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وزارة العمل

 قرار رقم )9( ل�شنة 2014

ب�ش�أن وق�ية العم�ل من املخ�طر الطبيعية »الفيزي�ئية«

 يف املن�ش�آت وم�اقع العمل

 وزير العمل:

 ،1977 ل�شنة   )13( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )5( ل�شنة 1990 ب�شاأن الدفاع املدين،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1996 ب�شاأن البيئة، املعدل باملر�شوم بقانون رقم)8( 

ل�شنة 1997،

اتفاقية  اإىل  البحرين  ان�شمام مملكة  باملوافقة على  ل�شنة 2009  رقم )25(  القانون  وعلى 

منظمة العمل الدولية رقم )155( ل�شنة 1981 ب�شاأن ال�شالمة وال�شحة املهنيتني وبيئة العمل،

وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، وعلى الأخ�س 

املادة )166( منه،

وعلى املر�شوم رقم )7( ل�شنة 1983 باملوافقة على الن�شمام اإىل التفاقية العربية رقم )13( 

ل�شنة 1981 ب�شاأن بيئة العمل،

وعلى املر�شوم رقم )2( ل�شنة 1994 بان�شمام دولة البحرين اإىل التفاقية العربية رقم )7( 

ل�شنة 1977 والتو�شية رقم )1( لعام 1977 ب�شاأن ال�شالمة وال�شحة املهنية،

وبعد اأخذ راأي اجلهات املعنية

وبناًء على عر�س وكيل وزارة العمل،

قرر الآتي:

الم�دة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القرار يكوِن للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل   منها 

ما مل يقت�س �شياُق الن�س خالف ذلك:

للمخاطر  يعر�شه  الذي  احلد  اإىل  بالعامل  املحيطة  احلرارة  درجة  يف  الرتفاعَ  احلرارة:   -

ال�شحية ويوؤثر على �شالمته.

للمخاطر  يعر�شه  الذي  احلد  اإىل  بالعامل  املحيطة  احلرارة  درجة  يف  النخفا�س  الربودة:   -

ال�شحية ويوؤثر على �شالمته.
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- الرط�بة: كمية بخار املاء املوجودة يف حميط العامل التي تعر�شه للمخاطر ال�شحية وتوؤثر 

على �شالمته بانخفا�شها وارتفاعها.

- ال�ش��ش�ء: ال�شجيج والأ�شوات يف حميط العامل التي تعر�شه للمخاطر ال�شحية وتوؤثر على 

�شالمته.

- الإ�شع�ع�ت: طاقة على �شكل اأمواج اأو ج�شيمات من م�شادر طبيعية اأو �شناعية ميكن اأن تتخلل 

ج�شم العامل وتعر�شه للمخاطر ال�شحية وتوؤثر على �شالمته.

العامل وتعر�شه للمخاطر ال�شحية  التي تولدها الآلت يف حميط  - الهتزازات: الرجتاجات 

وتوؤثر على �شالمته.

- ال�شغط اجل�ي: ثقل اجلو الواقع على ج�شم العامل نتيجة اأدائه ملهام عمله يف اأجواء اأو اأماكن 

معينة، ارتفاعًا وانخفا�شًا مما يعر�شه للمخاطر ال�شحية ويوؤثر على �شالمته.

- نظ�م تدوير العم�ل: نظام يتم مبوجبه نقل العامل من مهنة اإىل اأخرى اأو من موقع عمل اإىل 

اآخر بني فرتة زمنية واأخرى مبا ل يخالف عقد العمل املربم ول القانون بهدف تقليل تعر�شه 

للمخاطر املن�شو�س عليها يف هذا القرار.

الم�دة )2(      

 )36( رقم  العمل  قانون  لأحكام  اخلا�شعة  املن�شاآت  كافة  على  القرار  هذا  اأحكام  ت�شري 

ل�شنة 2012 يف القطاع الأهلي التي قد يتعر�س العاملون فيها للمخاطر ال�شحية التي توؤثر على 

�شالمتهم نتيجة خطر اأو �شرر طبيعي »فيزيائي«.

الم�دة )3(

والإ�شعاعات  والربودة  للحرارة  التعر�س  خماطر  من  عماله  بحماية  العمل  �شاحب  يلتزم 

باتخاذ الو�شائل املالئمة والكفيلة بحمايتهم وتقليل تعر�شهم لها وذلك باإتباع الو�شائل التالية 

اأو غريها:

1- عزل م�شدر احلرارة اأو الربودة اأو الإ�شعاعات اأو العملية الإنتاجية التي ي�شدر عنها ذلك 

عن بقية اأماكن العمل والعمليات الإنتاجية الأخرى كلما كان ذلك ممكنًا عمليًا.

وعزل  الإ�شعاعات  اأو  احلرارة  اختزال  اأو  لمت�شا�س  املخ�ش�شة  الواقية  احلواجز  اإقامة   -2

م�شادرها.

3- توفري التهوية اجليدة وو�شائل حت�شني اجلو املنا�شبة.

والربودة  للوقاية من خماطر احلرارة  املالئمة  واملالب�س  ال�شخ�شية  الوقاية  توفري معدات   -4

والإ�شعاعات.
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5- اعتماد نظام تدوير العمال.

6- تقليل �شاعات العمل التي يتعر�س فيها العامل للمخاطر وزيادة فرتات الراحة.

وبالكميات  بانتظام  تناولها  على  وحثهم  املنا�شبة  والأمالح  بال�شوائل  العاملني  تزويد   -7

املنا�شبة.

8- اإيجاد فتحات مراقبة للعمال يف الأماكن غري املك�شوفة.

ذلك  كان  كلما  العامل  وج�شم  والإ�شعاعات  والربودة  احلرارة  م�شدر  بني  امل�شافة  زيادة   -9

عمليًا.

10- عزل اأماكن تناول وتخزين الطعام عن م�شادر احلرارة والإ�شعاعات والعمليات الإنتاجية 

التي ي�شدر عنها ذلك.

11- اإجراء ال�شيانة الدورية لالآلت والأجهزة التي ت�شدر عنها احلرارة والإ�شعاعات.

الم�دة )4(

يلتزم �شاحب العمل باتخاذ الو�شائل املالئمة من توفري واقيات الأذن املنا�شبة وغريها للعمال 

لتخفيف ال�شو�شاء الناجتة عن ا�شتخدام الأجهزة والآلت واملعدات يف اأماكن العمل مع الأخذ 

يف العتبار املدة امل�شموح بها للتعر�س لل�شو�شاء وفقًا للجدول املرفق بهذا القرار. 

الم�دة )5(

يلتزم �شاحب العمل بحماية عماله من خماطر التعر�س لالهتزازات باتخاذ الو�شائل املالئمة 

والكفيلة بحمايتهم وتقليل تعر�شهم لها وذلك باإتباع الو�شائل التالية اأو غريها:

1- توفري خممدات الهتزازات واحلركة جيدة النوعية لوقف اهتزاز كامل ج�شم العامل.

2- ال�شيانة امل�شتمرة لالآلت واملاكينات منعًا من زيادة الهتزازات ال�شادرة عنها.

3- توفري الألب�شة ومعدات الوقاية ال�شخ�شية الواقية واملخففة من الهتزازات.

العمل  وردية  من )30%( خالل  لأكرث  لالهتزازات  العامل  يتعر�س  ل  بحيث  العمل  تنظيم   -4

الواحدة.

العامل  فيها  يتعر�س  التي  العمل  مهام  لأداء  مثالية  ورطوبة  حرارة  درجات  توفري   -5

لالهتزازات.

6- اعتماد نظام تدوير العمال.
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 الم�دة )6(

يلتزم �شاحب العمل بحماية عماله من خماطر التعر�س لرتفاع وانخفا�س ال�شغط اجلوي 

باتخاذ الو�شائل املالئمة والكفيلة بحمايتهم وتقليل تعر�شهم له وذلك باإتباع الو�شائل التالية اأو 

غريها: 

1- توفري الألب�شة ومعدات الوقاية ال�شخ�شية الواقية واملخففة من ال�شغط اجلوي.

2- توفري واقيات الأذن املنا�شبة.

3- توفري اأجهزة التنف�س ال�شناعي املنا�شبة.

وزيادة  اجلوي  ال�شغط  وارتفاع  لنخفا�س  العامل  فيها  يتعر�س  التي  العمل  �شاعات  تقليل   -4

اأوقات الراحة.

5- تدريب العاملني على اأ�شاليب التغلب على انخفا�س وارتفاع ال�شغط اجلوي.

 

الم�دة )7(

يلتزم �شاحب العمل بحماية عماله من خماطر التعر�س لرتفاع وانخفا�س الرطوبة باتخاذ 

اأو  التالية  الو�شائل  باإتباع  وذلك  لها  تعر�شهم  وتقليل  بحمايتهم  والكفيلة  املالئمة  الو�شائل 

غريها:

1- توفري التهوية والإ�شاءة املنا�شبة داخل اأماكن العمل.

2- توفري الألب�شة ومعدات الوقاية ال�شخ�شية الواقية من ارتفاع وانخفا�س الرطوبة.

3- توفري اأجهزة التنف�س ال�شناعي املنا�شبة.

4- التخل�س اأو التقليل من م�شادر الرطوبة العالية كال�شوائل.

الم�دة )8(

�شوء  و  الرياح  و  الإ�شاءة  ل�شدة  التعر�س  خماطر  من  عماله  بحماية  العمل  �شاحب  يلتزم 

الأحوال اجلوية باتخاذ الو�شائل املالئمة والكفيلة بحمايتهم وتقليل تعر�شهم لها.

 

الم�دة )9(

و�شيانتها  وحفظها  احلماية  و�شائل  ا�شتخدام  على  العمال  بتدريب  العمل  �شاحب  يلتزم 

واإلزامهم با�شتعمالها.
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الم�دة )10(

كان  كلمـــا  مكيفــة  العمــــل  لتـــاأديــة  امل�شتخــدمــــة  امليكانيكيـــة  املركبـــات  تكـــــون  اأن  يجــب 

ذلك ممكنـــًا عمليــــًا.

الم�دة )11(

اإبعاد العاملني امل�شابني باأمرا�س توؤثر املخاطر الطبيعية على �شحتهم  على �شاحب العمل 

ب�شرط تقدمي تقرير طبي معتمد من وزارة ال�شحة.

الم�دة )12(

الثالثة  خالل  القرار  هذا  اأحكام  مع  يتما�شى  مبا  اأو�شاعهم  توفيق  الأعمال  اأ�شحاب  على 

الأ�شهر الأوىل من تاريخ العمل بهذا القرار.

الم�دة )13(

اأحكام هذا القرار بالعقوبات املن�شو�س عليها يف املادة )192( من  يعاقب كل من يخالف 

قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )36( ل�شنة 2012.

 

الم�دة )14(

ن�شره يف اجلريدة  لتاريخ  التايل  اليوم  به من  ُويعمل  القرار،  تنفيذ هذا  الوزارة  وكيل  على 

الر�شمية.

                                                                                              وزير العمل

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 10 جمادى الوىل 1435هـ

املـــــــوافـــــــق: 11 مـــــــــــــــــــــار�س 2014م
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جدول م�شت�ي�ت ومدد التعر�س لل�ش��ش�ء

م�شت�ى ال�ش��ش�ء/ دي�شيبلمدة التعر�س/�ش�عة

885

687

490

392

295

1.597

1100

0.5105

1115 دقيقة


