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وزارة العمل

قرار رقم ( )32ل�سنة 2013
ب�ش�أن تحديد الأعمال التي يحظر ت�شغيل الن�ساء فيها
وزير العمل:
بعد االطالع على قانون العمل في القطاع الأهلي ال�صادر بالقانون رقم ( )36ل�سنة ،2012
وعلى الأخ�ص المادة ( )31منه،
وعلى قرار وزير ال�صحة رقم ( )5ل�سنة  1977ب�ش�أن ال�صناعات والمهن الخطرة والم�ضرة
بال�صحة التي يحظر ت�شغيل الن�ساء فيها،
وبعد �أخذ ر�أي الجهات المعنية،
وبنا ًء على عر�ض وكيل وزارة العمل،

قرر الآتي:
المادة ()1

يحظر ت�شغيل الن�ساء في الأعمال الآتية:
 -1الأعمال التي ت�ؤدى تحت �سطح الأر�ض.
 -2الأعمال التي تعر�ضهن لحرارة �شديدة كالعمل �أمام �أفران �صهر المعادن.
 -3الأعمال التي تعر�ضهن لمجهود ج�سماني كبير �أو متوا�صل مثل �أعمال العتالة �أو حمل �أو جر
الأثقال لأكثر من  20-15كجم .
 -4العمليات التي تعر�ضهن للذبذبات ال�ضارة بالأطراف العليا �أو بالج�سم كله مثل عمليات
التخريم في ال�صخور والطرق والمباني وغير ذلك.
 -5العمليات التي يدخل في تداولها �أو ت�صنيعها مادة الر�صا�ص مثل:
�أ� -صهر الر�صا�ص.
ب -تداول �أو معالجة �أو اختزال الرمال الـمحتوية عـلى �أكـ�سيد الـر�صا�ص �أو عمليات �إزالة
طالء الر�صا�ص.
ج -اللحام �أو �صناعة مواد اللحام �أو ال�سبائك المحتوية على الر�صا�ص بما يزيد على .%10
د� -صناعة مركبات الر�صا�ص.
هـ -عملية خلط الر�صا�ص في �صناعة �أو �إ�صالح البطاريات الكهربائية.
و -تنظيف �أماكن العمل حيث تجري العمليات �آنفة الذكر.
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المادة ()2

بالإ�ضافة �إلى الأعمال المن�صو�ص عليها في المادة ( )1يحظر ت�شغيل الن�ساء الحوامل في
الأعمال الآتية:
 -1الأعمال التي ت�شمل التعر�ض للإ�شعاعات الذرية �أو النووية �أو �أ�شعة �إك�س بما يزيد على
30ر 1ريم كل ثالثة �أ�شهر �أثناء فترة خ�صوبة المر�أة ،وعلى ريم واحد خالل فترة الحمل.
� -2أي عمل ي�ستدعي تداول �أو التعر�ض لأبخرة �أو �أدخنة البنزين �أو �أحد م�شتقاته مثل الفينول
�أو التولوين.
 -3الأعمال التي ي�صحبها التعر�ض لمواد ما�سخة للأجنة (تراتوجينية).
 -4الأعمال التي ت�ستلزم التعر�ض للإنيلين في ال�صباغة� ،أو ثاني كبريتور الكربون في �صناعة
الحرير ال�صناعي وال�سيلوفان� ،أو المواد الهيدروكربونية في تكرير البترول� ،أو الزئبق� ،أو
الف�سفور� ،أو النيتروبنزول� ،أو المنجنيز� ،أو الكاد�سيوم� ،أو البيريليوم.

المادة ()3

ُيعاقب كل من يخالف �أحكام هذا القرار بالعقوبة المن�صو�ص عليها في المادة ( )187من
قانون العمل في القطاع الأهلي ال�صادر بالقانون رقم ( )36ل�سنة .2012

المادة ()4

ُيلغى القرار رقم ( )5ل�سنة  1977ب�ش�أن ال�صناعات والمهن الخطرة والم�ضرة بال�صحة التي
يحظر ت�شغيل الن�ساء فيها ،كما ُيلغى كل حكم يخالف �أحكام هذا القرار.

المادة ()5

على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في
الجريدة الر�سمية.

								
�صدر فـي� 9 :شعبان 1434هـ
الـمواف ــق 18 :يونيو 2013م

وزير العمل
جميل بن محمد علي حميدان
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