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٣

  تراراـــق
  القوى العاملةوزارة

 ٢٠٢١ لسنة ٤٣قرار رقم 

 تشغيل النساء فيها ال يجوز ى التاألعمالفي شأن تحديد 

 وزير القوى العاملة 

 بعد االطالع على الدستور ؛

 ؛ ٢٠٠٣ لسنة ١٢وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 

 ؛ وعلى اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر

 الصادر بشأن تحديد األعمال التـي       ٢٠٠٣ لسنة   ١٥٥وعلى القرار الوزاري رقم     
 ؛ فيهاال يجوز تشغيل النساء 

 بشأن حدود األمان واالشـتراطات      ٢٠٠٣ لسنة   ٢١١وعلى القرار الوزاري رقم     
والكيمائيـة   الميكانيكيـة والبيولوجيـة    و زيائيةيواالحتياطات الالزمة لدرء المخاطر الف    

 ؛ والسلبية وتأمين بيئة العمل

ين وعلى المذكرة المعروضة من األمانة الفنية لوحدة المساواة بين الجنسين والتمك          
 ؛دي للمرأة بوزارة القوى العاملة االقتصا

 :رر ــــــق

  )ىـاألولادة ـامل( 

مهنة دون النظـر إلـى       أو   مع عدم اإلخالل بحق المرأة في االلتحاق بأي وظيفة        
، والمساواة بين الجنـسين، وعـدم        ، وبمراعاة مبادئ تكافؤ الفرص     نوعها االجتماعي 
 . التمييز في العمل

ـ  األرضساء في العمل تحت سطح  ال يجوز تشغيل الن    ا في المناجم والمحـاجر أي 
 .  من باطن األرضواألحجار المتعلقة باستخراج المعادن األعمال، وكافة  كان نوعها
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٤

 )ة ـادة الثانيـامل( 

  :اآلتيةيستثنى من حكم المادة السابقة الفئات 

  . يدويةن أعماالًيإدارية ، وال يؤد  النساء الالتي يشغلن مناصب-١

 . خدمات الرعاية أو  النساء العامالت في الخدمات الصحية،-٢

 النساء الالتي يقضين أثناء دراستهن فترة تدريب في أقسام المنـاجم الواقعـة              -٣
 . تحت سطح األرض

٤-    إلى أقسام المنـاجم     - بعض الوقت    -ن عليهن النزول     أي نساء أخريات يتعي 
 .دوي الواقعة تحت سطح األرض ألداء عمل غير ي

 ) ةـادة الثالثـامل( 

 في األعمـال    ايحظر تشغيل النساء خالل فترات الحمل والرضاعة المقررة قانونً        
  طفـالهن صـحة أ   أو   واألحوال التي تحتوي على مخاطر تضر بـصحتهن اإلنجابيـة         

  :ى، على نحو ما يل أو أجنتهن

 :ة املخاطر الكيميائي -ً الأو

ع المـواد الكيميائيـة الـصلبة والـسائلة         التعامل م  وتشمل المخاطر الناتجة عن   
 : والغازية وعلى األخص المخاطر الناجمة عن الصناعات التالية

تنظـيم األمـاكن    والزئبـق  و الصناعات التي يدخل في تكوينها الرصـاص      )أ  ( 
 .الخاصة بها 

 . سفلت ومشتقاتهصناعة األ )ب( 

 . صناعة الكاوتش )ج (

 .  صناعة المبيدات الحشرية)د (

 . األسمدة صناعة )ه( 

 .  صناعة الفنيل كلوريد)و(

 .  صناعة المخصبات والهرمونات)ز(

 . منتجات تحتوي على البنزين أو  التعرض للبنزين)ح (



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  أبریل١٩فى ) تابع (٩١ العدد – الوقائع المصریة
 

  

٥

ثاني
ً
 :ة املخاطر الفيزيائي - ا

اإلشـعاعات   أو   وهي المخاطر الناجمة عن التعرض للوطأة الحرارية والبـرودة        
   :ةل التاليخص المخاطر الناجمة عن األعماالضارة والخطرة وغيرها، وعلى األ

  .إنضاجها أو تكريرها أو  العمل في األفران المعدة لصهر المواد المعدنية)أ (  

  .إنضاجه أو  الزجاجإذابة )ب( 

 .  التعرض للمواد المشعة)ج( 

ثالث
ً
 :املخاطر البيولوجية  - ا

،  ، والفطريـات   ريـا ، والبكت  وهي المخاطر الناجمة عن اإلصابة بالفيروسـات      
 : ، وعلى األخص المخاطر الناجمة عن األعمال التالية ، وغيرها والطفيليات

 .  العمل في دبغ الجلود)أ ( 

 روث البهـائم  أو  العمل في مستودعات السماد المستخرج من المواد البرازية    )ب  (
 .الدماء أو العظامأو 

 .  شحمهاوإذابة سلخ وتقطيع الحيوانات وسمطها )ج( 

 .  صناعة الفحم من عظام الحيوانات ماعدا عملية فرز العظام قبل حرقها)د( 

رابع
ً
 : املخاطر اهلندسية - ا

، وأدوات الرفع والجر اليدوي ، وتشمل علـى      وهي المخاطر الناجمة عن معدات    
 : األخص المخاطر الناجمة عن األعمال التالية

 . أعمال العتالة اليدوية )أ (  

 .  البضائع على عربات يدوية أعمال نقل)ب(

 )ة ـادة الرابعـامل( 

، يجـوز تـشغيل     للمرأة العاملـة امع عدم اإلخالل بحقوق األمومة المقررة قانونً  
النساء أثناء فترات الحمل والرضاعة في األعمال اإلدارية واإلشرافية التي ال يتعرضن            

 . فيها للمخاطر المشار إليها في المادة السابقة
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٦

 )ة ـ اخلامسادةـامل( 
  في المهن المـشار إليهـا      الرضاعة و يجوز تشغيل النساء في غير فترات الحمل      

،  في المادة الثالثة من هذا القرار إذا توافرت كافة اشتراطات السالمة والصحة المهنية            
االحتياطات  و ، واالشتراطات  المقررة في شأن حدود األمان     تباع كافة اإلجراءات  اوتم  

 ، والسلبية ، ، والكيمائية  ، والبيولوجية  ، والميكانيكية  خاطر الفيزيائية الالزمة لدرء الم  
 .وتأمين بيئة العمل 

 )ة ـادة السادسـامل( 
المقررة لدرء   يعتبر عدم التزام المنشأة وفروعها باتخاذ االحتياطات واالشتراطات       

يجـوز  خطرا داهما على صحة العاملين والعـامالت ، و  المخاطر الناجمة عن العمل ،    
إيقـاف اآلالت لحـين      أو   ، جزئيـا  أو   الحالة غلق المنشأة كليا    للجهة اإلدارية في هذه   

 .زوال سبب الخطر
 )ة ـادة السابعـامل( 

تقـرر   أو   شروط أفضل تكـون مقـررة      أو   ال تخل أحكام هذا القرار بأية مزايا       
ـ   أو   ، الجماعية أو   للمرأة العاملة في عقود العمل الفردية        ، ية للمنـشأة  األنظمة األساس

 . غيرها من لوائحهاأو 
 )ة ـادة الثامنـامل( 

، بالتنـسيق مـع    تلتزم وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين االقتصادي للمـرأة   
، والمجلس القومي للمرأة، إلعادة النظر بصفة دورية في          اإلدارات المختصة بالوزارة  

 . رأ في مواقع العمل واإلنتاج مستجدات تط أو أحكام هذا القرار لمواجهة أية تطورات
بإعداد دراسـات قيـاس      ، والقيام  كما عليها القيام بمتابعة تنفيذ أحكام هذا القرار        

، ومدى كفالة تمكين المرأة العاملـة مـن          األثر الالزمة، والوقوف على التقدم المحرز     
 .  ومتطلبات العمل األسريةالتوفيق بين واجباتها 

 ) ةـادة التاسعـامل( 
   مـن اليـوم التـالي      اشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل بـه اعتبـار          ين

 . نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار أو ، ويلغى كل قرار لتاريخ نشره
 ١٤/٤/٢٠٢١صدر بتاريخ 

 وزير القوى العاملة
  حممد حممود سعفان


