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  وزارة القوى العاملة
 ٢٠٢١لسنة  ٤٤رقم  قرار

 الًاء ليبشأن تنظيم تشغيل النس

 وزير القوى العاملة

 ر ؛طالع على الدستوبعد اال

  ؛٢٠٠٣ لسنة ١٢ الصادر بالقانون رقم قانون العمل وعلى

 وعلى اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر ؛

  ؛الً بشأن تنظيم تشغيل النساء لي٢٠٠٣ لسنة ١٨٣وعلى القرار الوزاري رقم 

تحديد األعمال التي ال يجـوز        بشأن ٢٠٢١ لسنة   ٤٣على القرار الوزاري رقم     و
  ؛تشغيل النساء فيها

وعلى المذكرة المعروضة من األمانة الفنية لوحدة المساواة بين الجنسين والتمكين           
 ؛ االقتصادي للمرأة بوزارة القوى العاملة

 :ر رـــــق

 )ى ـادة األولـامل( 

 كان  ا العمل أثناء فترات الليل في أي منشأة أي        -على طلبهن    بناء -يجوز للنساء    
ومساعدتهن على أداء    ،    التدابير الالزمة لحماية صحتهن    نعلى أن تتخذ بشأنه    ،   نوعها

الـصحية الالزمـة لتجنـب المـشاكل الـصحية       وتلقى الرعاية ،  مسئوليتهن العائلية   
 .المرتبطة بالعمل 

 )ة ـادة الثانيـامل( 

  ب العمل بتوفير عمل نهاري بديل عن العمل الليلي للمـرأة العاملـة            يلتزم صاح  
  : اآلتيةفي الحاالت 

١-  على األقل قبل وبعد الوضع منها ثمانية أسـابيع  ا خالل فترة ستة عشر أسبوع 
 . على األقل قبل التاريخ المرجح للوضع
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  نـاء  وذلـك ب   - إليهـا  زيادة عن الفترة المشار      - خالل فترة إضافية أخرى      -٢
الطفل وذلـك أثنـاء      أو   على شهادة طبية تفيد أنها ضرورية للمحافظة على صحة األم         

 .لفترة إضافية بعد الوضع  أو فترة الحمل

 )ة ـادة الثالثـامل( 

 فـي أيـة منـشأة       الًمع عدم اإلخالل بحكم المادة السابقة يكون تشغيل النساء لي          
 ،  ااشرة مساء وحتى السابعة صـباح     أحد فروعها في الفترة من الساعة الع       أو   صناعية

 .هذا القرار   للضوابط والضمانات المنصوص عليها فياوفقً

 )ةـادة الرابعـامل( 

 كل مشروع أو مرفق يملكه ، أو يديره شـخص مـن    : يقصد بالمنشأة الصناعية   
أشخاص القانون العام ، أو الخاص بقصد إنتاج ، أو تحويل ، أو تشغيل المواد الخـام                 

  :ولية وتشمل على األخص المنشآت التاليةأو األ

واألشغال األخرى المتعلقة باستخراج المعادن من بـاطن         ،   والمحاجر  المناجم -١
 بـشأن تحديـد     ٢٠٢١ لسنة   ٤٣األرض مع عدم اإلخالل بأحكام القرار الوزاري رقم         

 . األعمال التي ال يجوز تشغيل النساء فيها

 ،  وإصالحها ،   وتنظيفها ،   وتعديلها ،   لمواد المنشآت التي يجري فيها تصنيع ا      -٢
تحويل موادها بمـا فـي ذلـك     ، أو تدميرها أو وتفكيكها،    للبيع وإعدادها ،   وزخرفتها

  توصـيل الكهربـاء    أو   تحويل أو   في توليد  أو   المنشأة التي تعمل في مجال بناء السفن      
 . كان نوعها االقوى المحركة أيأو 

عات البناء والهندسة المدنية بما في ذلك أعمال         المنشآت التي تعمل في مشرو     -٣
 .والهدم  ، والتعديل ، والصيانة  ، والتشييد والترميم ،  اإلنشاءات

 )ة ـادة اخلامسـامل( 

  :يستثنى من أحكام المادتين السابقتين األعمال واألحوال التالية 

ة صـاحب   حاالت القوة القاهرة التي يتوقف فيها العمل ألسباب خارجة عـن إراد           
  .العمل ولم يكن في مقدوره التنبؤ بها وليس من طبيعتها أن تتكرر
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  .العمل في المنشآت التي ال يستخدم فيها سوى أفراد األسرة

ويتحـتم   ، تحضيرية يمكن فـسادها بـسرعة    أو   إذا كان العمل يتعلق بمواد أولية     
  .العمل الليلي لتفادي خسارة محققة

 .تقني أو ساء مراكز مسئولة ذات طابع إداريالحاالت التي يشغلن فيها الن

  االجتماعيـة لنساء فـي أقـسام الرعايـة الـصحية و         الحاالت التي يعملن فيها ا    
 .وال يشتغلن في أعمال يدوية 

 )ة ـادة السادسـامل( 

وتـوفير   ،   يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل نقل العاملين أثناء فتـرات الليـل            
ـ          ،   تاالنتقال اآلمن للنساء العامال     عنـد   نوتوفير اإلسعافات األوليـة بمـا فيهـا نقله

 .الضرورة إلى أماكن تقديم العالج الالزم 

تبـاع كافـة    ابتوفير كافة اشتراطات الـسالمة والـصحة المهنيـة و          كما يلتزم  
وتـوفير ضـمانات الحمايـة والرعايـة         ،   المقررة في شأن حدود األمان       اإلجراءات

 .واالنتقال واألمن للعامالت 

 )ة ـادة السابعـ امل(

 خالل الثالثة أشهر األخيرة التي تسبق الوضع ، ويجـوز          الً ال يجوز تشغيل النساء لي    
 . لصاحب العمل في هذه الحالة نقل العامالت إلى عمل نهاري دون المساس بأجرها

 )ة ـادة الثامنـامل( 

لحصول على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إلى مديرية القوى العاملة المختصة ل            
ويجـب أن    ،    في األحوال التي يجوز فيها ذلك      الًعلى موافقة مكتوبة بتشغيل النساء لي     

والضمانات  ،   واألعمال التي يتم التشغيل فيها     ،   يتضمن الطلب مبررات التشغيل الليلي    
 . التي تم اتخاذها

ت التـي تقـوم بتـشغيل       آوعلى مديرية القوى العاملة إعداد قاعدة بيانات بالمنش        
وموافاة اإلدارات المختصة بـالوزارة   ،   والقيام بعمليات التفتيش الليلي عليها     الًساء لي الن

 . بتقارير دورية بنتائج أعمالها
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 )ة ـادة التاسعـامل( 

تقـرر   أو   شروط أفضل تكـون مقـررة      أو   ال تخل أحكام هذا القرار بأية مزايا       
  ألنظمـة األساسـية للمنـشأة     ا أو   الجماعيـة  أو   للمرأة العاملة في عقود العمل الفردية     

 . غيرها من لوائحهاأو 

 )رة ـادة العاشـامل( 

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

 .مستجدات تطرأ في هذا الشأن 

 القيام بمتابعة تنفيذ هذا القرار  ، والقيام بإعداد دراسات األثـر الالزمـة  ،   كما عليها    
والوقوف على التقدم المحرز في مساعدة المرأة العاملة على التوفيـق بـين واجباتهـا               

 . االجتماعية ومتطلبات العمل 

 )ة رـ عشةادة احلاديـامل( 

 ويعمل به اعت   ،   نشر هذا القرار في الوقائع المصرية     ي مـن اليـوم التـالي     ابـار   
 .نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار أو ويلغى كل قرار ، لتاريخ نشره

 ١٤/٤/٢٠٢١صدر بتاريخ 

 وزير القوى العاملة

 حممد حممود سعفان
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