
 م1981( لسنة 6/1قرار وزاري رقم )
 في شأن تحديد األعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحيا  

 يجوز تشغيل النساء فيهاأو أخالقيا  والتي ال 
 

 وزير العمل والشئون االجتماعية: 
م في شننننننصن اتت ننننننا ننننننا  1972( لسننننننن  1* بعد االطالع على القانون االتحادي رقم )

 الوزارا  و الحيا  الوزراء والقوانين المعدل  له. 
م في شنننننننننصن تن يم عالقا  العم  وبعد 1980( لسنننننننننن  8* وعلى القانون االتحادي رقم )

 رأي الجها  المتت   بالدول  في هذا الشصن.  استطالع
 * وبناء على ما عرضه وكي  الوزارة. 

 

 رر: ــــــق
 (1مادة )
 ال يجوز تشغيل النساء في األعمال اآلتية: 

العم  تح  سننطا اضرف في المناجم والمحاجر وجميا اضعما  المتعلق  باسننتترام المعادن  -1
 واضحجار. 

 العم  في اضفران المعدة ل هر المواد المعدني  أو تكريرها أو إنضاجها.  -2
  ناع  المفرقعا  واضعما  المتعلق  بها.  -3
 اللحام باضكسجين واالستيلين وبالكهرباء.  -4
نضاجه.  -5  إذاب  الزجام وا 
 تفضيف المرايا بواسط  الزئبق.  -6
 الدهان بمادة الدوكو.  -7
 يئ  أو اتتزا  الرماد المحتوي على الر اص واستتالص الفض  من الر اص. معالج  وته -8
 % من الر اص. 10 ناع  الق دير والمركبا  المعدني  المحتوي  على أكثر من  -9



 ننننا أو  أكسنننيد الر ننناص )المرت  الذهبي( أو أكسنننيد الر ننناص اض نننفر وثاني أكسنننيد  -10
الر نننناص البرتقاي وسننننلفا  وكروما  الر نننناص )السننننلفون( وكربونا  الر نننناص وأكسننننيد 

 وسليكا  الر اص. 
 عمليا  المزم والعجن في  ناع  أو إ الح البطاريا  الكهربائي .  -11
 (. 11، 10، 8تن يف الورش التي تزاو  فيها اضعما  الواردة بالبنود ) -12
 إدارة أو مراقب  الماكينا  المحرك .  -13
 ت ليا أو تن يف الماكينا  المحرك  أثناء إدارتها.  -14
  ناع  اضسفل .  -15
 العم  في المدابغ.  -16
 العم  في مستودعا  السماد المستترم من المواد أو روث الحيوانا  أو الدماء.  -17
ذاب  شحمها.  -18  سلخ وتقطيا الحيوانا  وسمطها وا 
  ناع  الكاوتشو .  -19
 البضائا في اضحواف واضر ف  والموانئ ومتازن االستيداع.  شحن وتفريغ -20
  ناع  الفحم من ع ام الحيوانا  ما عدا عملي  فرز الع ام قب  حرقها.  -21
 العم  في البارا .  -22

 

 ( 2مادة )
 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي  ويعم  به من تاريخ نشره. 

 
 سيف علي الجروان 

 والشئون االجتماعيوزير العمل 
 

 
 م 6/1/1981تحريرا  في 

 


