهم 
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