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لم يكن هذا البحث ممكنًا لوال العمال وأصحاب المصلحة الذين قدموا أفكارهم بسخاء وتبادلوا تجاربهم.
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Better Work Jordan: Better Work Jordan was created in 2009 as a partnership between the UN’s 
International Labour Organization (ILO) and the International Finance Corporation (IFC), a member of 
the World Bank Group. The programme engages with workers, employers, and governments to improve 
working conditions and boost the competitiveness of the garment industry. For more information, see:

https://betterwork.org/where-we-work/jordan/

 
Phenix Center for Economics & Informatics Studies: is a non-governmental organization dedicated 
to independent policy research and measuring public opinions on impactful current and emerging 
issues in areas of economics, society, and its legislative environment in Jordan. The Center was founded 
in Amman, Jordan in 2003 under the registration number 142203. Phenix Center works to promote a 
sustainable developmental paradigm in Jordan, rooted in human rights and the principles of democratic 
governance by focusing on reforming labor policies, lifting restrictions on freedom of association, and 
strengthening social protection policies. The Center specializes in promoting inclusivity in development 
processes by compiling databases of relevant actors and stakeholders, developing research, studies, 
papers, and reports, conducting conferences and advocacy campaigns and empowering several actors 
to take part in steering development through capacity-building.

https://en.phenixcenter.net/
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 االختصارات 

CBA Collective Bargaining Agreement اتفاقية المفاوضة الجماعية  

Better Work Better Work Jordan برنامج عمل أفضل - االردن

ILO International Labour Organisation منظمة العمل الدولية

MoL Ministry of Labour وزارة العمل

MoH Ministry of Health وزارة الصحة 

SSC Social Security Corporation مؤسسة الضمان االجتماعي

FTA Free Trade Agreement اتفاقية التجارة الحرة

J-GATE
The Jordan Garments, Accessories & 
Textiles Exporter’s Association 

 الجمعية االردنية لمصدري االلبسة
والمنسوجات

Trade Union 
/ Union 

The General Trade Union of Workers 
in Textile, Garment and Clothing

 النقابة العامة للعاملين في صناعة النسيج
والمالبس
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 )ILO( ــة ــة العمــل الدولي ــن منظم ــن شــراكة بي ــر ع ــذي يعب يهــدف برنامــج عمــل أفضــل )األردن( BWJ، ال
ــز  ــرام حقــوق العمــال وتعزي ــز احت ــى تحســين ظــروف العمــل، وتعزي ــة )IFC(، إل ــل الدولي ومؤسســة التموي
القــدرة التنافســية. حوالــي 63000 عامــل فــي األردن مشــمولون مــن قبــل BWJ، معظمهــم مــن النســاء 
)74 ٪( والمهاجريــن )74 ٪(. كجــزء مــن التشــريعات المعمــول بهــا وكذلــك اتفاقيــة المفاوضــة الجماعيــة 
)اتفاقيــة  المفاوضــة الجماعيــة )CBA((، يتعيــن علــى أصحــاب العمــل تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة 

ــم. لعماله

ومــع ذلــك، فــإن جــودة الرعايــة الصحيــة 1 التــي يقدمهــا أصحــاب العمــل للموظفيــن فــي قطــاع المالبــس 
ــم إجــراء هــذا الدراســة مــن قبــل مركــز فينيكــس للدراســات  ــم تقييمهــا بشــكل شــامل حتــى اآلن. ت ــم يت ل
ــن فــي قطــاع المالبــس فــي األردن  ــة احتياجــات العاملي ــم الدراســة الحالي ــة . تقّي ــة والمعلوماتي االقتصادي
فيمــا يتعلــق بخدمــات الرعايــة الصحيــة، والوضــع الحالــي للخدمــات الصحيــة التــي تقدمهــا عيــادات المصانــع، 
ــة الصحيــة فــي هــذا  وكذلــك الثغــرات القانونيــة، والتوصيــات للمضــي قدمــا نحــو تحســين خدمــات الرعاي

الســياق. فهــي أول دراســة شــاملة مــن نوعهــا.

ــة مــن المصــادر والمراجــع المتوفــرة، وكذلــك  ــات الثانوي تعتمــد هــذه الدراســة بشــكل أساســي علــى البيان
البيانــات األوليــة النوعيــة مــن داخــل المصانــع وأصحــاب المصلحــة المعنييــن. لذلــك، يشــكر فريــق البحــث، 
موظفــي برنامــج عمــل أفضــل لمنحهــم حــق الوصــول إلــى قواعــد البيانــات الخاصــة بهــم، وتســهيل 
االتصــاالت مــع إدارات المصانــع ودعمهــم الكبيــر فــي جميــع مراحــل عمليــة جمــع البيانــات. باإلضافــة إلــى 
ذلــك، نتوجــه بالشــكر إلــى النقابــة العامــة لعمــال المالبــس لدعــم تنظيــم مناقشــات مجموعــات النقــاش 
المركــزة وكذلــك لموظفــي إدارة المصنــع لســماحهم الوصــول إلــى مصانعهــم لتســهيل جمــع البيانــات لهــذه 
الدراســة. أخيــًرا، الشــكر موصــول لجميــع العمــال الذيــن شــاركوا فــي مناقشــات مجموعــة النقــاش، والطاقــم 
ــالت  ــن قدمــوا مــن وقتهــم وخبراتهــم خــالل مقاب ــع أصحــاب المصلحــة الذي ــادات، وجمي ــي فــي العي الطب

الفرديــة المعمقــة.

لوال دعم جميع األطراف، لم تكن هذه الدراسة ممكنة.

 المقدمة 

1   As defined by the WHO as “the degree to which health services for individuals and populations increase 
the likelihood of desired health outcomes and are consistent with current professional knowledge”  
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خــالل الســنوات العشــرين الماضيــة، أثبــت األردن نفســه كدولــة مصــدرة للمالبــس. هــذه الصناعــة هــي اآلن واحــدة مــن 
ــة  ــة بموجــب اتفاقي ــى الســوق األمريكي ــر إل ــة للتصدي ــة التفضيلي ــدة فــي األردن بســبب المعامل ــر الرائ ــات التصدي قطاع
التجــارة الحــرة )FTA(. يتعيــن علــى مصانــع المالبــس األردنيــة المشــاركة فــي برنامــج عمــل أفضــل بوســاطة منظمــة العمــل 
الدوليــة. وفًقــا للتقريــر الســنوي لـــ برنامــج عمــل أفضــل لعــام 2022، يغطــي البرنامــج حوالــي 63000 عامــل، %74 منهــم 
ــر  ــع توفي ــة، يتعيــن علــى المصان ــة المفاوضــة الجماعي ــا لإلطــار القانونــي األردنــي واتفاقي مهاجــرون و %74 نســاء. وفًق
الرعايــة الطبيــة لــكل مــن العمــال المهاجريــن واألردنييــن بمــا فــي ذلــك توفيــر عيــادات الرعايــة الصحيــة فــي الموقــع فــي 
المصانــع، ويأتــي ذلــك فــي الوقــت الــذي يتميــز فيــه قطــاع المالبــس بارتفــاع عــدد العمــال المهاجريــن، الذيــن يأتــون إلــى 
ــم  ــة الخاصــة بهــم. ل ــة الصحي األردن للعمــل، دون أن يكــون لديهــم تأميــن صحــي مــن بلدانهــم يغطــي احتياجــات الرعاي
ــة  ــك، هدفــت الدراســة الحالي ــع بشــكل شــامل. لذل ــة المقدمــة فــي المصان ــة الصحي ــم جــودة الرعاي ــى اآلن تقيي ــم حت يت
إلــى تقييــم جــودة الرعايــة المقدمــة فــي العيــادات الصحيــة وتحديــد احتياجــات الرعايــة الصحيــة للعمــال وكذلــك الثغــرات 
القانونيــة. الهــدف الرئيســي مــن الدراســة هــو تقديــم توصيــات للمضــي قدًمــا فــي خدمــات الرعايــة الصحيــة فــي قطــاع 

المالبــس فــي األردن.

مــن أجــل الوصــول إلــى نتائــج الدراســة، اســتخدم الباحثــون نهًجــا وصفًيــا نوعًيــا بشــكل أساســي. أجــرى الباحثــون والخبــراء 
الطبيــون والقانونيــون مراجعــة مكتبيــة شــاملة لتحديــد معاييــر الرعايــة الصحيــة الدوليــة. بنــاًء علــى هــذا االســتعراض 
المكتبــي، تــم تطويــر أدوات بحــث تتكــون مــن أدلــة مناقشــة مجموعــات النقــاش المركــزة، وقائمــة رصــد ضمــان الجــودة 
للعيــادات الصحيــة فــي المصانــع، وأدلــة مقابلــة مــع مقدمــي المعلومــات الرئيســيين )KII(. أجــرى الفريــق خمــس زيــارات 
لضمــان الجــودة إلــى العيــادات الصحيــة، وأجــرى 9 مناقشــات جماعيــة مركــزة مــع عمــال يمثلــون التركيبــة الســكانية 
للقــوى العاملــة اإلجماليــة و13 مقابلــة مــع مقدمــي المعلومــات الرئيســيين. وشــملت هــذه المقابــالت ممثليــن عــن وزارة 
الصحــة، وطاقــم طبــي مــن عيــادة نقابيــة، وممثليــن إدارات المصانــع والعامليــن فــي الرعايــة الصحيــة، وكذلــك مــع ممثــل 

عــن النقابــة العماليــة ومنظمــات أصحــاب العمــل والمشــترين الدولييــن.

غطــت عمليــة جمــع البيانــات ثــالث مناطــق صناعيــة فــي الضليــل، وإربــد، وســحاب، وبالتالــي شــملت المصانــع الرئيســية 
وكذلــك المصانــع التابعــة. عنــد تحليــل البيانــات، قــام الفريــق باالعتمــاد علــى المعاييــر المنصــوص عليهــا مــن قبــل منظمــة 
الصحــة العالميــة )WHO( بشــأن الحــق فــي الصحــة، أي أن الرعايــة الصحيــة يجــب أن تكــون فعالــة وكفــؤة وآمنــة ومركــزة 
ــات  ــك، استرشــد البحــث بمتطلب ــى ذل ــك منصفــة. باإلضافــة إل ــة، وكذل ــى األفــراد وفــي الوقــت المناســب ومتكامل عل

.)CBA( اإلطــار القانونــي األردنــي واتفاقيــة  المفاوضــة الجماعيــة

ــة ضعيــف  ــة المفاوضــة الجماعي ــي واتفاقي ــة واإلطــار القانون ــر الدولي ــال للمعايي بشــكل عــام، وجــدت الدراســة أن االمتث
بشــكل عــام. باإلضافــة إلــى ذلــك، يختلــف رضــا العمــال عــن الخدمــات باختــالف المســتويات - اعتمــاًدا علــى موقــع المصنــع 

وإدارتــه وجنســية العمــال وإلــى حــد مــا جنــس العمــال.

فيمــا يتعلــق بفاعليــة وكفــاءة الرعايــة الصحيــة، وجــدت الدراســة أنــه ال يوجــد حــد أدنــى معيــاري مــن حزمــة الرعايــة التــي 
يجــب تقديمهــا، وذلــك ألن اتفاقيــة المفاوضــة الجماعيــة، واالتفاقيــات األخــرى غامضــة بمــا فيــه الكفايــة أو عرضــة 
للتفســير القانونــي الخاطــئ. أفــاد العاملــون فــي معظــم المصانــع أن العيــادات الصحيــة ليســت مســتعدة بشــكل كاٍف 
للتعامــل مــع حــاالت الطــوارئ وأن الحــاالت الخطيــرة غالًبــا مــا يتــم إحالتهــا إلــى مستشــفى قريــب دون أن تتمكــن العيــادات 
الصحيــة مــن توفيــر اإلســعافات األوليــة الالزمــة. علــى الرغــم مــن عــدم الســماح للعيــادات بالحصــول علــى األدويــة فــي 

العيــادات بســبب القيــود القانونيــة علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة فــي أماكــن العمــل، إال أن األدويــة كانــت متوفــرة. 

 الملخص التنفيذي: 
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أظهــرت زيــارات ضمــان الجــودة أنــه فــي المتوســط، كان لــدى العيــادات الصحيــة 10-%30 فقــط مــن األدويــة التــي 
يعتبرهــا الخبــراء الطبيــون ضروريــة، فــي حيــن أن عيــادة صحيــة واحــدة فقــط لديهــا أكثــر مــن %50 مــن األدويــة األساســية 
فــي متنــاول اليــد. الحــظ فريــق المراقبــة أيًضــا أنــه فــي معظــم الحــاالت لــم يتــم االحتفــاظ بســجالت عــن المعــدات 
واألدويــة المســتخدمة أو توزيعهــا علــى المرضــى. فــي معظــم الحــاالت، تــم اإلبــالغ عــن نقــص فــي المعــدات مــن قبــل 
العمــال ولوحــظ ذلــك خــالل زيــارات الخبــراء األطبــاء. علــى ســبيل المثــال، لــم يكــن لــدى جميــع العيــادات تســهيالت مثــل 
المكيفــات أو أجهــزة مراقبــة ضغــط الــدم: أفــادت إحــدى المشــاركات فــي FGD أن مريضــة الســكري قامــت بتخزيــن دواء 
الســكري الخــاص بــه فــي زجاجــة مــاء لمنعــه مــن التلــف بســبب عــدم وجــود ثالجــة فــي مصنعهــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
الحــظ الخبــراء الطبيــون نقًصــا فــي اســتمارات التقييــم الصحــي وخلصــوا إلــى أنــه فــي بعــض األحيــان يتــم إعطــاء العــالج 
واألدويــة دون فحــص كامــل للعامليــن. يتطابــق هــذا مــع أقــوال العمــال الذيــن ذكــروا أنهــم غالًبــا مــا يتلقــون العــالج دون 
فحــص. لكــن بشــكل عــام، أفــاد العمــال المهاجــرون عــن رضاهــم عــن خدمــات الرعايــة الصحيــة أكثــر مــن العمــال األردنييــن.

وقــد تــم اإلبــالغ عــن قضايــا تتعلــق أيًضــا بســالمة خدمــات الرعايــة الصحيــة المقدمــة. باإلضافــة إلــى عــدم وجــود نمــاذج 
ــة ال تتناســب  ــا أدوي ــر الكامــل للمرضــى، الحــظ العمــال أيًضــا أنهــم تلقــوا أحياًن ــا - الفحــص غي التقييــم الصحــي - وأحياًن
مــع مرضهــم أو مخاوفهــم الصحيــة. فيمــا يتعلــق بقضايــا الصــرف الصحــي، ذكــر جميــع العمــال تقريًبــا أن العيــادات لديهــا 
أنظمــة إضــاءة وتهويــة مناســبة، ومــع ذلــك، عندمــا يتعلــق األمــر بمرافــق غســل اليديــن للموظفيــن والعامليــن، يجــب إجراء 
تحســينات فــي العديــد مــن العيــادات. ومــن المثيــر لالهتمــام، أنــه فــي حيــن أن إحــدى العيــادات لــم يكــن بهــا ميــاه جاريــة 

فــي العيــادة، وال ميــاه شــرب للمرضــى، فــإن الممرضــة الموجــودة وإدارة المصنــع قيمــوا المرافــق علــى أنهــا »كافيــة«.

فيمــا يتعلــق بالجانــب المتمحــور حــول األفــراد فــي الرعايــة الصحيــة المقدمــة، لوحظــت اختالفــات بيــن المصانــع، علــى 
الرغــم مــن أن العامليــن فــي جميــع المصانــع التــي تــم النظــر فيهــا فــي الدراســة شــعروا بالراحــة فــي التحــدث إلــى الطاقــم 
الطبــي. بالنســبة ألحــد المصانــع، أفــاد العمــال حتــى أن قــدرة الطاقــم الطبــي علــى تلبيــة جميــع احتياجاتهــم كافيــة ولــم 
يــروا أي مجــال للتحســين. ومــع ذلــك، لــم يتــم تقديــم العنايــة باألســنان والفــم فــي أي مصنــع، ولــم تكــن هنــاك خدمــات 
لــأم أو مــا قبــل الــوالدة. فــي بعــض المصانــع، كان مــن الواضــح أن الطاقــم الطبــي لــم يكــن قــادًرا علــى تلبيــة احتياجــات 
العمــال، والتــي علــى األقــل كمــا ذكــر العمــال، كانــت بســبب إدارة المصنــع. قــام الباحثــون والفريــق الطبــي بمراقبــة وإبــالغ 
المخالفــات المتعلقــة ببــدالت اإلجــازات المرضيــة للعمــال. بينمــا كان العمــال فــي جميــع المجــاالت علــى درايــة بحقوقهــم، 
أفــادوا أنــه فــي بعــض األحيــان تــم إصــدار تعليمــات لأطبــاء فــي العيــادة الصحيــة بالمصنــع، ولكــن أيًضــا خــارج العيــادة فــي 
المستشــفيات بعــدم إعطــاء إجــازة مرضيــة للعمــال. فــي أحــد المصانــع، لــم تقبــل اإلدارة خطــاب إجــازة مرضيــة مــن طبيــب 
خــارج عيــادة المصنــع الصحيــة. امتــدت مشــاكل اإلجــازات المرضيــة واالقتطاعــات غيــر القانونيــة لإلجــازة المرضيــة »غيــر 

المصــرح بهــا« حتــى إلــى المرضــى المصابيــن بأمــراض مزمنــة، وفــي إحــدى الحــاالت لمريــض الســرطان.

كان ُينظــر إلــى خدمــات الرعايــة الصحيــة المقدمــة فــي المصانــع بشــكل عــام علــى أنهــا مناســبة وفعالــة. ذكــر العمــال أن 
ــا كان مــن الســهل الحصــول عليهــا. ومــع ذلــك،  ــادة كان ســهاًل وحتــى فــي الحــاالت التــي تتطلــب إذًن ــى العي الذهــاب إل
فــإن توافــر الطاقــم الطبــي يختلــف مــن مــرة واحــدة فــي األســبوع إلــى 7/24 فــي المصانــع المختلفــة. تــم العثــور علــى 
اختالفــات مماثلــة فيمــا يتعلــق بالرعايــة الصحيــة كونهــا عادلــة. فــي بعــض الحــاالت، اســتأجرت المصانــع ناطقيــن أصلييــن 
يتحدثــون لغــات العمــال المهاجريــن فــي العيــادات الصحيــة، بينمــا لــم يكــن لــدى البعــض اآلخــر هــذه التســهيالت. ومــع 
ــة المقدمــة، حيــث تمــت  ــة مــع الرعاي ــالغ عــن تجــارب إيجابي ــر عرضــة لإلب ــك، كان العمــال المهاجــرون بشــكل عــام أكث ذل
تغطيــة المزيــد مــن الخدمــات لهــم، بمــا فــي ذلــك اإلحالــة إلــى مستشــفى خارجــي. لكــن لــم يكــن هــذا هــو الحــال بالنســبة 
لمعظــم العمــال األردنييــن، الذيــن لــم يتمكنــوا فــي غيــاب التأميــن الصحــي مــن الحصــول علــى نفــس مســتوى الرعايــة 
مثــل زمالئهــم مــن العمــال المهاجريــن. ال تقــدم أي مــن العيــادات رعايــة مــا قبــل الــوالدة أو رعايــة األم أو منتجــات النظافــة 
النســائية. باإلضافــة إلــى ذلــك، ذكــرت بعــض النســاء أنــه تــم رفــض طلبهــن للحصــول علــى إجــازة مرضيــة بســبب آالم 

الــدورة الشــهرية.
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نتيجــة لمــا ســبق، توصلــت الدراســة إلــى أن المعاييــر الدوليــة للرعايــة ال يتــم االلتــزام بهــا فــي الغالــب. ومــع ذلــك، 
فالتوصيــات المقدمــة ليســت قابلــة للتنفيــذ مــن الناحيــة القانونيــة ولكنهــا توصيــات عنــد تصميــم وتحســين النظــم 
الصحيــة. وعندمــا يتعلــق األمــر بالمتطلبــات الــواردة فــي اتفاقيــة ا  المفاوضــة الجماعيــة )CBA(، فــإن معظــم المصانــع غير 
ممتثلــة أو متوافقــة جزئًيــا فقــط، أو ال يمكــن اســتخالص اســتنتاجات بســبب الغمــوض الناجــم عــن  اتفاقيــة  المفاوضــة 
الجماعيــة CBA( (، ال ســيما فيمــا يتعلــق بجــودة الرعايــة المقدمــة فــي مجــال الصحــة. تنــص اتفاقيــة المفاوضــة الجماعيــة 
CBA( ( بموجــب المــادة 11 أ علــى” أن مصانــع المالبــس الجاهــزة تلتــزم بتوفيــر عيــادة صحيــة فــي مــكان العمــل ومجهــزة 
بشــكل مناســب بطاقــم طبــي معتمــد مــن الــوزارة، بمــا فــي ذلــك طبيــب عــام وممــرض واحــد )أنثــى أو ذكــر( علــى األقــل 

معتمــد مــن وزارة الصحــة لتوفيــر الرعايــة الصحيــة المناســبة والعالجــات المطلوبــة” 2

أخيــًرا، توصلــت الدراســة إلــى أنــه ال يمكــن ألي مــن المصانــع التــي خضعــت للدراســة إصــدار ترخيــص مــن وزارة الصحــة 
إلثبــات حالتهــا المرخصــة، وذكــر فريــق المراقبــة أن معظــم العيــادات أيًضــا ال تفــي بمتطلبــات الترخيــص. كمــا أن الوضــع 

غيــر المرخــص يمنــع أي زيــارات تفتيشــية مــن قبــل موظفــي وزارة الصحــة لتقييــم االمتثــال لمعاييــر وزارة الصحــة.

لذلك طور الباحثون التوصيات الختامية التالية:

وزارة العمل: معالجة المخالفات العمالية التي تحدث في بعض المصانع من خالل التفتيش  
وزارة الصحة: التفتيش والتأكد من ترخيص العيادات الصحية  

وزارة العمــل، منظمــة العمــل الدوليــة / عمــل أفضــل، النقابــات، إدارة المصانــع: ضمــان الصحــة والســالمة فــي   
العيــادات والمصانــع

وزارة العمــل والنقابــة العامــة للعامليــن فــي النســيج والمالبــس: إجــراء تحقيــق قانونــي متعمــق فــي ممارســة   
منــع العمــال مــن أخــذ إجــازة طبيــة لجميــع المصانــع

إدارة المصنع: معالجة تحديات »اإلصالح السريع« مثل نظافة المرافق الصحية في المصانع  
إدارة المصنع: توسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمرأة  

جميع أصحاب المصلحة: تشجيع تبادل المعرفة عبر المصانع داخل قطاع المالبس  
جميع أصحاب المصلحة: إجراء مشاورات بين جميع أصحاب المصلحة حول طرق تحسين الخدمات الصحية  

باإلضافة إلى ذلك، تم تقديم توصيات طويلة األجل:

علــى جميــع األطــراف اتفاقيــة المفاوضــة الجماعيــة تعديــل المــواد نحــو تضميــن المتطلبــات المحــددة لتقديــم   
ــال لتفســيرات مختلفــة ــرك مج ــدم ت ــة وع الخدمــات الصحي

وزارة الصحــة: بنــاء قــدرات موظفــي العيــادة الصحيــة فيمــا يتعلــق بالحــد األدنــى للحزمــة، وضمــان الجــودة،   
إلــخ. العقليــة،  والصحــة 

النقابات: تعزيز فعالية مراقبة ظروف العمل في المصانع من خالل نهج استباقي  
ــة / عمــل  ــة )CBA( ومنظمــة العمــل الدولي ــة المفاوضــة الجماعي وزارة الصحــة بالتعــاون مــع أطــراف اتفاقي  
ــى مــن الخدمــات األساســية ــد األدن ــر الح ــان توفي ــادات لضم ــات للعي ــة الخدم ــى مــن حزم ــد األدن ــر الح أفضــل: تطوي
وزارة العمــل ونظــام الضمــان االجتماعــي: مراجعــة تغطيــة التأميــن الصحــي / التــي اقترحهــا نظــام الضمــان   

االجتماعــي لتكــون أكثــر عــداًل وبأســعار معقولــة لأردنييــن
وزارة العمــل: وضــع حــد للتمييــز بيــن العمــال األردنييــن والمهاجريــن علــى مســتوى الخدمــات الصحيــة المقدمــة   

للعمــال
جميــع أصحــاب المصلحــة: خلــق توافــق فــي اآلراء بيــن العمــال والمشــترين واإلدارة فيمــا يتعلــق بــدور عيــادات   

المصانــع.

2   First clause of the CBA, own emphasis
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 1.1 الخلفية والهدف 

خــالل الســنوات العشــرين الماضيــة، أثبــت األردن نفســه كدولــة مصــدرة للمالبــس. هــذه الصناعــة هــي اآلن واحــدة مــن 
ــة  ــة بموجــب اتفاقي ــى الســوق األمريكي ــر إل ــة للتصدي ــة التفضيلي ــدة فــي األردن بســبب المعامل ــر الرائ ــات التصدي قطاع
التجــارة الحــرة )FTA(. يتعيــن علــى مصانــع المالبــس األردنيــة المشــاركة فــي برنامــج عمــل أفضــل بوســاطة منظمــة العمــل 
الدوليــة. وفًقــا للتقريــر الســنوي لـــ برنامــج عمــل أفضــل لعــام 2022، يغطــي البرنامــج حوالــي 63000 عامــل، %74 منهــم 
مهاجــرون و %74 نســاء. بموجــب اإلطــار القانونــي األردنــي واتفاقيــة المفاوضــة الجماعيــة، يتعيــن علــى المصانــع توفيــر 
الرعايــة الطبيــة لــكل مــن العمــال المهاجريــن واألردنييــن، بمــا فــي ذلــك توفيــر عيــادات الرعايــة الصحيــة فــي الموقــع فــي 
المصانــع. لــم يتــم حتــى اآلن تقييــم جــودة الرعايــة الصحيــة المقدمــة بشــكل شــامل. لذلــك هدفــت الدراســة الحاليــة إلــى 
تقييــم حالــة ونوعيــة الرعايــة المقدمــة فــي العيــادات الصحيــة، وتحديــد احتياجــات الرعايــة الصحيــة للعمــال وكذلــك الثغــرات 
القانونيــة. الهــدف األساســي مــن الدراســة هــو تقديــم توصيــات للمضــي قدًمــا فــي خدمــات الرعايــة الصحيــة فــي قطــاع 

المالبــس فــي األردن.

يقيــم هــذا البحــث مــدى توفــر وجــودة خدمــات الرعايــة الصحيــة المقدمــة فــي مصانــع المالبــس وتحديــد اللوائــح الحاليــة 
التــي تحكــم توفيــر الرعايــة الصحيــة داخــل المصانــع، الغــرض مــن هــذه الدراســة هــو تقييــم وتحديــد احتياجــات العامليــن 
فــي قطــاع المالبــس فــي األردن فيمــا يتعلــق بخدمــات الرعايــة الصحيــة، والوضــع الحالــي للخدمــات الصحيــة التــي تقدمهــا 
عيــادات المصانــع، وكذلــك الثغــرات القانونيــة، والتوصيــات للمضــي قدًمــا فــي معالجــة هــذه الثغــرات. الهــدف مــن 
الدراســة هــو المســاهمة فــي مســاعدة أصحــاب المصلحــة الوطنييــن )النقابــات العماليــة، واتحــاد مصــدري المالبــس 
واإلكسســوارات والمنســوجات األردنييــن، والنقابــة، ووزارة الصحــة، ووزارة العمــل( علــى تحديــد أهــداف األنشــطة وتحديــد 

أولوياتهــا فــي الســنوات القادمــة. أهــداف هــذه الدراســة هــي كمــا يلــي:

1.  جمع ومراجعة معايير ضمان جودة الرعاية الصحية الوطنية والدولية واإلطار القانوني
2.  فهــم الوضــع الحالــي لخدمــات الرعايــة الصحيــة التــي يقدمهــا الطاقــم الطبــي داخــل مصانــع المالبــس والجوانــب / 

التحديــات القانونيــة
3.  عرض النتائج والمخرجات على أصحاب المصلحة الوطنيين وتعديلها وفًقا لذلك.

الدراســة منظمــة بحيــث يوضــح القســم التالــي منهجيــة هــذه الدراســة، بينمــا يقــدم الفصــل الثانــي نظــرة عامــة علــى اإلطار 
القانونــي الــذي يحكــم تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة للعامليــن فــي قطــاع المالبــس فــي األردن، ويعتمــد علــى مراجعــة 
مكتبيــة شــاملة وتحليــل قانونــي. ثــم ينتقــل الفصــل الثالــث لتقييــم جــودة الرعايــة المقدمــة فــي عيــادات الرعايــة الصحيــة 

فــي مصانــع المالبــس التــي كانــت جــزًءا مــن هــذه الدراســة.

  1.2 المنهجية

يعتمــد هــذا البحــث علــى منهجيــة الدراســة المختلطــة، تتكــون مــن مراجعــة مكتبيــة وتحليــل البيانــات الكميــة الموجــودة، 
باإلضافــة إلــى زيــارات ضمــان الجــودة باســتخدام قائمــة التحقــق، وكذلــك األدوات النوعيــة.

قيــم هــذا البحــث جــودة الخدمــات الصحيــة المقدمــة فــي مصانــع المالبــس فــي المناطــق الصناعيــة الثــالث التــي تمــت 
دراســتها فــي هــذا التقييــم - إربــد وســحاب والضليــل - وكذلــك فــي المواقــع التابعــة فــي شــمال وادي األردن وجنــوب 
األردن. اســتند هــذا التقييــم إلــى المعاييــر الدوليــة المتعلقــة بالحــق فــي الصحــة، مثــل منظمــة الصحــة العالميــة، وكذلــك 

التقديم والمنهجية  .1 
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جــدول أعمــال 2030 )أهــدف التنميــة المســتدامة( والمعاهــدات الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة األخــرى، مثــل اتفاقيــات 
منظمــة العمــل الدوليــة. تتمثــل الجوانــب الرئيســية للحــق فــي الصحــة فــي أن الرعايــة الصحيــة هــي: محورهــا اإلنســان، 
آمنــة، وعادلــة، ومتكاملــة، وفــي الوقــت المناســب، وفعالــة، وتطبــق جميــع مســتويات الرعايــة بيــن الرعايــة األوليــة 

والثانويــة والثالثيــة. ومــع ذلــك، تركــز هــذه الدراســة علــى الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي مصانــع المالبــس.

أجــرى مركــز الفينيــق أيًضــا مراجعــة مكتبيــة مفصلــة وأجــرى تحليــل قانونــي لتحديــد الثغــرات القانونيــة فــي اللوائــح )قانــون 
العمــل، القانــون الدولــي( التــي تحكــم تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة فــي قطــاع المالبــس بالتشــاور مــع خبيــر قانونــي 
فــي هــذا المجــال. باإلضافــة إلــى ذلــك، قــام مركــز الفينيــق بجمــع ومراجعــة معاييــر ضمــان جــودة الرعايــة الصحيــة الوطنيــة 

والدوليــة بالتشــاور مــع طبيــب.

1.2.1 مجموعات النقاش المركزة

لتقييــم خدمــات الرعايــة الصحيــة مــن جميــع الزوايــا، قــام مركــز الفينيــق بجمــع بيانــات مــن الموظفيــن وأصحــاب المصلحــة 
وأصحــاب العمــل حــول تقييمهــم لجــودة وتوافــر خدمــات الرعايــة الصحيــة فــي مصانــع المالبــس.

تم إجراء مناقشات مجموعات التركيز )FGD( في ثالث مناطق صناعية في إربد، وسحاب، والضليل

المجموعة األولى: إناث، بنغالديش   
المجموعة الثانية: ذكور وإناث، أردنيون   

المجموعة الثالثة: إناث، بنغالدش  
المجموعة الرابعة: ذكور، الهند   

المجموعة الخامسة: إناث، سريالنكا   
المجموعة السادسة: ذكور، بنغالدش  

المجموعة السابعة: إناث، أردنيات  
المجموعة الثامنة: ذكور وإناث، أردنيون   

المجموعة التاسعة: إناث، أردنيات   

وعقــدت مجموعــات النقــاش المركــزة مــع كل مــن العامــالت والعامليــن بتمثيــل عــادل وفًقــا للتركيبــة الســكانية للقــوى 
العاملــة، مــع مراعــاة الجنــس والجنســية 3، حضــر الميســرون مــن نفــس الجنــس الجلســات، وعقــدت عدة جلســات منفصلة 

بيــن الرجــال والنســاء لضمــان ســالمة وراحــة المشــاركين فــي مناقشــة القضايــا الطبيــة.

1.2.2 زيارات ضمان الجودة

أجــرى مركــز الفينيــق خمــس زيــارات تفتيشــية تحــت قيــادة طبيــب فــي الموقــع.  وقــد تمــت الزيــارات التفتيشــية فــي نفــس 
المصانــع المذكــورة أعــاله. حــددت عمليــات التفتيــش هــذه مــا يلي:

معلومات عامة وإحصاءات أساسية للعيادة  
الموارد البشرية في العيادات  

سياسات وإجراءات العيادة  
البنية التحتية  

3     Bangladeshi workers represent nearly 50% of workers. Better Work Jordan Annual Report 2022, “An Industry and Compliance Review”
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توافر خدمات العالج في المجاالت التالية:  

حاالت الطوارئ الشائعة  
تعزيز الصحة  

األمراض غير المعدية  
األمراض المعدية  

رعاية رعاية ما قبل الوالدة, رعاية ما بعد الوالدة  
الصحة اإلنجابية  

1.2.3 مقابالت مع مصادر المعلومات الرئيسية

أجــرى مركــز الفينيــق خمــس زيــارات تفتيشــية فــي الموقــع تحــت إشــراف طبيــب. تــم إعــداد قائمــة رصــد قبــل الزيــارات 
بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدولية.وقــد تمــت الزيــارات التفتيشــية فــي نفــس المصانــع المذكــورة أعــاله. حــددت عمليات 

التفتيــش هــذه مــا يلــي:

ممثل واحد من النقابة  
ممثل عن الطاقم الطبي من إحدى العيادات النقابية  

ممثــل واحــد مــن كل مــن الجمعيــة االردنيــة لمصــدري االلبســة والمنســوجات ونقابــة المنســوجات والمالبــس   
الجاهــزة

ممثل عن وزارة الصحة  
ممثل عن وزارة العمل  

ثالثة من الطاقم الطبي في مصانع المالبس )بما في ذلك التمريض والممارسين العامين(  
ثالثة مديرين من مصانع المالبس الجاهزة بالمناطق الصناعية الثالث  

  1.3 اإلطار التحليلي واألسئلة االرشادية

نظــًرا ألن هــذا التقييــم يســعى إلــى تحديــد جــودة خدمــات الرعايــة الصحيــة المقدمــة للموظفيــن فــي عيــادات المصنــع، 
فمــن الضــروري تطويــر وفهــم معنــى »الرعايــة الصحيــة الجيــدة« واألســاس الــذي يتــم عليــه تقييــم الجــودة. هنــاك عــدد 
مــن التعريفــات لرعايــة الجــودة ومعاييــر الجــودة. تــم تعريــف الرعايــة الجيــدة مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة علــى أنهــا 
الصحــة التــي تجســد ســبعة مفاهيــم رئيســية: فهــي فعالــة وآمنــة ومتحــورة حــول األفــراد وفــي الوقت المناســب ومنصفة 
ومتكاملــة وفعالــة. تــم تعريــف هــذه المفاهيــم فــي الشــكل 1، وألغــراض هــذا التقييــم، سيســتخدم مركــز الفينيــق معاييــر 
رعايــة الجــودة لمنظمــة الصحــة العالميــة كأســاس للتحليــل. تــم طــرح أســئلة علــى المشــاركين تتعلــق بتحديــد الفعاليــة، 
ــى أدوات  ــة. للحصــول عل والســالمة، والتمحــور حــول األفــراد، وحســن التوقيــت، واإلنصــاف، والتكامــل، وكفــاءة الرعاي

البحــث كاملــة، يرجــى االطــالع علــى الملحــق أ.
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الرعاية الصحية 
قائمة على 

األدلة ومتجذرة 
في الممارسات 
الجيدة لمعالجة 
مختلف القضايا 

الصحية. 

تقلل الرعاية 
الصحية من 

الضرر وتتجنب 
اإلصابات التي 
يمكن الوقاية 
منها. هناك 

إرشادات واضحة 
لمنع األخطاء 

الطبية.

تحترم خدمات 
الرعاية الصحية 

وتستجيب 
لتفضيالت 
المرضى 
وقيمهم 

واحتياجاتهم 
بصراحة ووضوح.

يتم تقديم 
خدمات الرعاية 

الصحية 
في الوقت 

المناسب، مع 
إعطاء األولوية 
للحاالت العاجلة.

الرعاية الصحية 
متكاملة 
ومنسقة 

بين مختلف 
مقدمي الرعاية. 

يتم تحديث 
السجالت الطبية 

واستخدامها.

الوصول إلى 
الرعاية الصحية 

عادل، وال يختلف 
حسب الجنسية 
أو الجنس أو 

الحالة االجتماعية 
واالقتصادية.

ال تهدر خدمات 
الرعاية الصحية 

اإلمدادات 
أو الموارد. 

يتم االحتفاظ 
بسجالت 

دقيقة لتجنب 
االزدواجية.

التأثيرالعدالة اآلمان التمحور حول 
األفراد

التوقيت التكاملية الفاعلية

 الشكل 1: معايير رعاية الجودة لمنظمة الصحة العالمية

باإلضافــة إلــى المعاييــر المذكــورة أعــاله، هنــاك عــدد مــن المعاييــر األخــرى المعتــرف بهــا علــى نطــاق واســع للرعايــة عاليــة 
الجــودة. علــى ســبيل المثــال، طــورت SafeCare 4 معاييــر معتمــدة مــن الجمعيــة الدوليــة للجــودة فــي الرعايــة الصحيــة 
ــة  ــة التحتي ــك البني ــا فــي ذل ــدة، بم ــة الجي ــل فــي مؤشــرات محــددة للرعاي ــر SafeCare بالتفصي )ISQua(. تبحــث معايي
والنظافــة وجــودة الخدمــات المقدمــة. فــي حيــن أن هــذه المعاييــر شــاملة وتغطــي جــودة الرعايــة الصحيــة علــى مســتوى 
النظــام والمســتوى الثالــث والثانــوي واألولــي، فــإن معاييــر الرعايــة األوليــة تواجــدت، حيــث أن العيــادات الصحيــة داخــل 
ــر مــع  ــم دمــج هــذه المعايي ــل، ت ــة. لغــرض هــذا التحلي ــة أو الثالث ــة الثانوي ــم خدمــات الرعاي ــى تقدي ــع ال تهــدف إل المصان

معاييــر منظمــة الصحــة العالميــة إلنشــاء إطــار تحليــل محــدد.

الجدول 1: إطار التحليل المتكامل

األسئلة األساسية واإلرشادية )بناًء على معايير SAFECARE ومعايير الجودة لمنظمة الصحة 
العالمية(

معيار منظمة الصحة 
العالمية

1.1 هل يتم توفير الخدمات األساسية )الحزمة الدنيا( للعمال؟ هل تتوافق هذه الخدمات مع المعايير 
/ الممارسات الجيدة لعالج األمراض / أمراض معينة؟

1. الفعالية والكفاءة

1.2 هل عمال المصنع راضون عن خدمات الرعاية الصحية التي يتلقونها؟ وهل العالجات الموصوفة 
لهم فعالة في معالجة أمراضهم؟

1.3 هل يحتاج المرضى في كثير من األحيان إلى زيارة العيادة عدة مرات لتلقي العالج الفعال؟ هل 
يوصف للمرضى أدوية ال يحتاجون إليها / أدوية موصوفة أكثر من الالزم؟

1.4 هل تحتفظ العيادات بسجالت مالية كافية واستخدامات المعدات؟ هل يديرون المعدات بطريقة 
مسؤولة ومفيدة؟

4   https://www.safe-care.org/ 
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األسئلة األساسية واإلرشادية )بناًء على معايير SAFECARE ومعايير الجودة لمنظمة الصحة 
العالمية(

معيار منظمة الصحة 
العالمية

2.1  هل مرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية صحية وجيدة التهوية وجيدة الصيانة ومنظمة؟

2. اآلمان

2.2 هل يوجد في مرافق الرعاية الصحية مساحات كافية لتقديم الرعاية، بما في ذلك المساحات التي 
تتمتع بالخصوصية؟

2.3 هل مرافق الرعاية الصحية بها مقاعد مناسبة لأشخاص ذوي اإلعاقة؟

2.4 هل يستخدم طاقم الرعاية الصحية إجراءات فعالة لغسل اليدين والنظافة؟ هل توجد مرافق 
مناسبة لغسل اليدين؟ هل يستخدم الموظفون معدات الوقاية الشخصية ومواد التنظيف؟

2.5 هل لدى العيادات والموظفين التسجيالت والتراخيص الالزمة للتشغيل؟

2.6 هل العيادات لديها إرشادات وسياسات العالج؟

3.1 ما هي االحتياجات الصحية للمرضى، وهل تتماشى خدمات العيادة مع هذه االحتياجات؟ هم 
مرضى قادرون على تلبية احتياجاتهم الصحية في العيادة أم يجب عليهم الذهاب إلى مكان آخر؟

3. التمحور حول األفراد

3.2  معلومات مفتوحة: هل يحترم موظفو العيادة خصوصية المرضى؟ هل يتواصلون بصراحة 
بشأن خيارات العالج والتشخيصات؟

3.3 الراحة واالحترام: هل يشعر المرضى بالراحة عند طرح األسئلة على األطباء؟ هل يشعر المرضى أن 
األطباء يأخذونهم على محمل الجد؟

3.4 هل تعطي العيادات األولوية الحتياجات المرضى؟ هل يسمحون للمرضى بالراحة إذا كانوا 
متعبين؟

3.5 هل يحصل العمال على إجازات مرضية؟ هل هذه األوراق كافية؟ هل هي مدفوعة أو غير 
مدفوعة؟

4.1 ما هي المدة التي ينتظرها العمال بشكل عام لتلقي الرعاية؟

4. التوقيت والتكاملية

4.2 هل األطباء موجودون في أغلب األوقات؟ ماذا يحدث عندما ال يتوفر األطباء؟

4.3 ماذا يحدث إذا واجه العمال مشاكل صحية أثناء ساعات العمل؟ ماذا يحدث إذا واجهوا مشاكل 
صحية بعد ساعات العمل؟

4.4 هل تمتلك العيادات سياسات مناسبة وممارسات تسجيل لإلجازات المرضية ونماذج التقييم 
واستمارات المتابعة واإلحاالت؟

4.5 هل يوجد في العيادات نظام إحالة مناسب وفعال لتلقي الرعاية؟ هل اإلحاالت متاحة لجميع 
السكان؟

5.1 هل يحصل جميع العمال على خدمات الرعاية الصحية بغض النظر عن عوامل مثل اإلعاقة 
والجنسية والعرق والجنس؟ هل الخدمات التي يتم تلقيها بنفس الجودة عبر جميع الفئات 

السكانية؟

5. االنصاف
5.2 للعمال الذين ال يتكلمون العربية، هل يوجد مترجمون؟

5.3 هل جميع خيارات العالج ميسورة التكلفة لجميع السكان؟ من المسؤول عن دفع تكاليف خيارات 
العالج؟ هل هناك أي عالجات غير مشمولة )مثل طب األسنان، االستشفاء، إلخ(؟
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 2. اإلطار القانوني والحق
       في الصحة 
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الحــق فــي الصحــة جــزء أساســي مــن اتفاقيــات حقــوق اإلنســان التــي صــادق عليهــا األردن. واســتنادًا إلــى دســتور عــام 
1946 لمنظمــة الصحــة العالميــة )WHO(، يتــم تعريفهــا علــى أنهــا »حالــة مــن الرفاهيــة الجســدية والعقليــة واالجتماعيــة 
الكاملــة وليــس مجــرد غيــاب المــرض أو العجــز« 5، إنــه حــق شــامل حيــث توجــد مجموعــة واســعة مــن العوامــل التــي تؤثــر 
علــى رفاهيــة اإلنســان. اللجنــة المعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، المســؤولة عــن تنفيــذ العهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، تشــير إليهــا علــى أنهــا »المحــددات األساســية للصحــة بمــا فــي ذلــك 
ميــاه الشــرب المأمونــة والصــرف الصحــي المناســب؛ طعــام أمــن؛ التغذيــة الكافيــة والســكن ؛ العمــل الصحــي والظــروف 
البيئيــة ؛ التعليــم والمعلومــات المتعلقــة بالصحــة؛ والمســاواة بيــن الجنســين« 6، وعليــه، فــإن الحــق فــي الصحــة يعتبــر 
حًقــا شــاماًل وال يقتصــر علــى تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة، بــل يمتــد إلــى مكونــات أخــرى مثــل الميــاه النظيفــة والغــذاء 

الصحــي واألمــن والســكن الالئــق والبيئــة الصحيــة.

أكــدت العديــد مــن المعاهــدات الدوليــة وأكــدت الحــق فــي الصحــة، معتبــرة أنــه مرتبــط بمجموعــة مــن الحقــوق الشــخصية 
أو الفرديــة، مثــل الحقــوق فــي الكرامــة اإلنســانية والحيــاة والســالمة الجســدية والمســاواة وعــدم التمييــز. تلتــزم الــدول 
بــأي شــيء لضمــان الحــق فــي الصحــة واالمتنــاع عــن اإلجــراءات التشــريعية للسياســات التــي يمكــن أن تمنــع الوصــول إلــى 

خدمــات الرعايــة الصحيــة.

ــر  ــه. وهــو غي ــدة التــي طــرأت علي ــدرج الحــق فــي الصحــة فــي الدســتور األردنــي، رغــم التعديــالت الدســتورية العدي ــم ُي ل
مــدرج فــي الدســتور رغــم وجــود قانــون للصحــة العامــة. ينظــم مهــام وزارة الصحــة ويحــدد أهدافهــا وشــروط ممارســة 
المهــن الطبيــة. كان مــن الممكــن أن يكــون قانــون الصحــة العامــة بمثابــة األســاس الــذي تــم علــى أساســه إنفــاذ الحــق 
ــم،  ــة، والتطعي ــى األوبئ ــش، والســيطرة عل ــات التفتي ــة، وصالحي ــا األمــراض المعدي ــه يحــدد أيًض ــث أن فــي الصحــة، حي

ــاه الشــرب، وغيرهــا مــن االختصاصــات والقــوى. ــة، والتحكــم فــي مي ــن، والصحــة العقلي والتحصي

ــة بيــن العامليــن فــي قطــاع المالبــس فيمــا  فيمــا يلــي، ســيتم تحليــل اإلطــار القانونــي الــذي ينظــم العالقــات التعاقدي
ــة. ــة الصحي ــق بخدمــات الرعاي يتعل

 2.1 االتفاقيات الدولية المتعلقة بالحق في الصحة

تــم تكريــس الحــق فــي الصحــة فــي عــدد مــن االتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة. ظهــر االهتمــام الدولــي بتكريــس »الحــق 
فــي الصحــة« ألول مــرة مــع تطويــر دســتور منظمــة الصحــة العالميــة والتصديــق عليــه. أقــرت منظمــة الصحــة العالميــة 
صراحــة بــأن الحــق فــي الصحــة هــو حــق أساســي مــن حقــوق اإلنســان، كمــا هــو وارد فــي ديباجــة دســتور منظمــة الصحــة 
العالميــة 7. كمــا تؤكــد ديباجــة دســتور منظمــة الصحــة العالميــة علــى أن الحكومــات مســؤولة عــن صحــة شــعوبها وأن هــذه 

المســؤوليات ال يمكــن الوفــاء بهــا دون اتخــاذ تدابيــر صحيــة واجتماعيــة مناســبة.

مثــل دســتور منظمــة الصحــة العالميــة، يؤكــد اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان فــي عــام 1948 أيًضــا علــى الحــق فــي 
الصحــة، مشــيًرا فــي الفقــرة األولــى مــن المــادة 25 إلــى أن »لــكل فــرد الحــق فــي مســتوى معيشــي كاٍف لضمــان الصحــة 

 2. اإلطار القانوني والحق في الصحة

5   WHO Factsheet on the Right to Health. Available at: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Factsheet31.pdf 
6   Committee on Economic, Social, and Cultural Rights. Available at: https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cescr 
7   Preamble to the Constitution of the World Health Organization.
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والرفاهيــة لــه وألســرته، ال ســيما مــن حيــث المــأكل والملبــس والمســكن والرعايــة الطبيــة والخدمــات االجتماعيــة«8.  
ــة الصحيــة 10.  ــز فيمــا يتعلــق بخدمــات الرعاي وتشــمل األحــكام األخــرى رعايــة خاصــة لأمهــات واألطفــال 9 وحظــر التميي
توســعت المــادة 12 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة فــي الحــق فــي الصحــة مــن 

خــالل توفيــر خطــوات ومتطلبــات محــددة لضمــان هــذا الحــق وتشــمل »جوانــب الصحــة البيئيــة والصناعيــة« 11

وعــالوة علــى ذلــك، أصــدرت لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، فــي دورتهــا الثانيــة والعشــرين فــي عــام 
ــة  ــي الخــاص بالحقــوق االقتصادي ــد الدول ــادة 12 مــن العه ــص الم ــل ن ــح وتفعي ــام رقــم 14 لتوضي ــق الع 2000، التعلي
ــة فــي  ــة الصحي ــر خدمــات الرعاي ــق العــام، ال يشــمل الحــق فــي الصحــة توفي ــا لهــذا التعلي ــة. وفًق ــة والثقافي واالجتماعي
الوقــت المناســب فحســب، بــل يشــمل أيًضــا المحــددات األساســية للصحــة، مثــل توفيــر الميــاه النظيفــة الصالحة للشــرب، 
والصــرف الصحــي الكافــي، واإلمــدادات الكافيــة مــن الغــذاء، واألغذيــة المغذيــة اآلمنــة. والســكن اآلمن والظــروف المهنية 

والبيئيــة الصحيــة وتوفيــر التعليــم. وهكــذا فــإن الحــق فــي الصحــة يشــمل أربعــة عناصــر:

8   Universal Declaration of Human Rights Art. 25(1)
9   Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights
10   https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-forms-racial
11   Art. 12 CESR reads: “1- The states party to this covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health. To ensure 

the full exercise of this right, the measures necessary to: 
A- Work to reduce the stillbirth rate and infant mortality rate and ensure the healthy growth of the child 
B- Improving aspects of environmental and industrial health 
C- Prevention of epidemic, endemic and occupational diseases and diseases
D- Creating conditions that would secure medical services and medical care for all in case of illness.” 

)CESCR( الشكل 2: متطلبات الحق في الصحة، العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

التوفر

امكانية الوصول

القبول

الجودة

   يجــب أن يتوفــر قــدر كاف مــن مرافــق الصحــة العامــة ومرافــق الرعايــة الصحيــة والســلع والخدمــات 
والبرامــج

   يجــب أن يســتفيد كل فــرد مــن فــرص الوصــول إلــى المرافــق والســلع والخدمــات الصحيــة، ضمــن 
الواليــة القضائيــة للدولــة الطــرف. وإلمكانيــة الوصــول أربعــة أبعــاد: عــدم التمييــز، وإمكانيــة الوصــول 

المــادي، وإمكانيــة الوصــول االقتصــادي، والوصــول إلــى المعلومــات.

   يجــب أن تحتــرم جميــع المرافــق والســلع والخدمــات األخالقيــات الطبيــة، وأن تكــون مناســبة ثقافًيــا، 
وأن تراعــي متطلبــات النــوع االجتماعــي ودورة الحيــاة.

   يجــب أن تكــون المرافــق والســلع والخدمــات الصحيــة مناســبة علميــًا وطبيــًا وذات نوعيــة جيــدة. 
يفــرض الحــق فــي الصحــة أيًضــا علــى الــدول األطــراف، مثــل جميــع حقــوق اإلنســان، ثالثــة أنــواع مــن 

االلتزامــات:
   االحترام: عدم التدخل في التمتع بالحق في الصحة

   الحماية: أي ضمان بأن األطراف الثالثة )بخالف الدول( ال تعرقل التمتع بالحق في الصحة
   األداء: أي خطوات إيجابية تتخذ إلعمال الحق في الصحة
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وفًقــا للتعليــق العــام، يشــمل الحــق فــي الصحــة أيًضــا "المحتــوى األساســي" المتعلــق بالحــد األدنــى مــن الخدمــات 
المدرجــة فــي الحــق فــي الصحــة. وهــذا يشــمل الرعايــة األوليــة األساســية، والحــد األدنــى مــن كميــات األطعمــة األساســية 

ــة األساســية. ــة الصالحــة للشــرب، واألدوي ــاه النقي ــة، والمي واألطعمــة المغذي

التــزام آخــر مــن الموقعيــن علــى العهــد هــو اعتمــاد وتنفيــذ اســتراتيجية وخطــة عمــل وطنيــة للصحــة العامــة، مــع مراعــاة 
ــاج  ــق األمــر بالصحــة، تحت ــه عندمــا يتعل ــى أن ــدأ اإلعمــال التدريجــي - بمعن ــات الضعيفــة والمهمشــة، فضــاًل عــن مب الفئ

الــدول إلــى المضــي قدمــا بأســرع وتيــرة ممكنــة.

2.1.1 الحق في الصحة لفئات معينة

كمــا أن الحــق فــي الصحــة منصــوص عليــه فــي العديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة األخــرى التــي تنظــم تمتــع مجموعــات 
ــي تحظــر المســاس  ــات جنيــف لعــام 1949 والبروتوكــوالت الملحقــة بهــا، والت ــل اتفاقي ــة بالحــق فــي الصحــة، مث معين
بالســالمة الجســدية أو العقليــة لأشــخاص المحروميــن. مــن حريتهــم. وبالمثــل، تنــص اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال 
التمييــز ضــد المــرأة )CEDAW( فــي المــادة 12 علــى أن )1( تتخــذ الــدول األطــراف جميــع التدابيــر المناســبة للقضــاء علــى 
التمييــز ضــد المــرأة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة مــن أجــل ضمانهــا، علــى أســاس المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة، والحصــول 

علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة، بمــا فــي ذلــك تلــك المتعلقــة بتنظيــم األســرة.

ــدًا  ــن وأفــراد أســرهم وتحدي ــة حقــوق العمــال المهاجري ــة لحماي ــة الدولي ــا االتفاقي مــن المهــم بالنســبة لهــذا البحــث أيًض
فــي المــادة 25، التــي تنــص علــى: يجــب أن يتمتــع العمــال المهاجــرون بمعاملــة ال تقــل تفضيــاًل عــن تلــك التــي تنطبــق 
علــى مواطنــي دولــة العمــل مــن حيــث األجــر ومــن حيــث أجــر العمــل اإلضافــي، وســاعات العمــل، والراحــة األســبوعية، 
وأيــام اإلجــازة المدفوعــة، والســالمة، والصحــة، وإنهــاء عالقــة العمــل، وغيــر ذلــك مــن شــروط العمــل التــي يغطيهــا هــذا 

المصطلــح بموجــب القانــون والممارســة الوطنييــن.

تتطلــب اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة أيًضــا مــن الموقعيــن االعتــراف بحــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي 
التمتــع بأعلــى مســتويات الصحــة دون تمييــز علــى أســاس اإلعاقــة. تتخــذ الــدول األطــراف جميــع التدابيــر المناســبة لضمــان 
حصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى الخدمــات الصحيــة التــي تراعــي الفــروق بيــن الجنســين، بمــا فــي ذلــك خدمــات إعــادة 

التأهيــل الصحــي.

1.2.2 تصديق األردن على بروتوكوالت الحقوق الصحية الدولية

بينمــا تؤســس البروتوكــوالت المذكــورة أعــاله الحقــوق فــي الصحــة ضمــن القانــون الدولــي، فــإن إنفــاذ عــدد مــن هــذه 
الحقــوق يعتمــد علــى تصديــق الدولــة. صــادق األردن علــى جميــع البروتوكــوالت باســتثناء اتفاقيــة حمايــة حقــوق العمــال 

المهاجريــن وأفــراد أســرهم.
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حالة تصديق األردنالبروتوكول

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )المادة 12(

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(

اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

ــا داخــل األردن. ومــع ذلــك، بمــا أن اتفاقيــة حمايــة  جميــع البروتوكــوالت التــي تــم التصديــق عليهــا واجبــة التنفيــذ قانوًن
حقــوق العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم لــم يتــم التصديــق عليهــا، فــإن أحــكام هــذا البروتوكــول ال تمتــد لتشــمل العمــال 
المهاجريــن داخــل األردن. قــد يمثــل هــذا تحدًيــا كبيــًرا داخــل قطــاع المالبــس علــى وجــه التحديــد، حيــث غالبيــة العمــال هــم 

عمــال مهاجــرون.

عــالوة علــى ذلــك، صــادق األردن علــى العديــد مــن المعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق العمــال المهاجريــن 
والمواطنيــن. كمــا صادقــت علــى العديــد مــن اتفاقيــات العمــل الدوليــة مثــل اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال العمــل 
الجبــري أو اإلجبــاري والقضــاء علــى التمييــز فيمــا يتعلــق بالتوظيــف والمهــن. ومــن بيــن 25 اتفاقيــة، تــم نشــر 14 اتفاقيــة 
ــدة  ــم ُتنشــر فــي الجري ــي ل ــك الت ــى تل ــة، حت ــا األردني ــرارات المحكمــة العلي ــا لق ــدة الرســمية. وفًق ــة فــي الجري عمــل دولي

الرســمية، لكــن صادقــت عليهــا الحكومــة تصبــح جــزًءا مــن القانــون األردنــي بشــكل افتراضــي بعــد شــهر مــن التصديــق.

2.1.3 قانون العمل األردني واللوائح الخاصة بصحة العمال

ــة  ــة الصحي ــاول موضــوع الرعاي ــة تتن ــا تفصيلي ــون الصحــة العامــة نصوًص ــون العمــل أو قان بشــكل عــام، ال يتضمــن قان
ــون الصحــة العامــة  ــة لحقــوق اإلنســان. يناقــش قان ــد الدولي ــر والقواع ــا للمعايي ــن فــي المنشــآت وفًق ــة للعاملي والبدني
ــا خاصــة بالرعايــة الصحيــة للعامليــن. علــى ســبيل  الرعايــة الصحيــة الوقائيــة والســالمة المهنيــة ولكنــه ال يتضمــن أحكاًم
ــة صحــة العمــالء، مثــل ســالمة الغــذاء المناســبة فــي مؤسســات المطاعــم،  ــى حماي ــا إل ــر عموًم ــال، تهــدف المعايي المث
ولكنهــا ال تأخــذ فــي الحســبان توفيــر خدمــات الرعايــة الصحيــة للعامليــن داخــل هــذه المؤسســات. حتــى فــي حالــة وجــود 

تشــريع، فــإن القانــون ليــس شــاماًل.

يحمــي الدســتور األردنــي وقانــون العمــل حقــوق العامــل فــي مجــاالت الســالمة والصحــة المهنيــة. توفــر المــواد 78 و 79 و 
80 و 84 و 85 مــن قانــون العمــل األردنــي وكذلــك الدســتور األردنــي 12، الفصــل الثانــي، المــادة 23  13، األســاس القانونــي 
للمرجــع القانونــي الوطنــي. تماشــًيا مــع االتفاقيــات الدوليــة، يفصــل الدســتور التزامــات الدولــة تجــاه المواطنيــن، ويوفــر 
قانــون العمــل إرشــادات محــددة حــول متطلبــات منــع المخاطــر المتعلقــة بالســالمة والصحــة المهنيتيــن. بنــاًء علــى األحــكام 
العامــة لقانــون العمــل، يضمــن أصحــاب العمــل الصحــة والســالمة المهنيــة للعمــال، بمــن فيهــم الوافــدون. علــى الرغــم 

12   Jordanian Labor Law. Available at: https://ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/45676/84920/F-1672011876/JOR45676%20Eng.pdf 
13     Jordanian Constitution. Available at: http://parliament.jo/en/node/150#ch2 
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مــن وجــود مســؤولية واضحــة علــى الجانــب الحكومــي والمؤسســة، فــإن نطــاق المخاطــر وطــرق الوقايــة منهــا واالســتجابة 
لهــا مفتوحــة للتفســير.

ــا  كمــا يتطلــب القانــون الداخلــي رقــم 42 لســنة 1998 بشــأن الرعايــة الوقائيــة والعالجيــة للعامليــن فــي المنشــآت تحديًث
لتتوافــق مــع االحتياجــات الناشــئة للعمــال والمواثيــق الدوليــة. تكــون هــذه الالئحــة فــي بعــض األحيــان غيــر واضحــة 
ــر مــن 50 عامــاًل، فإنهــا تشــير بشــكل  ــات أصحــاب العمــل إذا قامــوا بتوظيــف أكث وغامضــة: فــي حيــن أنهــا تحــدد واجب
أساســي إلــى الصحــة والســالمة المهنيــة وليــس الحــق فــي الصحــة بمعنــاه العــام. الالئحــة ليســت تفصيليــة وتفســيرية 
وتنــص فقــط علــى ضــرورة وجــود عيــادة وطبيــب وممــرض/ة ومســعف، والحــد األدنــى مــن المعــدات لعيــادة الطــوارئ. 
كمــا ينــص القانــون علــى أن صاحــب العمــل ليــس ملزًمــا فقــط بالحمايــة ولكــن أيًضــا بإبــالغ العامــل بالمخاطــر المتعلقــة 

بالوظيفــة.

الوحدة الطبية ممرض طبيب بدوام كامل طبيب بدوام جزئي عدد العمال

1 1 - 1 100-50

1 2 1 - 500-101

1 3 2 - 1001-500

1 4 3 - أكثر من 1001

 الجدول 3: متطلبات كادر الرعاية الطبية بالمنشآت حسب اللوائح الخاصة بالرعاية الوقائية والعالجية للعاملين 
   بالمنشآت رقم 42 لسنة 1998

ومــع ذلــك، فــإن الخدمــات التــي يجــب تقديمهــا ليســت واضحــة تماًمــا، فهــي تعكــس إجــراءات اإلســعافات األوليــة 
النموذجيــة. وبهــذا المعنــى، فــإن القــرار بشــأن أدوات ومعــدات اإلســعافات األوليــة للعمــال فــي المؤسســات لعــام 1997 
وقــرار الوزيــر بشــأن نمــوذج االمتحــان الــدوري لعــام 2002 يقــدم بعــض اإلرشــادات. يجــب علــى أصحــاب العمــل توفيــر 
أدوات ومعــدات اإلســعافات األوليــة للعامليــن فــي مــكان العمــل حســب طبيعــة العمــل وعــدد العمــال. يجــب حفظهــا فــي 

صنــدوق يكــون مرئًيــا وآمًنــا ويجــب أن يكــون فــي متنــاول العمــال ويتضمــن:

أدوية لتخفيض الحمى ومسكنات لألم ومرهم للحروق )فازلين(  
شاش قطني وشريط الصق للشاش ومساعدات الضمادات بأحجام مختلفة  

كحول فرك / مطهر، هيدروجين لتنظيف الجروح، يود، شرائط مثلثة  
عبوة ومالقط ومقص وقفازات.  

فــي الوقــت نفســه، ال تنــص الالئحــة علــى إعطــاء األدويــة األخــرى، ممــا يجعــل إدارة هــذه األدويــة غيــر قانونيــة ومهمــة 
فــرق اإلســعاف واألخصائييــن األطبــاء الخارجييــن. وذلــك، يفتــح المجــال ألســئلة أخــرى مثــل تغطيــة النقــل للمرضــى إلــى 
العيــادات الخارجيــة، وتغطيــة تكاليــف العــالج خــارج العيــادات الداخليــة، بمــا فــي ذلــك اإلقامــة فــي المستشــفى طــوال 

الليــل والعمليــات المكلفــة.
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وهــذا يمثــل فجــوة قانونيــة كبيــرة داخــل القوانيــن الوطنيــة األردنيــة ويضعــف الموقــف التفاوضــي للعمال الذيــن يحاولون 
تأميــن حقــوق الرعايــة الصحيــة فــي مــكان العمــل. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن تطبيــق هــذه القوانيــن والمتطلبــات ضعيــف. 
يواجــه أصحــاب العمــل عقوبــات تتــراوح بيــن 50 و 100 دينــار عنــد عــدم االمتثــال لمثــل هــذه القوانيــن 14، والتــي مقارنــة 

بتكاليــف إدارة وحــدة طبيــة ورواتــب الطاقــم الطبــي قــد تكــون باألحــرى حافــزا للمنشــأت.

 2.2 الحق في الصحة ضمن اتفاقية المفاوضة الجماعية في قطاع المالبس

اإلطــار القانونــي األساســي، وربمــا األهــم، هــو اتفاقيــة المفاوضــة الجماعيــة الموقعــة بيــن جمعيــة مصــدري المالبــس 
 ،)AOFWG( وجمعيــة أصحــاب المصانــع وورش العمــل والمالبــس ،)J-GATE( واإلكسســوارات والمنســوجات األردنيــة
والنقابــة العامــة للعامليــن فــي صناعــة النســيج والمالبــس )GTUWTGCI( فــي 21 نوفمبــر 2019. يتضمــن العقــد العديــد 
مــن األحــكام المتعلقــة بخدمــات الرعايــة الصحيــة التــي ســيتم تقديمهــا داخــل المصانــع )المادتــان 10 و 11(، والتــي تحــدد 
ــة ألصحــاب العمــل. يتــم تضميــن هــذه أيًضــا فــي العقــود الموقعــة مــن قبــل  ــادات وااللتزامــات الصحي ــات العي متطلب
ــة  ــر مطلوب ــة غي ــة إضافي ــة صحي ــن يتلقــون خدمــات رعاي ــن، لكــن العمــال المهاجري ــن والعمــال المهاجري كل مــن األردنيي
لأردنييــن، بمــا فــي ذلــك الرعايــة خــالل ســاعات العمــل مجاًنــا. إذا احتــاج العمــال المهاجــرون إلــى خدمــات رعايــة صحيــة مــن 
خــارج العيــادة، يتعيــن علــى المصانــع دفــع التكاليــف التــي تكبدتهــا بموجــب قانــون مكافحــة اإلرهــاب - وهــذا مهــم بشــكل 
خــاص للعمــال المهاجريــن، حيــث ال يمكنهــم دائًمــا الحصــول علــى التأميــن الصحــي أثنــاء إقامتهــم فــي المصانــع األردنيــة.
فيمــا يتعلــق بالحــق فــي الصحــة، فــإن االتفاقيــات الموقعــة ال تخلــق ســوى القليــل مــن المواصفــات للقوانيــن األردنيــة 
المعمــول بهــا للخدمــات المحــددة، والتــي يجــب توفيرهــا داخــل العيــادات. حــددت المراجعــة القانونيــة للوثائــق أوجــه 

القصــور التاليــة:

هنــاك غمــوض فيمــا يتعلــق باإلطــار الزمنــي الــذي ينبغــي تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة فيــه ضمــن اتفاقيــة    
المفاوضــة الجماعيــة )CBA(. يقتصــر الوقــت الــذي تلتــزم فيــه المصانــع بتقديــم الرعايــة بســاعات العمــل، أي ال 
يحــق للعامــل الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة قبــل وبعــد ســاعات العمــل الرســمية. هــذا ينتهــك معاييــر الحــق فــي 

الصحــة الخاصــة بالتوافــر وإمكانيــة الوصــول والجــودة فــي الخدمــات الصحيــة المقدمــة.

العقــد الجماعــي والعقــود الموحــدة ال تراعــي المعيــار الــذي يحــدد عــدد الــكادر الطبــي فــي العيــادة التــي تقــدم الرعايــة   
الصحيــة يتناســب مــع عــدد العامليــن بالمنشــأة )المصنــع( وفــق معيــار تقديــم الرعايــة الطبيــة المعقولــة والمقبولــة 
والخدمــة والالئحــة 42. كمــا أنهــا ال تحــدد مــا إذا كان يجــب علــى هــؤالء المهنييــن البقــاء فــي العيــادة خــالل ســاعات 

. فتحها

  يجــب التنويــه إلــى أن العيــادات الطبيــة بالمنشــآت الصناعيــة يفتــرض أن تراعــي طبيعــة التخصــص الطبــي لــكل 
منهــا حســب طبيعــة المهنــة التــي يمارســها النشــاط الصناعــي وليــس فقــط وجــود طبيــب عــام. يجــب أن يؤخــذ 
فــي االعتبــار التأثيــر علــى الصحــة العامــة )مثــل الضوضــاء واالهتــزاز واضطــراب الصــوت( عنــد تحديــد مــدى مالءمــة 
معــدات العيــادة بأجهــزة فحــص الســمع أو األجهــزة الطبيــة واألدويــة لعــالج األمــراض المرتبطــة بهــا أو التخفيــف 

مــن حدتهــا.

14   Labor Code Article 139
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اآلليــة المذكــورة فــي البنــد 11 ال تأخــذ بعيــن االعتبــار النــوع االجتماعــي والخصائــص الثقافيــة والعــادات المجتمعيــة   
واالختالفــات والتنــوع. فهــو ال يعكــس االحتياجــات االجتماعيــة والطبيــة المتباينــة للســكان الذكــور واإلنــاث، فضــاًل 
ــة مــن متخصــص مــن نفــس الجنــس إذا كان هــذا  عــن ضمــان أن الرجــال والنســاء يمكنهــم تلقــي خدمــات الرعاي
هــو أكثــر مــا يريحهــم. ال يوجــد ذكــر لضــرورة تقديــم الرعايــة بلغــة مفهومــة للعمــال، لكــن يجــب مالحظــة أن قانــون 

العمــل األردنــي مقيــد عندمــا يتعلــق األمــر بتعييــن موظفيــن طبييــن غيــر أردنييــن.

ال تتنــاول االتفاقيــة الجماعيــة والعقــود القياســية متطلبــات ســرية البيانــات الطبيــة للعامليــن وضــرورة حمايــة   
الشــخصية. وبياناتهــم  خصوصيتهــم 

فــي حيــن أن وجــود اتفاقيــة  المفاوضــة الجماعيــة )CBA( فــي حــد ذاتــه يعــد إنجــاًزا، إال أنــه ال يــزال بحاجــة إلــى إعــادة النظــر 
فيــه لالمتثــال للمعاييــر الدوليــة للرعايــة الصحيــة للعمــال، والتــي تــدور حــول "توفيــر حالــة مــن الســالمة الجســدية والنفســية 
واالجتماعيــة الكاملــة، وليــس فقــط الغيــاب. المــرض أو اإلعاقــة ". إن معظــم أحــكام االتفاقيــة حتــى اآلن إجرائيــة وتــدور 
ــة مــن المؤشــرات المناســبة للحــق فــي الصحــة وخدمــات  ــي فهــي خالي ــة مــن المــرض، وبالتال ــة اإلغاث ــر حال حــول توفي
الرعايــة الصحيــة. وبالتالــي، فــإن االتفــاق الجماعــي يحتــاج إلــى إعــادة زيــارة وتدويــن بطريقــة مفصلــة توضــح وتلبــي الحاجــة 
الحقيقيــة مقابــل التنفيــذ وتتــرك انطباًعــا واقعًيــا لــدى العمــال عــن تمتعهــم بالحــق فــي الصحــة والرعايــة الصحيــة ويلبــي 

الحــد األدنــى مــن الحــدود مــن هــذا الحــق وفــق المعاييــر الدوليــة وكذلــك القانــون األردنــي.
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يفحــص هــذا القســم نتائــج المقابــالت ومناقشــات المجموعــات المركــزة وقوائــم فحــص التفتيــش فــي إطــار معاييــر رعايــة 
الجــودة لمنظمــة الصحــة العالميــة.

ــة المقدمــة،  ــع فيمــا يتعلــق بجــودة الخدمــات الصحي ــر المصان ــردود عب ــرة فــي ال ــات كبي ــاك تباين بشــكل عــام، كانــت هن
حيــث أفــاد بعــض المشــاركين فــي المناقشــة بالرضــا التــام عــن بيئــة العمــل وجــودة خدمــات الرعايــة الصحيــة، بينمــا أفــاد 
ــى هــذا التفــاوت مــن خــالل الجنســية، حيــث قــدم شــارك العمــال  ــة. كمــا تجل ــأن الظــروف كانــت ســيئة للغاي آخــرون ب
المهاجــرون تجاربهــم اإليجابيــة. والســبب فــي ذلــك: أواًل، يتــم توفيــر تأميــن صحــي للعمــال المهاجريــن لزيــارة العيــادات 
الحكوميــة تحــت اتفاقيــة  المفاوضــة الجماعيــة )CBA(، فــي حيــن أن العمــال األردنييــن ليســوا كذلــك. علــى هــذا النحــو، 
فــإن اإلحالــة إلــى مقدمــي الرعايــة الخارجييــن، وهــي ممارســة شــائعة فــي عيــادات المصانــع، ليســت وســيلة فعالــة لرعايــة 
ــى  ــان تحمــل النفقــات الشــخصية المرتبطــة بالحصــول عل ــر مــن األحي ــن ال يســتطيعون فــي كثي ــن، الذي العمــال األردنيي
الرعايــة الصحيــة غيــر المؤمــن عليهــا. قــد يكــون ســبب آخــر هــو شــعور المهاجريــن بعــدم االرتيــاح عنــد التحــدث بصراحــة عــن 
تجاربهــم: علــى ســبيل المثــال، أشــار أحــد المترجميــن فــي مناقشــة جماعيــة مركــزة مــع المهاجريــن إلــى أن المشــاركين بــدوا 

متوتريــن أو خائفيــن. أخيــًرا، قــد يكــون لــدى األردنييــن أيًضــا معاييــر أعلــى لخدمــات الرعايــة مــن المهاجريــن.

كان هنــاك أيًضــا العديــد مــن المخــاوف غيــر المتعلقــة بالصحــة التــي أثارهــا المشــاركون فيمــا يتعلــق بســالمة بيئــة 
عملهــم، بمــا فــي ذلــك بعــض االنتهــاكات الخطيــرة جــًدا لحقوقهــم داخــل قانــون العمــل األردنــي وكذلــك وفًقــا التفاقيــة 
المفاوضــة الجماعيــة. يتــم الكشــف عــن هــذه التفاصيــل فــي الفصــل التالــي، الــذي يقيــم امتثــال الرعايــة الصحيــة المقدمــة 

فــي العيــادات التفاقيــة المفاوضــة الجماعيــة والمعاييــر القانونيــة األخــرى.

 3.1 هل خدمات الرعاية الصحية فعالة وكفؤة؟

3.1.1 تقديم الخدمات

 3. جودة الرعاية

كمــا ذكــر أعــاله، يعتمــد عــدد الكــوادر الطبيــة المطلوبــة فــي 
المصانــع علــى عــدد العامليــن فــي المصانــع. مــن بيــن 77 
مصنعــًا تــم تقييمهــا أثنــاء جمــع البيانــات مــن أجــل التقريــر 
حوالــي  امتثــل   ،2022 لعــام  األفضــل  للعمــل  الســنوي 
نصــف 15 المصانــع فقــط للعــدد المطلــوب مــن األطبــاء 
وفًقــا للقانــون، وكانــت العيــادات الصحيــة موجــودة فــي 

ــد الحاجــة. ــب عن الغال

ــادة هــي تلــك  ــدة المتوفــرة فــي العي الخدمــات الوحي
ــزل. التــي يمكننــي الحصــول عليهــا فــي المن

عاملة أردنية

وأكــدت النتائــج المســتخلصة مــن اختبــارات قائمــة المراجعــة ومناقشــات مجموعــات التركيــز أن الخدمــات المقدمــة فــي 
العيــادات ضئيلــة، ولكــن أيًضــا ال يــزال هنــاك فــرق كبيــر فــي تقديــم الخدمــات بيــن المصانــع. خــالل مقابلــة مــع طاقــم 
ــك، تعتمــد الحزمــة  ــداًل مــن ذل ــادات؛ ب ــا فــي العي ــم تقديمه ــا" قياســية يت ــة دني ــه ال توجــد "حزمــة رعاي ــن أن ــادة، تبي العي
المقدمــة علــى الخدمــات التــي الحاجــة إليهــا شــديدة، مثــل عالجــات التعــب واالرهــاق وإصابــات العمل البســيطة واألمراض 

الشــائعة.

15   41 out of 77. Detailed underlying data provided by Better Work Jordan based on the “Better Work Jordan Annual Report 2022: An Industry and Compliance Review”, 14 
April 2022.
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وفــي ظــل عــدم توفــر حزمــة الرعايــة الدنيــا، ال تســتطيع 
العيــادات بشــكل عــام االســتجابة لبعــض حــاالت الطــوارئ 
األكثــر أهميــة. علــى ســبيل المثــال، مــن بيــن 12 حالــة طارئــة 
شــائعة حددهــا الخبــراء األطبــاء، قدمــت عيــادة واحــدة فقــط 
الوحيــدة  الطارئــة  العالجــات  النصــف.  العــالج ألكثــر مــن 
الشــائعة التــي قدمتهــا جميــع العيــادات كانــت إلصابــات 
العمــل، مثــل الجــروح. يتماشــى هــذا مــع نتائــج مناقشــات 
مجموعــات التركيــز، حيــث أفــاد المشــاركون بــأن العالجــات 
األكثــر شــيوًعا التــي تلقوهــا فــي العيــادة هــي المســكنات / 

16   KIIs with J-GATE, Trade Union representative 
17   “Detailed underlying data provided by Better Work Jordan based on the “Better Work Jordan Annual Report 2022: An Industry and Compliance Review,” 14 April 2022.

مثــل  األساســية،  الخدمــات  عــادة  العيــادة  تقــدم 
المســكنات وطــب المعــدة، أو توفيــر مــكان للراحــة إذا 
شــعرنا بالمــرض. إذا كان هنــاك أي مشــاكل أكبــر، يتــم 

ــى المستشــفى. إرســالنا إل
 عامل هندي

الضمــادات. وصــرح المشــاركون مــن معظــم المصانــع أنــه تمــت إحالــة أي حالــة "خطيــرة" أخــرى إلــى مستشــفى خارجــي 
أو مركــز صحــي. ومــن المهــم أن نالحــظ أن هــذا قــد ال يكــون بســبب نقــص المــوارد فــي العيــادات الصحيــة: كمــا أشــار 
أحــد أطبــاء العيــادة، حيــث أن مقيــد مــن قبــل وزارة الصحــة فــي الخدمــات التــي يمكنــه تقديمهــا كممــارس عــام. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، يتماشــى ذلــك مــع الالئحــة 42، التــي تقتصــر بشــكل أساســي علــى تقديــم خدمــات اإلســعافات األوليــة فــي 

ــادات. العي

كمــا هــو مذكــور فــي مقابــالت المخبريــن الرئيســيين مــع ممثــل نقابــة عمــال النســيج وكذلــك منظمــة أصحــاب العمــل، 
فــإن القانــون يتطلــب فحًصــا كامــاًل للعمــال قبــل أن يبــدأوا العمــل فــي المصانــع، ووفًقــا لممثــل النقابــة حتــى مــن قبــل 
المتخصصيــن مــن الخــارج. العيــادات ]ليــس مــن قبــل طبيــب المصنــع[ 16 . فــي الواقــع، وجــد تقييــم داخلــي أجــراه برنامــج  
برنامــج عمــل افضــل 17 أنــه مــن بيــن 77 مصنًعــا، بــدا أن 12 مصنًعــا فقــط غيــر ممتثلــة لهــذا المطلــب. وبالرغــم مــن ذلــك 

أفــادت مناقشــات مجموعــات التركيــز عــن وجــود نقــص فــي الفحــص.

وفــي تقييــم برنامــج عمــل افضــل ، أقــرت إدارات المصانــع التــي لــم تقــدم الفحــص بهــذه المشــكلة وأنهــا ســوف تضــع 
تدابيــر لتحســين ذلــك. بالرغــم أنــه أشــار ممثــل النقابــة، أنــه يلــزم إجــراء تقييــم أولــي وســنوي لمالءمــة العمــال األجانــب 
مــن أجــل تجديــد تصريــح عملهــم. كمــا أشــار الممثــل نفســه إلــى أن العمــال المهاجريــن مطالبــون بإبــراز شــهادة لياقــة مــن 
ــادة الفحــص فــي األردن، ال ســيما بســبب انتشــار األمــراض  ــم إع ــن عليه ــن يتعي ــى األردن، لك ــل القــدوم إل وطنهــم قب
المعديــة. ومــن الممكــن أن يكــون ســبب عــدم اخبــار المشــاركون فــي مجموعــات التركيــز الميســرين عــن التقييــم الطبــي 
األولــي، بســبب إجــراؤه بواســطة أطبــاء خــارج العيــادات، حيــث تــم ســؤالهم بشــكل مباشــر عــن دور العيــادات الصحيــة فــي 
الموقــع. لذلــك، يجــب علــى أصحــاب العالقــة مراقبــة هــذه المشــكلة عــن قــرب للتأكــد مــن فحــص جميــع العمــال وفًقــا 

للقانــون - ســواء كان ذلــك مــن قبــل أطبــاء المصنــع أو المتخصصيــن الخارجييــن.

قدمــت العيــادات بعــض خدمــات تعزيــز الصحــة: جميــع العيــادات قدمــت المشــورة الصحيــة والتدريــب / التثقيــف حــول 
الســالمة المهنيــة. قدمــت بعــض العيــادات خدمــات الفحــص، مثــل فحوصــات ارتفــاع ضغــط الــدم والســكري. علــى ســبيل 
ــدم  ــا لفحــص ارتفــاع ضغــط ال ــع أنهــم خضعــوا جميًع ــال، الحــظ العمــال الذكــور مــن بنغالديــش فــي احــدى المصان المث
فــي األشــهر الثالثــة الماضيــة مــن قبــل فريــق الصحــة فــي عيــادة المصنــع. وتــم توفيــر هــذه الفحوصــات لجميــع العمــال. 
ــا. ومــع ذلــك، كانــت  وبالمثــل، كانــت اختبــارات الــدم واختبــارات الســكر متاحــة للعامليــن فــي مصنــع فــي الضليــل مجاًن
ــة  ــة، مــع القليــل مــن الجلســات اإلعالمي ــة علــى الصحــة والســالمة المهني ــة مقتصــرة للغاي جلســات المعلومــات الصحي
األخــرى التــي يتــم إجراؤهــا وبالتأكيــد لــم تكــن تحــدث بشــكل منتظــم. لــم يتــم العثــور علــى جلســات معلومــات متعلقــة 
بالصحــة العقليــة يتــم إجراؤهــا مــن قبــل عيــادات المصانــع، علــى الرغــم مــن أنــه مــن الممكــن أن تقــوم المصانــع بتوظيــف 

خبــراء خارجييــن إلجــراء هــذه الجلســات، ألنهــا مــن متطلبــات اتفاقيــة المفاوضــة الجماعيــة.
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كمــا هــو موضــح أدنــاه، فــإن القــدرة علــى توفيــر العــالج القياســي لهــذه الحــاالت محــدودة بســبب نقــص المعــدات 
ــة مــرض  ــادات لديهــا بالفعــل خدمــات مراقب ــة، فــإن العي ــر المعدي المتاحــة فــي المرافــق. بالنســبة لحــاالت األمــراض غي
الســكري وارتفــاع ضغــط الــدم. كمــا أن معظــم العيــادات لديهــا بروتوكــوالت مكتوبــة لمعالجــة محــاوالت االنتحــار والميــول 
االنتحاريــة، علــى الرغــم مــن أن هــذا يتضمــن فــي المقــام األول اإلحالــة إلــى مستشــفى خارجــي أو متخصــص، وال يمكــن 
التحقــق منهــا إذا تــم تنفيــذ هــذه السياســات بالفعــل 18، كانــت األمــراض المعديــة الوحيــدة التــي تــم عالجهــا فــي العيــادات 

هــي التهابــات الجهــاز التنفســي.

لــم يتــم توفيــر العنايــة باألســنان مــن قبــل أي عيــادة، كمــا لــم تقــدم أي عيــادة معلومــات صحيــة فيمــا يتعلــق بنظافــة 
األســنان والعنايــة بالفــم. ذكــر مــدراء مصنــع فــي احــدى المصانــع أن هــذه أحــد التحديــات الرئيســية التــي يواجههــا العمــال 
فيمــا يتعلــق بالرعايــة الصحيــة، حيــث يصعــب توفيــر هــذه الخدمــات داخــل نظــام المصنــع وغالًبــا مــا ال يتــم تضمينهــا فــي 
حــزم الرعايــة الصحيــة المقدمــة فــي المستشــفيات والعيــادات الحكوميــة الخارجيــة التــي توجــد شــراكة بينهــم. وبالمثــل، لــم 

تقــدم أي عيــادات أي شــكل مــن أشــكال خدمــات الصحــة اإلنجابيــة، أو رعايــة مــا قبــل الــوالدة، أو مــا بعــد الــوالدة.

بشــكل عــام، فــإن الشــراكة بيــن العيــادات الصحيــة فــي المصنــع والمستشــفيات فــي المنطقــة المجــاورة كان ينظــر إليهــا 
ــع، كشــفوا أنهــم شــعروا  ــل مــن إدارة المصن ــة مــع ممث ــع أصحــاب المصلحــة. فــي مقابل ــل جمي ــي مــن قب بشــكل إيجاب
ــر شــمواًل للعمــال،  ــة أفضــل وأكث ــة صحي ــم خدمــات رعاي ــي يمكنهــم تقدي ــه مــن خــالل الشــراكة مــع مستشــفى محل أن
وأيًضــا فــي بعــض األوقــات التــي لــم يتــم فيهــا فتــح العيــادة الصحيــة فــي المصنــع. كمــا أشــاروا إلــى أن "أولئــك الذيــن 
يقيمــون فــي المصنــع قــد يكــون لديهــم احتياجــات صحيــة علــى مــدار الســاعة طــوال أيــام األســبوع وليــس فقــط خــالل 
ــة مــع شــراكات المستشــفيات مــن قبــل جمعيــة مصــدري المالبــس  ــة مماثل ــة إيجابي ســاعات العمــل". 19 لوحظــت تجرب

ــك العمــال.  ــة عمــال النســيج وكذل ــة )J-GATE( ونقاب واإلكسســوارات والمنســوجات األردني

وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن تقديــم خدمــات المستشــفيات هــذه امتــد فــي الغالــب إلــى العمــال المهاجريــن، حيــث ال يتــم 
تغطيــة العمــال األردنييــن بشــكل عــام. وروى ممثــل جمعيــة مصــدري المالبــس واإلكسســوارات والمنســوجات األردنيــة 
)J-GATE(  أن عمليــات العمــال المهاجريــن، حتــى لــو كانــت باهظــة الثمــن، تغطيهــا المصانــع، وفــي بعــض الحــاالت، يتــم 
تعويــض العمــال حتــى عــن الخضــوع للعــالج الطبــي فــي بلدانهــم األصليــة. وكمــا اشــار العديــد مــن العامليــن األردنييــن 
فــي مجموعــات النقــاش المركــزة وممثلــي االتحــاد والنقابــة، فــإن التأميــن الصحــي لأردنييــن الــذي يغطــي جميــع احتياجات 
الرعايــة الصحيــة ليــس شــاماًل حتــى اآلن. وأشــار ممثــل النقابــة إلــى التحديــات الماليــة التــي تواجــه المصانــع فــي توفيــر 
تأميــن صحــي شــامل للعامليــن األردنييــن بســبب الزيــادة فــي عــدد الموظفيــن وبالتالــي تكاليــف اإلنتــاج التــي قــد يجلبهــا 
ذلــك، ممــا يثنــي المشــترين عــن الشــراء مــن المصانــع األردنيــة. ســتتم مناقشــة التناقــض بيــن خدمــات الرعايــة الصحيــة 

المقدمــة للعمــال األردنييــن والمهاجريــن فــي هــذا التقريــر.

توافر األدوات والمعدات األساسية

ــر.  ــد كبي ــى ح ــل إل ــكان العم ــة فــي م ــادات الصحي ــي العي ــة ف ــي 42 مــن إعطــاء األدوي ــون الداخل ــد القان بشــكل عــام، يح
وبالرغــم مــن ذلــك، كان لــدى معظــم العيــادات الصحيــة التــي تمــت زيارتهــا أدويــة متوفــرة لعــالج مرضاهــم. هــذا فــي حــد 
ذاتــه يظهــر بالفعــل الغمــوض فيمــا يتعلــق بالمتطلبــات التــي يتعيــن علــى العيــادات الصحيــة توفيرهــا للعمــال. فــي حيــن 
أن إدارة األدويــة قــد ال تمتثــل لالئحــة 42، إال أنهــا توســع عــروض الخدمــات للعمــال، وال ســيما أولئــك الذيــن ليــس لديهــم 

تأميــن صحــي.

18   Quality Assurance Visist Checklist results 
19   Interview with a representative from factory management.
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 وعنــد تقييــم األدويــة التــي كانــت العيــادات قــادرة علــى 
التــي  العيــادات  فــي  تواجــد  المتوســط،  فــي  توفيرهــا، 
تمــت مراجعتهــا فقــط مــا بيــن %10 - %30 مــن األدويــة 
التــي تــم تحديدهــا علــى أنهــا ضروريــة مــن خــالل استشــارة 
األطبــاء. ويشــمل ذلــك حقــن األدريناليــن، مثــل إبينفريــن 
)أي أقــالم إيبــي(، المســتخدمة لعــالج صدمــة الحساســية 
الطــوارئ.  لحــاالت  الشــديدة  التحسســية  الفعــل  وردود 
عيــادة واحــدة فقــط تواجــد فيهــا أكثــر مــن نصــف األدويــة 
ــم  ــل، ل ــراء المســتقلون. وبالمث األساســية كمــا حددهــا الخب
يتــم توفيــر األدويــة الشــائعة األخــرى لحــاالت الطــوارئ، 
مثــل الهيدروكورتيــزون، مــن قبــل أي مــن العيــادات. حتــى 

عليهــا  يجــب  الســكري.  بــداء  مصابــة  زمالتــي  أحــد 
إحضــار إبــرة األنســولين معهــا، وفــي حالــة اإلصابــة 
العيــادة  إلــى  تذهــب  أن  يجــب  الســكري،  بنوبــة 
وتأخذهــا بمفردهــا دون مســاعدة الممرضــة. كمــا ال 
توجــد ثالجــة لهــا لالحتفــاظ بإبرتهــا بالداخــل؛ تضعــه 

فــي وعــاء مــاء بــارد وتأمــل أال يفســد.
عاملة أردنية

ــة البســيطة  ــدول واألدوي ــر "البن ــم توفي ــه ت ــادة الحظــوا أن ــن خدمــات العي ــام ع ــن بشــكل ع ــوا راضي ــن كان ــن الذي العاملي
فقــط" عامــل مــن بنغالديــش. هــذا يعنــي أن معظــم العيــادات التــي خضعــت للدراســة ال تمتثــل لمتطلبــات القانــون بعــدم 
إدارة الــدواء. يشــير هــذا إلــى مشــكلة شــائعة ســتظهر مــرة أخــرى خــالل الدراســة: تصــورات وتفســيرات مختلفــة للقواعــد 

ــع. ــة فــي المصان ــادات الصحي ــدور العي ــق ب ــا يتعل ــا فيم ــح المعمــول به واللوائ

ــال،  ــى ســبيل المث ــى المعــدات األساســية. عل ــر إل ــت تفتق ــادات كان ــر أن معظــم العي ــراءة قائمــة التحقــق، يظه ــد ق وعن
عيــادة واحــدة فقــط بهــا علبــة طــوارئ تحتــوي علــى حقــن طارئــة )مثــل األدويــة المذكــورة أعــاله(. يوجــد فــي عيادتيــن فقــط 
ثالجــات / مجمــدات. ولهــذا آثــار يمكــن إثباتهــا فيمــا يتعلــق بالحفــاظ علــى األدويــة التــي يعتمــد عليهــا المصابــون بأمــراض 
مزمنــة. علــى ســبيل المثــال، الحظــت إحــدى المشــاركات فــي مجموعــة التركيــز أن العيــادة فــي مصنعهــا ال يوجــد فيهــا 
مــكان لزميلــة مصابــة بمــرض الســكري لتخزيــن األنســولين بأمــان، والــذي يجــب تبريــده. وبالتالــي، فــي حيــن أن العيــادات 
قــد تقــدم خدمــات الفحــص مثــل مراقبــة مــرض الســكري، فإنهــا تفتقــر إلــى المعــدات الالزمــة لعــالج هــذه الحــاالت فــي 

حالــة الطــوارئ الفعليــة.

ــال، أشــارت  ــادة. علــى ســبيل المث ــات الرئيســية التــي الحظهــا طاقــم العي كانــت المعــدات المحــدودة واحــدة مــن التحدي
إحــدى الممرضــات إلــى أنــه بينمــا كان المصنــع عــادًة قــادًرا علــى توفيــر المعــدات المطلوبــة، كانــت هنــاك بعــض القيــود: 
"بعــض الخدمــات، مثــل اإلبــر ومخططــات القلــب وغيرهــا، غيــر متوفــرة. بالتأكيــد، إذا تــم توفيــر هــذه الخدمــات، فســتكون 
خدمــة الرعايــة الصحيــة مثاليــة ". )مقابلــة مــع ممرضــة.( قامــت نفــس الممرضــة بتقييــم جــودة العيــادة التــي عملــت بهــا 
لتكــون 10/7، ولزيــادة هــذه الجــودة، ســتحتاج العيــادة إلــى مقيــاس الجلوكــوز لقيــاس مســتويات الســكر فــي الــدم أيًضــا. 

كمقيــاس O2 لقيــاس مســتويات األكســجين فــي الــدم.

باإلضافــة إلــى ذلــك، مــن خــالل قائمــة التحقــق تــم مالحظــة ان العيــادات غيــر قــادرة علــى نطــاق واســع مــن اســتيعاب 
أي نــوع مــن حــاالت الطــوارئ. وبحســب الخبيــر الطبــي المســتقل، "يتــم تحويــل الحــاالت الطارئــة دون اإلســعافات األوليــة 
ــر مجهــزة للتعامــل مــع غالبيــة حــاالت الطــوارئ. حيــث  ــادات علــى نطــاق واســع غي بســبب نقــص المــواد الالزمــة". العي
أنــه فــي حالــة الطــوارئ، يتــم نقــل العمــال بشــكل عــام إلــى المستشــفيات. فــي تقييــم عمــل أفضــل لتقريرهــا الســنوي 
2022، وجــد أن 6 فقــط مــن أصــل 77 مصنًعــا كانــت غيــر متوافقــة مــع توفيــر مــواد إســعافات أوليــة يمكــن الوصــول 
إليهــا وكافيــة وأن 67 مــن أصــل 77 مصنًعــا قــد قدمــت تدريًبــا علــى اإلســعافات األوليــة لعمالهــا 20. يجــب توســيع هــذه 

الممارســات لتشــمل جميــع مصانــع المالبــس لضمــان تقديــم اإلســعافات األوليــة لــكل مــن يحتاجهــا.

20   Detailed underlying data provided by Better Work Jordan based on the “Better Work Jordan Annual Report 2022: An Industry and Compliance Review,” 14 April 2022.
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3.1.2 استخدام "الممارسات الجيدة"

كانــت إحــدى الشــكاوى المتكــررة للعمــال هــي حقيقــة أن الطبيــب عــادة ال يقــوم بإجــراء فحــص كامــل عندمــا يذهبــون 
ــادة. وقــد لوحــظ هــذا حتــى بيــن مجموعــات النقــاش المركــزة حيــث أفــاد العمــال بشــكل عــام عــن تصــورات  ــارة العي لزي
إيجابيــة لخدمــات الرعايــة المقدمــة، كمــا هــو الحــال فــي مصنــع تابــع واحــد فــي شــمال وادي األردن، وأكــده الخبيــر الطبــي 

المســتقل، الــذي وجــدت مراجعتــه للعيــادات أن أكثــر مــن الثلــث مــن جميــع المرضــى يتلقــون العــالج دون فحــص.
تماشــيًا مــع هــذا، عنــد مراجعــة قائمــة التحقــق للخدمــات واإلجــراءات فــي العيــادات، تــم مالحظــة أن معظــم العيــادات 
لــم يكــن لديهــا إرشــادات عالجيــة أو بروتوكــوالت إلدارة المــرض، ولــم يكــن لديهــا نمــاذج تقييــم صحــي للمســاعدة فــي 
التشــخيص. أدى عــدم إجــراء الفحوصــات الكاملــة مــن قبــل األطبــاء إلــى عــدد مــن الحــوادث الصحيــة، وفًقــا للمشــاركين 
فــي مجموعــات التركيــز. الحظــت إحــدى المشــاركات أنهــا كانــت مريضــة للغايــة وذهبــت إلــى الطبيــب لتلقــي الرعايــة؛ بعــد 
االســتماع إلــى وصفهــا ألعراضهــا، رفــض الطبيــب حالتهــا ووصفهــا بأنهــا إجهــاد عضلــي وطلــب منهــا العــودة إلــى العمــل. 
بعــد فتــرة وجيــزة مــن اســتئناف عملهــا، أغمــي عليهــا. حتــى بعــد ذلــك، لــم يكــن الطبيــب مســتعد لمنحهــا إجــازة مرضيــة. 
ــس المشــرفين(  ــع )ولي ــري المصان ــاء ألوامــر مــن مدي ــا مــا يخضــع األطب كمــا ســيتم استكشــافه فــي قســم الحــق، غالًب

لتقليــل كميــة اإلجــازات المرضيــة الممنوحــة.
 

كمــا أشــار مرضــى آخــرون إلــى أن األطبــاء رفضــوا شــكاواهم الصحيــة؛ أشــار أحــد العامليــن إلــى أن طبيــب العيــادة أخبــره 
أنــه ال يعانــي مــن أي مشــاكل صحيــة خطيــرة؛ علــى العكــس مــن ذلــك، أوصــى أخصائــي فــي مستشــفى حكومــي بإجــراء 

عمليــة جراحيــة لمعالجــة مــا اعتبــره االختصاصــي مشــكلة صحيــة خطيــرة.21

3.1.3 فعالية الرعاية

عندمــا  ]الطبيــب[  إلــى  اســتمع  فحصــي.  يتــم  لــم 
شــرحت لــه طبيعــة مرضــي، ثــم أخبرتنــي أن صحتــي 
ــب فــي المستشــفى الحكومــي  ــة، لكــن الطبي طبيعي

أخبرنــي أننــي بحاجــة إلــى عمليــة عاجلــة.
عامل أردني

21   The participant did not wish to specify his condition as there were female colleagues within the focus group. .

يتعلــق  فيمــا  اختالفــات  عــام  بشــكل  العمــال  لــدى  كان 
بفعاليــة خدمــات الرعايــة الصحيــة التــي يتلقونهــا. تجلــت 
هــذه االختالفــات مــن خــالل الجنســية وكذلــك الموقــع. 
والجديــر بالذكــر أن العمــال المهاجريــن كانــوا أكثــر عرضــة 
بالعمــال  مقارنــة  الخدمــات  عــن  رضاهــم  عــن  لإلبــالغ 
مهاجــرة  عاملــة  ذكــرت  المثــال،  ســبيل  علــى  األردنييــن. 
ــت  ــي عمل مــن بنغالديــش أنهــا خــالل الســنوات العشــر الت
فيهــا، ذهبــت إلــى كل مــن عيــادات الصحــة العامــة وعيــادة 
المصنــع وتفضــل إلــى حــد كبيــر عيــادة المصنــع عــن غيرهــا. 

وبالمثــل، ذكــرت عامــالت مــن بنغالديــش، وكذلــك عاملــون ذكــور مــن بنغالديــش، أن لديهــم مالحظــات إيجابيــة بشــكل 
عــام فيمــا يتعلــق بجــودة الرعايــة فــي العيــادات فــي المصانــع.

 
كان لبعــض العمــال األردنييــن ردود فعــل إيجابيــة فيمــا يتعلــق بجــودة الرعايــة. علــى ســبيل المثــال، ذكــر العمــال األردنيــون 
ــم مــن ذلــك،  ــازة. وبالرغ ــت ممت ــم كان ــة فــي مصنعه ــودة الرعاي ــم شــعروا أن ج ــا أنه ــة أيًض ــع التابع ــدى المصان فــي اح
وبشــكل عــام، كان األردنيــون أكثــر انتقــاًدا لفعاليــة الخدمــات المقدمــة. علــى ســبيل المثــال، ذكــرت النســاء المشــاركات فــي 
احــدى مجموعــات النقــاش المركــزة أنــه تــم إعطاؤهــن أدويــة غيــر صحيحــة للظــروف التــي يعانيــن منهــا - الحظــت امــرأة 
أن صديقتهــا مصابــة بنزلــة بــرد ولكنهــا أعطيــت دواًء للحرقــة. وأشــارت مشــاركة أخــرى إلــى أنهــا تعانــي مــن صــداع وتــم 
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إعطاؤهــا أدويــة لمرضــى ضغــط الــدم. الحــظ العمــال أن 
غالبيــة األدويــة / العالجــات التــي يتلقونهــا مــن العيــادة غيــر 
ــة  ــي النهاي ــم، ويتخلصــون ف ــي لديه مناســبة للظــروف الت
مــن األدويــة الموصوفــة لهــم ألنهــا ال تهــدف إلــى عــالج 

حالتهــم.

3.1.4 كفاءة الرعاية

واحــد  دواء  إعطــاء  يتــم  الصحيــة،  المشــاكل  لجميــع 
فقــط: مســكنات األلــم )بنــادول(. عــادة ال يعمــل جهــاز 

ــر مــن اإلهمــال. ــاك الكثي ــدم. هن ضغــط ال
عاملة أردنية

المكــون الرئيســي اآلخــر للرعايــة الصحيــة الجيــدة هــو كفاءتهــا. يجــب أال تكــون الرعايــة الجيــدة إهــداًرا للمــوارد، وأال تكــون 
ازدواجيــة فــي الجهــود الصحيــة. أحــد المكونــات الرئيســية للكفــاءة هــو الصيانــة الدقيقــة لســجالت الرعايــة، وكذلــك 
ــي  ــم التفتيــش الت ــن هــذا كعنصــر أساســي فــي قوائ ــم تضمي ــى هــذا النحــو، ت ــة. عل ــم الطبي ســجالت المعــدات والقوائ

ــادة. أجراهــا الطبيــب فــي العي

ــادات أي  ــدى أي مــن العي ــه ال يوجــد ل ــراء طبيــون خارجيــون، تبيــن أن مــن خــالل مراجعــة قائمــة التحقــق التــي أجراهــا خب
معــدات أو ســجالت صيانــة، كمــا أنهــا ال تحتفــظ بســجالت ماليــة لنفقــات العيــادة واســتخدام األدويــة والمــواد. بــدون هــذه 
ــد مــا إذا كان يتــم اإلفــراط فــي  ــة وتحدي ــة الكفــاءة العامــة الســتخدام األدوي ــادات مــن مراقب ــن تتمكــن العي الســجالت، ل

اســتخدام بعــض األدويــة.

ــر الرســمية ونظــام اإلخطــار إذا تــم العثــور علــى  ــادات أي نــوع مــن التقاري ــم يكــن لــدى أي مــن العي عــالوة علــى ذلــك، ل
ــى إدارة  ــد بأمــراض المرضــى إل ــم اإلخطــار الوحي ــم تقدي ــة مــع طبيــب، يت ــا لمقابل ــادة. وفًق ــة فــي العي األمــراض المعدي
المصنــع وال يتــم اإلبــالغ عنــه بــأي طريقــة أخــرى. ورغــم ذلــك، مــن المهــم أيًضــا مراعــاة حقيقــة أن األمــراض األكثــر خطــورة 
يتــم إحالتهــا دائًمــا مــن العيــادة، وبالتالــي ســيكون مــن النــادر أن يقــوم أطبــاء العيــادة بتشــخيص األمــراض المعديــة فــي 

المقــام األول.

 3.2 هل خدمات الرعاية الصحية آمنة؟

المكــون الرئيســي الثانــي للرعايــة الصحيــة الجيــدة هــو الســالمة الصحيــة. يجــب أن يكــون للرعايــة الصحيــة إرشــادات واضحــة 
للوقايــة مــن األخطــاء الطبيــة وتقديــم الخدمــات فــي بيئــات آمنــة ونظيفــة وتــؤدي إلــى صحــة جيــدة. كمــا لوحــظ ســابًقا، 
لــم يكــن لــدى غالبيــة العيــادات داخــل المصانــع التــي تمــت مراجعتهــا إرشــادات عالجيــة موحــدة أو بروتوكــوالت إدارة 
المــرض. وحتــى فــي المصانــع التــي أعــرب فيهــا العمــال عــن أكبــر قــدر مــن الرضــا، لــم يجــري األطبــاء فــي كثيــر مــن األحيــان 
تقييمــات كاملــة لصحــة المرضــى. فــي بعــض الحــاالت، أفــاد العمــال أنهــم حصلــوا علــى أدويــة ال تتناســب مــع المــرض 
الــذي يعانــون منــه. فقــد تجلــى ذلــك فــي العديــد مــن الحــوادث التــي تعرضــت فيهــا صحــة العامــل للخطــر عندمــا لــم يتــم 
اتبــاع هــذه اإلجــراءات بشــكل كاٍف، ممــا أثــر علــى الســالمة العامــة للعمــال وخدمــات الرعايــة الصحيــة التــي يتلقونهــا. عــالوة 
علــى ذلــك، أدى التوافــر المحــدود للمهنييــن الصحييــن فــي بعــض المصانــع إلــى بعــض المخــاوف المتعلقــة بالســالمة. 
علــى ســبيل المثــال، الحــظ العاملــون فــي أحــد المصانــع أنــه فــي حالــة عــدم وجــود الطبيــب والممرضــة، "يأتــي مســؤول 

األمــن ويعطينــا الــدواء".
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للغايــة.  العمــال مهمــة  الصحيــة وصحــة  اإلجــراءات 
يعنــي حســب إمكانياتنــا وإمكانيــات كل منشــأة نقــدم 

ــا. ــوب من ماهــو مطل
 مدير مصنع

3.2.1 البنية التحتية والنظافة والصرف الصحي في العيادات

البنية التحتية للعيادة

كان أحــد المكونــات األساســية لقائمــة الرصــد هــو تحديــد مــا إذا كانــت البنيــة التحتيــة للعيــادات مواتيــة لبيئــة آمنــة لتوفيــر 
الرعايــة. كانــت جميــع العيــادات جيــدة التهويــة وجيــدة اإلضــاءة. وبرغــم مــن ذلــك، تــم العثــور علــى عيادتيــن فقــط بهمــا 
مســاحة كافيــة لتقديــم الخدمــة وفًقــا لمعاييــر ترخيــص وزارة الصحــة. كانــت العيــادات عموًمــا تحتــوي علــى تجهيــزات قليلــة 
جــًدا: لــم يكــن لــدى أي مــن العيــادات غرفــة انتظــار، وعيــادة واحــدة فقــط بهــا غرفــة فحــص خاصــة. علــى هــذا النحــو، ليــس 
مــن المســتغرب أن بعــض المشــاركين أبلغــوا عــن وجــود نقــص فــي الخصوصيــة داخــل العيــادة عنــد تلقــي الفحوصــات 
والتشــاور مــع الطبيــب. لكــن احــدى العيــادات كانــت اســتثناًء مــن ذلــك: فقــد كان لتلــك العيــادة غرفتــا فحــص منفصلتــان 
للرجــال والنســاء، لضمــان الراحــة والخصوصيــة. كمــا تحتــوي العيــادة علــى ثالثــة أســرة للســماح للمرضــى بالراحــة إذا شــعروا 

بالمــرض أثنــاء يــوم العمــل.

النظافة والصرف الصحي في العيادات

خــالل مراجعــة قائمــة الرصــد التــي أجراهــا خبــراء طبيــون 
مســتقلون، وجــد أن جميــع العيــادات تقــوم بفصل النفايات 
الطبيــة والتخلــص اآلمــن مــن أي مــواد طبيــة. عــالوة علــى 
ــادات لتنظيــف مســاحة  ــع العي ــى جمي ــور عل ــم العث ــك، ت ذل
العيــادة بانتظــام ولديهــا إجــراءات تنظيــف موثقــة ومحــددة 
وجــدول زمنــي. كمــا أن معظــم العيــادات لديهــا اإلمــدادات 
الضروريــة مثــل الميــاه الجاريــة، ومحطــة لغســل اليديــن، 

وميــاه الشــرب للمرضــى.

وبالرغــم مــن ذلــك، كانــت هنــاك أيًضــا بعــض المخــاوف الهامــة المتعلقــة بالصــرف الصحــي. افتقــرت إحــدى العيــادات إلــى 
الضروريــات األساســية للنظافــة والصــرف الصحــي: لــم تكــن هنــاك محطــات لغســل األيــدي للموظفيــن لمقدمــي الرعايــة 
الصحيــة، وال ميــاه جاريــة أو حتــى ميــاه شــرب للمرضــى. تتعــارض معلومــات قائمــة الرصــد هــذه مــع مــا تمــت مشــاركته 
فــي المقابــالت مــع طاقــم العيــادة؛ علــى ســبيل المثــال، عندمــا ُســئلت عمــا إذا كانــت المرافــق المحســنة ســتؤدي إلــى 
تحســين جــودة الخدمــات، أجابــت الممرضــة فــي عيــادة المصنــع "بالطبــع، لكــن الوضــع الحالــي كاٍف الحتياجــات العمــال". 
)مقابلــة مــع ممرضــة مصنــع(. وبالمثــل، قــال مديــر المصنــع إن صحــة العمــال مهمــة جــًدا بالنســبة لهــم وأنهــم قدمــوا 
خدمــات "فــي حــدود قدراتهــم" ووفًقــا للمتطلبــات التــي تــم تحديدهــا لهــم وفًقــا التفاقيــة المفاوضــة الجماعيــة. نظــًرا ألن 
هــذه االتفاقيــة ال تحتــوي علــى مواصفــات فيمــا يتعلــق باألحــكام أو البنيــة التحتيــة أو الصــرف الصحــي لعيــادات المصانــع، 
فــال توجــد متطلبــات إلدارة المصنــع لتحســين جــودة العيــادة مــن خــالل تدخــالت البنيــة التحتيــة األساســية، مثــل توفيــر 

الميــاه الجاريــة.
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3.2.2 السالمة والنظافة والصرف الصحي في المصانع

أنــا أفضــل عيــادة المصنــع ألنــه فــي المستشــفيات 
للطبيــب العديــد مــن الحــاالت. هنــا يمنحــك الطبيــب 

ــك األشــياء. وقتــك ويشــرح ل
 عاملة أردنية

بعــض  أشــار  العيــادات،  فــي  النظافــة  إلــى  باإلضافــة 
البنيــة  تحديــات  بعــض  أن هنــاك  إلــى  أيًضــا  المشــاركين 
المصانــع  داخــل  الصحــي  والصــرف  والنظافــة  التحتيــة 
نفســها والتــي تؤثــر علــى صحــة وســالمة العمــال. وأشــار 
بعــض مناطــق  أن  إلــى  عــدة نقاشــات  المشــاركون فــي 
ــر مهــواة وال يوجــد بهــا أي شــكل مــن أشــكال  ــع غي المصن
يســبب  ذلــك  أن  إلــى  مشــيرين  المــراوح،  غيــر  التكييــف 
ــات فــي التنفــس. وقــال آخــرون إن الحمامــات فــي  صعوب

المصانــع فــي حالــة ســيئة؛ كان هــذا، بســبب إلغــاء اســتراحات التدخيــن أثنــاء يــوم العمــل، ممــا تســبب فــي قيــام العمــال 
بالتدخيــن فــي الحمامــات. فــي الواقــع، كان تحســين نظافــة الحمــام شــكوى متكــررة بيــن العديــد مــن مناقشــات مجموعــات 
ــى أن  ــد )و( عل ــادة 10 بن ــص فــي الم ــي تن ــة، والت ــة المفاوضــة الجماعي ــاًكا مباشــًرا التفاقي ــا انته ــد هــذا أيًض ــز. يع التركي

"المراحيــض يجــب أن تبقــى فــي حالــة نظيفــة وصحيــة وآمنــة، وتوفــر الخصوصيــة لــكال الجنســين".

 3.3 هل خدمات الرعاية الصحية تتمحور حول األفراد؟

3.3.1 التوافق مع احتياجات المريض

كمــا لوحــظ ســابًقا، تبايــن الرضــا العــام عــن الخدمــات بشــكل كبيــر عبــر مناقشــات مجموعــات التركيــز. علــى ســبيل المثــال، 
ذكــر العاملــون فــي احــدى المصانــع أن العيــادة تتماشــى تماًمــا مــع احتياجاتهــم فــي العمــل، وليــس لديهــم اقتراحــات أخــرى 
حــول كيفيــة تحســينها. علــى العكــس مــن ذلــك، الحــظ عمــال آخــرون أن العيــادات لــم تقــدم النطــاق الكامــل للخدمــات 

التــي يحتاجــون إليهــا.

الحــظ العاملــون فــي إحــدى مجموعــات النقــاش المركــزة أنهــم يرغبــون فــي أن تكــون األدويــة المعروضــة فــي العيــادات 
لأمــراض المزمنــة. علــى ســبيل المثــال، أشــارت إحــدى المشــاركات األردنيــة إلــى أنــه إذا كان المصنــع يغطــي الــدواء الــذي 
تحتاجــه لحالتهــا الصحيــة المزمنــة ويوفرهــا لهــا، فمــن المحتمــل أال تحتــاج إلــى أخــذ إجــازة طبيــة فــي كثيــر مــن األحيــان 

للحصــول علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة المتعلقــة بهــذه الحالــة.

ــة  ــة الصحي ــر مدرجــة ضمــن حزمــة الرعاي ــا أن خدمــات طــب األســنان غي ــع تقريًب ــع المصان كمــا الحــظ المرضــى فــي جمي
المقدمــة، ال للعمــال المهاجريــن وال لأردنييــن. بشــكل عــام، تــم عــالج آالم األســنان مــن قبــل األطبــاء مــن خــالل إعطــاء 
المســكنات. عــالوة علــى ذلــك، أفــاد العديــد مــن المرضــى أن خدمــات طــب األســنان الخاصــة بهــم غالًبــا مــا يتــم رفضهــا 
للحصــول علــى إجــازة مرضيــة، خاصــة إذا ذهبــوا إلــى طبيــب أســنان خــاص وليــس إلــى طبيــب أســنان حكومــي. فــي أحــد 

المصانــع، تــم رفــض جميــع اإلجــازات المطلوبــة لخدمــات طــب األســنان، وفًقــا للمشــاركين.

3.3.2 احترام العمال/ المرضى

بشــكل عــام، أفــاد المشــاركون فــي مناقشــة المجموعــة المركــزة بأنهــم يشــعرون بالراحــة عنــد التحــدث مــع الطاقــم الطبــي 
فــي العيــادات، وعــادة مــا كان لديهــم عالقــات إيجابيــة إلــى حــد مــا مــع الموظفيــن أنفســهم. حتــى فــي الحــاالت التــي لــم 
يتمكــن فيهــا الطاقــم الطبــي مــن تقديــم الخدمــات التــي يحتاجونهــا، أو رفضــوا منــح إجــازة مرضيــة، فــإن العمــال يعــزون 
ــن  ــال ع ــا العم ــئل فيه ــي ُس ــع الحــاالت الت ــع. فــي جمي ــى إدارة المصن ــل إل ــن ب ــى الموظفي ــس إل ــه القصــور هــذه لي أوج

المســؤول عــن تحســين جــودة العيــادة، قــال العمــال إن ذلــك مــن مســؤولية إدارة المصنــع.
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ممــا ال يثيــر الدهشــة، أن العمــال أبلغــوا عن عــدم احترام من 
إدارة المصنــع أكبــر بكثيــر مــن األطبــاء. علــى ســبيل المثــال، 
أخبــرت إحــدى النســاء قصــة كيــف عاملهــا موظــف المــوارد 
ــم  البشــرية عندمــا حاولــت شــرح غيابهــا المرضــي، والتــي ل
تحصــل علــى موافقــة مســبقة لهــا مــن طبيــب العيــادة. 
قالــت إنهــا عندمــا حاولــت شــرح ســبب غيابهــا، كان موظفــو 
المــوارد البشــرية رافضيــن لهــا بطريقة ســيئة، ولــم يمنحوها 
فرصــة لشــرح ســبب تغيبهــا وبــداًل مــن ذلــك اقتطعــوا 
ــا  ــا يوًم ــم مــن تغيبه ــى الرغ ــا، عل ــام مــن راتبه ــة أي ــر ثالث أج
ــاد مرضــى آخــرون،  ــل، أف ــن العمــل. وبالمث ــًدا فقــط ع واح
وخاصــة األردنيــون، بــأن المديريــن ال يثقــون باحتياجاتهــم 
مجموعــات  فــي  المشــاركون  الحــظ  حيــن  فــي  الطبيــة. 
النقــاش المركــزة أن لديهــم زمــالء عمــل قامــوا بالكــذب فــي 
التقاريــر الطبيــة أو المبالغــة فيهــا؛ وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن 
االســتخفاف بالمخــاوف الطبيــة كان أكبــر مــن المبالغــة مــن 
هــذه المخــاوف. عــالوة علــى ذلــك، عنــد مراجعــة قائمــة 
التحقــق للعيــادات التــي أجراهــا خبــراء طبيــون، تــم مالحظــة 
ــة الشــكاوى  ــوع مــن آلي ــادة واحــدة فقــط لديهــا أي ن أن عي
المالبــس  جمعيــة مصــدري  ممثــل  أشــار  كمــا  الرســمية. 
واإلكسســوارات والمنســوجات األردنيــة )J-GATE(  فــي 
مقابلــة مــع مقدمــي المعلومــات الرئيســين )KII(، أنــه يجــب 
علــى العمــال أن يكونــوا علــى درايــة بتفاصيــل االتصــال 
الخاصــة بمعلومــات أصحــاب العمــل وأنهــم منفتحــون علــى 
تلقــي الشــكاوى وقــد فعلــوا ذلــك فــي الماضــي. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، أشــار أحــد المشــترين الدولييــن إلــى أنهــم قــد 
أنشــأوا أيًضــا آليــة شــكاوى مــن طــرف ثالــث لتمكيــن العمال 
مــن الوصــول إليهــم مباشــرة فــي حالــة عــدم رغبتهــم فــي 
إبــالغ إدارة المصنــع بالمشــكالت. وبالرغــم مــن ذلــك، قــد ال 
يكــون العمــال علــى درايــة بهــذه اآلليــات فــي جميــع المصانع 

بنفــس الدرجــة.

غيابــي  بشــرح  البشــرية[  ]المــوارد  لــي  تســمح  لــم 
]بســبب حالــة طبيــة[. قالــوا لــي »هــل تريــد أن تخبرنــا 

حياتــك؟« قصــة 
 عاملة أردنية

ــا 14 يــوم مرضــي و 14 يــوم  يفتــرض أن يكــون لدين
يمنحوننــا  ال  أنهــم  الحقيقــة  لكــن   ... إجــازة ســنوية 
إجــازة، وفــي حالــة غيابنــا يقتطعــون األيــام مــن راتبنــا 
دون ســابق إنــذار. بالنســبة لإلجــازات المرضيــة، يجــب 
ــا، ولكــن  أن نمــأ اســتمارة فــي اليــوم الســابق لتغيبن
ــا. ــا لن ــا االســتمارة، فإنهــم يرفضــون إعطائه إذا طلبن

عامل أردني

لكــن  مرضيــة  إجــازة  ألطلــب  العيــادة  إلــى  ذهبــت 
الطبيــب لــم يعطهــا لــي. ســألته عــن الســبب، فأخبرنــي 
]اســم  فــي  اإلدارة  أن  هــو  ذلــك  فــي  الســبب  أن 
وشــديدة  األخــرى  المصانــع  عــن  مختلفــة  المصنــع[ 
للغايــة. مــع العلــم بذلــك، ذهبــت إلــى عيــادة حكوميــة 
وحصلــت علــى اإلجــازة المرضيــة، لكــن كان علــي أن 

أدفــع النفقــات بنفســي.
 عامل أردني

3.3.3 اإلجازات المرضية

ربمــا كانــت أهــم نتيجــة لهــذه الدراســة، والمجــال الــذي تعــرض فيــه حــق العمــال فــي الصحــة ألكبــر قــدر مــن االنتهــاكات، 
هــو توفيــر اإلجــازات المرضيــة. مــن المهــم مالحظــة أنــه بموجــب اتفاقيــة المفاوضــة الجماعيــة، يحــق للعمــال الحصــول 
علــى 14 يوًمــا مــن اإلجــازة المرضيــة خــالل الســنوات الخمــس األولــى مــن العمــل، وبعــد ذلــك تــزداد إلــى 21 يوًمــا مــن 
اإلجــازة المرضيــة. كان العمــال يدركــون بشــكل عــام حقيقــة أن لهــم الحــق فــي الحصــول علــى إجــازات مرضيــة وكذلــك أيــام 
اإلجــازة الســنوية. فــي معظــم مناقشــات مجموعــات التركيــز، كان جميــع العمــال أو معظمهــم علــى درايــة ببــدالت اإلجــازات 
المرضيــة. ومــع ذلــك، أفــاد العمــال فــي العديــد مــن المصانــع أنــه علــى الرغــم مــن ضمــان هــذا الحــق فــي عقودهــم، إال 
أن العديــد مــن المصانــع لديهــا ممارســات وأنظمــة داخليــة قللــت مــن قــدرة العمــال علــى أخــذ إجــازات. تــم تحديــد هــذه 
المشــكالت فــي أكثــر مــن نصــف المصانــع المشــمولة بالدراســة، علــى الرغــم مــن أنهــا ليســت موجــودة فــي كل مــكان 

داخــل جميــع المصانــع فــي قطــاع المالبــس.
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السياســة  هــي  شــيوًعا  الممارســات  أكثــر  مــن  واحــدة 
أطبــاء  توجيــه  فــي  المتمثلــة  المعلنــة  غيــر  أو  المنطوقــة 
العيــادة عــن تقديــم اإلجــازات. علــى ســبيل المثــال، أفــاد 
عمــال فــي احــدى المصانــع أن الطبيــب فــي عيادتهــم تلقــى 
تعليمــات محــددة مــن مديــر المصنــع بعــدم إعطــاء إجــازة 
طبيــة ألي عامــل. فــي هــذه الحــاالت، أفــاد بعــض العمــال 
العيــادات الحكوميــة علــى  إلــى  بأنهــم اضطــروا للذهــاب 
نفقتهــم الخاصــة للحصــول علــى تصريــح إجــازة مرضيــة. 
وهــذا ليــس حــاًل دائًمــا: فــي بعــض األحيــان، ال تقبــل إدارة 
المصنــع تصاريــح اإلجــازة حتــى مــن مستشــفى أو عيــادة 
حكوميــة علــى أنهــا مشــروعة، وبالتالــي ال تتــم الموافقــة 

شــعرت  يــوم  ذات  الثــدي.  بســرطان  مصابــة  أنــا 
بالمــرض وذهبــت إلــى المستشــفى الحكومــي فجــًرا. 
مديــر  ألن  مرضيــة  إجــازة  إعطائــي  رفضــوا  لكنهــم 
يمنــح  أال  المستشــفى[  ]طبيــب  لـــ  قــال  المصنــع 
إجــازة ألي عامــل فــي المصنــع يغــادر دون ورقــة مــن 

المصنــع.
عاملة أردنية

ــى المغــادرة بســبب  فــي إحــدى المــرات اضطــررت إل
وجــع فــي األســنان. ذهبــت فــي اليــوم التالــي إلــى 
الممرضــة لتقديــم ورقــة اإلجــازة، لكنهــا لــم تقبلهــا 
ــن  ــم أخبرهــا فــي اليــوم الســابق أننــي ل بحجــة أننــي ل
أذهــب إلــى العمــل. لكــن ألــم أســناني جــاء فجــأة - لــم 
ــي  ــك. لقــد اقتطعــوا مــن راتب أكــن أتوقــع حــدوث ذل

ــدون عــذر. ــل إجــازة ب مقاب
عاملة أردنية

عليهــا لإلجــازة المرضيــة. لــم يتــم قبــول اإلجــازة المرضيــة الممنوحــة مــن العيــادات الخاصــة علــى اإلطــالق، حيــث تعتبــر غيــر 
مصــرح بهــا. كان هــذا متفــق عليــه فــي جميــع المصانــع تقريًبــا

ــع آخــر أنهــم  ــًا، أفــاد عمــال مــن مصن ــر تطرف ــة أكث فــي حال
لــم يتمكنــوا مــن الحصــول علــى تصريــح إجــازة مرضيــة مــن 
عيــادة خارجيــة، علــى ســبيل المثــال عيــادة حكوميــة، مــا لــم 
يطلبــوا اســتمارة قبــل يــوم غيابهــم. هــذه الممارســة، وفًقــا 
للعمــال، دفعتهــم أساًســا إلــى أخــذ إجــازة غيــر مدفوعــة 
ألنهــم  بالمــرض،  يشــعرون  وهــم  اســتيقظوا  إذا  األجــر 
ــة فــي  ــح المطلوب ــى التصاري ــوا مــن الحصــول عل ــم يتمكن ل
وقــت مبكــر. كان الخيــار البديــل هــو الذهــاب إلــى العمــل 
أثنــاء المــرض، واألمــل فــي أن يوافــق طبيــب العيــادة علــى 
منــح إجــازة مرضيــة؛ ورغــم ذلــك، وكمــا لوحــظ بالفعــل، فإن 
ــون ينفــذون تعليمــات بعــدم  ــا مــا يكون ــادة غالًب ــاء العي أطب
منــح اإلجــازة. عــالوة علــى ذلــك، ذكــر العمــال أنــه حتــى لــو 

ــم يتــم توفيرهــا مــن قبــل قســم المــوارد البشــرية. ــا مــا ل ــة، فغالًب ــوا اســتمارات اإلجــازة المرضي طلب

قــام المصنــع أيًضــا بدمــج عيــادة الصحــة العامــة القريبــة فــي سياســة اإلجــازات المرضيــة هــذه، وأصــدر تعليمــات إلــى إدارة 
العيــادة بعــدم تقديــم نمــاذج اإلجــازات المرضيــة للمرضــى مــا لــم يكــن لديهــم األوراق المناســبة. هنــاك آثــار ســلبية واضحــة 
لسياســة اإلجــازات المرضيــة هــذه. وروت إحــدى العامــالت فــي أحــد المصانــع المصابــة بســرطان الثــدي قصــة حرمانهــا مــن 

اإلجــازة المرضيــة مــن المستشــفى المحلــي ألنــه لــم يكــن لديهــا األوراق المناســبة مــن المصنــع مســبًقا.
 

إذا ُحــرم العمــال مــن اإلجــازة، وهــو مــا يحــدث فــي كثيــر مــن األحيــان، فقــد يأخــذون إجــازة غيــر مدفوعــة األجــر، والتــي تعتبــر 
بمثابــة غيــاب للعمــل وتكــون بمثابــة عيــب فــي أداء عملهــم. فــي أحــد المصانــع، قــد يــؤدي التغيــب عــن يــوم عمــل واحــد 
إلــى خصــم ثالثــة أيــام مــن الراتــب. علــى ســبيل المثــال، قالــت عاملــة إنــه عندمــا كانــت مصابــة بفيــروس كورونــا، أنهــا 
فقــدت راتبهــا لمــدة أربعــة عشــر يوًمــا بســبب إصابتهــا بكورونــا. وقالــت امــرأة أخــرى إنهــا خســرت راتبهــا لمــدة ثالثــة أيــام 

بســبب عــدم قدرتهــا علــى العمــل بســبب آالم الــدورة الشــهرية الشــديدة.
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وفًقــا للمشــاركين، تســبب الخــوف مــن خصــم الرواتــب 
فــي إخفــاء العديــد مــن العمــال داخــل المصنــع مرضهــم، 
خاصــة أثنــاء جائحــة COVID-19. أصيــب بعــض العمــال 
بالكورونــا لكنهــم لــم يشــاركوا نتائجهــم مــع المصنــع ألنهــم 
ال يســتطيعون تحمــل خصــم الراتــب. كانــت هــذه الممارســة 
أحــد  بحســب  المصانــع:  مــن  عــدد  فــي  عليهــا  متعــارف 
المشــاركين، “يتــم منــح األشــخاص المشــتبه فــي إصابتهــم 

ال تســتغرق عمليــة الحصــول علــى اإلذن والذهــاب إلــى 
عيــادة المصنــع أكثــر مــن عشــر دقائــق.

عاملة أردنية

بكورونــا إجــازة ونقلهــم إلــى المستشــفى إلجــراء اختبــارات كورونــا علــى نفقتهــم الشــخصية، وســيتم خصــم هــذه المــرة مــن 
رواتبهــم. " ورغــم ذلــك، أشــار العمــال فــي المصانــع األخــرى الذيــن تمــت اصابتهــم بالكورونــا إلــى أن المصنــع يغطــي كامــل 
فتــرة اإلجــازة والحجــر الصحــي؛ علــى ســبيل المثــال، أشــار عامــل هنــدي إلــى أنــه عندمــا أصيــب بالفيــروس، لــم يتــم تغطيــة 
ــر اإلســكان  ــه لحجــر صحــي واهتــم مدي ــام إجازتــه فحســب، بــل وفــر المصنــع أيًضــا مســاحة مناســبة داخــل المســكن ل أي
باحتياجاتــه خــالل تلــك الفتــرة. يشــير هــذا إلــى التناقضــات بيــن المصانــع فــي توفيــر خدمــات الرعايــة الصحيــة للعمــال فــي 

ــادات المختلفــة. العي

ــام، كان  ــم تكــن موجــودة فــي كل مــكان. بشــكل ع ــة ل ــازات المرضي ــات اإلج ــرام طلب ــدم احت ــإن ممارســة ع ــل، ف وبالمث
العمــال المهاجــرون فــي مناقشــات مجموعــات التركيــز أكثــر عرضــة لإلبــالغ عــن الموافقــة علــى طلباتهــم للحصــول علــى 
ــكام  ــع احترمــت أح ــع أن إدارة المصن ــد المصان ــش فــي أح ــال مــن بنغالدي ــاد العم ــن. أف ــر مــن األردنيي ــة أكث ــازة مرضي إج
اتفاقيــة المفاوضــة الجماعيــة، بمــا فــي ذلــك زيــادة أيــام اإلجــازة بعــد ثــالث ســنوات مــن العمــل. وأشــاروا أيًضــا إلــى أنــه إذا 

احتاجــت اإلجــازة المرضيــة إلــى تمديــد 14 يوًمــا، فــإن المصنــع يدفــع هــذه األيــام ويغطيهــا.

فــي اجتمــاع التحقــق مــع العديــد مــن أصحــاب المصلحــة، فوجئــت إدارة جمعيــة مصــدري المالبــس واإلكسســوارات 
ــة  ــات لمراقب ــة حيــث أن لديهــم آلي ــج المتعلقــة باإلجــازة المرضي ــة )J-GATE(  واالتحــاد بهــذه النتائ والمنســوجات األردني

ــة. ــة كأولوي ــى ضــرورة متابعــة القضي ــون. اتفــق أصحــاب المصلحــة عل ــزام بالقان االلت

 3.4 هل خدمات الرعاية الصحية في الوقت المناسب ومتكاملة؟

3.4.1 إحاالت العيادة وأوقات االنتظار

كانــت أوقــات االنتظــار فــي العيــادة، باإلضافــة إلــى عمليــة اإلحالــة لزيــارة عيــادة المصنــع أحــد المجــاالت التــي كان لجميــع 
المشــاركين فيهــا تقريًبــا - أردنيــون وغيــر أردنيــون - ردود فعــل إيجابيــة.

ــا للذهــاب إلــى العيــادة؛ ورغــم ذلــك، حتــى فــي هــذه المصانــع، أفــاد غالبيــة المشــاركين أنــه  طلبــت بعــض المصانــع إذًن
لــم يكــن لديهــم أي تحديــات فــي الحصــول علــى اإلذن. بشــكل عــام، تــم طلــب اإلذن مــن المشــرف المباشــر، الــذي 
أعطــى قصاصــة صغيــرة مــن الــورق تســمح للعمــال بالذهــاب إلــى العيــادة. حتــى فــي المصانــع التــي أبلــغ فيهــا العمــال 
ــا مــن  عــن المعاملــة األكثــر صرامــة، كانــت أوقــات االنتظــار ضئيلــة. فــي المصانــع األخــرى، لــم يطلــب العمــال حتــى إذًن

ــوا قادريــن علــى الذهــاب علــى الفــور. ــادة وكان ــى العي المشــرف للذهــاب إل

لــم يبلــغ أي مشــارك عــن وجــود فتــرات انتظــار طويلــة لتلقــي الفحوصــات والرعايــة فــي عيــادات المصنــع. ورغــم ذلــك، 
ــر متناســب إلــى حــد  ــراء طبيــون خارجيــون أن عــدد العمــال غي ــادات التــي أجراهــا خب وجــدت مراجعــة قائمــة التحقــق للعي
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ــن،  ــع لديهــا عــدة آالف مــن الموظفي ــادات، حيــث أن معظــم المصان ــاء فــي معظــم العي ــن األطب ــر مــع عــدد المهنيي كبي
ولكــن طبيــب واحــد فقــط. حتــى المصانــع التــي كان لديهــا أكثــر مــن 3000 موظــف كانــت تســتخدم طبيًبــا واحــًدا فقــط. 
قــد يكــون لهــذا عــدة أســباب. فــي حيــن أن قانــون العمــل األردنــي واضــح فــي عــدد الطاقــم الطبــي المطلــوب، قــد تشــعر 
المصانــع أنهــا ال تحتــاج إلــى المزيــد مــن الموظفيــن إذا لــم تكــن فتــرات االنتظــار طويلــة بالنســبة للمرضــى. وبالمثــل، فــإن 
قانــون العمــل الكنــدي ال يعكــس قانــون العمــل األردنــي فيمــا يتعلــق بعــدد الطاقــم الطبــي المطلــوب. هــذا يعنــي أنــه 
فــي حالــة استشــارة المصانــع التفاقيــة المفاوضــة الجماعيــة )CBA( فقــط، فقــد يكــون لديهــا انطبــاع بأنهــا ممتثلــة. هنــا، 
يجــب تكييــف لغــة اتفاقيــة  المفاوضــة الجماعيــة )CBA( لتعكــس قانــون العمــل األردنــي الموضــح أعــاله، حيــث وجــد أيًضــا 
ــا لــم توفــر العــدد المطلــوب مــن الطاقــم الطبــي لحجــم مصنعهــم 22.  فــي دراســة ســابقة أن 41 مــن أصــل 77 مصنًع
يحتــاج جميــع أصحــاب المصلحــة إلــى التأكــد مــن تعييــن الطاقــم الطبــي المطلــوب أو إعــادة النظــر فــي المتطلبــات لتلبيــة 

احتياجــات المصانــع والعيــادات.

3.4.2 توافر طبيب

كانــت درجــة توفــر الطبيــب لتلبيــة احتياجــات العمــال تعتمــد بشــكل كبيــر علــى المصنــع المحــدد. علــى ســبيل المثــال، ذكــر 
المشــاركون مــن مصنــع فــي احــدى المصانــع أن الطبيــب كان متاًحــا فــي جميــع األوقــات أثنــاء عملهــم، وكان تحــت الطلــب 
حتــى عندمــا كانــوا فــي أماكــن اإلقامــة. إذا كان لــدى شــخص مــا مشــكلة فــي الرعايــة الصحيــة، فســيأتي الطبيــب إلجــراء 
فحــص طبــي وإمــا إعطائــه الــدواء أو نقلــه إلــى المستشــفى إذا كانــت المشــكلة خطيــرة. وبالمثــل، الحــظ العاملــون فــي 
مصنــع تابــع أن الطبيــب كان متاًحــا طــوال يــوم العمــل تقريًبــا )حتــى 3:30(، وكانــت ممرضــة متاحــة فــي جميــع األوقــات 
)حتــى 4:30(. علــى العكــس مــن ذلــك، ذكــر المشــاركون مــن مصنــع آخــر أن الطبيــب كان متاًحــا مــرة واحــدة فقــط 
فــي األســبوع. خــالف ذلــك، تــم توفيــر الرعايــة الصحيــة مــن قبــل ممرضــة. فــي بعــض األحيــان، فــي حالــة عــدم وجــود 
أخصائــي طبــي، يقــوم حــارس أمــن المصنــع بتوزيــع األدويــة. كمــا الحــظ الخبــراء الطبيــون المســتقلون الذيــن قامــوا بتقييــم 

العيــادات ظاهــرة األفــراد غيــر المؤهليــن الذيــن يوزعــون األدويــة.

3.4.3 عمليات اإلحالة والتوثيق 

أحــد المكونــات الرئيســية لضمــان أن الرعايــة الطبيــة فــي الوقــت المناســب ومتكاملــة هــو ضمــان اإلحالــة والمتابعــة 
الكافيــة. يســمح هــذا لأطبــاء بمراقبــة الظــروف الصحيــة للمرضــى بشــكل مناســب بمــرور الوقــت، ممــا يضمــن تحديــد 

ــة بســرعة واتخــاذ الخطــوات المناســبة. ــرات فــي الحال التغيي

بشــكل عــام، ال تتــم متابعــة المــرض عــادة مــن قبــل عيــادات المصنــع. علــى ســبيل المثــال، حتــى العمــال الذيــن لديهــم 
ردود فعــل إيجابيــة بشــكل عــام فيمــا يتعلــق بعيــادة المصنــع الحظــوا أن أطبــاء العيــادة أنفســهم ال يتابعــون عــادة المرضــى 
إال فــي حالــة الحاجــة إلــى تأكيــد أو رفــض تمديــد اإلجــازة الطبيــة. ومــع ذلــك، فــإن المرضــى الذيــن يرغبــون فــي متابعــة 
الرعايــة كانــوا موضــع ترحيــب للذهــاب إلــى العيــادة وطلــب فحوصــات إضافيــة علــى حالتهــم - هــذه الجهــود عموًمــا كان 
يجــب أن يبدأهــا المريــض بــداًل مــن الطبيــب. يتماشــى هــذا مــع نتائــج مراجعــة قائمــة التحقــق للعيــادة، حيــث وجــد الخبــراء 
ــال، الحــظ  ــا. علــى ســبيل المث ــادات تقريًب ــع العي ــة كانــت ضعيفــة جــًدا فــي جمي المســتقلون أن أنظمــة المتابعــة واإلحال
الخبــراء الطبيــون أن »معظــم العيــادات تفتقــر إلــى نظــام ســجالت متكامــل يمكــن المهنييــن األطبــاء مــن الرجــوع إليــه عنــد 
عــالج المرضــى«، و »المرضــى الذيــن يعانــون مــن ارتفــاع ضغــط الــدم والســكري ال تتــم متابعتهــم فــي العيــادات« و »ال 
توجــد ســجالت للمرضــى بأمــراض مزمنــة فــي 4 مــن أصــل 5 عيــادات تمــت مراجعتهــا ». فــي المقابــل، ادعــى مديــر مصنــع 

22   Detailed underlying data provided by Better Work Jordan, 2021



33   تقييم خدمات الرعاية الصحية المقدمة للعاملين في قطاع المالبس في األردن

أن العيــادة تراقــب باســتمرار حالــة المرضــى الذيــن يعانــون مــن ارتفــاع ضغــط الــدم والســكري، حيــث تطلــب الممرضــة مــن 
مرضــى ارتفــاع ضغــط الــدم قيــاس ضغــط الــدم ثــالث مــرات فــي اليــوم بينمــا يقــوم مرضــى الســكري بقيــاس الجلوكــوز 
فــي الــدم بشــكل دوري وكذلــك المتابعــة مــع التمريــض فيمــا إذا كانــوا قــد تناولــوا األدويــة الالزمــة. ومــع ذلــك، الحظــت 
ممرضــة المصنــع الــذي قدمــت فيــه هــذه االدعــاءات علــى وجــه التحديــد أن المصنــع ال يحتــوي علــى أداة لقيــاس نســبة 

الجلوكــوز فــي الــدم )مقيــاس الجلوكــوز(.

التوثيق
موقع المصنع

الموقع 5الموقع 4الموقع 3الموقع 2الموقع 1

نماذج التقييم

استمارات المتابعة

تقارير االجازات المرضية

خطابات االجازات 
المرضية

تقارير إصابات العمل

بطاقات اإلحالة

بطاقة بيضاء

 الجدول 4: ممارسات التوثيق في العيادات

يمكــن أيًضــا ربــط نقــص رعايــة المتابعــة وتكامــل الخدمــة الموجــود داخــل العيــادات بآليــات اإلبــالغ الضعيفــة العامــة 
ــا علــى مســتوى العيــادة. فــي حيــن أن جميــع العيــادات لديهــا خطابــات إجــازة مرضيــة واســتمارات إصابــة  الموجــودة حالًي
ــة. كان لــدى  ــاول اليــد، إال أن عيادتيــن فقــط لديهــا اســتمارات متابعــة، وثــالث فقــط لديهــا بطاقــات إحال عمــل فــي متن
عيــادة واحــدة فقــط مدرجــة عنــد مراجعــة قائمــة التحقــق الطبيــة نظــام موحــد لإلبــالغ وســجالت المرضــى وفًقــا لتقييــم 
الخبــراء األطبــاء المســتقلين؛ هــذا يمثــل انتهــاًكا مباشــًرا التفاقيــة المفاوضــة الجماعيــة، التــي تنــص علــى أنــه "يجــب علــى 
صاحــب العمــل االحتفــاظ بســجالت لجميــع الفحوصــات الطبيــة واالختبــارات التــي يتــم إجراؤهــا للعمــال فــي ملفــات فرديــة 
لــكل عامــل". )اتفاقيــة  المفاوضــة الجماعيــة )CBA(، المــادة 11، البنــد 1، النقطــة أ(. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن بعــض 
ــع أن  ــرو أحــد المصان ــال، الحــظ مدي ــة. علــى ســبيل المث ــر تضافــًرا للوفــاء بهــذه االتفاقي ــع، قــد بذلــت جهــوًدا أكث المصان
لديهــم عقــوًدا مــع عيــادات محليــة ومستشــفيات حكوميــة لتقديــم الرعايــة علــى حســاب المصنــع؛ لقــد عملــوا علــى دمــج 

خدمــات العيــادة الداخليــة مــع هــؤالء المزوديــن الخارجييــن لضمــان اســتمرارية أكبــر للرعايــة.
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 3.5 هل خدمات الرعاية الصحية عادلة؟

المكــون األخيــر مــن جــودة الصحــة التــي تمــت دراســتها هــو 
تكافــؤ خدمــات الرعايــة عبــر مختلــف الطبقــات االجتماعيــة 
ــم فحــص تكافــؤ  ــة. ألغــراض هــذه الدراســة، ت واالقتصادي
خدمــات الرعايــة الصحيــة حســب الجنســية والجنــس وحالــة 

اإلعاقــة.

3.5.1 المساواة بين الجنسيات

فــي المــرة األولــى التــي ذهبــت فيهــا إلــى العيــادة، 
لــم أتمكــن مــن التواصــل مــع الطبيــب والممرضــة، 
لكنهــم اســتأجرو ا الحًقــا ممرضــة مــن بنغالديــش فــي 

ــة. ــح التواصــل ســهاًل للغاي ــادة، وأصب العي
 عاملة مهاجرة

فــي المــرة األولــى التــي ذهبــت فيهــا إلــى العيــادة، 
لــم أتمكــن مــن التواصــل مــع الطبيــب والممرضــة، 
لكنهــم اســتأجرو ا الحًقــا ممرضــة مــن بنغالديــش فــي 

ــة. ــح التواصــل ســهاًل للغاي ــادة، وأصب العي
عاملة مهاجرة

متخصــص  البشــرية  المــوارد  فــي  شــخص  يوجــد 
فقــط فــي مســاعدة العمــال األجانــب فــي تواصلهــم 
مــع العيــادة، ســواء مــن حيــث اللغــة أو التعامــل مــع 

النظــام الصحــي.
طبيب عيادة

كمــا لوحــظ ســابًقا، كانــت المناقشــات الجماعيــة المركــزة مــع العمــال المهاجريــن بشــأن جــودة الرعايــة الصحيــة التــي 
يتلقونهــا فــي المصانــع إيجابيــة للغايــة. ســلط العمــال المهاجــرون الضــوء علــى الســهولة التــي يتلقــون بهــا الرعايــة، ســواء 

ــاء اإلقامــة فــي الشــركة. أثنــاء ســاعات العمــل أو بعــد ســاعات العمــل أثن

مــن المكونــات الرئيســية للوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة 
لأقليــات اللغــة والتأكــد مــن أن جميــع المعلومــات الصحيــة 
ــة. الحــظ  ــذي يتلقــى الرعاي المقدمــة مفهومــة للمريــض ال
العمــال المهاجــرون فــي مناقشــات مجموعــات التركيــز أنهــم 
كانــوا قادريــن علــى التواصــل بســهولة نســبية مــع المهنييــن 
األطبــاء؛ اســتأجرت بعــض المصانــع متحدًثــا أصلًيــا للغــة 
اســتأجرت  التــي  المصانــع  أحــد  مثــل  لعمالهــا،  الســائدة 
اســتأجرت  كممرضــة.  بنغالديــش  مــن  أصلًيــا  متحدًثــا 
مصانــع أخــرى مترجميــن طبييــن للتواصــل مــع عمالهــا غيــر 
الناطقيــن باللغــة العربيــة. وبالرغــم مــن ذلــك، لــم يكــن هــذا 
هــو الحــال فــي كل مصنــع: الحــظ العاملــون األردنيــون فــي 
ــه ال يوجــد عــادة مترجمــون متاحــون، وأن  ــع أن أحــد المصان
غيــر الناطقيــن باللغــة العربيــة يضطــرون عــادة إلــى االنتظــار 
حتــى يتوفــر الطبيــب - وهــي مــرة واحــدة فقــط لــكل فــرد 
باألســبوع. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن العامليــن فــي المصانــع 
التابعــة عــادة مــا يكونــون فــي الواقــع أردنييــن، علــى عكــس 

ــع الرئيســية. ــة الســكانية للعمــال فــي المصان التركيب

بينمــا قــد يواجــه المهاجــرون تحديــات عنــد التواصــل مــع المهنييــن األطبــاء واجــه األردنيــون تحديــات أخــرى. والجديــر بالذكــر 
أن المصانــع ال تغطــي التكاليــف الطبيــة - مثــل األدويــة وزيــارات األطبــاء الخارجييــن. ال يحصــل األردنيــون عــادة علــى تأميــن 
صحــي، بينمــا كان العمــال الوافــدون كذلــك؛ ينعكــس ذلــك فــي عقــود العمــل الموحــدة لــكال الطرفيــن، حيــث تتضمــن 
عقــود المهاجريــن بنــدا يتعلــق بتوفيــر الرعايــة الصحيــة بينمــا ال تتضمــن عقــود األردنييــن. كمــا تــم تأكيــد ذلــك خــالل مقابلــة 
ــإن  ــر، ف ــاوز آالف الدناني ــي تتج ــات الت ــة العملي ــى فــي حال ــه حت ــاد بأن ــث أف ــزل والنســيج، حي ــال الغ ــة عم ــل نقاب مــع ممث

المصنــع ســيغطي هــذه التكاليــف، والتــي فــي بعــض الحــاالت تضغــط أيًضــا علــى الوضــع المالــي لبعــض المصانــع.
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أكبــر  صحيــة  نفقــات  األردنيــون  تحمــل  لذلــك،  ونتيجــة 
ــرًا بنقــص الخدمــات  ــر تأث ــوا أكث مــن أموالهــم الخاصــة وكان
إلحالــة  المتكــررة  العمليــة  إن  العيــادات.  فــي  المقدمــة 
ــت العالجــات  ــو كان ــى ل ــة حت ــادات الخارجي ــى العي العمــال إل
األكثــر اعتــدااًل تعنــي أن األردنييــن كانــوا يدفعــون فــي كثيــر 
مــن األحيــان مقابــل خدمــات الرعايــة الصحيــة الخاصــة بهــم. 
أفــاد بعــض المشــاركين أنهــم قــرروا التخلــي عــن العــالج فــي 
العيــادات الحكوميــة حتــى عندمــا أوصــت عيــادة المصنــع 
بذلــك. علــى ســبيل المثــال، روت عاملــة أردنيــة قصــة عــن 
ارتفــاع فــي درجــة الحــرارة ونزيــف فــي األنــف اســتمر عــدة 

ســتهتم  لأجانــب،  بالنســبة  متاًحــا،  العــالج  كان  إذا 
ال  أنهــم  يعنــي  ممــا  الصحيــة،  برعايتهــم  الشــركة 
الخاصــة  نفقتهــم  علــى  العــالج  مقابــل  يدفعــون 

األدويــة. لهــم  الشــركة  ســتوفر 
بالنســبة لأردنييــن والعامليــن المحلييــن، ال يتحمــل 
ــة عمــال. ــم تكــن إصاب ــع عــالج أي مــرض مــا ل المصن

 مدير مصنع

ســاعات. أرادت العيــادة فــي المصنــع إحالتــه إلــى العيــادة الحكوميــة، لكنهــا رفضــت الذهــاب.

باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم توفيــر النقــل مــن وإلــى المستشــفى مــن قبــل المصنــع للعمــال المهاجريــن حتــى خــالل ســاعات 
"الراحــة"، حيــث يقيــم معظــم العمــال المهاجريــن داخــل مســاكن الشــركة. األردنيــون، علــى العكــس مــن ذلــك، قــد يكــون 
النقــل مــن وإلــى المستشــفيات والعيــادات جــزًءا مــن الســبب الــذي دفــع األردنييــن إلــى رفــض إجازتهــم المرضيــة فــي كثيــر 
مــن األحيــان: إذا كان األردنيــون مســؤولين عــن وســائل النقــل الخاصــة بهــم، فقــد يكونــون أكثــر عرضــة للذهــاب إلــى عيــادة 
خاصــة محليــة "غيــر مصــرح بهــا" بــداًل مــن ذلــك. للذهــاب إلــى العيــادات الحكوميــة والمستشــفيات البعيــدة. ويتفاقــم 
هــذا بســبب حقيقــة أن العيــادات الحكوميــة عــادة مــا تفتــح فقــط لســاعات محــدودة للغايــة، وتغلــق حوالــي الســاعة 2:00 
مســاًء، فــي حيــن أن العيــادات الخاصــة تفتــح أبوابهــا فــي المســاء. ومــع ذلــك، وبحســب مشــاركين أردنييــن، فــإن التبايــن 
فــي معــدل حصــول األردنييــن علــى الموافقــة الطبيــة مقارنــة بنظرائهــم مــن غيــر األردنييــن مرتبــط بالتمييــز. وذكــروا أن 
األردنييــن ُينظــر إليهــم علــى أنهــم كســالى، وأكثــر عرضــة للكــذب، وأكثــر عرضــة لتزويــر اتفاقيــات الســجالت الطبيــة مــن 
قبــل اإلدارة، وخاصــة المديريــن غيــر األردنييــن. ورغــم ذلــك شــعر األردنيــون فــي احــدى المصانــع، أن اإلدارة كانــت أشــد 

قســوة علــى المهاجريــن، الذيــن "يحصلــون علــى إجــازة مرضيــة فقــط ألســباب خطيــرة للغايــة، مثــل الكســور".

بغــض النظــر عــن مصــدر هــذا التفــاوت، ال يمكــن إنــكار أن األردنييــن يتلقــون مزايــا رعايــة صحيــة أقــل مــن نظرائهــم 
المهاجريــن، وفــي معظــم المصانــع، واجهــوا عقبــات إضافيــة عنــد محاولتهــم أخــذ إجــازة مرضيــة. كمــا أبلغــوا عــن حالــة 
رضــى أقــل عــن خدمــات العيــادة وبيئــة عملهــم بشــكل عــام. مــن المهــم أيًضــا مالحظــة أن األردنييــن كانــوا أكثــر تواجــد 

ــع التابعــة. للعمــل فــي المصان

3.5.2 انصاف المرأة

المســاواة بيــن الجنســين هــي أيضــا ذات أهميــة كبيــرة عنــد فحــص جــودة أنظمــة الرعايــة الصحيــة. بشــكل عــام، كانــت 
الخدمــات الصحيــة للمــرأة داخــل عيــادات المصانــع محــدودة للغايــة. أواًل، ظهــر خــالل مراجعــة خدمــات العيــادة مــن قبــل 
الخبــراء األطبــاء المســتقلين أنــه لــم تقــدم أي مــن العيــادات أي شــكل مــن أشــكال الرعايــة الصحيــة لــألم، بمــا فــي ذلــك 
خدمــات الرعايــة الصحيــة قبــل الــوالدة وبعدهــا والصحــة اإلنجابيــة، حيــث لــم تقــدم أي مــن العيــادات أي شــكل مــن أشــكال 
تنظيــم النســل أو موانــع الحمــل للمرضــى وفًقــا لمناقشــات مجموعــات التركيــز والخبــراء المســتقلين، ولــم يتــم تقديــم أي 
معلومــات عــن الصحــة اإلنجابيــة فــي العيــادات ال فــي شــكل كتيبــات أو حتــى جلســات إعالميــة. ربمــا األهــم مــن ذلــك، 
لــم تقــدم أي مــن العيــادات منتجــات النظافــة النســائية. وفًقــا للمشــاركين فــي المناقشــة الجماعيــة المركــزة، قامــت 
بعــض المصانــع بتوفيــر أماكــن إقامــة لزميــالت العمــل الحوامــل، بمــا فــي ذلــك توفيــر وقــت راحــة إضافــي لهــن حســب 
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للغايــة.  متعــاون  والطبيــب  بالســكري  مريــض  أنــا 
أخبرنــي أننــي إذا شــعرت بالتعــب، يمكننــي أن آتــي 
إليــه فــي أي وقــت. أذهــب إليــه مرتيــن فــي األســبوع 
تقريًبــا بســبب األنســولين وســكر الــدم، ويقومــون 
بإجــراء الفحوصــات المناســبة ويعطوننــي أدويــة مثــل 
الصــداع وألــم المعــدة أو األنســولين لمــرض الســكري. 
إلــى  للذهــاب  شــهر  كل  مرضيــة  إجــازة  أيًضــا  لــدي 
موعــدي مــع طبيبــي فــي مخيــم الزعتــري، ويدفــع 

المصنــع ثمنهــا.
عاملة مهاجرة

الحاجــة. ومــع ذلــك، قــال المشــاركون الهنــود مــن مصنــع فــي ســحاب إن النســاء فــي المصنــع الالئــي يحملــن يتــم إعادتهــن 
علــى الفــور إلــى بلدهــن األصلــي، مــع إلغــاء العقــود أو تعليقهــا. بينمــا توفــر اتفاقيــة  المفاوضــة الجماعيــة )CBA( الحمايــة 
مــن طلــب اختبــارات الحمــل أثنــاء عمليــة التوظيــف، بينمــا لــم يذكــر فيمــا يتعلــق بتعليــق الموظفــات إذا تبيــن الحًقــا أنهــن 

حامــل.

كمــا أشــارت بعــض العامــالت إلــى أن االحتياجــات الطبيــة لإلنــاث كانــت فــي بعــض األحيــان يتــم تجاهلهــا أو التقليــل مــن 
شــأنها. علــى ســبيل المثــال، أخبــرت إحــدى العامــالت قصــة عــن آالم الــدورة الشــهرية الشــديدة وأنهــا لــم تســتطع الحصــول 
علــى إجــازة، حيــث أشــارت العامــالت فــي أحــد المصانــع أنــه مــن الصعــب الحصــول علــى إجــازة بســبب آالم الــدورة 
الشــهرية. فــي هــذه الحــاالت، إذا كانــت العاملــة غيــر قــادرة علــى اســتخدام اإلجــازة الســنوية أو اإلجــازة المرضيــة، فإنهــا 

تفقــد راتبهــا لمــدة ثالثــة أيــام عــن اليــوم الــذي تغيبــت فيــه.

أخيــًرا، ال تقــدم أي عيــادات معلومــات صحيــة فيمــا يتعلــق بإســاءة معاملــة الضحايــا ومعالجتهــم وحمايتهــم، وال معلومات 
تتعلــق بالصــالت مــع إنفــاذ القانــون والخدمــات االجتماعيــة. عــالوة علــى ذلــك، ال توجــد عيــادات لديهــا سياســات داخليــة 

للتصــدي للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي والتحــرش.

3.5.3 إنصاف األشخاص ذوي اإلعاقة واألمراض المزمنة

الجماعيــة  المناقشــة  فــي  المشــاركين  مــن  أي  يكــن  لــم 
المركــزة مــن ذوي اإلعاقــة، علــى النحو المحدد فــي القانون. 
رقــم )20( لســنة 2017 فــي شــأن حقــوق األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة. بالرغــم مــن ذلــك، كان العديــد مــن المشــاركين 
مــرض  مثــل  مزمنــة،  وأمــراض  أمــراض  مــن  يعانــون 

الســكري وأمــراض القلــب.

ــدد  ــاك ع ــا يكــون هن ــا م ــه غالًب الحــظ بعــض المشــاركين أن
ــة المخصصــة لأشــخاص  ــل مــن وســائل الراحــة المادي قلي
ــون مــن مــرض مزمــن أو إعاقــة. أشــار العمــال  ــن يعان الذي
فــي أحــد المصانــع أنــه ممنــوع الجلــوس أثنــاء العمــل، حتــى 
بالنســبة للعمــال الذيــن يعانــون مــن حــاالت مثــل توســع 
األوردة، حيــث يمكــن أن يتســبب الوقــوف لفتــرات طويلــة 
فــي ألــم شــديد. لمزيــد مــن المعلومــات حــول التســهيالت 

الصحيــة لأشــخاص الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة وإعاقــات، يرجــى االطــالع علــى تقريــر Work Better، "ممارســة 
البحــث ورســم الخرائــط للوضــع الحالــي فيمــا يتعلــق بالعامليــن ذوي اإلعاقــة فــي قطــاع المالبــس األردنــي".

لــم يكــن أي مــن المشــاركين فــي المناقشــة الجماعيــة المركــزة مــن ذوي اإلعاقــة، علــى النحــو المحــدد فــي القانــون. رقــم 
)20( لســنة 2017 فــي شــأن حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة. ومــع ذلــك، كان العديــد مــن المشــاركين يعانــون مــن 

أمــراض وأمــراض مزمنــة، مثــل مــرض الســكري وأمــراض القلــب.
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تفاوتــت درجــة تلبيــة احتياجــات الرعايــة الصحيــة للمشــاركين المصابيــن بأمــراض مزمنــة بشــكل كبيــر مــن مصنــع إلــى آخــر. 
علــى ســبيل المثــال، أشــارت عاملــة ســورية مصابــة بــداء الســكري فــي إحــدى المصانــع إلــى أنهــا قــادرة علــى الوصــول إلــى 
العيــادة لتلبيــة احتياجاتهــا الصحيــة فــي أي وقــت، ويقــوم األطبــاء بإجــراء المراقبــة المناســبة لمرضهــا. كمــا ُتمنــح إجــازة 
ــع  ــادة فــي المصن ــر بالذكــر أن العي ــد الطبيــب المتعلقــة بحالتهــا. والجدي ــة منتظمــة حتــى تتمكــن مــن حضــور مواعي طبي
كانــت العيــادة الوحيــدة التــي تمــت مراجعتهــا والتــي قدمــت خدمــات مثــل حقــن األنســولين، وفًقــا لمراجعــة قائمــة 

التحقــق للعيــادة.

الملكــة  مستشــفى  فــي  عالجيــة  لجلســة  خضعــت 
عليــاء لــأورام، وذهبــت وســألت المديــرة عــن النمــوذج 
ــت  ــي، وقال ــم تصدقن ــى أتمكــن مــن أخــذ إجــازة. ل حت
ــى عمــان  ــن فقــط الذهــاب إل ــة، تريدي ــت كاذب ــي »أن ل
]مــن أجــل الترفيــه[.« ذهبــت إلــى العــالج دون أخــذ 

النمــوذج.
 عاملة مهاجرة

أقــل  ردود فعــل  األخــرى  المصانــع  فــي  للمشــاركين  كان 
أو  إلعاقاتهــم  الطبــي  بالســكن  يتعلــق  فيمــا  إيجابيــة 
أمراضهــم المزمنــة. وتــم اإلشــارة الــى قصــة ســيدة مصابــة 
بســرطان الثــدي تعمــل فــي إحــدى المصانــع. وذكــرت أنهــا 
ُحرمــت بشــكل روتينــي مــن اإلجــازة الطبيــة لمواعيــد عــالج 
الســرطان، بمــا فــي ذلــك موعــد فــي مستشــفى الملكــة 
ــم اســتمارة اإلجــازة  ــرة تقدي ــأورام. ورفضــت المدي ــاء ل علي
ــادم،  ــا الق ــا بالكــذب بشــأن موعده ــة إياه ــة، متهم المرضي
ألغــراض  فقــط  عمــان  إلــى  الذهــاب  تريــد  أنهــا  مدعيــة 

ترفيهيــة.
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 4. االمتثال لألطر والمعايير
        القانونية
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 4.1 االمتثال للحق الدولي في الصحة ومعايير الجودة

كانــت هنــاك انتهــاكات واضحــة للحــق فــي الصحــة للعامليــن فــي قطــاع المالبــس األردنــي: وعلــى األخــص، أفــاد بعــض 
العمــال بأنهــم حرمــوا ظلمــًا مــن اإلجــازة المرضيــة، فضــاًل عــن إجبارهــم علــى العــودة إلــى العمــل بعــد فتــرة وجيــزة مــن 
ــا بمــا يمكــن  وقــوع حادثــة مرضيــة، مثــل اإلغمــاء. عــالوة علــى ذلــك، ال يتــم تزويــد العامليــن فــي جميــع المصانــع تقريًب
تســميته »رعايــة جيــدة« وفًقــا للمعاييــر التــي وضعتهــا منظمــة الصحــة العالميــة أو تلــك التــي تــم تحديدهــا فــي التعليــق 
العــام الصــادر عــن لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة. بمراجعــة هــذه المعاييــر بشــكل شــامل، يمكننــا أن 
نســتنتج مــا يلــي فيمــا يتعلــق بخدمــات الرعايــة الصحيــة التــي تقدمهــا العيــادات داخــل قطــاع المالبــس. يرجــى مالحظــة أن 
هــذه االســتنتاجات ال تنطبــق بالضــرورة علــى جميــع العيــادات / المصانــع )علــى ســبيل المثــال، بعــض العيــادات متوافقــة 

مــع معاييــر الســالمة(، ولكــن تعكــس هــذه المالحظــات الوضــع العــام داخــل القطــاع ككل:

االمتثال إلرشادات رعاية الجودة لمنظمة الصحة العالمية

 4. االمتثال لألطر والمعايير القانونية

االستنتاجاتالموجوداتالمعايير

الفعالية 
والكفاءة

   ما ال يقل عن %30 من الوقت، لم يتم إجراء الفحوصات الطبية.
   معظم العيادات تقدم فقط الخدمات األساسية مثل المسكنات. في بعض األحيان لم 

يتم إجراء أي تدخالت، وكان ُيطلب من العمال الراحة حتى يشعرون بالتحسن.
   معظم العيادات ال تحتوي على األدوية األساسية للطوارئ كما حددها الخبراء األطباء 

في هذه الدراسة.

غير متوافق

اآلمان

   كانت البنية التحتية للعيادات في معظمها سيئة بشكل عام. لم يكن لدى إحدى 
العيادات مياه جارية أو مكان لغسل اليدين، مما يمثل مخاطر كبيرة على النظافة 

والصرف الصحي.
   لم يكن لدى معظم العيادات إرشادات عالجية أو بروتوكوالت إلدارة المرض.

   تم تقديم األدوية والعالجات في بعض األحيان من قبل موظفين غير أطباء في حالة 
عدم وجود األطباء والتمريض.

   ظل وضع ترخيص العيادات غير حاسم في الغالب. عيادة واحدة فقط تفي بمتطلبات 
الترخيص وفًقا للخبراء األطباء.

ممتثل جزئيا

متحورة 
حول 
األفراد

   أفاد معظم العمال أن الخدمات المقدمة لم تلبي احتياجاتهم بالكامل وكانت في حدها 
األدنى. أفاد المهاجرون عموًما برضا أكبر عن الخدمات المقدمة حيث يتم منحهم تأميًنا 

صحًيا وقادرون على الذهاب إلى العيادات الخارجية والمستشفيات مجاًنا.
   أفاد معظم العمال عن تفاعل واتصال إيجابي بشكل عام مع الطاقم الطبي، على الرغم 

من أن هذا لم يكن في كل مكان.
   أبلغ العديد من العمال عن تفاعل سلبي مع إدارة المصنع والموارد البشرية، الذين 

عاملوهم بعدم الثقة.
   ُرفضت اإلجازات المرضية، أو كانت لدى المصانع أنظمة تحد من قدرة األطباء على 

منح اإلجازات وكذلك قدرة العمال على الحصول على إجازة بداعي المرض. في بعض 
المصانع، كانت هذه األنظمة قاسية للغاية وأدت إلى عدم قدرة العمال على الحصول 

على إجازة في حاالت الطوارئ، مثل موعد الطبيب لعالج السرطان.

متوافق جزئًيا
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االستنتاجاتالموجوداتالمعايير

التوقيت 
والتكاملية

   كانت أوقات االنتظار في العيادات بشكل عام قصيرة جًدا، وعادة ما تكون عملية 
الحصول على إذن للذهاب إلى العيادة سهلة.

   لم يكن األطباء متاحين دائًما. في إحدى العيادات، كان الطبيب حاضًرا مرة واحدة فقط 
في األسبوع.

   كانت سجالت المرضى وآليات المتابعة واإلحالة ضعيفة للغاية. تم إجراء القليل من 
متابعة المريض. لم يكن لدى معظم العيادات سجالت شاملة لصحة العمال ولم ترصد 

الظروف الصحية بمرور الوقت.

ممتثل جزئيا

العدالة

   عدم تلبية االحتياجات الصحية لإلناث. لم تقدم العيادات أي خدمات رعاية صحية إنجابية 
وال أي عيادة تقدم منتجات النظافة النسائية األساسية.

   بذلت المصانع بشكل عام جهوًدا لضمان تمكن العمال المهاجرين من الوصول إلى 
المعلومات الصحية بلغة كانت واضحة لهم. ومع ذلك، لم يكن هذا في كل مكان.

   لم يتلق األردنيون خدمات الرعاية الصحية والحماية التي حصل عليها نظرائهم 
المهاجرون. ُيطلب من األردنيين بشكل دائم أن يدفعوا من جيوبهم مقابل الخدمات 

التي يغطيها المصنع للمهاجرين.

غير متوافق

كمــا يتضــح مــن هــذه النتائــج، فــإن جــودة خدمــات الرعايــة الصحيــة التــي تقدمهــا عيــادات المصانــع فــي قطــاع المالبــس، 
بشــكل عــام، ضعيفــة للغايــة. تــم العثــور علــى انتهــاكات كبيــرة للســالمة فــي بعــض العيــادات، فضــال عــن عــدم المســاواة 

فــي الخدمــات المقدمــة حســب الجنــس والجنســية.

معاييــر الجــودة لمنظمــة الصحــة العالميــة ليســت اتفاقيــة دوليــة قابلــة للتنفيــذ قانوًنــا، ولكنهــا إرشــادات لتطويــر أنظمــة 
صحيــة عاليــة الجــودة. ومــع ذلــك، فــإن التعليــق العــام الصــادر عــن لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، 
التــي وقــع عليهــا األردن، ال يتضمــن أحكاًمــا تتعلــق بجــودة الرعايــة الصحيــة. ومــن أبــرز هــذه المتطلبــات أن تحمــي الدولــة 
مــن تدخــل طــرف ثالــث فــي التمتــع بالحــق فــي الصحــة. يمكــن القــول إن الحرمــان الجائــر لإلجــازات المرضيــة التــي تحــدث 
داخــل المصانــع هــو انتهــاك مباشــر للحــق فــي الصحــة. بموجــب التعليــق العــام للجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والثقافيــة، فــإن الحكومــة األردنيــة مســؤولة عــن الحمايــة مــن هــذه االنتهــاكات وســيكون عــدم الحمايــة انتهــاًكا مباشــًرا 

للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة.

يقودنا هذا إلى دور وزارة الصحة والهيئات الحكومية األخرى ذات الصلة في ضمان توفير هذه الحماية:

 4.2 االمتثال لمعايير وزارة الصحة

لتحديــد مــا إذا كانــت ظــروف عيــادات المصنــع متوافقــة مــع معاييــر وزارة الصحــة، تــم إجــراء مقابــالت مــع ممثليــن عــن 
الــوزارة. ووفًقــا لهــؤالء الممثليــن، تعتبــر العيــادات الموجــودة داخــل البيئــات المهنيــة "عيــادات صحيــة خاصــة" وبالتالــي 
ــوزارة. وأشــار الممثــل إلــى أنــه ال ُيســمح  يتــم تســجيلها مــن خــالل "إدارة ترخيــص مؤسســات المهــن الصحيــة" داخــل ال
ألي عيــادة داخــل األردن بالعمــل بــدون هــذا الترخيــص؛ ومــع ذلــك، أشــار بيــان صــادر عــن مديــر المديريــة فــي عــام 2021 
إلــى أنــه فــي ذلــك الوقــت، تــم ترخيــص مــا يقــرب مــن %30 فقــط مــن العيــادات الطبيــة علــى الرغــم مــن أن هــذا مــن 

متطلبــات وزارة الصحــة أن يكــون لديهــا عيــادة تشــغيلية.
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وفًقــا لالئحــة وزارة الصحــة رقــم 74 )2014( والتعليمــات رقــم 1 لعــام 2016، والتــي توضــح بالتفصيــل متطلبــات 
الترخيــص للعيــادات، يجــب أن تكــون العيــادات مســجلة مــن قبــل طبيــب ممــارس وأن تســتوفي المعاييــر التاليــة:

1. توفر المساحة الالزمة 35 م 2.
2. التقيد بشروط الصحة والسالمة العامة.

3. غرف انتظار ومرافق حمام.
4. توفير حزمة العالج األساسية )المعلومات المتعلقة بما يشكل حزمة العالج األساسية غير متاحة للجمهور(.

5. يجــب علــى الطبيــب الــذي يديــر المركــز أن يعمــل فيــه بــدوام كامــل ويكــون مســؤواًل عــن جميــع العالجــات المقدمــة 
فــي المركــز أمــام وزارة الصحــة.

فــي حيــن أن مواصفــات حزمــة العــالج األساســي غيــر متاحــة للجمهــور، إال أن غالبيــة عيــادات المصنــع لــم تكــن متوافقــة 
مــع معاييــر ترخيــص العيــادات التابعــة لــوزارة الصحــة. لــم تســتطع أي مــن العيــادات فــي هــذه الدراســة إظهــار دليــل علــى 
ترخيــص العيــادة. ومــع ذلــك، هــذا ال يعنــي أنهــم غيــر مرخصيــن، خاصــة وأن تقييًمــا أجــراه برنامــج برنامــج عمــل أفضــل 
وجــد أن الطاقــم الطبــي العامــل فــي المصانــع قــد تمــت الموافقــة عليــه بالفعــل مــن قبــل وزارة العمــل )علــى الرغــم مــن 
عــدم تقييــم موافقــة وزارة الصحــة( 23. هــذا الموضــوع يحتــاج إلــى متابعــة مــن قبــل وزارة الصحــة ووزارة العمــل و برنامــج 

عمــل أفضــل.

 4.3 االمتثال التفاقية المفاوضة الجماعية

ــة المفاوضــة الجماعيــة الموقعــة  ــادات تتبــع اتفاقي ــًرا، مــن المهــم فحــص مــا إذا كانــت الخدمــات التــي تقدمهــا العي أخي
بيــن جمعيــة مصــدري المالبــس واإلكسســوارات والمنســوجات األردنيــة )J-GATE(، وجمعيــة أصحــاب المصانــع، وورش 
العمــل، و المالبــس )AOFWG( والنقابــة العامــة للعامليــن فــي صناعــة النســيج والمالبــس  )GTUWTGCI( فــي 21 
نوفمبــر 2019. وبتحليــل كل نقطــة مــن النقــاط الــواردة فــي المــادة )11( مــن الرعايــة الصحيــة الجســدية والنفســية، يمكننــا 

أن نســتنتج علــى نطــاق واســع:

23   Detailed underlying data provided by Better Work Jordan based on the “Better Work Jordan Annual Report 2022: An Industry and Compliance Review,” 14 April 2022.



42   تقييم خدمات الرعاية الصحية المقدمة للعاملين في قطاع المالبس في األردن

االستنتاجاتالموجوداتالمتطلباتالبند

البند األول، 
النقطة أ:

»توفير عيادة صحية في مكان العمل 
مجهزة بشكل مناسب بطاقم طبي 

معتمد من الوزارة، بما في ذلك طبيب 
عام وممرض واحد على األقل معتمد 

من وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية 
المناسبة والعالجات المطلوبة«.

   تمت الموافقة على طاقم العيادة من قبل 
وزارة العمل وليس من قبل وزارة الصحة.

   العيادات غير مسجلة لدى وزارة الصحة.
   كانت خدمات الرعاية الصحية المقدمة 
ضئيلة للغاية. وال يوجد تعريف داخل 

اتفاقية المفاوضة الجماعية فيما يتعلق 
بالخدمات »المناسبة«.

غير حاسم 
بسبب الغموض

البند األول، 
النقطة ب:

»العيادة مفتوحة طوال ساعات العمل«.

   تم العثور على العيادات مفتوحة طوال 
ساعات العمل. ورغم ذلك، لم يكن الطاقم 

الطبي متاحًا طوال ساعات العمل.

غير حاسم 
بسبب الغموض

البند األول، 
النقطة ج:

يجب على أصحاب العمل االحتفاظ 
بسجالت لجميع الفحوصات الطبية 

واالختبارات التي يتم إجراؤها للعمال، 
والتي يجب فرزها في ملفات فردية لكل 

عامل. ستكون هذه السجالت بمثابة 
نقطة مرجعية عند إجراء الفحوصات 

الطبية الدورية للعمال لمراقبة صحتهم 
باستمرار.

   لم يكن لدى معظم العيادات سجالت طبية 
للمرضى، وقليٌل من المراقبة والمتابعة 

كانت تجري من قبل عيادات المصانع.

غير متوافق

البند األول، 
النقطة د:

في حاالت الطوارئ وعلى نفقة صاحب 
العمل، يجب على الطاقم الطبي، على 

وجه السرعة ودون أي تأخير، إحالة 
العامل المعني إلى طبيب أو مستشفى 
متخصص )حسب الحاجة( لتلقي العامل 

الرعاية والعالجات الطبية المطلوبة.

العيادات بشكل عام لديها نظام إحالة   
لحاالت الطوارئ.

   اعتمدت العيادات على اإلحاالت لتقديم 
حتى الخدمات األساسية.

   قام صاحب العمل بتغطية التكاليف 
الطبية للعمال المهاجرين. وبالرغم من 
ذلك، لم يتم تغطية العمال األردنيين 

في بعض األحيان؛ على سبيل المثال، 
أفاد أحد المصانع أنه في حالة إصابة 

العمل يتم استدعاء الدفاع المدني ويتم 
تغطية اإلصابات من خالل نظام الضمان 

االجتماعي.

متوافق جزئيا

ــادات  ــات العي ــث متطلب ــذي تمــت مناقشــته فــي القســم 1 مــن حي ــإن الغمــوض ال ــاله، ف ــل أع ــا يتضــح مــن التحلي كم
ــة  ــى اســتخدامه كأداة إنفــاذ لخدمــات الرعاي ــة قــد حــد مــن قــدرة المســتند عل ــة العمومي ــل الميزاني ــا لتحلي ــة وفًق الصحي
الصحيــة عاليــة الجــودة، حيــث يوجــد نقــص فــي تعريــف نوعيــة الخدمــات. علــى ســبيل المثــال، تنــص اتفاقيــة  المفاوضــة 
الجماعيــة )CBA( علــى أن المصانــع مطالبــة بتقديــم "عالجــات رعايــة صحيــة مناســبة"، لكنهــا ال تحــدد بالضبــط مــا هــو 
ــادة يجــب أن تكــون "مجهــزة بشــكل مناســب بطاقــم طبــي  العــالج "المناســب". وبالمثــل، ينــص القانــون علــى أن العي
معتمــد مــن الــوزارة" لكنــه ال يحــدد مــا إذا كانــت العيــادة نفســها ســتوافق عليهــا الــوزارة، أو مــا إذا كان الطاقــم الطبــي 

فقــط ســيوافق.
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ــع  ــح إدارة المصن  ال شــك أن هــذه االلتباســات كانــت لصال
ــال، خــالل  ــى ســبيل المث ــع. عل ــال المصان ــى حســاب عم عل
مقابلــة مــع أحــد المديريــن فــي أحــد المصانــع، ذكــر المديــر 
ــع،  ــم. كان هــذا المصن ــوب" منه ــا هــو مطل ــه "يقــدم م أن
علــى وجــه الخصــوص، هــو المصنــع الــذي لــم يكــن بــه ميــاه 
ــة  المفاوضــة  ــادة. بالنظــر إلــى أن اتفاقي ــل العي ــة داخ جاري
الجماعيــة )CBA( ال تحــدد مــا هــي الخدمــات `` المناســبة 
ــة وحجــم  ــة التحتي ــق بالبني ــات تتعل ''، وال تقــدم أي متطلب
العيــادة، فــإن المصنــع يمتثــل مــن الناحيــة الفنيــة لشــروط 

نحــن نقــدم مــا هــو مطلــوب منــا. ال توجــد مواصفــات 
أمــا  وممرضــة.  طبيــب  بهــا  عيــادة  توجــد  أنــه  غيــر 
بالنســبة لأدويــة فيجــب توفيــر األدويــة األكثــر أهميــة 

ــادة. فــي كل عي
 مدير مصنع

مــن الصعــب علينــا أن نفعــل أكثــر مــن ذلــك. ال يمكننــا 
المجازفــة بتقديــم عــالج كامــل فــي العيــادة ألننــا ال 
نســتطيع التأكــد مــن الوضــع الطبــي الــذي نتعامــل 
معــه ... ممنــوع إعطــاء الحقــن بــأي شــكل ألننــا ال 
نعلــم عــن أمــراض الفتــاة التــي تريــد أن تأخــذ الحقنــة. 
ــد أن  ــت مضاعفــات؟ نري ــو حــدث شــيء وحدث مــاذا ل

ــادة كمــا هــي. ــى العي نحافــظ عل
مدير مصنع

اتفاقيــة  المفاوضــة الجماعيــة )CBA(، علــى الرغــم مــن انتهاكــه لمعاييــر وزارة الصحــة للتزويــد مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة 
فــي العيــادات األوليــة والمراكــز الطبيــة.

ــع  ــة )CBA(، فإنهــا تحــدد أيًضــا أن المصان ــة  المفاوضــة الجماعي ــة الموضحــة فــي اتفاقي ــر الصحي ــى المعايي باإلضافــة إل
ســتوفر إجــازة طبيــة للعمــال )تصــل إلــى 14 يوًمــا، ســنوًيا(. لكــن العمــال فــي بعــض المصانــع أشــاروا إلــى أن إدارة المصنــع 
رفضــت إصــدار أيــام مرضيــة، حتــى عندمــا تــم تزويــد اإلدارة بأعــذار مــن مصــادر معتمــدة. كان هــذا هــو الحــال فــي احــدى 
المصانــع، الــذي حظــر اســتخدام اإلجــازة المرضيــة دون الحصــول أواًل علــى نمــوذج إذن اإلجــازة، والعمــل مــع المستشــفى 
الحكومــي المحلــي لمنــع األطبــاء مــن إعطــاء إجــازة مــا لــم يتــم منعهــم مــن هــذا النمــوذج. ويعــد هــذا انتهــاًكا واضًحــا لحقهــم 

فــي الحصــول علــى إجــازة مرضيــة للظــروف ذات الصلــة.
 

أخيــًرا، بينمــا كان الهــدف مــن هــذا البحــث هــو تحديــد مــا إذا كانــت خدمــات الرعايــة الصحيــة المقدمــة فــي المرافــق 
ــر المتعلقــة  ــد عــدد مــن االنتهــاكات األخــرى غي ــم تحدي ــة، ت ــة المفاوضــة الجماعي ــد مــع اتفاقي ــى وجــه التحدي تتوافــق عل
بالرعايــة الصحيــة. والجديــر بالذكــر أن العمــال فــي احــدى المصانــع أفــادوا أن المديــر قــد قلــل مــن عــدد فتــرات الراحــة: فــي 
الســابق، كان لديهــم فترتــان )اإلفطــار والغــداء(، لكــن المديــر ألغــى اســتراحة اإلفطــار. وأشــاروا إلــى أن المصانــع األخــرى 
داخــل نفــس الشــركة لــم يتــم إلغــاء اســتراحتها. وأشــار آخــرون إلــى أن محاوالتهــم لمناقشــة الظــروف الســيئة مــع المديريــن 
قــد عرقلهــا المشــرفون المباشــرون خوًفــا مــن تداعيــات مــن المديريــن. باإلضافــة إلــى ذلــك، لــم يكــن معظــم العمــال علــى 
درايــة بوجــود اتفاقيــة مفاوضــة جماعيــة تضمنــت أحكاًمــا صحيــة ذات صلــة، وبالتالــي لــم يكونــوا علــى درايــة بــأن المصنــع 
ينتهــك بعــض هــذه األحــكام، مثــل توفيــر حمامــات نظيفــة. واألخطــر مــن ذلــك أن عمــال أحــد المصانــع ذكــروا أنهــم كانــوا 

يعملــون دون توقيــع عقــد.

 4.4 أدوار أصحاب المصلحة في تحسين الظروف

4.4.1 دور إدارة المصنع

عندمــا ســئل العمــال عــن المســؤول عــن تحســين ظــروف 
العيــادة الصحيــة، أجــاب العمال باألغلبية أن مســؤولية إدارة 
المصنــع هــي القيــام بذلــك. ومــع ذلك، شــعر بعــض مديري 
المصانــع أن الخدمــات المقدمــة كانــت كافيــة بالفعــل. علــى 
ــم  ــه ال يمكنهــم تقدي ــن إن ــال، قــال أحــد المديري ســبيل المث
المزيــد مــن الخدمــات، ألنهــم ال يرغبــون فــي أن يكونــوا 
مســؤولين إذا تســببت الرعايــة المقدمــة فــي شــكل مــن 
أشــكال المضاعفــات للمرضــى. ذكــر الطبيــب فــي عيــادة 
ــة  ــة الصحي ــم خدمــات الرعاي ــه شــعر أن تقدي ــا أن أخــرى أيًض
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ــى االســتجابة  ــا فــي قدرتهــم عل ــدون قانوًن ــن مقي ــاء العامي ــه يعتقــد أن األطب ــا محــدوًدا، ألن ــع ســيكون دائًم فــي المصن
لحــاالت الرعايــة الصحيــة الطارئــة. ذكــر كالهمــا أنهمــا يفضــالن بقــاء العيــادات علــى حالهــا، وإحالــة أي شــيء بخــالف توفيــر 
ــا إلــى عيــادة صحيــة حكوميــة. ورغــم ذلــك، فــإن المصانــع األخــرى لــم يكــن  األدويــة األساســية )مثــل المســكنات( خارجًي
ــم توســيعها لتشــمل الحقــن وغيرهــا مــن  ــة قــد ت ــة الصحي لديهــا هــذا النهــج، كمــا يتضــح مــن حقيقــة أن خدمــات الرعاي
العالجــات الطارئــة. بشــكل عــام، ســيكون مــن المهــم التوصــل إلــى توافــق فــي اآلراء بيــن إدارة المصنــع والعامليــن فيمــا 

يتعلــق بــدور عيــادة المصنــع فــي تقديــم الخدمــات الصحيــة.

4.4.2 دور الحكومة األردنية والوزارات واالتحاد

بنــاًء علــى المقابــالت مــع أصحــاب المصلحــة الحكومييــن المعنييــن، فــإن المراقبــة الحاليــة للخدمــات الصحيــة المقدمــة 
داخــل عيــادات المصانــع غيــر موجــودة إلــى حــد كبيــر. علــى ســبيل المثــال، عندمــا تــم إبــالغ ممثلــة وزارة الصحــة بنتائــج 
ــم تكــن علــى علــم بالوضــع، وأن المراقبــة العامــة  ــوزارة ل الدراســة واالنتهــاكات الصحيــة التــي حدثــت، أشــارت إلــى أن ال
لأوضــاع داخــل المصنــع كانــت ضعيفــة للغايــة. وأكــد هــذا أيًضــا المشــترون الدوليــون الذيــن الحظــوا أنــه يمكــن تحســين 

الــدور العــام لآلليــات فــي معالجــة انتهــاكات العمــل داخــل المصانــع.

عمليــة  فــي  الصحــة  وزارة  مشــاركة  زيــادة  المهــم  مــن 
المراقبــة الشــاملة للمصانــع داخــل قطــاع المالبــس. للقيــام 
بذلــك، ســيكون مــن المهــم ليــس فقــط توعيــة الــوزارة 
بهــذه الممارســات، ولكــن أيًضــا التأكــد مــن أن العمــال علــى 
ــم الشــكاوى  ــات تقدي ــك آلي ــة وكذل ــة بحقوقهــم الطبي دراي
ضــد العيــادة. كمــا لوحــظ ســابًقا، عيــادة واحــدة فقــط لديهــا 
أي نــوع مــن آليــة تقديــم الشــكاوى، والتــي كانــت مــن خــالل 

ــاك ضعــف فــي اإلشــراف  ــع، هن فــي قطــاع المصان
ــوزارات المســؤولة. ــع المؤسســات وال ــل جمي مــن قب

ممثل وزارة الصحة

الكثيــر مــن اللجــان تأتــي إلينــا لتفقــد العيــادة، لكــن 
ال فائــدة. كانــت هنــاك عاملــة اشــتكت مــن المصنــع 

ــا. ــم فصله ــوزارة. ت لل
عاملة أردنية

تطبيــق عبــر الهاتــف. ومــع ذلــك، يتــم إرســال هــذه الشــكاوى إلــى اإلدارة بــداًل مــن وزارة الصحــة. عــالوة علــى ذلــك، حتــى 
عندمــا تكــون الكيانــات مثــل نقابــة العمــال ووزارة العمــل ووزارة الصحــة علــى درايــة بهــذه المخــاوف، فهنــاك نقــص فــي 
المراقبــة أو المتابعــة المســتمرة للظــروف. كمــا الحــظ أحــد العمــال، تأتــي اللجــان بانتظــام لتفقــد المصنــع، "لكــن ال فائــدة 

مــن ذلــك".

ويتفاقــم هــذا أيًضــا مــن خــالل حقيقــة أن العمــال غالًبــا مــا 
كانــوا غيــر مدركيــن لحقوقهــم القانونيــة فــي الصحــة، وتوفر 
الرعايــة الصحيــة  الجماعيــة، ومعاييــر  المفاوضــة  اتفاقيــة 
ــن  ــدرك العمــال، وال ســيما الوافــدون الذي ــدة. قــد ال ي الجي
لديهــم وثائــق  أن  األردنــي،  بالقانــون  درايــة  علــى  ليســوا 
قانونيــة وقائيــة تضمــن حقوقهــم فــي هــذه الخدمــات. 
ومــع ذلــك، فــإن اإلنفــاذ الفعلــي لهــذه الحقــوق يقــع علــى 
ــا  ــي وفًق ــة، والت ــوزارات ذات الصل ــة العمــال وال ــق نقاب عات

للمشــترين الدولييــن، غيــر نشــطة بشــكل عــام أو راضيــة عــن نفســها أو ال تســتجيب بشــكل عــام للمخــاوف، بمــا فــي ذلــك 
تلــك التــي يثيرهــا المشــترون.
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عــالوة علــى ذلــك، قــد يشــعر العمــال بأنهــم مــن المرحــب رفــع شــكاوى ضــد المصانــع والعيــادات الموجــودة فيهــا. أشــارت 
عاملــة فــي احــدى المصانــع أنــه عندمــا قدمــت إحــدى زميالتهــا شــكوى إلــى وزارة العمــل، تــم فصلهــا بعــد ذلــك بوقــت 

قصيــر. بينمــا طردهــا المصنــع بنــاًء علــى "أدائهــا " شــعر زمالئهــا فــي العمــل أن الفصــل كان انتقامًيــا بشــكل مباشــر.

4.4.3 دور المشترين

]...[ يجــب تحســين المشــاركة، وإرســال المزيــد مــن 
 ]...[ والحكومــة.  المصلحــة  أصحــاب  إلــى  الرســائل 
يجــب أن يكــون االتحــاد، والحكومــة هــي التــي تتبــع 

إنفــاذ هــذه القضايــا.
المشتري الدولي

لهــذه  الرئيســي  المحــرك  بصفتهــم  للمشــترين،  يمكــن 
الصناعــة، أن يلعبــوا دوًرا جوهرًيــا فــي ضمــان دعــم الحقــوق 
الصحيــة للعمــال مــن خــالل وضــع شــروط ومعاييــر داخليــة 
يشــترون  التــي  المصانــع  داخــل  العمــال  بحقــوق  تتعلــق 
التزامهــم  إلــى  المشــترون  أشــار  المقابــالت،  فــي  منهــا. 
بضمــان مــكان عمــل آمــن وتوفيــر خدمــات الرعايــة الصحيــة، 
أنــه جــزء مهــم مــن المســؤولية  مســلطين الضــوء علــى 
التــزام  لضمــان  االمتثــال  وآليــات  للشــركات  االجتماعيــة 
المصانــع للقوانيــن المحليــة ومعاييــر العمــل الدوليــة. ومــع 

ــع. قــال  ــري هــذه المصان ــر صعــب، ألنهــم ليســوا مدي ــي لهــذه المعايي ــذ الفعل ــك، الحــظ بعــض المشــترين أن التنفي ذل
ــة عنهــم، بينمــا  ــة نياب ــة إنهمــا يعتمــدان علــى برنامــج عمــل أفضــل لرصــد المخالفــات العمالي ــان مــن المشــترين الثالث اثن
أفــاد المصنــع اآلخــر أن لديهــم زيــارات تفتيشــية خاصــة بهــم قبــل الســماح لهــم باإلنتــاج، باإلضافــة إلــى زيــارات روتينيــة 
ــال لسياســات المســؤولية  ــك االمتث ــة وكذل ــن المحلي ــال للقواني ــع لرصــد المخالفــات. االمتث ــام للمصن ــة كل ع ــر معلن غي
االجتماعيــة للشــركات الخاصــة بهــم. كمــا أنشــأت هــذه الشــركة بشــكل خــاص آليــة شــكوى للعمــال لتقديــم شــكوى مباشــرة 
إلــى المشــتري فيمــا يتعلــق بظــروف العمــل، والتــي تــم تنفيذهــا رًدا علــى االحتجاجــات التــي اندلعــت فــي المصنــع بعــد 
وفــاة عامــل. وبينمــا تــم التأكــد الحًقــا مــن عــدم صحــة هــذه اإلشــاعة، إال أنهــا دفعــت المشــتري إلــى تطويــر آليــة للعمــال 
لتقديــم مخــاوف تتجــاوز إدارة المصنــع. ومــع ذلــك، أشــار المشــترون إلــى أن قدرتهــم علــى التصــرف مقيــدة بالقوانيــن 
والسياســات المحليــة، التــي يجادلــون بضــرورة أن تكــون أقــوى حتــى يتمكنــوا مــن التصــرف بشــكل مناســب بشــأن هــذه 

الشــكاوى.

نتيجــة رئيســية أخــرى مــن المقابــالت مــع المشــترين هــي أن هنــاك تبايًنــا فــي المعتقــدات فيمــا يتعلــق بأفضل الممارســات 
فيمــا يتعلــق بتقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة داخــل مصنــع. شــعر بعــض المشــترين أن عيــادة المصنــع يجــب أن تكــون 
مجهــزة إلجــراء جميــع الخدمــات الصحيــة األوليــة الالزمــة للعمــال، بينما شــعر مشــترون آخرون أنه بســبب القيــود المفروضة 
علــى توافــر المعــدات الطبيــة واألدويــة، يجــب أن تقــدم عيــادات المصنــع اإلســعافات األوليــة والتقييــم األولــي فقــط مــن 
الحــاالت، مــع ضــرورة أن تأتــي جميــع التشــخيصات مــن خــالل عيــادة طبيــة خارجيــة معتمــدة. وفًقــا لهــذا المشــتري، تتمثــل 
أفضــل الممارســات فــي إقامــة شــراكات مــع العيــادات الخارجيــة وإحالــة جميــع الحــاالت إلــى هــؤالء األطبــاء للتأكــد مــن دقــة 

التشخيص.

بغــض النظــر عــن اآلليــة المقترحــة التــي يتــم مــن خاللهــا تقديــم الرعايــة، مــن الضــروري ضمــان توفيــر هــذه الرعايــة لجميــع 
العمــال دون تكلفــة.
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اختلفــت جــودة الرعايــة الصحيــة داخــل العيــادة بشــكل كبيــر مــن مصنــع إلــى آخــر. ومــع ذلــك، علــى نطــاق واســع، تبيــن 
ــم  ــة. لمعالجــة الثغــرات فــي تقدي ــة الجــودة الخاصــة بمنظمــات الصحــة العالمي ــر رعاي أن الخدمــات ال تتوافــق مــع معايي
الخدمــات والتأكــد مــن دعــم حقــوق العمــال وفًقــا التفاقيــة المفاوضــة الجماعيــة وقانــون العمــل األردنــي والمعاييــر 

ــة: ــات الرئيســية التالي ــم التوصي ــم تقدي ــة المتعلقــة بالحــق فــي الصحــة، يت الدولي

 التوصيات الرئيسية: 

علــى وزارة العمــل متابعــة مخالفــات قانــون العمــل الســاري فــي بعــض المصانــع مــن خــالل توســيع زياراتهــا   
التفتيشــية. حــددت هــذه الدراســة االنتهــاكات فيمــا يتعلــق بــكل مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة المقدمــة للعمــال 
واإلجــازات المرضيــة، ومــا إلــى ذلــك، ولكــن العمــال أثــاروا أيضــا انتهــاكات أخــرى لحقــوق العمــال فــي مجموعــات 

ــم تكــن جــزءًا مــن هــذه الدراســة. ــز التــي ل التركي

   يجب على األطراف في اتفاقية المفاوضة الجماعية )عن الجمعية األردنية لمصدري المنســوجات واالكسســوارات 
واأللبســة، النقابــات العماليــة، نقابــة أصحــاب العمــل( إعــادة النظــر فــي اتفاقيــة المفاوضــة الجماعيــة ومراجعتهــا 
للتأكــد مــن أن متطلبــات تقديــم الخدمــات الصحيــة ال تتــرك مجــاال لتفســيرات مختلفــة. علــى ســبيل المثــال، يمكــن 
أن يشــمل ذلــك إنشــاء متطلبــات للحــد األدنــى مــن الخدمــات التــي يجــب توفيرهــا، وعــدد الســاعات فــي األســبوع 
التــي يتوافــر فيهــا الطبيــب، وعــدد األطبــاء الــالزم لتلبيــة احتياجــات الســكان العامليــن. باإلضافــة إلــى ذلــك، يجــب 
علــى اتفاقيــة المفاوضــة الجماعيــة تحديــد السياســات واإلجــراءات الالزمــة لطلــب اإلجــازة المرضيــة بطريقــة تضمــن 
عــدم رفضهــا بشــكل غيــر عــادل. كمــا هــو الحــال حاليــا، ليــس لــدى اتفاقيــة المفاوضــة الجماعيــة أي أحــكام محــددة 

فيمــا يتعلــق بأنــواع وجــودة الخدمــات التــي يجــب تقديمهــا.

   يجــب أن تتأكــد عــن الجمعيــة األردنيــة لمصــدري المنســوجات واالكسســوارات واأللبســة  وإدارة المصنــع مــن أن 
البنيــة التحتيــة فــي جميــع العيــادات الصحيــة تتوافــق مــع المعاييــر القانونيــة وأن المرافــق آمنــة الســتخدام الطاقــم 
الطبــي والمرضــى. وهــذا يشــمل البنيــة التحتيــة األساســية مثــل الميــاه الجاريــة النظيفــة وميــاه الشــرب. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، يجــب أن تضمــن إدارة المصنــع نظافــة الحمامــات والمرافــق فــي جميــع األوقــات وفــي جميــع المصانــع 

لمنــع انتشــار األمــراض المعديــة.

   يجــب علــى وزارة العمــل إجــراء تحقيــق قانونــي معمــق فــي قــدرة العمــال علــى أخذ إجازة مرضية فــي بعض المصانع 
ومعالجــة المشــكلة مــع إدارات المصانــع. علــى النقابــة أن تــزود العمــال بمعلومــات عــن حقوقهــم العماليــة، بمــا فــي 

ذلــك حقهــم فــي اإلجــازة المرضية.

   يجــب علــى جميــع أصحــاب المصلحــة بــذل جهــد لخلــق إجمــاع بيــن العمــال والمشــترين واإلدارة فيمــا يتعلــق بــدور 
عيــادات المصانــع. هنــاك خــالف عــام داخــل األطــراف وفيمــا بينهــا حيــال الخدمــات التــي ينبغــي أن تقدمهــا عيــادات 
المصنــع: هــل ينبغــي أن تعمــل كمركــز رعايــة أوليــة، أو باألحــرى كنقطــة إســعافات أوليــة/ اســتجابة طارئــة، مــع إحالة 
جميــع التحديــات الطبيــة الخطيــرة إلــى الخــارج. ســتكون هنــاك حاجــة إلــى هــذا اإلجمــاع عنــد تطويــر الحــد األدنــى مــن 
حزمــة الخدمــة. مــن المهــم أيضــا التأكــد مــن أنــه بغــّض النظــر عــن الــدور الــذي ســتلعبه عيــادات المصانــع فــي توفيــر 
الرعايــة الصحيــة بشــكل عــام، فــإن العمــال قــادرون علــى الوصــول إلــى خدمــات الرعايــة األوليــة والطارئــة الكاملــة 

والشــاملة بــدون أي تكلفــة.
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   يجــب علــى جميــع أصحــاب المصلحــة تشــجيع ومشــاركة تبــادل المعرفــة عبــر المصانــع. تشــجيع المصانــع التــي تقــدم 
خدمــات موســعة، وتلتــزم باتفاقيــة المفاوضــة الجماعيــة، وتضمــن رعايــة طبيــة عاليــة الجــودة لمشــاركة تجاربهــا 
وأفضــل الممارســات واألســاليب التــي انتهجتهــا لضمــان هــذه المعاييــر. شــجع هــذا المصانــع علــى تســليط الضــوء 
ــق بقــدرة  ــا يتعل ــة فيم ــم الخاطئ ــر المتوافقــة وشــرح المفاهي ــع غي ــة الســليمة للمصان ــد القــوى العامل ــى فوائ عل

المصانــع علــى تقديــم خدمــات رعايــة صحيــة عاليــة الجــودة داخــل الشــركة.

   يجــب علــى جميــع أصحــاب المصلحــة التشــاور فيمــا بينهــم حــول التطــور فــي تقديــم الرعايــة الصحيــة، والفجــوات 
ــع أصحــاب المصلحــة  ــم هــذه المشــاورات بانتظــام، بمشــاركة جمي الموجــودة وكيــف يمكــن تذليلهــا. يجــب أن تت
وفــي شــكل حــوار مفتــوح لضمــان صحــة العمــال وإنتاجيــة المصانــع وإمكانــات نمــو قطــاع األلبســة فــي األردن.

 التوصيات الثانوية:

علــى وزارة الصحــة متابعــة إجــراءات ترخيــص الكــوادر الطبيــة والعيــادات فــي المصانــع للتأكــد من أن جميــع العيادات   
والطاقــم الطبــي مرخصــة واســتيفاء شــروط الترخيــص مــن خــالل المعاينــات الدوريــة.

يجــب علــى وزارة العمــل ومنظمــة العمــل الدوليــة  )برنامــج العمــل األفضــل( والنقابــة وإدارة المصانــع و عــن   
الجمعيــة األردنيــة لمصــدري المنســوجات واالكسســوارات واأللبســة  ضمــان الصحــة والســالمة المهنيــة فــي جميــع 
العيــادات والمصانــع للحــد مــن إصابــات العمــل واألمــراض المرتبطــة بالعمــل إلــى الحــد األدنــى. إذا لــزم األمــر، يجــب 

تدريــب إدارة المصنــع وإعالُمهــا بالتدابيــر التــي يمكــن تحســينها.

يجــب أن تتأكــد إدارة المصنــع مــن امتثالهــم للعــدد المطلــوب مــن الطاقــم الطبــي وفقــًا لقانــون العمــل األردنــي   
وأّن جميــع مجموعــات اإلســعافات األوليــة مخزنــة بالكامــل. يجــب تدريــب عــدد كاف مــن العمــال علــى اإلســعافات 
ــى  ــق عل ــة ال تعكــس الحقائ ــات القانوني ــت المتطلب ــة. إذا كان ــى اســتخدام معــدات اإلســعافات األولي ــة وعل األولي

األرض، يجــب علــى وزارة العمــل إعــادة النظــر فــي األحــكام القانونيــة وإعــادة تقييمهــا.

يجــب علــى العيــادات الصحيــة فــي المصانــع توســيع خدمــات الرعايــة الصحيــة المقدمــة للنســاء مثــل تقديــم منتجات   
النظافــة النســائية والرعايــة اإلنجابيــة األساســية. يمكــن أن يشــمل ذلــك التعاقــد مــع طبيــب نســائية لبضــع ســاعات 

فــي األســبوع فــي »ســاعة مفتوحــة«.

يجــب علــى وزارة الصحــة بالتعــاون مــع أطــراف اتفاقيــة المفاوضــة الجماعيــة ومنظمــة العمــل الدوليــة ) برنامــج   
العمــل األفضــل( بنــاء قــدرات طاقــم العيــادات الصحيــة حتــى يتمكــن الطاقــم الطبــي مــن تلبيــة احتياجــات العمــال. 
وتضــع الــوزارة حزمــة رعايــة دنيــا وكذلــك بروتوكــوالت للتعامــل مــع القضايــا الصحيــة بمــا في ذلك الصحة النفســية. 
كمــا يجــب أن يحــدد آليــات ضمــان الجــودة للعيــادات الصحيــة. ويمكــن إدراجهــا فــي مرفــق باتفــاق تحليــل التكلفــة 

والقيمــة المنقــح.

علــى النقابــات العماليــة تعزيــز جهودهــا لمراقبــة وتحســين ظــروف العمــل فــي المصانــع. علــى االتحــاد توعيــة العمــال   
ــة العماليــة أن تدعــو  ــة الصحيــة واإلجــازات المرضيــة. علــى النقاب بحقوقهــم العماليــة، وبخاصــة مــا يتعلــق بالرعاي

وزارة العمــل لضمــان تنفيــذ عمليــات التفتيــش علــى حقــوق العمــال وظــروف العمــل.

يجــب علــى وزارة العمــل ونظــام الضمــان االجتماعــي التعــاون إلعــادة النظــر فــي اللوائــح والخطــط الخاصــة بالتأميــن   
الصحــي الشــامل لجميــع العمــال األردنييــن مــن أجــل إنهــاء التمييــز بيــن العمــال األردنييــن والمهاجريــن علــى مســتوى 

الخدمــات الصحيــة المقدمــة للعمــال.
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