
االثنين  31  مايو  2010   15محليات
السماح للنساء بالعمل لياًل في 12 نشاطًا وحظر عملهن نهائيًا في 16 نشاطًا

العفاسي يصدر قرارات تنظم العمل في القطاع الخاص: تحديد ساعات العمل 
اإلضافي بـ 6 أسبوعيًا وتعليق بالغ التغيب في مكان بارز لحين الفصل في صحته

واملعاقني، شركات ومؤسسات 
الطيران، دور املسارح والسينما 
والتلفزيون واحملطات الفضائية 
التجارية  املنش���آت  واالذاعية، 
القائمة في املطارات واملوانئ، 
العامالت في الشركات املتعاقدة 
مع جهات حكومية التي تقتضي 
تقدمي خدمة له���ا على مدار 24 
س���اعة كدور رعاي���ة االطفال 

واملعاقني واملسنني.
ويسمح بتشغيل النساء حتى 
الثانية عشرة ليال في  الساعة 
االماكن التالية: البنوك، املطاعم، 
جمعيات النفع العام، اجلمعيات 
التعاونية، املؤسسات التعليمية، 
صالون���ات جتميل الس���يدات، 
املكاتب السياحية ووكالء مكاتب 
الطيران، املجمعات واملؤسسات 

واالسواق التجارية.
متدد ساعات العمل في االماكن 
احملددة في املادة 2 من هذا القرار 
حتى الساعة الثانية صباحا بدال 
الثانية عشرة ليال  من الساعة 
وذلك في شهر رمضان املبارك 

واالعياد الرسمية.
ويجب على جهة العمل في 
اجلهات الواردة في املادتني 1 و2 
من هذا القرار توفير متطلبات 
األمن للعامالت ووسائل االنتقال 

من والى جهة العمل.
ايا  النساء  ويحظر تشغيل 
كان���ت اعمارهن في الصناعات 
اآلتية: العمل باالصباغ، صناعة 
الكلور  االسبس���ت، صناع���ة 
والصودا، اعمال صناعة االسفلت، 
العمل في احملاج���ر واملناجم، 
العمل في املسالخ واملذابح، صنع 
وتداول املبيدات احلشرية، العمل 
امام افران صهر وسبك املعادن، 
ت���داول املفرقع���ات واالعمال 
املتعلق���ة بها، اعمال تش���غيل 
املاكينات احملركة او صيانتها، 
الكهربائية  البطاريات  صناعة 
العمل في  السائلة واصالحها، 
او  الس���ماد العضوي  صناعة 
مستودعاته، استخراج البترول 
والغ���از الطبيع���ي وصناعة 
صناع���ة  البتروكيماوي���ات، 
الطابوق الرمل���ي واي صناعة 
تتعرض فيها التربة السيلكا، 
االعمال الثقيلة التي تتطلب جهدا 
جسمانيا مرهقا واالعمال الثقيلة 
كأعمال البناء والتشييد، جميع 
االعمال التي تستدعي تداول او 
استخدام الرصاص او البنزول 
او الزرنبخ او الفسفور او احدى 
املواد املدرجة في جدول امراض 

املهنة.
ومع عدم االخالل بأحكام املادة 
141 من قان���ون العمل بالقطاع 
االهلي رقم 2010/6 يوقف ملف 
صاحب العمل املخالف الحكام هذا 
القرار حلني تالفي املخالفة، يلغى 
الوزاري رقم 2007/167  القرار 
بشأن تشغيل النساء ليال، ينشر 
هذا القرار باجلريدة الرس���مية 

ويعمل به من تاريخ صدوره.

يحدد مبوجبه س���اعات العمل 
االضاف���ي املس���موح الصحاب 
االعمال تكليف عمالتهم بها مبدة 
ال تتجاوز الساعتني في اليوم، 
وقرار آخر بشأن حظر العمل في 
االماكن املكشوفة خالل الصيف 
من الساعة الثانية عشرة ظهرا 
حتى الرابعة عصرًا، كما اصدر 
قرارا يقضي بتعليق بالغ التغيب 
بحق العامل���ني في مكان ظاهر 
مبقر العمل حل���ني الفصل في 

صحة البالغ من عدمها.
وحدد احد القرارات االماكن 
املس���موح عمل النساء بها ليال 
واالماكن احملظور عليها تشغيل 

النساء نهائيا.
الق���رار اخلاص  وفيما يلي 
بس���اعات العم���ل االضافي في 
القط���اع اخلاص: م���ع مراعاة 
امل���واد »64، 65، 66  نصوص 
القانون رقم 2010/6  و67« من 
بشأن العمل في القطاع االهلي 
يجوز الصحاب االعمال تكليف 
عمالتهم بالعمل االضافي وفقا 
للضواب���ط اآلتي���ة: 1 - حتدد 
س���اعات العمل االضافي بست 
ساعات اسبوعيا على اال تتجاوز 

ساعتني في اليوم.
2 - يج���ب اال تزي���د االيام 
التي يكلف فيها العامل بالعمل 
االضافي عن تس���عني يوما في 
السنة وبحد اقصى مائة وثمانني 

ساعة سنويا.
ويج���ب اال تزيد س���اعات 
العمل في املنشآت التي تستلزم 
طبيعتها ان تؤدي بصفة مستمرة 
بورديات او نوبات متتابعة عن 
ست وخمسني ساعة في االسبوع، 
وعلى صاحب العمل ان ميسك 
س���جال خاصا بالعمل االضافي 

يبني فيه:
1 - تواريخ ايام تكليف العامل 

بالعمل االضافي.
2 - بي���ان بجمل���ة ع���دد 
الس���اعات االضافية التي كلف 

بها العامل.
3 - بي���ان االج���ور املقابلة 
للعم���ل االضافي التي كلف بها 

العامل.
على ان يلغى القرار الوزاري 
رقم 94/104 بشأن ساعات العمل 
االضافي ف���ي القطاع اخلاص، 
ويعم���ل بالق���رار بعد نش���ره 

باجلريدة الرسمية.
الق���رار اخلاص  وتضم���ن 
بساعات العمل باالماكن املكشوفة: 
يحظر على صاحب العمل تشغيل 
عمالة في اماكن عمل مكشوفة من 
الساعة الثانية عشرة ظهرا الى 
الساعة الرابعة عصرا في الفترة 
املمتدة م���ن اول يونيو وحتى 
نهاية اغسطس فقط، ويعاقب 
كل من يخالف احكام هذا القرار 
بالعقوبات املنصوص عليها في 
املادة 141 من القانون رقم 2010/6، 
اي يدفع 100 دينار عن كل عامل 
يضبط في اماكن العمل، ويلغى 
القرار الوزاري رقم 2005/157، 
وينش���ر في اجلريدة الرسمية 
وعلى جهات االختصاص العمل 

به من تاريخ النشر.
القرار اخلاص  وبخصوص 
بتعليق ب���الغ التغيب في مقر 
العمل فقد تضمن: على صاحب 
العمل الذي يتقدم ببالغ تغيب 
ضد احد العاملني لديه ان يعلق 
نسخة منه في مكان ظاهر مبقر 
العمل الى حني الفصل في صحة 

هذا البالغ من عدمها.
العمل  ويحذر على صاحب 
الذي يتقدم ببالغ التغيب ضد اي 
من العاملني لديه السماح للعامل 
مبباشرة العمل مرة اخرى قبل 
العمل املختصة  ادارة  مراجعة 
وإلغاء ب���الغ التغيب، ويوقف 
ملف صاحب العمل الذي يخالف 
احكام هذا الق���رار حلني تالفي 
املخالفة، اضافة الى انه يلغى كل 
قرار يخالف احكام هذا القرار، 
القرار باجلريدة  وتنش���ر هذا 
الرسمية ويعمل به من تاريخ 
النشر وعلى املختصني تنفيذه 

كل فيما يخصه.
وأصدر الوزير العفاسي قرارا 
خاصا بتشغيل النساء جاء فيه: 
مع عدم االخالل بأحكام املادة 22 
القانون رقم 2010/6 بشأن  من 
العمل ف���ي القطاع األهلي فإنه 
يسمح بتشغيل النساء ليال في 
االماكن الواردة ادناه باالضافة 
ال���ى دور الع���الج املنصوص 
عليه���ا في القان���ون: الفنادق، 
الصيدلي���ات، دور الصحاف���ة، 
مكات���ب احملام���اة، املختبرات 
الطبية، احلدائق الترفيهية، قطاع 
الرعاية الصحية، حضانة االطفال 

بشرى شعبان
اصدر وزير الشؤون د.محمد 
العفاس���ي عددا م���ن القرارات 
الوزارية بش���أن تنظيم العمل 
ف���ي القطاع اخل���اص في قرار  د.محمد العفاسي

اعتصام نقابة 
الشؤون 7 يونيو

يحظر تشـغيل عمالـة في أماكـن عمل مكشـوفة من السـاعة 
الــ12 ظهـراً إلى الــ 4 عصـراً مـن 1 يونيـو حتى آخر أغسـطس

بشرى شعبان
كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ان قرار نقابة العاملني في الوزارة حدد الـ 7 من يونيو لالعتصام 
احتجاجا على عدم اعتماد الكادر اخلاص بهم، ليتزامن مع انعقاد اجتماعات منظمة العمل الدولية املنعقدة في هذا 
ــؤون د.محمد العفاسي، على ان يتم نقل االعتصام  ــاركة وفد الكويت برئاسة وزير الش التاريخ في جنيڤ مبش
ــماع العالم اعتراضات النقابيني على  ــورة الى داخل قاعات االجتماعات املنعقدة في جنيڤ، إلس ــوت والص بالص

االجراءات املتخذة بشأن االضرابات واالعتصامات.


