قرار وزير شؤون الخدمة المدنية واإلسكان رقم ( )51لسنة  5001بشأن األعمال التي ال يجوز تشغيل األحداث فيها
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من2202 :
وزٌر شإون الخدمة المدنٌة واإلسكان،
بعد االطالع على الدستور،
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ( )22لسنة  ،1002وبخاصة على المادة ( )28منه،
وعلى القرار األمٌري رقم ( )12لسنة  2221بشؤن قرارات مجلس الوزراء التً ترفع لألمٌر للتصدٌق علٌها وإصدارها،
وبعد التنسٌق مع الهٌئة الوطنٌة للصحة،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار فً اجتماعه العادي ( )12لعام  ،1002المنعقد بتارٌخ ،1002/8/1
قرر ما ٌلً:
المادة 2
تارٌخ بدء العمل1002/21/12 :
ال ٌجوز تشغٌل األحداث فً األعمال اآلتٌة:
 -2العمل فً الكسارات والمحاجر ومصانع تنقٌة الرمل والبالط ونحت الرخام.
 -1العمل الذي ٌعرضهم للمواد المشعة واألشعة السٌنٌة.
 -3صناعة استخراج البترول وتكرٌره.
 -2صناعة البتروكٌماوٌات.
 -2العمل فً األفران مثل أفران المخابز وصهر المعادن وتنقٌتها.
 -1األعمال المتعلقة بصناعة وتخزٌن المفرقعات.
 -8العمل فً مصانع الزجاج.
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 -2األعمال المتعلقة بالمواد أو المركبات الكٌماوٌة المنصوص علٌها فً جدول أمراض المهنة رقم ( )2الملحق بقانون العمل
المشار إلٌه ،والتً ٌنتج عنها التسمم عند استعمالها أو التعرض لغبارها أو أدخنتها.
 -2استخراج المعادن وصهرها وتنقٌتها.
 -20اللحام باستعمال األوكسجٌن واالستٌلٌن والكهرباء.
 -22الدهان بالدوكو.
 -21األعمال التً تعرضهم للرصاص واألحماض فً صناعة وإصالح البطارٌات الكهربائٌة.
 -23األعمال المتعلقة بتصلٌح وتنظٌف وإدارة ماكٌنات السٌارات.
 -22العمل فً اآلالت الرافعة.
 -22العمل فً النجارة اآللٌة.
 -21األعمال المتعلقة بذبح وسلخ وتقطٌع وتحمٌل الحٌوانات.
 -28أعمال الهندسة المدنٌة مثل الهدم والبناء فً المنشآت السكنٌة والموانًء والعمل فً رصف الطرق البرٌة أو حفر الترع
والممرات المائٌة أو األنفاق أو بناء الجسور والعمل فً شبكات المجاري والمصارف واالبار وتركٌبات الخطوط التلٌفونٌة
والبرقٌة والكهربائٌة أو العمل فً محطات تولٌد الكهرباء وتحلٌة المٌاه.
 -22صناعة ملء االسطوانات بالغازات المضغوطة.
 -22حمل األثقال التً ٌزٌد وزنها على عشرٌن كٌلو جراما.
 -10العمل فً مجال التبرٌد وصناعة الثلج.
 -12السباقات بكل أنواعها.
 -11أعمال الري والزراعة.
 -13العمل فً المالهً.

المادة 1
تارٌخ بدء العمل1002/21/12 :
على جمٌع الجهات المختصة ،كل فٌما ٌخصه ،تنفٌذ هذا القرار .وٌعمل به من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.
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