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 المقدمة

 على المحافظة فً خاللها من العاملٌن تساعد تنظٌمٌة وإجراءات تشرٌعاتفرض ل الدول من كثٌر تسعى

 أو ألعمالهم ممارستهم أثناء العامة صحتهم تمس آثار أي أو المخاطر عن وإبعادهم العامة سالمتهم

 السالمة مبادئ تطبٌق سبٌل فً وقدراتها وطاقتها إمكانٌاتها كل الدول هذه تجند حٌث البعٌد، المستقبل

 .اإلقتصادٌة واألنشطة القطاعات تلفمخ فً المهنٌة والصحة

 التطورات ظل فً سٌما ال العملٌة حٌاتنا فً جدا   هامة ضرورة المهنٌة والصحة السالمة أصبحت لقد

كما  والعضلً، البدنً المجهود على كبٌر بشكل تعتمد التً التقلٌدٌة المهن ممارسة ظل وفً الصناعٌة

 .واألفراد المنشآت على كبٌر إقتصادي تؤثٌر لها

 ؤملتو والتشجٌع، االهتمام من مزٌدا  فً اآلونة األخٌرة  المملكة فً المهنٌة والصحة السالمة شهدت وقد

 أكثر دور المهنٌة والصحة للسالمة كونٌ ؤنبالجهات الرسمٌة ومنظمات المجتمع المدنً فً المملكة 

 العمل ووزارة الدولٌة العمل ةمنظم وأن سٌما ال ،أصحاب األعمال والعاملٌن لدى المستقبل فً أهمٌة

 وذلك المهنٌة، والصحة السالمة برامجتعزٌز  على امبٌنه فٌما المشترك التعاون ضمن انتركز ٌةاألردن

سالمة وصحة من المستندة للمعاٌٌر الدولٌة والتً تجعل  التشرٌعاتوضع التعاون فً  طرٌق عن

 ملزمة، العمل فً الضرورٌة الصحٌة والبرتوكوالت اإلجراءات وتنفٌذ العمل مواقع فًالعاملٌن 

 المهنٌة، مراضواألالعجز  وإصابات ممٌتةالواإلصابات  حاالتال لتجنب، والعاملٌن األعمال ألصحاب

لعوامل مختلفة  تعرضهم نتٌجة المستقبل فً العمال بها ٌصاب قد التً األمراضاألعراض و عن ناهٌك

 الشدٌدة البرودة أو الشدٌدة والحرارةوالضوضاء  ضجٌجالالمختلفة و األوزانكرفع أثناء تؤدٌتهم لعملهم 

 .أخرى وعوامل

 نفسها فرضتفً مجاالت العمل المختلفة و والضوضاء الضجٌج ظاهرة األخٌرة السنوات فً سادت وقد

 حدثت   التً المٌكانٌكٌة والصناعات واالتصاالت كاإللكترونٌات الحدٌثة التقنٌات تطور نتٌجة بقوة

منها ، الٌومٌة حٌاتنا فً تستخدم معروفة آالت قبل من الضجٌج تولٌد آلٌات الى إضافة شدٌدا ، ضجٌجا  

  .المنزلًالغاز  فً توزٌع المستخدمةواألدوات ت اآللٌا

 خطر وٌزداد الصوت، وشدة الضوضاء فترة طول ؛هما ،عاملٌن على الضوضاء أثر وٌتوقف

 القدرة وفقدان والغثٌان بالدوار والشعور األذنٌن فً كالصفٌر مرضٌة أعراض فً تسبب إذا الضوضاء

 الدم ضغط فً مإقتارتفاع و العضالت توتر زٌادةكما له تؤثٌرات أخرى ممكن أن ٌسببها ك ،النوم على

 .أعراض أخرىإضافة إلى 
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لها تؤثٌر مباشر واألخطاء المرتكبة فً طرٌقة حملها واألحمال الثقٌلة  األوزانمن جانب آخر فإن أثر 

صحٌة ولها تؤثٌرات كما تشنجات عضلٌة فً الجسم تعمل على إحداث على فقرات العمود الفقري و

 .متعددة أخرى

 فٌها ٌتعرض التً المهن من واحدة ترصد واقع السالمة والصحة المهنٌة فًل الدراسة هذه جاءت وقد

 حمل، وكذلك طوٌلة لساعات والضوضاء لضجٌجوأضرار متعددة، منها التعرض لأخطار  لىإ العاملون

 الغاز توزٌع مهنةالعاملٌن فً وسالمة تتعلق بظروف التً دراسات ال تندر فً وقت ،الثقٌلة األوزان

المتعلقة  واإلجراءات واألنظمة التشرٌعات تفعٌل تطبٌق فكرة دعمالحاجة الدائمة لإلى إضافة  ،المنزلً

 قطاعاالقتصادٌة ومن ضمنها  واألنشطة القطاعات جمٌع فً علٌها والرقابة المهنٌة والصحة السالمةب

 الرقابٌة. الجهات من المعنٌٌن جمٌع بمشاركةو ،المنزلً الغازتوزٌع 

 الهدف العام

 المنزلً الغاز توزٌع قطاع فً للعاملٌن المهنٌة والصحة السالمة وظرف أوضاع على التعرفالكشف و

 .الثقٌلة واألحمال له ٌتعرضون الذي الضجٌج مستوى مقٌاس على والتركٌز

 الدراسة أهمية

ى مواد سامة وسرٌعة حتواء هذه األسطوانات علال الخطرة المهن منالمنزلً  الغازتوزٌع  مهنة تعتبر

 ؛كونها فً الدراسة أهمٌة وتكمن ،نفجاراالشتعال واإل

 مهنة فًسالمة وصحة العاملٌن  ظروفو للجهات الرقابٌة حول أوضاع اعملٌ اتقدم أنموذج 

 البدنً الجهدال سٌما  المٌدانً، الواقع منوالصعوبات التً تواجههم  الغاز اسطواناتتوزٌع 

 مناخٌة أجواء فً العملو طوٌلة، عمل لساعات والضوضاء للضجٌج التعرضاألوزان و لحمل

 مختلفة.

  خاصة فً مجال اإلجراءات واإلحتٌاطات  الوطنٌة فً الممارسة العملٌةمدى تطبٌق التشرٌعات

 .الالزمة لحماٌة العاملٌن من أخطار العمل واألمراض المهنٌة

 مع االتفاقٌات الدولٌة  المهنٌة والصحة بالسالمة المتعلقة واألنظمة لتشرٌعاتمدى انسجام ا

 القطاع.وتوظٌفها فً المحافظة على سالمة العاملٌن فً هذا 

 صٌاغة متثال، وتحقٌق اإل فً الرقابٌة الجهاتدور  لتفعٌلوسبل  مقترحات الى الوصول

 العاملٌن فً هذه المهنة.سالمة واقعٌة تهدف لتحسٌن وضع حماٌة إجراءات 
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 الدراسة أدوات

 توزٌع مهنة فً ونٌعمل (عامل 360) من البٌانات جمعل استمارة إستخدام تم الدراسة، أهداف لتحقٌق

 التً والمدة دٌسبل/ الضوضاء شدة مستوى لقٌاس الضوضاء قٌاس جهاز إستخدام تم كما ،المنزلً الغاز

لتحلٌل الدارسة  هدف فً المحدد التشرٌعً طاراإل استخدام وتم المهنة، هذه فً نالعاملو لها ٌتعرض

 .األردنالواقع القانونً للسالمة والصحة المهنٌة فً 

 منهجية الدراسة

 :خالل من وذلك الجوانب متعددة منهجٌة الدراسة اتبعت

 ٌتعلق بتنظٌم قطاع اسطوانات  مافٌ (وتعلٌمات ،وأنظمة ،قوانٌن)لتشرٌعات ل مكتبٌة مراجعة إجراء

لى مراجعة االتفاقٌات الدولٌة ؛ إضافة إبالسالمة والصحة المهنٌةٌتعلق ما وكذلك فٌ الغاز المسال؛

 .المتعلقة بهذا الخصوص

 لقطاع توزٌع الغاز المنزلًبالبٌانات واإلحصاءات  الخاصة المتوفرة اإللكترونٌة المواقع مراجعة، 

 .الدراسة إثراء لغاٌات

 المنزلً الغاز توزٌعظروف سالمة العاملٌن فً مهنة  لتقٌٌم استمارات بحث تصمٌم. 

 المصممة اإلستمارة وفق ظروف عملهم لتقٌٌمهذه المهنة مع العاملٌن فً  مٌدانٌة إجراء مقابالت. 

 دور الجهات الرسمٌة المعنٌة بالرقابة على ظروف العمل فً هذا القطاع  لتفعٌل التوصٌات استنتاج

 .الغاز توزٌع ومحالت المحروقات محطات أصحاب نقابةو

 تحديات الدراسة

سالمة و وظروف عن أوضاععن تنظٌم قطاع أسطوانات الغاز المسال و شاملة نظرة الدراسة هذه تقدم

تحدٌات  سٌما ال متعددة، تحدٌات الدراسة هذه موضوع اختٌار ٌعكسو ؛هذا القطاع العاملٌن فً

 :ومن أبرز هذه التحدٌاتمصادر البٌانات المتعلقة بهذه الدراسة؛ الوصول إلى 

 .الوكاالت المشغلة لهموكذلك  لرسمٌة المتعلقة بالعاملٌن فً هذا القطاع. انعدام البٌانات ا1

 محطات أصحاب نقابةممثلً القطاع )هذا القطاع من  ورة حولنشمانعدام تام للبٌانات ال. 2

 .واضح للعمال والوكاالت الموزعة للغازعدم توفر تصنٌف و، (المحروقات

 عن طرٌقٌتم تسجٌلها  المنظمة منهامن القطاعات شبه المنظمة، )المنزلً الغاز  توزٌع. ٌعد قطاع 3

لتسجٌل فً للحماٌة االجتماعٌة أو لفٌها العاملون  ال ٌخضع منها منظمةالتراخٌص؛ وغٌر ال إصدار
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كالضمان اإلجتماعً وكشوفات العاملٌن التً ٌتوجب إرسالها إلى وزارة العمل  لسجالت الرسمٌةا

 . (سنوٌا

 الجهات الرسمٌة والنقابٌة فً توفٌر البٌانات المطلوبة. ضعف دور. 4

؛ وصعوبة الحصول على البٌانات الدقٌقة من أفراد فً القطاع . تشابه أوضاع وظروف العاملٌن5

 .العٌنة

 في األردنالغاز توزيع قطاع حول العام  المبحث األول: اإلطار

 : نمحت عامت عه انقطاع -1

المملكة؛  فً المسال الغاز وتعبئة بإنتاج تقوم التً الوحٌدة الشركة البترول األردنٌة اةمصف تعتبر شركة

 تسوٌق شركاتتزوٌد وتعمل على البترول األردنٌة إلى ما قبل نصف قرن،  مصفاة إنشاء شركة وٌعود

 شركةوتتبع  المختلفة، الجاهزة النفطٌة بالمشتقات الحكومة قبل من المرخصة الثالث البترولٌة المنتجات

 .(مصفاة البترول شركةل) األردنٌة البترولٌة المنتجات تسوٌق

 المنتجات تسوٌق شركة تملكها التً المحروقات توزٌع محطات عددبلغ  ؛2020وفً نهاٌة عام 

 مستودعات عدد وبلغ ة،محط( 372) خاللها من بالمحروقات تتزود التً المحطات، واألردنٌة البترولٌة

 فً موجودة الغاز لتوزٌع( مراكز 110) الى إضافة ،(مستودع 130) بالمملكة الموجودة المسال الغاز

 .عمان ًف موجودة المركزي الغاز لتوزٌع( شركات 6)و ،وبالجن محافظات

فً عام و ؛(الزرقاء ومحطة اربد، ومحطة عمان، محطة) محطات ثالث فً لاالمس الغاز تعبئة ٌتمو

 (ملٌون 33.4) وبٌعها تعبئتها تم التً( كغم 12.5) سعة المسال الغاز اسطوانات عدد بلغ؛ 2020

 50) سعة االسطوانات عدد بلغو ،2019عن عام  (اسطوانة 147789) مقداره بانخفاض اسطوانة

 .2019عن عام  (اسطوانة 37088) مقداره بانخفاض( اسطوانة 77785) وبٌعها تعبئتها تم التً( كغم

 مجموعه ما( كغم 12.5) من سعة المملكة فـً المتداولة األسطوانات عدد؛ بلغ 2020خالل عام و

 2019.1 عام خالل إسطوانة( ملٌون 6.43) مقابل إسطوانة( ملٌون 6.39)

إال وكاالت توزٌع الغاز المسجلة وغٌر المسجلة وعدد العاملٌن فٌها ورغم عدم توفر بٌانات وافٌة حول 

فٌما  ،وكالة( 800) التً تبٌع اسطوانات الغاز الوكاالت عددمصادر مختلفة تشٌر إلى أن  ٌراتقدأن ت

                                                           
1
 .2222التقرٌر السنوي  – األردنٌة البترول مصفاة شركة: المصدر 
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 توزٌع سٌارات على العاملٌن عددسٌارة( و 27800) بحوالًللمنازل  الغاز توزٌع سٌاراتٌقدر عدد 

 .2المملكة أنحاء جمٌع فً( عامل آالف 6) حوالً ٌبلغ الغاز

 : اإلطار انتشرَعٍ نهقطاع -2

 وتخزٌن، نقل،) المسال البترولً الغاز اسطوانات قطاع نشاطات تنظٌم تعلٌماتٌنظم عمل القطاع )

 أنه على الغاز عامل ٌعرفوتبعا  لهذه التعلٌمات؛ ؛ 3(المسال البترولً الغاز اسطوانات وتوزٌع

 البترولً الغاز اسطوانات وتوزٌع وتخزٌن، ونقل، تعبئة،) أنشطة ضمن ٌعمل الذي لشخصا"

 الغاز اسطوانات وتوزٌع لنقل مخصصةال نقلال واسطة"نها على أ التوزٌع سٌارةكما تعرف  ؛("المسال

 المستهلكٌن الى الغاز اسطوانات تخزٌن مستودعات من( الفارغة أو/و المعبؤة) المسال البترولً

 المسال، البترولً الغاز اسطوانات لتوزٌع مظلة" أنها على الغاز توزٌع وكالة وتعرف ؛"وبالعكس

 ".التوزٌع وسٌارات التوزٌع مكتب من كال   وتشمل

( وتخزٌن نقل) نشاط ممارسة شخص ألي ٌجوز ال ( من التعلٌمات؛ على أنه2/ 3 المادة)وتنص 

 بعد إال الغاز اسطوانات توزٌع أو/و الحافظة األقفاص بإستخدام المسال البترولً الغاز اسطوانات

 ان ٌجب الحافظة األقفاص فإن (2؛ وبحسب المادة )الطاقة وزارة عن الصادرة الرخصة على الحصول

 سعة غاز( اسطوانة 35) إحتواء على قادرة مناسبة وأبعاد بمواصفات مصنعة معدنٌة أقفاص تكون

 لتحمٌل بالدٌزل تعمل مدولبة شوكٌة رافعة وفٌرمن ناحٌة أخرى ٌجب ت؛ قفص كل فً( كغم 12.5)

 5) عن ولتهامح تقل ال بحٌث الفارغة أو/و المعبؤة الغاز باسطوانات المحتوٌة الحافظة األقفاص وتنزٌل

 (.13/18)المادة  الحافظ القفص لطول مساوٌا   الشوكتٌن طول ٌكون وان( طن

 مراعاة ضرورة ومنها الغاز؛ مستودعات فً والتخزٌن للنقل المصرحة الشروط( 13 المادة) وتضمنت

 للعٌان وبارزة واضحة وارشادٌة تحذٌرٌة لوحات وضع فؤوجبت المستودع؛ فً والتوعٌة العامة السالمة

 صواعق مانعة؛ وأولٌة اسعافات صندوق وتوفٌر مناسبة؛ أماكن فً وموزعة لإلزالة قابلة وغٌر

 وفق متخصصة شركات قبل من طفاءإ أنظمة وتركٌب ؛طفاءاإل مٌاه وخزانات حافظة؛ وأقفاص

 من الكهربائٌة اإلضاءة وحدة تكون أنو المدنً؛ للدفاع العامة المدٌرٌة قبل من علٌها مصادق مخططات

من  ذلك وغٌر ؛واق بغطاء ومزودة( فلورسنت) مثل قوٌة حرارة ٌشع وال للشرر المصدر غٌر النوع

  .شروطال

                                                           
2
 .2222 الغاز توزٌع ومحالت المحروقات محطات أصحاب نقابة: المصدر 
3
 بالجرٌدة المنشور، (المسال البترولً الغاز اسطوانات وتوزٌع وتخزٌن، نقل،) المسال البترولً الغاز اسطوانات قطاع نشاطات تنظٌم تعلٌمات) 

 وزارة وإدارة تنظٌم نظام من( 7 المادة) وإلى( 4 المادة) من( أ) الفقرة إلى باالستناد والصادرة ؛2215 تموز 1 تارٌخ( 5347 رقم) الرسمٌة

 .(1985 لسنة( 26 رقم) المعدنٌة والثروة الطاقة
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وٌالحظ بإن األحكام التشرٌعٌة قد أطرت بشكل عام موضوع السالمة العامة لمستودعات الغاز لحماٌة 

العاملٌن فٌها؛ إال أن هذه األحكام ال تكفً فً ضوء غٌاب الرقابة على الممارسة العملٌة لهذه 

فال زالت مستودعات الغاز تخلو من اللوحات االرشادٌة والتحذٌرٌة؛ ومن األقفاص المستودعات؛ 

الحافظة لالسطوانات؛ وأنظمة اإلطفاء التً تعمل آلٌا ؛ إضافة إلى ذلك فهناك غٌاب واضح لجمٌع 

مستلزمات السالمة والصحة العامة، ال سٌما فً ظل وضع مواد سرٌعة االشتعال واالنفجار تحت أشعة 

متطلبات وشروط ترخٌص  ألن مستغرب أمر ذاته بحد وهذاالحارقة لساعات طوٌلة؛  الشمس

وبالتالً فإن مستودعات الغاز تتطلب موافقة عدة جهات رسمٌة من بٌنها المدٌرٌة العامة للدفاع المدنً؛ 

 منللكشف والرقابة الفاعلة علٌها،  اعخببراثأٌ  إَالءترخٌصا  سنوٌا  دون منح هذه المستودعات 

من أخرى ومن جهة  جهة، من المستودعات  هذه فً العاملٌن وسالمة ظروف على إثرٌ أن المحتمل

 .فئات المجتمع جمٌع تطال قد القطاع هذا فً كبٌرة ا  أضرارالممكن أن تلحق 

 الشاحنة؛ سائق فً توفرها الواجب الشروطمن التعلٌمات؛ ( 18 المادة) تضمنتالى جانب ذلك فقد 

 شهادة على العامل ولصح سٌما ال الغاز، مستودع داخل العاملٌن باستخدام الخاصة الشروط وكذلك

 مع للتعامل تإهله والتً المدنً للدفاع العامة المدٌرٌة تعقدها التً الخاصة التدرٌبٌة الدورة اجتٌاز

 العامل حصول إلى إضافة سنتٌن؛ كل الشهادة هذه تجدٌد ٌتم وأن المسال البترولً الغاز اسطوانات

 مدرب شوكٌة رافعة سائق وتوفٌر المختصة؛ الجهات عن صادر المهنة مزاولة تصرٌح على الوافد

 الوقاٌة متطلبات تفقد ضرورة الى( 18/35 البند)؛ كما ٌشٌر النشاط هذا مثل مع للتعامل ومإهل

 معدات تعمل أن من التؤكدضرورة  على (18/44 البند)وٌنص ؛ دورٌا   والسالمة الذاتٌة والحماٌة

 .المدنً للدفاع العامة المدٌرٌة متطلبات سببح وآلٌا   ٌدوٌا   الحرٌق مكافحة

 أن إال القطاع؛ هذا فً للعاملٌن الحماٌة تحقٌق فً تتجلى التشرٌعات متطلبات بعض تبدو قد حٌن وفً

ؤن معظم العاملٌن بن اء الزٌارات التً قام بها الباحثوفٌالحظ أثن ذلك؛ عكس إلى تشٌر الفعلٌة الممارسة

 من متخصصة تدرٌبٌة دورات أي لهم تعقد لموقد تبٌن بؤنه ؛ فً المستودعات هم من العمالة الوافدة

؛ فضال  عن مالحظة مزاولة المهنة من الجهات المختصةعلى  ولم ٌحصلواالمدنً  للدفاع العامة المدٌرٌة

سطوانات، ورافعة شوكٌة وسائق مدرب ومإهل على التعامل مع هذه ة لإلعدم توفر األقفاص الحافظ

 والتنزٌل التحمٌلالرافعة؛ كما لوحظ بؤن العاملٌن ٌتعاملون مع إسطوانات الغاز بطرٌقة غٌر سلٌمة أثناء 

( من 28/15، خالفا  )للمادة أو فً سٌارات النقل الكبٌرة األرض على دحرجتها أو رمٌهاأحٌانا  ٌتم و

انات الغاز أو إمكانٌة تعرضها ات؛ وبالتالً فإن هذه الممارسات قد تودي إلى اإلضرار باسطوالتعلٌم

  نفجار.لإل
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 نقل شاحنة فً توفرها الواجب االشتراطات من العدٌد (18و 16) المادتٌن تضمنتوبنفس السٌاق 

 ٌكون أن منهاو ؛الشاحنةقٌادة ب له المرخصللشخص و الفارغة أو/و المعبؤة البترولً الغاز اسطوانات

 بإرتفاع أمامً بحاجز ومزود بدون جوانب ٌكون وأن بإحكام الهٌكل على ومثبت متٌن الشاحنة صندوق

 واحد؛ قفص ارتفاع ٌعادل بإرتفاع خلفً وحاجز أقصى كحد الحافظة األقفاص من طبقات ثالث ٌعادل

 وأن الغاز، اسطوانات أقفاص تصمٌم االعتبار بعٌن آخذا   الشاحنة تصمٌم ٌكون أن بد فال ذلك الى إضافة

 الرافعات؛ بواسطة الحافظة األقفاص وتنزٌل تحمٌل عملٌة ٌسهل بحٌث الشوكٌة الرافعات عمل ٌناسب

 فوق الغاز إلسطوانات الحافظة األقفاص تخزٌن طبقات عدد ٌزٌد ال بؤن( 18 المادة) واشترطت كما

 االسطوانات مجموعات من أي فً االسطوانات عدد ٌزٌد ال وأن طبقات؛ ثالث على البعض بعضها

 عدمب (18/45/2 لمادةا) وأوجبت؛ مجموعة لكل( اسطوانة 840) على المعبؤة أو الفارغة المخزنة

 صندوق فً االسطوانات بوضع (28/14 المادة) ألزمتكما  النقل؛ شاحنة فً الغاز اسطوانات تخزٌن

 من واحدة طبقة من أكثر وجود وااللتزام بعدم لألعلى، الصمام ٌكون بحٌث رأسً بشكل التوزٌع سٌارة

 األسطوانات.

 من للتؤكد لهم طبٌة فحوص إجراء ٌتم أن الشاحنات؛ لسائقً التعلٌمات تضمنتها التً االشتراطات ومن

 العامة المدٌرٌة تعقدها) خاصة تدرٌبٌة دورة ٌجتازوا وأن الشاحنة، لقٌادة الصحٌة ولٌاقتهم أهلٌتهم

 النقل. أثناء الخطرة المواد مع التعامل كٌفٌة فً السائقٌن توعٌة الى تهدف( المدنً للدفاع

 بالتفتٌش منفردٌن وأ مجتمعٌن العالقة ذات والجهاتالطاقة  وزارة تقومبؤن ( 19 المادة)واقتضت كما 

 من للتحقق ردنٌةاأل والمقاٌٌس المواصفات مإسسة مع بالتنسٌق الغاز مستودعات أو/و الشاحنات على

ل ؛ إال أنه ومن خالالتعلٌمات من( 17 المادة) فً الواردة بااللتزامات والتخزٌن بالنقل له المرخص تقٌد

فقد تم مالحظة أن الشاحنات التً تحمل أسطوانات الغاز للمستودعات، ن الزٌارات التً قام بها الباحثو

 األسطوانات بطرٌقة منبطحة وعلى شكل صفوفوٌتم وضع ال تستخدم األقفاص الحافظة لالسطوانات، 

وال ٌوجد رافعة شوكٌة داخل المستودعات للتعامل مع رفع وإنزال األسطوانات؛ وٌتم تحمٌل ، متراصة

 الٌدوٌة. بالمناولةوتنزٌل األسطوانات 

ات وأثناء المناولة تمارس سلوكٌات خاطئة من العاملٌن فً التعامل مع أسطوانكما الحظ الباحثون أنه 

الغاز، مثل دحرجة األسطوانات أو القاءها من الشاحنة على األرض؛ إضافة الى ذلك فإن الشاحنات التً 

التعلٌمات، مما ٌتم فٌها نقل هذه األسطوانات ال تنطبق علٌها المواصفات واالشتراطات الواردة فً 

أخطار جسٌمة، والتً  ٌعرض العاملٌن فً المستودعات وسائقً الشاحنات والمواطنٌن فً الشوارع إلى

منع التراخٌص لهذه الشاحنات تقٌد الجهات الرسمٌة بالرقابة الفعلٌة و تٌمكن تداركها إذا ما تم

 والمستودعات لحٌن اإللتزام باالشتراطات الواردة فً التعلٌمات.
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 بناء   المسال البترولً الغاز اسطوانات لتوزٌع عمل إتمام شهادة بمنح الوزارة ( تقوم25وبحسب )المادة 

 وتوفٌر التنظٌمٌة والموافقة األمنٌة والموافقة المبدئٌة الوزارة موافقة على الطلب مقدم حصول على

 ؛(ونصف بٌنةاك أو واحدة بٌنةاك طن 2.5 - 1) حمولتها توزٌع سٌارات ومنها؛ والمتطلبات؛ الوثائق

 توزٌع سٌارة لكل( اسطوانة 50- 35) بها المسموح المسال البترولً الغاز اسطوانات عدد ٌكون وأن

 على قادر( بإحكام الهٌكل على ومثبت البنٌان متٌن) آمن مفتوح صندوق ٌوجد وأن الرخصة؛ بحسب

 الى إضافة التوزٌع، سٌارة رخصة فً المحددة الحمولة ضمن الملٌئة الغاز اسطوانات من عدد استٌعاب

 ؛(كغم 11) سعة ٌدوٌة حرٌق طفاٌة ووجود جانبٌة؛ حناٌا وجود مع بالصاج السٌارة صندوق تصفٌح

 عن صادرة مهن رخصة منها متطلبات عدة على بناء   التوزٌع رخصة منح على( 26 المادة) وتنص كما

 .المدنً للدفاع العامة المدٌرٌة مع بالتنسٌق المختصة التنظٌمٌة الجهة

 من بعدد الغاز اسطوانات توزٌع نشاط ممارسة عند بالتوزٌع له المرخص( 28 المادة) وألزمت

 تدرٌبٌة دورة اجتٌاز شهادة وحٌازة الخدمة بهذه للقٌام والمإهلة المدربة العمالة استخدام منها؛ الشروط؛

 عن التوزٌع سٌارة على العاملٌن عدد ٌقل ال وأن سنتٌن؛ كل مرة تجدد المدنً للدفاع العامة المدٌرٌة من

 ٌتم وأن االسطوانات؛ توزٌع خدمة تقدٌم أثناء المتقطعة الموسٌقٌة النغمة واستخدام ؛(وعامل سائق) اثنٌن

 وأن األرض؛ على دحرجتها أو رمٌها وعدم والتنزٌل التحمٌل أثناء سلٌمة بطرٌقة االسطوانات مناولة

 تلك المشتري طلب عند التوزٌع سٌارة لها التابعة الوكالة عن صادرة فاتورة المستهلك تسلٌم ٌتم

 جسم فً انبعاج أو انتفاخ أو لصدمة جانبٌة آثار وجود لوحظ إذا اسطوانة أي توزٌع ٌتم ال وأن ة؛الفاتور

 .سلٌم غٌر األسطوانة صمامكان  فً حال أو األسطوانة

 التوزٌع وكاالت لكافة السنوٌة التوزٌع رخصة حجب أو تجدٌد عملٌة ربط على( 31 المادة)كما نصت 

 له المرخص ٌتحمل (34/8 المادة) وفً المدنً؛ للدفاع العامة المدٌرٌة بموافقة المملكة، فً العاملة

( 25/8 المادة) فً الواردة المتطلبات فٌها تحققت ال توزٌع سٌارات استخدام حالة فً المخالفة بالتوزٌع

 وفقا   الضجٌج فً التسبب بعدم لهم المرخص إلتزام بضرورة( 43 المادة) ونصت التعلٌمات؛ هذه من

 رقم) المإقت البٌئة حماٌة قانون الى إستنادا   الصادرة 2003 لسنة الضجٌج من والوقاٌة الحد لتعلٌمات

؛ إال أن الممارسة العملٌة  لسٌارات التوزٌع تخالف معظم االشتراطات الواردة فً 2003 لعام( 1

القٌادة للمركبة وتحمٌل التعلٌمات؛ فال تزال بعض سٌارات التوزٌع ٌعمل علٌها شخص واحد ٌقوم بمهنة 

 المدٌرٌة من التدرٌبٌة الدورة اجتٌاز وتنزٌل األسطوانات، ولم ٌحصل أي عامل بهذه المهنة على شهادة

 الموسٌقٌة النغمة ٌتم استخدامإضافة إلى ذلك  المدنً، وال ٌتم التقٌد بتجدٌد هذه الشهادة؛ للدفاع العامة

 .ولٌس بصورة متقطعة االسطوانات توزٌع خدمة تقدٌم عالٌة الضجٌج والمستمرة أثناء
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اإلجتماعية  لتأميناتوالسالمة والصحة المهنية شروط ا: المبحث الثاني

 للعاملين في قطاع الغاز

 على مباشر أثر من لها لما الالئق، العمل وشروط معاٌٌر أهم أحد المهنٌة والصحة السالمة وتعتبر

 درجات أعلى بتحقٌق وحكومات، عمل وأصحاب عماال األطراف لمختلف المشتركة المصلحة تحقٌق

 تحقٌق فً فاعل كطرف وحماٌته العامل لإلنسان تقدٌرا والصحة السالمة وشروط بمعاٌٌر االلتزام

 وأصحاب الحكومات تحترمها وآمنة صحٌة عمل بٌئة فً لحقه وتعزٌزا واالجتماعٌة االقتصادٌة التنمٌة

 الوقاٌة، لمبادئ خاصا اهتماما وتولً والمهام والواجبات الحقوق تحدد راسخة قواعد خالل من األعمال

 العمل بٌئة توفٌر غاٌاتها ضمن من وضعت التً المستدامة التنمٌة أهداف من جزءا تمثل بذلك وهً

  .المؤمونة

 اإللتزام مدى على بالرقابة المتخصصة البشرٌة الكوادر فً العمل وزارة لدى الواضح النقص ظل وفً

 عملٌات نطاق خارج تبقى المنشآت من العدٌد فإن العمل مواقع فً المهنٌة والصحة السالمة بشروط

 الذي واإلرشاد بالنصح أو الكافٌة الفنٌة بالمساعدة تحظى وال الغاٌة لهذه الوزارة تتوالها التً التفتٌش

 توفٌر وفً الشؤن هذا فً أدائها لتطوٌر الالزمة السبل حول الفنً والتوجٌه العمل ألصحاب تقدمه

 متخصصة بكوادر العمل وزارة دعم أوال ٌتطلب الذي األمر واإلصابات، الحوادث من الحماٌات

 بعد عن التفتٌش وسائل وتفعٌل أعماله وحوسبة للتفتٌش الحدٌثة الوسائل واعتماد كافٌة، وبؤعداد ومإهلة

  .للمنشآت الذاتً بالتفتٌش الخاصة القواعد وتنفٌذ ووضع المٌدانٌة الزٌارات من عدد وبؤقل

 تختلف حٌث العمل، مخاطر ٌهاتتكثف ف التً االقتصادٌة األنشطة منالمنزلً  الغاز توزٌع نشاطوٌعتبر 

التً  الظروف المناخٌة حٌث من جوهرٌا   ختالفا  إ األخرى االقتصادٌة األنشطة نمط عن فٌه الظروف

 مدار على متدوٌ ٌومٌا   يجرالعمل الذي ٌ وطبٌعة تلوثه، أو المحٌط الجو ونقاءٌتعرض لها العامل 

 صوتسماع و الثقٌلة األوزانحمل و ،شتعالمادة سامة وسرٌعة اإلداول توالذي ٌتم من خالله  ،الساعة

سالمة وصحة العاملٌن فً  على ضارة آثار من ٌحدثه وما ،ذلك تؤثٌر ومدى ؛عالٌة الضجٌج الموسٌقى

 .والعضالت والعمود الفقري األذنهذه المهنة، ال سٌما سالمة 

 تتطلب التً اإلقتصادٌة القطاعات وتنوع المهنٌة، والصحة بالسالمة المعنٌة الجهات تعدد ظل وفً

 واألجهزة فٌها العمل بٌئة طبٌعة تراعً متخصصة وبرامج وسٌاسات منها لكل خاصة معالجات

 زالت فما واإلصابات، للحوادث فٌها العاملٌن لها ٌتعرض قد التً األخطار وأشكال المستخدمة واآللٌات

 العمل ٌتطلب الذي األمر مستوٌاتها، أدنى فً الخاص القطاع مع الشراكة زالت وما موحدة غٌر الجهود

 كافة به تشارك المهنٌة والصحة للسالمة وطنً وإطار وطنٌة استراتٌجٌة لوضع السرعة وجه وعلى
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 المعاٌٌر وفق القطاعات كافة احتٌاجات ٌراعً بشكل والخاص العام القطاعٌن فً المعنٌة الجهات

 .الفضلى والممارسات المعتمدة الدولٌة

 عدم ذلك على األمثلة ومن العملً، الواقع الى بالنظر جلٌا ٌظهر المعنٌة الجهات بٌن التنسٌق فغٌاب

 الرقابٌة الجهات بٌن بالتنسٌق العمل وإصابات حوادث فً وللتحقٌق للرصد واضحة آلٌات وجود

 فً قاصرا زال ال العمل ألصحاب الممثلة والهٌئات العمالٌة النقابات دور أن كما والصحٌة، واألمنٌة

 .التدرٌبٌة األنشطة بعض فً سوى مشاركات أي لها نرى نكاد وال واالجتماعً، االقتصادي بعدٌه

 األحكاو انمتعهقت بانسالمت وانصحت انمهىُت:  .1

 الصحٌة ضرارواأل الحوادث من الوقاٌة بشؤن( 155 رقم) اإلتفاقٌة الدولٌة العمل منظمة أصدرت

 بٌئة علٌها تنطوي التً المخاطر أسباب من للحد أثناءه تقع التً أو به المتصلة أو العمل عن الناتجة

، المهنٌة الصحةخدمات  بشؤن( 161 رقم) اإلتفاقٌة أصدرت كما ؛ومعقول ممكن حد أقصى إلى العمل

 فً ولممثلٌهم وللعمال العمل لصاحب المشورة اسداء وبمسإولٌة وقائٌة بوظائف ٌعهدمن خاللها  والتً

 حالتهم ضوء فً العمال قدرات مع العمل وتكٌٌف وصحٌة، مؤمونة عمل بٌئة صون بشؤن المإسسات

 .والنفسٌة البدنٌة الصحٌة

العمال سالمة وصحة مبدأ حماٌة  أن إال ،االتفاقٌتٌن هاتٌن على ٌصادق لم األردن أن من الرغم وعلى

 التً المبادئ( 23مادته )حدد فً  حٌث، 1952ً منذ عام األردنلدستور التً كرسها امن المبادئ 

الحماٌة  خاص بشكلتضمنت والتً  ،تضعه أن الدولة على ٌتوجب الذي العمل تشرٌع ٌتضمنها أن ٌجب

 النساء وعمل والتعوٌضات السنوٌة واإلجازات األسبوعٌة والعطل العمل وساعات األجوروإنصاف 

  .النقابً والتنظٌم الصحية والقواعد واألحداث

 األنظمة من عدد بموجبه وصدر المهنٌة والصحة السالمة لموضوع خاصا فصال العمل قانون وقد أفرد

 العمل أخطار من فٌها والعاملٌن المإسسة لحماٌة الالزمة باالحتٌاطات ٌتعلق فٌما خاصة والتعلٌمات

 إلى بحاجة زال ال األردنً التشرٌع أن إال ذلك، وغٌر للعاملٌن والوقاٌة الشخصٌة الحماٌة ووسائل

 األخطار من للوقاٌة متخصصة توجٌهات تتضمن  الفنٌة النواحً من وتفصٌال شمولٌة أكثر نصوص

 أهمٌة إلى إضافة، العمل لحوادث تعرضا األكثر القطاعات خاصة وبصورة قطاع كل مستوى على

 رأسها وعلى المهنٌة والصحة السالمة فً األساسٌة الدولٌة العمل إتفاقٌات على المصادقة نحو التوجه

 الخاصة 155 رقم واإلتفاقٌة المهنٌة، والصحة للسالمة التروٌجً باإلطار الخاصة 187 رقم االتفاقٌة

 هذا فً لألردن والتنظٌمً التشرٌعً األداء تطوٌر فً سٌساهم الذي األمر المهنٌتٌن، والصحة بالسالمة

 .لذلك الالزم الفنً الدعم لتقدٌم الدولٌة والمنظمات الجهات وتحفٌز المجال
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 من العمال لحماٌة الالزمة والتدابٌر االحتٌاطات توفٌرضرورة ب العمل ( صاحب78 المادة) وألزمت

 الحماٌة وسائل توفٌرو فٌه، المستعملة اآلالت وعن العمل عن تنجم قد التً واألمراض األخطار

 بمخاطر اشتغاله قبل العامل وإحاطة ،المهنة وأمراض العمل أخطار من للعاملٌن والوقاٌة الشخصٌة

 تعلٌمات وكذلك لذلك، الالزمة التعلٌمات العمل وزٌر ٌصدر( 79 المادة) وبموجب الوقاٌة؛ وسبل مهنته

 من للتؤكد علٌه الطبً الفحص إجراء قبل فٌها شخص أي تشغٌل ٌجوز ال التً األعمال بموجبها ٌحدد

 (.83 المادةـ)ب عمال   للعمل الصحٌة لٌاقته

 (دٌنار 500- 100) بٌن ما بالغرامة األحكام لهذه المخالف العمل صاحب( 84 المادة) وعاقبت

 كان إذا فٌهما آلة أي إٌقاف أو جزئٌا   أو كلٌا   العمل مكان إغالق للوزٌر كما التكرار، حالة فً تضاعفو

 .المخالفة إزالة حٌن إلى للخطر المإسسة أو العمال تعرٌض المخالفة تلك شؤن من

 القانونٌة األحكام تطبٌق من التحقق ومنها التفتٌش أهداف العمل مفتشً نظام من( 3 المادة) حددتو

 ألصحاب والمشورة التقنٌة المعلومات وتقدٌم بعملهم، قٌامهم أثناء العمال وحماٌة العمل بظروف المتعلقة

منه ( 9 المادة) وأوجبت العمل، فً المهنٌة والصحة السالمة شروط بتؤمٌن واالهتمام والعمال، العمل

 واألمراض العمل وإصابات بحوادث األخرى الرسمٌة والجهات العمل مفتش إخطار العمل صاحب على

 .المهنٌة

 انعمالنُاقت وانكشف عهً انفحص انطبٍ األونٍ وانذورٌ  1.1

 ووضع عميه، الطبي الكشف خالل من العمل مباشرته قبل لمعامل الصحية المياقة من التأكد ويعتبر
 مستمرة بصفة الصحية العاممين لياقة عمى لممحافظة الدوري الطبي الفحص إلجراء الالزمة الترتيبات
 لديه، العاممين صحة لحماية العمل صاحب من أساسي متطمب أمراض؛ من يظهر قد ما والكتشاف

  .المؤسسات في لمعمال والعالجية الوقائية الطبية العناية نظام من( 4و 3 المادتين) بأحكام عمالً 

 الفحوصات إجراء عند المؤسسات في لمعمال ولياأل الطبي الفحص تعميمات( من 3لمادة ا)وتنص 
 يتعرض أن يمكن التي الخطورة ومستوى العامل ومهنة المؤسسة عمل طبيعةضرورة مراعاة عمى  الطبية

المادة ) أحكام، فيما نصت (لمضجيج المعرضين لمعمال السمع تخطيط) ومنها العمل بسبب العامل لها
عمى إجراء الفحص الطبي الدوري لفئات  المؤسسات في لمعمال الدوري الطبي الفحص تعميمات( من 3

 (.واالهتزازات الضجيج إلى المعرضون العمال)منهم  أشهر ستة كل واحدة مرةمن العمال 

 حماَت انعامهُه مه انضىضاء واألحمال انثقُهت 1.2

الضىضبء الحوبَت للعبهلُي هي حىفُر  العول بُئت هخبطر هي والوؤسسبث العبهلُي حوبَتحعلُوبث  حىجب

 الخٍ العول أهبكي فٍ العبهل َسود أى علً الخعلُوبث هي( 5 لوبدةا)قذ ًصج ؛ فحوبل الثقُلتاألهي و
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 للسوع، وواقُبث خبصت أرى بسذاداث بهب الوسوىح الوسخىَبث هي أعلً ضىضبء إلً األرى حعرض

 فٍ للعبهل السوع وهسخىي كفبءة بخحذَذ الخبص األولٍالطبٍ  الفحص إجراء( 17 الوبدة) وأوجبج

 سٌت كل هرحُي له الذورٌ الطبٍ الفحص إجراء َخن وأى االسخخذام قبل للضىضبء حعرضه الخٍ األعوبل

 شذة هسخىَبث َبُي جذوالا ( 16 الوبدة) وضعج كوب ؛العول أثٌبء السوع وهسخىي كفبءة لخحذَذ األقل علً

 :َلٍ كوب بهب الوسوىح الخعرض وهذة الضىضبء

 بها في اليوم المسموح التعرض ومدة الضوضاء شدة مستويات: 1 الجدول

 
ا أمكةن مةل الخاصةة برفةع األوزان بشةكل  لةي ( عمى أن يفضل أن تتم جميع األعما15المادة )وقد نصت 

ذا استدعت طبيعة العمل قيام العمال بحمل األوزان يجب األخذ بعين   :يميتوفر ما  االعتباروا 

بالنسبة لممهن واألعمال المتعمقة بالتحميل والتنزيل يشةترط فةي العامةل القةائم بهةذم األعمةال أن يكةون  .2
زيةد األوزان التةي ترفةع ت وأال ،ال سيما حالة العضالت والجهاز الحركي والقمةب ،بحالة صحية مالئمة

لممةةرأة مةةع  (ك ةةم 25)و ،لمرجةةل (ك ةةم 50)فةةي هةةذم األعمةةال بشةةكل يةةدوي دون مسةةاعدة ال يةةر عةةن 
 .لألوزانضرورة تدريب العمال عمى طرق الرفع السميم 

بالنسبة لألوزان التي يسمح لعمال اإلنتاج والخدمات برفعها يسترشد بالجدول التالي في تحديدها وفق  .1
 كل حالة:

 برفعها والخدمات اإلنتاج لعمال يسمح التي ألوزانا: 2 الجدول

 األوزان رفع

 من العمر

16 -18 

 سنة

 من العمر

19 -20 

 سنة

 من العمر

21 -35 

 سنة

 من العمر

36 -50 

 سنة

 أكبر من العمر

 سنة 50

 نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال

 مدة التعرض المسموح بها في اليوم )عدد الساعات( الضوضاء/ ديسبلمستوى شدة 

80 16 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

105 ½ 

110 ¼ 

115 1/8 
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 متقطع محدود/ رفع

 كغم
20 12 25 15 30 17 23 14 17 11 

مستمر طويل  رفع

 كغم/ متكرر
15 8 18 10 20 12 15 10 11 7 

 

 ذات الرسمٌة والجهات البٌئة وزارةالذي تتولى و 2017 لسنة (6 رقم) البٌئة حماٌة قانون وتضمن

 للضجٌج بها المسموح الحدود تجاوزمنع ( 10 المادة) فً ؛بؤحكامه اإللتزام على مهمة المراقبة العالقة

 استخدام عند الغاٌة لهذه الصادرة والتعلٌمات المعتمدة الفنٌة والقواعد المواصفات فً المحددة واالهتزاز

 أشهر 3) من الحبس ةعقوب( 27 المادة) فرضتو ؛أخرى مصادر أي أو مركبات أو محركات أو آالت

على المخالفٌن لهذه األجكام  العقوبتٌن كال أو ،(دٌنار ألف إلى 500) من الغرامة أو (سنة إلى

 .والشروط

 انتأمُىاث االجتماعُتانمتعهقت ب حكاواأل .2

 أحوال وفً المعٌلٌن، العمال لتعوٌض خاص تشرٌع وضع" على( ج/23 المادة) ًاألردن الدستور نص

 ". العمل عن الناشئة والطوارئ والعجز والمرض التسرٌح

 لحسابهم والعاملون العمل لقانون ونالخاضع العمال أصناف جمٌع ،االجتماعً الضمان قانون شملوقد 

 ودون الشهر فً (ٌوما   16) ٌعملوا أن بشرط وبالقطعة بالمٌاومة نالعاملٌ ، إضافة الىأخرى وفئات

 ٌتمتع هفإن االجتماعً الضمانب مسجل غٌر العامل كان حال فًو الجنسٌة، عن النظر وبغض تمٌٌز

 شهر أجر بمعدل وتقدر الخدمة، نهاٌة مكافؤة فً هحق مثلبموجب قانون العمل  جتماعٌةا تؤمٌنات بحقوق

 ٌحتسب أو ،خالل مدة استخدامه تقاضاه أجر آخر على بناء   وتحتسب الفعلٌة هخدمت من سنة كل عن

 أٌة هل ٌحق كما بها، عمل سنة آخر خالل الشهري المتوسط علىأو بالعمولة  بالقطعة العمل لحاالت

، إضافة إلى التعوٌضات القانون حسب وغٌرها التقاعد أو التوفٌر أو االدخار كصنادٌق أخرى مكتسبات

جز والوفاة التً قد تسببها أو الع ،التً ٌفرضها القانون للعامل فً حال إصابة العمل أو المرض المهنً

 .أي منها

 سن علٌه المإمن إكمال عند والوفاة، والعجز الشٌخوخة معاشات على ات االجتماعٌةالتؤمٌن قتصروت

 األقل على (اشتراكا   180) التؤمٌن هذا فً اشتراكاته تكون نوأ لإلناث، (سنة 55)و للذكور،( سنة 60)

 .فعلٌا   (اشتراكا   84) منها

 (اشتراكا   36) عن اشتراكاتهم تقل ال الذٌن ،(49 المادة) علٌهم المإمن لجمٌع البطالة ضد التؤمٌنٌتاح و

 لإلناث، (سنة 55)و للذكور (سنة 60) أعمارهم بلغ قد ٌكون وأال التعطل لبدل استحقاقه تارٌخ قبل
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 الثانً، للشهر%( 65.0)و لالقتطاع، خاضع أجر آخر من األول للشهر%( 75.0) وبمعدل

 أن على( 53 المادة) والسادس والخامس الرابع األشهر من لكل%( 45.0)و الثالث للشهر%( 55.0)و

 مومة،واأل العمل، إصابات) تؤمٌنات الى إضافة ؛شهرٌا   (دٌنار 500) التعطل لصافً علىاأل الحد ٌكون

 .(الوزراء مجلس قرار علىالذي ٌعتمد  الصحً والتؤمٌن

 انمخاطر. 3

 وتقٌٌم حصر الدولة على فٌترتب أعاله ذكرها تم التً المحلٌة والتشرٌعات الدولٌة المعاٌٌر على بناء

 .منها للحماٌة الالزمة الوقائٌة والتدابٌر اإلجراءات واتخاذ الغاز، اسطوانات توزٌع لمهنة المخاطر

 بسبب الضجٌج بخطر الغاز اسطوانات نقلتوزٌع و فً العاملونلها  ٌتعرض التً المخاطر أهم وتتمثل

 ومناولة حمل وطرٌقة االسطوانات، وأوزان الغاز، اسطوانات نقل بمركبات الخاصة الموسٌقى

 واحتماالت االشتعال، وخطر الغاز وتسرب االسطوانة، حمل اثناء االنزالق وخطر االسطوانات،

 توفٌر وعدم للعاملٌن، والدورٌة األولٌة الطبٌة الفحوصات جراءإ عدمكذلك و والتصادم، السٌر حوادث

 .األخطار من وغٌرها الصحٌة، الوقاٌة معدات

 تم حٌث الالزمة، بالتوصٌات للخروج الحال واقع على ٌقف مٌدانً بحث اجراء من بد ال كان وعلٌه

بهذا القطاع واختٌار  (عامل 360) من الغاز اسطوانات توزٌع فً للعاملٌن ممثلة عشوائٌة عٌنة اختٌار

العاملٌن فً المستودعات والعاملٌن فً توزٌع الغاز  مع مقابالت إجراء تمو ،مستودعات( عشوائٌا   3)

 .الغاز توزٌع سٌارات فً الضجٌج مستوى قٌاس إلى إضافة ،االستبانات لتعبئةالمنزلً 

 البحث الميدانياستطالع : نتائج المبحث الثالث

 انعامت انىتائج .1

 ومحطة عمان، محطة) المنزلً الغاز اسطوانات لتعبئة محطات ثالث األردنٌة البترول مصفاة ٌتبع 

ملٌون(  33) نحوالمحطات الثالث  فً ؤتعب التًٌقدر عدد األسطوانات ؛ و(الزرقاء ومحطة اربد،

 .أسطوانة سنوٌا  

 ( ملٌون 6.39) مجموعه ما( كغم 12.5) من سعة المملكة فـً األسطوانات المتداولة بلغ عدد

 .2020عام  إسطوانة

 حوالً الفارغة الغاز اسطوانة وزن ٌبلغ بٌنما (كغم 29) حوالً الممتلئة الغاز اسطوانة وزن ٌبلغ 

 .(كغم 16)

 أي (أسطوانة 58) حوالً( المباعة األسطوانات عدد) الواحد للعامل الٌومً المبٌعات متوسط ٌبلغ 

 .  (مرة 116) حوالًٌومٌا  الواحد للعامل وممتلئة فارغة اإلسطوانات حمل مرات عددمتوسط  أن
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 (ساعات 10) أقلها ،(ساعة 12) المهنة هذه فً للعاملٌن الٌومً العمل ساعات عدد متوسط ٌبلغ 

 .استراحات دونبشكل مستمر  ،(ساعة 14) وأكثرها

 زٌد على ٌ الغاز اسطوانات توزٌع سٌارات داخل ضجٌجمستوى شدٌد من ال ٌتعرض العاملون إلى

ولمدد  (دٌسٌبل 87.1)كمتوسط  تبلغ مستوٌاته الموسٌقى استخدام نتٌجةالمستوٌات المسموح بها 

ما بٌن لمدة  دٌسٌبل( 90) الضجٌج الذي ٌتعرضون له إلىمنهم ٌصل مستوى % 27، طوٌلة ٌومٌا

 .ساعة ٌومٌا 14إلى  12

 متطلبات حسب دوري طبً وفحص أولً طبً فحص لهم ٌجرى لم الدراسة عٌنة فً العمال كافة 

 .كلفتها ارتفاع بسبب العالج أو للفحص صحٌة جهة أي بؤنفسهم ٌراجعون ال أنهم كما العمل، قانون

 صحً تؤمٌن همدٌل االجتماعً، ولٌس الضمان فً اشراكهم ٌتم لم الدراسة عٌنة فً العمال كافة. 

 الظهر، مشدات) مثل والسالمة الشخصٌة الوقاٌة معدات لهم توفرت ال الدراسة عٌنة فً العمال كافة 

 (.الخ...واقٌة،  سماعات كفوف،

  أولٌة إسعافات صندوق ٌتوفر فٌها ال الغاز اسطوانات وتوزٌع نقل سٌاراتكافة. 

 شروط وأحكام تعلٌمات تنظٌم قطاع أسطوانات لتً تم زٌارتها غٌر ملتزمة بكافة المستودعات ا

 الغاز الصادرة عن وزارة الطاقة.

 عُىت انذراست .2

 عددهم والمقدر المملكة فً المنزلً الغاز توزٌع قطاع فً العاملٌن جمٌع من الدراسة مجتمع تكونٌ

 العشوائٌة بالطرٌقةاختٌارهم  تم (مفردة 360) من تكونت عٌنة تصمٌم تم وقد ؛عامل( آالف 6) بحوالً

 وأجريمستودعات غاز( عشوائٌا ؛  3إضافة الى ذلك تم تحدٌد واختٌار ) ،من مواقع جغرافٌة مختلفة

 ٌلً:تبٌن ما ؛ حٌث االستبٌان وتعبئة المباشرة المقابلة بإستخدام االستطالعً المسح

 :العينةطبيعة العمل لمفردات 

، قٌادة المركبةمهنة  هم ٌمارسونمن%( 44.4)بإن  عمالال مع أجرٌت التً المقابالت من تبٌن

ٌقومون بقٌادة المركبة وتحمٌل ( منهم %11.2تنزٌل، و)التحمٌل وال ٌمارسون مهنة%( 44.4و)

( من تعلٌمات تنظٌم نشاطات قطاع أسطوانات 28/3خالفا  ألحكام )المادة  ؛معا   وتنزٌل إسطوانات الغاز

 .("وعامل سائق) أثنٌن عن التوزٌع سٌارة على العاملٌن عدد ٌقل أالالغاز، والتً تنص على " 
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 . تحهُم انىتائج: 3

 : ساعاث انعمم انُىمُت وانعمم اإلضافٍ:أوالا 

سااعة(؛  48ساعات( واألسبوعٌة ) 8ساعات العمل الٌومٌة )( من قانون العمل 56بٌنما حددت )المادة 

فاً هاذا القطااع حاوالً ساعات العمل الٌومٌة للعامل الواحد بٌنت بؤن متوسط  المٌدانً البحث نتائجفإن 

، (سااعة 72بلاغ )تعملاه خاالل ساتة أٌاام فاً األسابوع  ، أي أن مجموع ساعاتٌومٌا   عمل (ساعة 12)

مان جاناب ، (سااعة 48عادد سااعات العمال األسابوعٌة القانونٌاة البالغاة ) عن (ساعة 24)زٌادة معدل ب

عان العمال اإلضاافً، كماا ٌعملاون فاً أٌاام العطال الرسامٌة  ال ٌتقاضون أجارا  ن آخر فإن هإالء العاملٌ

واألعٌاد الدٌنٌة باساتثناء ٌاوم واحاد مان كال مان عٌادي الفطار واألضاحى، وال ٌحصالون علاى إجاازات 

 سنوٌة أو مرضٌة أو عطل أسبوعٌة. 

 :األونُت وانذورَت انفحىصاث: ثاوُاا 

 بالكشفتلزم كل صاحب عمل  ا  أحكام بمقتضاه الصادرة والتعلٌمات واألنظمة العمل قانون تضمن

 الطبً الفحص إلجراء الالزمة الترتٌبات ووضع العمل، مباشرته قبل للعامل الصحٌة اللٌاقةعلى  الطبً

ا ٌ فهم ما وهو للعمال، واألولً الدوري  العمل صاحب من أساسً متطلب االجراءات هذه أن على عموم 

 لهم ٌجرى لم الدراسة عٌنة فً العمال كافةبؤن  المسح نتائج أظهرت وقد لدٌه، العاملٌن صحة لحماٌة

 أي بؤنفسهم ٌراجعون ال أنهم كما العمل، قانون متطلبات حسب دوري طبً وفحص أولً طبً فحص

والجهات الرقابٌة  العمل وزارة؛ من جانب آخر فإن كلفتها ارتفاع بسبب العالج أو للفحص صحٌة جهة

 .القانون بؤحكام التقٌد على فً هذا القطاع المستخدمٌن إلزام أجل من للرقابة آلٌات وضعلم تعمل على 

 :مستىي انضجُج: اا ثانث

الضوضاء أو الضجٌج من العوامل الرئٌسٌة الملوثة للبٌئة وتشكل خطرا على السمع عندما تتعرض 

األذن لموجات من الصوت المرتفع لفترات زمنٌة طوٌلة نسبٌا، فتإثر على األذن الداخلٌة حٌث ٌتحول 

ضجٌج اإلهتزاز الناجم عن الصوت إلى نبضات عصبٌة تسبب أذى للجهاز السمعً، وٌقاس مستوى ال

 ، وهً وحدة لوغارتمٌة تعتمد على مقارنة مستوٌان من(Decibelبوحدة قٌاس دولٌة تسمى )دٌسٌبٌل 

شدة الصوت وقٌاس التفاوت بٌنهما، وفً معظم الدول ٌعتبر الحد األقصى للضجٌج المسموح أن 

ٌشكل دٌسٌبٌل، و 85دٌسٌبٌل، بٌنما فً األردن هو  80ساعات عمل هو  8ٌتعرض له العامل خالل 

ساعات خطرا شدٌدا على العاملٌن، وعلٌه ففً حال عدم  8دٌسٌبٌل خالل  90الضجٌج الذي ٌصل إلى 

دٌسٌبٌل مثال  90إمكانٌة تخفٌض الضجٌج فٌجب تخفٌض مدة التعرض له، فإذا كان مستوى الضجٌج 

د مدة دٌسٌبٌل فال ٌجوز أن تزٌ 85ساعات، وإذا كان  4فال ٌجوز أن تزٌد مدة التعرض له على 

 ساعات. 8التعرض على 



19 
 

على  العمل بٌئة مخاطر من والمإسسات العاملٌن بحماٌة الخاصة التعلٌمات من( 17 المادة)نصت 

 للضوضاء تعرضه التً األعمال فً للعامل السمع ومستوى كفاءة تحدٌدب الخاص األولً الفحص إجراء

 ومستوى كفاءة لتحدٌد األقل على سنة كل مرتٌن له الدوري الطبً الفحص إجراء ٌتم وأن االستخدام قبل

 التعلٌمات. من( 5 المادة) بمقتضى للسمع وواقٌات خاصة أذن بسدادات وتزوٌده العمل، أثناء السمع

وتركز البحث المٌدانً على قٌاس الضجٌج داخل سٌارات توزٌع اسطوانات الغاز، حٌث تبٌن بؤن 

 الواردة العتبٌة الحدود من أعلى وهو ،(دٌسٌبل 87.1)ٌصل إلى  هذه السٌارات داخل الضجٌج متوسط

 التعرض مدة تزٌد أال وٌنص على ،أعاله والذي أوجبت التعلٌمات اإللتزام به (1 رقم) الجدول فً

 فؤكثر (دٌسٌبل 90) البالغ للضجٌج التعرض ومدة ،(ساعات 8) عن فؤكثر (دٌسٌبل 85) البالغ للضجٌج

 فإن ،ٌومٌا   (ساعة 12) ٌبلغ المهنة هذه فً العاملٌن عمل ساعات متوسط أن وحٌث ،(ساعات 4) عن

تزٌد على المستوٌات والمدد  عالٌة وبمستوٌات طوٌلة لفترات للضجٌج ٌتعرضونجمٌعهم  أنهم ٌعنً ذلك

 .المسموح بها

ٌتعلق بتخطٌط وكفاءة مستوى طبً لهم أي فحص  إجراء ٌتم لم الدراسة عٌنة فً العمال كافة ألن ونظرا  

السمع، ولٌس لدٌهم أي معدات أو واقٌات للسمع من صوت اآلالت الموسٌقٌة ذات الصوت المرتفع أو 

 ( من التعلٌمات،5، و)المادة (17 المادة) أحكام مع ٌتعارض بما وذلك أي أجهزة تقٌهم من الضوضاء،

 السمع كضعفلهإالء العاملٌن  المهنٌة باألمراض اإلصابة احتماالت فًذلك  ٌزٌد أن المتوقع فمن

 السمعٌة، األعصاب فً اضطرابات ٌسبب قد الضجٌج من المستوى هذا أن حٌث المهنً، والصمم

 أن العالمٌة الصحة منظمة وتإكد الدم، ضغط وارتفاع كالصداع أخرى ٌومٌة تؤثٌرات إلى إضافة

 كاضطرابات النفسٌة تؤثٌراته إلى إضافة الدموٌة، واألوعٌة القلب على فسٌولوجٌة تؤثٌرات   له الضجٌج

 التعرض بسبب تدرٌجٌا   السمع فقدان ٌكون ما وعادة واالكتئاب، االنفعال وسرعة التركٌز وضعف النوم

 .األوان فوات وبعد سنوات عدة بعد إال المصاب الشخص ٌالحظه ال وقد ،للضوضاء المستمر

 ضوضاء لمستوى ٌتعرضون% من العٌنة 27( ٌمثلون عامال 97وبحسب نتائج المسح المٌدانً فهناك )

 لمستوى ٌتعرضون الذٌن العمال فٌما بلغ مجموع ،ٌومٌا   (ساعة 14 - 12) من ٌعملونو( دٌسبل 90)

، فٌما (ساعة 14 - 12) من وٌعملون% من العٌنة 2116عامال ٌمثلون  78( دٌسبل 88) ضوضاء

، وبذلك (ساعة 14 - 12) من وٌعملون دٌسبل( 87 -86ٌتعرض الباقون إلى مستوى ضجٌج ما بٌن )

دد تزٌد ٌكون جمٌع أفراد العٌنة معرضون لمستوٌات ضجٌج ٌزٌد على المستوٌات المسموح بها ولم

 العاملٌن حماٌة تعلٌمات( أعاله من 1وفق ما ٌنص علٌه الجدول رقم ) كثٌرا على المدد اآلمنة للتعرض

 .الصادر بموجب قانون العمل العمل بٌئة مخاطر من والمإسسات
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 بما لهم دوري أو أولً طبً فحص أي بإجراء اإللتزام عدم ظل فً مضاعفا   خطرا الضجٌج وٌشكل

 وزارة سواء المعنٌة، الرسمٌة الجهات رقابة غٌاب ظل فً وكذلك ،(17 المادة) أوجبته ما مع ٌتعارض

 تعلٌمات بتطبٌق ٌتعلق فٌما البٌئة وزارة أو المهنٌة والصحة السالمة تعلٌمات بتطبٌق ٌتعلق فٌما العمل

 السكنٌة المناطق فً به المسموح الصوت مستوى حددت والتً” 2003 لعام الضجٌج من والوقاٌة الحد“

 55) بٌن ما فٌتراوح الضواحً فً السكنٌة المناطق وفً ،(لٌال   55 – نهارا   دٌسٌبل 60) بٌن المدن فً

  (.لٌال   45 – نهارا   دٌسٌبل

 وساعات العمل ديسبل/ الضوضاء شدة مستوى حسب العينة مفردات توزيع: 1 الجدول

 عذد انعمال مستىي شذة انضىضاء/ دَسبم  ساعاث انعمم

 90 ساعاث 10

 
 51 دَسبل 87

 39 دَسبل 88

 180 ساعت 12
 75 دَسبل 86 

 27 دَسبل 87
 20 دَسبل 88

 58 دَسبل 90

 90 ساعت 14

 

 18 دَسبل 86

 15 دَسبل 87
 18 دَسبل 88

 39 دَسبل 90
 360 انمجمىع انكهٍ

 

 :حمم األوزان: اا رابع

 ٌسبب وقد الجسم، ووزن العضلٌة القوة حسب آلخر، شخص من ٌختلف الثقٌلة األشٌاء حمل تؤثٌر إن

 العظام خشونة أو العضالت شد مثل األمراض بعض وأحجامها أشكالها بمختلف الثقٌلة األشٌاء حمل

 الثقٌلة األشٌاء حمل بؤن المختصون ٌإكد حٌث الكتف، فى آالم وأحٌانا   العمر تقدم مع تظهر والتى

ا ٌحدث خاطئة بطرٌقة  عرضة األشخاص أكثر وأن غضروفى، انفجار وأحٌانا   الغضروف على ضغط 

 على وٌإكدون الغاز، بائعو الحال بطبٌعة ومنهم والتنزٌل التحمٌل عمال هم األمراض بهذه لإلصابة

 وتركٌز الظهر على األشٌاء حمل بعدم وذلك الثقٌلة، األشٌاء لحمل الصحٌحة الطرق استخدام ضرورة

 والعمود الظهر على ولٌس وعضالتهما واألٌسر األٌمن للفخذ الرباعٌة العضلة على والثقل الضغط

 .الفقري



21 
 

 القطنٌة، للفقرات الغضروفٌة نزالقاتلإل ارئٌس اسبب ٌعتبر عام بشكل الثقٌلة األشٌاء أو األثقال فحمل

 الظهور فً الفقري العمود مشكالت تبدأ حٌث والخامسة، الرابعة الفقرة فً الموجود الغضروف خاصة

 األثقال رفع عن الناجمة التؤثٌرات أن كما ،"النسا عرق" باسم ٌ عرف ما ومنها الوقت، مع المرٌض على

 المرٌض وٌتعرض الفقرات بٌن الموجودة المفصالت تتؤثر وإنما الغضارٌف، مشكالت عند فقط تقف ال

 الفقري، العمود أسفل فً شدٌدة بآالم المرٌض وٌشعر الفقرات بٌن احتكاكا وتحدث فٌها، لخشونة

 ٌسبب ما طوٌلة، لفترات السائقٌن وأبرزهم طوٌلة، لفترات ٌجلسون من على أٌضا ذلك وٌنطبق

 ، والمفاصل الفقري العمود وفقرات للغضارٌف مشكالت

ومن األضرار التً تسببها األحمال الثقٌلة اإلصابة بالكدمات والرضوض نتٌجة تكرار رفع األحمال 

الثقٌلة بطرٌقة خاطئة والفتاق واإلنزالق الغضروفً، كما تشكل آالم أسفل الظهر النسبة األكبر من 

لى % من مجمل إصابات العمل، وهً سبب رئٌسً للعجز وعدم القدرة ع30األضرار فتصل إلى 

التعاٌش مع متطلبات الحٌاة، كما أنها من اإلصابات األكثر كلفة وتصٌب صغار السن على نطاق واسع، 

 بشكل كلً أو جزئً. قدر اإلمكان وهً أمور تدفع إلى ضرورة اإلهتمام بالتعامل مع األحمال مٌكانٌكٌا 

 العمل بٌئة مخاطر من والمإسسات العاملٌن بحماٌة الخاصة التعلٌمات من( 15 المادة) ألحكام وفقاو

 أن األعمال بهذه القائم العامل فً ٌشترط فإنه والتنزٌل بالتحمٌل المتعلقة واألعمال المهن بخصوص

 التً األوزان تزٌد ال وأن والقلب الحركً والجهاز العضالت حالة سٌما ال مالئمة، صحٌة بحالة ٌكون

 العمال تدرٌب ضرورة مع للرجل كغم( 50) على الغٌر مساعدة دون ٌدوي بشكل األعمال هذه فً ترفع

 وزن ٌبلغ بٌنما (كغم 29) حوالً الممتلئة الغاز اسطوانة وٌبلغ وزن لألوزان؛ السلٌم الرفع طرق على

 البالغ والتنزٌل التحمٌل لعمال العتبٌة الحدود من أقل وهو ،(كغم 16) حوالً الفارغة الغاز اسطوانة

 .(كغم 50)

  45 -22) بٌن عمارهمأ تتراوح ممقابلته تم الذٌن العاملٌن معظم فإن المٌدانً البحث لنتائج وبالنسبة

 إذا عداالمص فً أو األدراج على بها والصعود األسطوانات هذه حمل عملهم طبٌعة تتطلبو ،(سنة

 25ٌقومون بحمل ) عامل( 35ٌالحظ أن حوالً )و زل،اللمن االسطوانات إلٌصال اتالبناٌ فً تتوفر

 90)؛ فإن هناك (ساعة عمل 14- 10ساعات عمل تتراوح بٌن )لحمل  (مرة 50بمعدل )أي  (أسطوانة

 العمال كافة ألن ؛ ونظرا  (مرة حمل 160ي بمعدل متوسط حمل )أ (أسطوانة 90- 70ٌحملون ) (عامل

 مع ٌتعارض بما وذلك لهم، دوري طبً فحص وأي أولً طبً فحص أي إجراء ٌتم لم الدراسة عٌنة فً

 وال مالئمة صحٌة بحالة ٌكون أن والتنزٌل التحمٌل فً العامل على اشترطت التً( 15 المادة) أحكام

 صحٌا   مإهل غٌر منهم العدٌد ٌكون أن المتوقع فمن والقلب، الحركً والجهاز العضالت حالة سٌما

 .واإلصابات الصحٌة لألخطار ٌعرضه مما العمل، هذا لممارسة
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  عدد االسطوانات المباعة يومياً وعدد مرات حمل اإلسطوانات اليومي حسب العينة توزيع: 2 الجدول

 انُىمٍمتىسظ انمبُعاث 

األسطىاواث  عذد)

 انمباعت(

 عذد مراث انحمم نألسطىاواث
انمجمىع 

 180 160 140 134 120 100 50 انكهٍ نهعُىت

25 35 
      

35 
50 

 
152 

     
150 

60 
  

52 
    

50 
67 

   
35 

   
35 

70 
    

35 
  

35 
80 

     
22 

 
20 

90 
      

35 35 

 360 انمجمىع انكهٍ

 : معذاث انىقاَت انشخصُت وانسالمت وصىذوق إسعافاث أونُت:خامساا 

 خطاارأ مان العااملٌن لحماٌاة والوساائل جهازةاألتضمن قانون العمل أحكاما  تلزم صاحب العمال بتاوفٌر 

المساح  نتاائجبحساب لتحقٌاق ذلاك؛ و والتادابٌر االحتٌاطااتواتخاذ  منها ووقاٌتهم المهنة مراضوأ العمل

 المنصاوص المهنٌاة والصاحة الساالمة معااٌٌر تخاالف التاً الممارساات مان العدٌد رصد تمفقد  المٌدانً

 الظهار، مشادات) مثال والساالمة الشخصاٌة الوقاٌاة معادات انعادام تاوفٌر تبٌن إذ العمل؛ قانون فً علٌها

 األمار ،العمال قاانون مان( 78 المادة) أحكام مع ٌتعارض وذلك ،للعمال (لخا... واقٌة، سماعات كفوف،

 فاً توافرهاا الواجاب األساسٌة المتطلبات بؤن تبٌن كما ؛العمل وحوادث اصابات حدوث فً ٌساهم الذي

 الغااز اساطوانات وتوزٌاع نقال ساٌارات فاًمتاوفر غٌر  األولٌة إلسعافاتا صندوقال سٌما  العمل موقع

 .العمل قانون من( 78/أ/4 المادة) أحكامبخالف 

 :وانتأمُىاث انصحُت انحماَت اإلجتماعُت: اا سساد

 فئة ومنهم للعاملٌن االجتماعٌة الحماٌة بتوفٌر تتعلق أحكام على االجتماعً الضمان قانون نص بٌنما

ا ٌ فهم ما وهو الشهر، فً (ٌوما   16) ٌعملوا أن بشرط ةعوبالقط بالمٌاومة العاملٌن  هذه أن على عموم 

 االصابات من لدٌه للعاملٌناالجتماعٌة  حماٌةال لتوفٌر العمل صاحب من أساسً متطلب حكاماأل

 المهن تعتبر من ال الغاز توزٌع مهنةفإن  الشٌخوخة، بسن مله كرٌمة حٌاة وتؤمٌن التعطل وحاالت

 لضم محددة بإجراءات وشمولها رصدها لغاٌات مستقلة كمهنة اإلجتماعً الضمان لدى المصنفة

 المتاح الخٌار وأن خاصة بالضمان، إشراكهمب أصحاب العمل وإلزام الضمان لتؤمٌنات فٌها العاملٌن

 (%17.0) من ٌقرب ما دفع تتطلب التً كلفته الرتفاع نظرا   مشجعا   ٌعد ال االختٌاري لالشتراك للعامل

 .كاشتراكات دخله من
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 ولٌس االجتماعً الضمان فً اشراكهم ٌتم لم الدراسة عٌنة فً العمال كافة أن إلى البحث نتائج تشٌرو

 المناسب والعالج الصحٌة الرعاٌة على الحصول فً القدرة ٌفقدهم الذي األمر صحً، تؤمٌن همدٌل

 اإلصابة احتماالت فٌها ترتفع مهنة فً المهنٌة واألمراض العمل بحوادث اإلصابة حاالت فً خصوصا  

 هذه فً العاملٌن علىمن قبل الجهات المعنٌة  والمسائلة الرقابةمع غٌاب واضح فً  عالٌة، بنسب

 السالمة بشروطفً هذا القطاع  لعاملٌنل الضرورٌة التوعوٌةوضعف التدابٌر المتخذة ال سٌما  المهنة،

 والحماٌة االجتماعٌة. المهنٌة، والصحة

 :انغاز انمىسنٍ مستىدعاثمعاَُر انسالمت فٍ  :سابعاا 

 وتوزٌع وتخزٌن، نقل،، المسال البترولً الغاز اسطوانات قطاع نشاطات تنظٌم علٌماتجاءت )ت

هذه التعلٌمات مجموعة من  وتضمنتلتنظم عمل قطاع توزٌع الغاز؛  (المسال البترولً الغاز اسطوانات

، بما فً ذلك شروط الشاحنات الناقلة الغاز مستودعات فً والتخزٌن للنقل المصرحةالشروط 

ألسطوانات الغاز، وسٌارات توزٌع الغاز المنزلً، والمستودعات، والعاملٌن فً هذه األنشطة؛ ومإكدة 

 .القطاع فً للعاملٌن والتوعٌة العامة السالمة مراعاة ضرورةعلى 

مستودعات( لوحظ بإن  3فً المستودعات المستهدفة ) عمالال مع أجرٌت التً المقابالتومن خالل 

؛ كما أن وٌعملون بمهنة التحمٌل والتنزٌل معظم العاملٌن فً هذه المستودعات من العمال الوافدٌن

ظروف العمل والسالمة فً هذه المستودعات متشابهة؛ بحٌث تخلو من اللوحات االرشادٌة والتحذٌرٌة؛ 

والرافعة الشوكٌة؛ وأنظمة اإلطفاء التً تعمل آلٌا ؛ ومستلزمات واألقفاص الحافظة لالسطوانات؛ 

مس الحارقة السالمة والصحة العامة، الى جانب ذلك فإن أسطوانات الغاز المنزلٌة تتعرض ألشعة الش

 لساعات وألٌام طوٌلة.

مل مع هذه كما أن هإالء العاملٌن غٌر مثقفٌن من الناحٌة التً ٌتطلبها هذا العمل من حٌث كٌفٌة التعا

المواد الخطرة والقابلة لالشتعال واالنفجار، بحٌث ٌتعاملون مع هذه األسطوانات بطرٌقة غٌر صحٌحة 

من ناحٌة أخرى تبٌن بإن هإالء العاملٌن عند تعٌٌنهم لم ٌخضعوا لشرط الحصول على ووغٌر مالئمة؛ 

 للتعامل متإهله والتً المدنً للدفاع العامة المدٌرٌة تعقدها التً الخاصة التدرٌبٌة الدورة اجتٌاز شهادة

 ، وغٌر حاصلٌن على مزاولة المهنة من الجهات المختصة. المسال البترولً الغاز اسطوانات مع

ال تتوفر فٌها االشتراطات التً نصت علٌها  البترولً الغاز اسطواناتكما أن الشاحنات التً تنقل 

 الغاز، اسطوانات أقفاصالتعلٌمات؛ حٌث لوحظ بإن هذه الشاحنات غٌر مصممة بطرٌقة تضمن إحتواء 

 بواسطة الحافظة األقفاص وتنزٌل تحمٌل عملٌة ٌسهل بحٌث الشوكٌة الرافعات عملتتناسب مع و

 تخزٌن؛ كما ٌتم الٌدوٌة من هذه الشاحنات بالمناولة ناتاألسطوالهذه تنزٌل التحمٌل والوٌتم  الرافعات؛
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 بشكل فً الشاحنات االسطواناتوال توضع هذه  ؛داخل المستودعات النقل شاحنات فً الغاز اسطوانات

، متراصة بطرٌقة منبطحة وعلى شكل صفوفبل تكون موضوعة  لألعلى، الصمام ٌكون بحٌث رأسً

و القاءها من مع أسطوانات الغاز، مثل دحرجة األسطوانات أتمارس سلوكٌات خاطئة فً التعامل و

 الشاحنة على األرض.

 انتىصُاث:
 فً المهنٌة والصحة والسالمة العمل مفتشً قبل من العمل وظروف شروط على التفتٌش تفعٌل 

 .العمل وزارة

 بالضمانالعاملٌن  للرقابة على شمول االجتماعً للضمان العامة المإسسة قبل من التفتٌش تفعٌل. 

 المسال البترولً الغاز اسطوانات قطاع نشاطات تنظٌم علٌماتجمٌع الشروط الواردة فً ت تفعٌل 

 ( الصادرة عن وزارة الطاقة.المسال البترولً الغاز اسطوانات وتوزٌع وتخزٌن، نقل،)

  وزارة الطاقة بالتنسٌق مع الجهات المعنٌة على مستودعات  قبل منوالرقابة  التفتٌشتفعٌل

 وشاحنات نقل الغاز.

 الغاز توزٌع سٌارات فً الموسٌقى استخدامومنع  إلغاءإصدار قرار ب. 

 توزٌع مركبات لتجول كبدٌل الطلب حسب الغاز اسطوانات بتوزٌع ٌعنى الكترونً تطبٌق تطوٌر 

 عن الناجم البٌئً التلوث من وٌقلل المخاطر، إلى التعرض من ٌقلل الذي األمر عشوائٌا، الغاز

 .(سٌارة 2,800) حركة

 كالمالبس المهنة وامراض العمل اخطار من للعاملٌن والوقاٌة الشخصٌة الحماٌة وسائل توفٌر 

 استعمالها طرٌقة الى وارشادهم الضجٌج، من الواقٌة والسماعات السالمة واحذٌة والقفازات

 .نظافتها وعلى علٌها والمحافظة

 اتخاذها علٌه الواجب الوقاٌة وسبل المهنة بمخاطر اشتغاله قبل العامل إحاطة. 

 العمل وزٌر لقرار وفقا للعمال الطبً اإلسعاف وأجهزة وسائل توفٌر. 

 السمع، تخطٌط ومنها للعمال والدورٌة األولٌة الطبٌة الفحوصات إجراءإلزام أصحاب العمل ب 

 الصحٌة. اللٌاقةو

  الرسمٌة والمنظمات الممثلة ألصحاب توفٌر قاعدة بٌانات شاملة لهذا القطاع بالتعاون بٌن الجهات

 العمل والعمال.


