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وزارة العمل

قرار رقم )32( ل�سنة 2013

ب�شاأن تحديد االأعمال التي يحظر ت�شغيل الن�شاء فيها

وزير العمل:

بعد الطالع على قانون العمل في القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، 

وعلى الأخ�س المادة )31( منه،

وعلى قرار وزير ال�شحة رقم )5( ل�شنة 1977 ب�شاأن ال�شناعات والمهن الخطرة والم�شرة 

بال�شحة التي يحظر ت�شغيل الن�شاء فيها،

وبعد اأخذ راأي الجهات المعنية،

وبناًء على عر�س وكيل وزارة العمل،

قرر االآتي:

المادة )1(

يحظر ت�شغيل الن�شاء في الأعمال الآتية:

1- الأعمال التي توؤدى تحت �شطح الأر�س.

2- الأعمال التي تعر�شهن لحرارة �شديدة كالعمل اأمام اأفران �شهر المعادن.

3- الأعمال التي تعر�شهن لمجهود ج�شماني كبير اأو متوا�شل مثل اأعمال العتالة اأو حمل اأو جر 

الأثقال لأكثر من 15-20 كجم .

عمليات  مثل  كله  بالج�شم  اأو  العليا  بالأطراف  ال�شارة  للذبذبات  تعر�شهن  التي  العمليات   -4

التخريم في ال�شخور والطرق والمباني وغير ذلك.

5- العمليات التي يدخل في تداولها اأو ت�شنيعها مادة الر�شا�س مثل:

اأ- �شهر الر�شا�س.

ب- تداول اأو معالجة اأو اختزال الرمال الـمحتوية عـلى اأكـ�شيد الـر�شا�س اأو عمليات اإزالة 

طالء الر�شا�س.

ج- اللحام اأو �شناعة مواد اللحام اأو ال�شبائك المحتوية على الر�شا�س بما يزيد على %10.

د- �شناعة مركبات الر�شا�س.

هـ- عملية خلط الر�شا�س في �شناعة اأو اإ�شالح البطاريات الكهربائية.

و- تنظيف اأماكن العمل حيث تجري العمليات اآنفة الذكر.
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المادة )2(

بالإ�شافة اإلى الأعمال المن�شو�س عليها في المادة )1( يحظر ت�شغيل الن�شاء الحوامل في 

الأعمال الآتية:

على  يزيد  بما  اإك�س  اأ�شعة  اأو  النووية  اأو  الذرية  لالإ�شعاعات  التعر�س  ت�شمل  التي  الأعمال   -1

30ر1 ريم كل ثالثة اأ�شهر اأثناء فترة خ�شوبة المراأة، وعلى ريم واحد خالل فترة الحمل.

2-  اأي عمل ي�شتدعي تداول اأو التعر�س لأبخرة اأو اأدخنة البنزين اأو اأحد م�شتقاته مثل الفينول 

اأو التولوين.

3- الأعمال التي ي�شحبها التعر�س لمواد ما�شخة لالأجنة )تراتوجينية(.

4- الأعمال التي ت�شتلزم التعر�س لالإنيلين في ال�شباغة، اأو ثاني كبريتور الكربون في �شناعة 

اأو  اأو الزئبق،  اأو المواد الهيدروكربونية في تكرير البترول،  الحرير ال�شناعي وال�شيلوفان، 

الف�شفور، اأو النيتروبنزول، اأو المنجنيز، اأو الكاد�شيوم، اأو البيريليوم.

المادة )3(

ُيعاقب كل من يخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبة المن�شو�س عليها في المادة )187( من 

قانون العمل في القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012.

المادة )4(

ُيلغى القرار رقم )5( ل�شنة 1977 ب�شاأن ال�شناعات والمهن الخطرة والم�شرة بال�شحة التي 

يحظر ت�شغيل الن�شاء فيها، كما ُيلغى كل حكم يخالف اأحكام هذا القرار.

المادة )5(

في  ن�شره  لتاريخ  التالي  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  العمل  وزارة  وكيل  على 

الجريدة الر�شمية.

وزير العمل         

جميل بن محمد علي حميدان

�شدر فـي: 9 �شعبان 1434هـ

الـموافـــق: 18 يونيو 2013م


