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advisor of the ministers’ council, in his statement to alSharq alAwsat, the main objective is to “provide 
the opportunity for Egyptians to enjoy a wonderful corniche through coherent planning”9.  

The project execution is dependent on the partnership between the Ministry of Irrigation and Water 
Resources Management, the Ministry of Housing, local governorate offices, and the Engineering 
Military Authority10, and has started in August 201911. The Minister of Irrigation has spoken of 
capitalizing on underutilized lands by the Nile to create parking spaces, which would be not only 
beneficial for traffic management but also an additional guarantee to increase state annual 
revenues12. The project plan is to be piloted in Greater Cairo by developing the Nile area across from 
Imbaba Bridge up until 15 May bridge first, before its full execution in the rest of the Nile’s 
governorates1314. 

As part of ‘Save the river Nile’ campaign, there were a total of 268,380 cases of removals/ evictions 
across the Nile-facing governorates, up until 3 April 2020, according to the Ministry of Water 
Resources and Irrigation website15. Just in March 2020, there were 1567 cases of removal16. In April 
2020, there have been additional waves of removals across various governorates, with 180 cases 
removed only in the third week of April. These 180 removed cases included 28 cases in Al-Gharbiya, 
5 in Al-Menoufiya, 30 in Al-Beheira, 7 in Damietta, 21 in Al-Minya, 19 in Assuit, 31 in Sohag, 1 in 

 
9 Abdelfattah Farag. 2020. “«مم�� أهل م�» الستعادة رونق كورن�ش الن�ل �القاهرة The ‘People of Egypt Walk’ to Restore the Glow of Nile 
Corniche.” Aawsat.com. https://aawsat.com/home/article/2062166/%C2%AB%D9%85%D9%85%D8%B4%D9%89-
%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB-
%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9. 
-The ‘Walk of the People of Egypt’ on the Nile.” The Arab Contractors. https://www.arabcont.com/project مم�� أهل م� ع�� الن�ل“  10
608. 
11 Abdelfattah Farag. 2020. “«مم�� أهل م�» الستعادة رونق كورن�ش الن�ل  �القاهرة The ‘People of Egypt Walk’ to Restore the Glow of Nile 
Corniche.” Aawsat.com. https://aawsat.com/home/article/2062166/%C2%AB%D9%85%D9%85%D8%B4%D9%89-
%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB-
%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9. 
12 Safeyya Hamdy. 2020. “«وع «مم�� أهل م�» ع� كورن�ش الن�ل  It Will Change the Face of‘ س�غ�� وجه القاهرة».. الحكومة تعلن تفاص�ل م��
Cairo’. The Government Announces the Details of ‘People of Egypt Walk’ Project on the Nile Corniche.” almal news. 
https://almalnews.com/%D8%B3%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-
%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5/. 
13 Abdelfattah Farag. 2020. “«مم�� أهل م�» الستعادة رونق كورن�ش الن�ل �القاهرة The ‘People of Egypt Walk’ to Restore the Glow of Nile 
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%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9. 
14  Asmaa Nassar. 2020. “إزالة 26 مخالفة ع� نهر الن�ل �� أسيوط وسوهاج Violations Removed on the Nile in Assuit and Sohag.” sohag.gov. 
http://www.sohag.gov.eg/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%20%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%2
0%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81.aspx?ID=9631. 
 .The Ministry of Irrigation Continues Removal Campaigns Nationwide.” 2020 وزارة الري تواصل حمالت اإلزالة ع� مستوى الجمهور�ة“  15
Ministry of Water Resources and Irrigation. https://www.mwri.gov.eg/index.php/ministry-4/news/item/1156-2020-04-05-08-17-30. 
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 مقدمة
لتشغيل النساء في الصناعة والتجااار و ونااان  1933لسنة  80بدأت تشريعات عمل النساء بالقانون رقم 

ا ع ااق  اادور أح قااوانيت ألاار  لت ديااد  اااعات العماال أو  ا ع ااق القااااص الطاااس فقاا ع و ااابق  مقتصاار 

إ ابات العمل وغيرها ع حيث لم يسبقه  وح تشريعات عمل األطفالو وظاال بااد تعااديدت نمياار  لمااد  

ا تعااديل ع ااق فصاال تشااغيل النساااء ماا  ا ااتبدال قااانون العماال  26  اانةو وبعاادها أ ااب  هنااا  غالباا 

 ع1981لساانة  137ع ثاام قااانون العماال 1959لساانة  91بقااانون عماال  لاارو فاادل ع ع يااه تعااديدت ماا  قااانون 

و ولاام تطااتد تعااديدت بتشااري  عماال النساااء بمفاار  ع إ  فااي حالااة 2003لساانة  12وألياارا  قااانون العماال 

ع قبل  دور قانون موحد ل عملو وأضاااا التعااديل 1933لسنة    80تعدي  ا ل قانون    1936لسنة    22القانون  

منا اابة و ااول فقاا  عااامدت الم ااال التجاريااة فااي بور ااعيد إلااق تابيااع القااانونع وناات يعم اات لاايد  ب

 البوالرو

و وبالتااالي 1951لساانة  210ولم نعمر ع ق قانون ينظم عمل الموظفيت ال كااومييت فااي مصاار قباال القااانون 

لم نستا  معرفااة طريقااة تنظاايم حقااو  الماارأ  ا نجابيااة فااي الوظيفااة العامااة قب ااهو و لاا  رغاام  اادور 

 و1933قوانيت ل عامدت في الصناعة والتجار  منذ عام  

ي نستعرض تاور تشريعات عمل النساء في القااص الطاس وال كومي والعامو نمااا  اانرا   وفيما ي 

مااا ور  عاات الماارأ  ماا  الد اااتير المعمااول بالااا وقتالاااع وا تفاقيااات الدوليااة الصااا ر  حتااق  لاا  الوقااعع 

ا الطاتمة ثم التو ي  اتول وقوا ع ق مد  التزام هذ  القوانيت با تفاقيات والد اتيرو ونقدم ألير 
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 1952أو : قوانيت ما قبل 

 تشريعات عمل المرأ  في القااص الطاس)أ( 

ونشاار فااي ويطااتد بوضاا  نظااام لتشااغيل النساااء فااي الصااناعة والتجااار و  ع1933لساانة  80 ونقااان -1

 و1933يوليو  17في  65الوقائ  المصرية بعد ها رقم 

الصاااناعة والم ااادت التجارياااة مناااه ع اااق  اااريان القاااانون ع اااق ا اااتطدام النسااااء فاااي  1الماااا   ونصاااع 

وم  قاتالاااو وعرفااع المااا   الصااناعة بلنالااا تشاامل العماال فااي عااد  مجااا ت منالااا: المنااا م والم ااا رع 

والصاااناعات القائماااة ع اااق  ااان  المنتجاااات أو تغييرهاااا أو تنظيفالاااا أو إ ااادحالاع وناااذل  تولياااد القاااو  

ا عم ياااات إنشااااء وتجدياااد و ااايانة أو هاااد م العماااارات والباااوالر والسااافت الم رناااةو نماااا يااام ع أيتااا 

والموانئع والترص واألنفا  والكبارح والجسور والبنية الت تية لترنيبات الت غراا والت يفونع ونقل الرنااا  

والبتاااائ  بارياااع البااار أو الساااك  ال ديدياااة أو باااالار  المائياااة الدال ياااةع نماااا يااامل يااا ت وتفريااا  

 ااادت التجارياااة الم اااال المطصصاااة ل بيااا ع ومكاااان البتاااائ ع والتنقياااآل عااات الثاااارو ويااام ع عباااار  الم

األيااغال المكتبيااة فااي م اال الصااناعة أو عماال ماات أعمااال المنفعااة العامااةع وفااي والفنااا   والمااااعم 

 والبنسيوناتووو

 

العامدت في األراضي الزراعية وا تغدلالاع والمصان  المنزلية التي   يشتغل   2ا تمنع الما    

ع يكااون لاادم المنااا ل 1تابيع القااانونو وبااالتعريو الااوار  فااي المااا    بالا  وح أعتاء العائ ة مت

 مستمنيت مت التابيع أيتا ع رغم عدم الند  راحة ع ق  ل ع نما  ير  في القوانيت الدحقةو

ع ق عدم  وا  تشغيل النساء مد  تزيد ع ق تس   اعات عمل في اليومع   تدلل فيالااا   3الما    نصع   

راحااةو ثاام عااا ت المااا   وأ ااا ت إطالااة مااد  العماال اليااومي لتعااوي  الساااعات التااي الفتاارات المقاارر   ل 

ضاعع بسبآل توقو العمل ل ا ث عرضي أو قو  قاااهر و وايااترطع لااذل  أ  تزيااد مااد  العماال اليااومي 

 اعةع وأ  تتناول ا طالة أنمر مت ثدثيت يوما  في السنة مالما نان عد  األيام التااي توقااو العماال   11عت  

 الاع وإلاار مكتآل العمل بذل وفي

 

ع ااق أن تتط اال  اااعات العماال اليااومي فتاار  أو أنماار ل راحااةع   تقاال فااي مجموعالااا عاات  4المااا   ونصااع 

  اعةع وت د  الفترات ب يث   تتشتغل النساء أنمر مت لمس  اعات متواليةو

 

تدلل فيالا الفتر   -متوالية  اعة  11ُحد  ال يل بمد    –ع ق عدم  وا  تشغيل النساء ليد     5الما    نصع  

إ  فااي الفنااا   والبنساايونات والكافتريااات و ور   -بيت الساعة التا عة مساء  والساعة الطامسة  ااباحا  

السينماوووع والعامدت في الصناعات المو اامية الطا ااة بمااوا  قاب ااة ل ت ااوو وي ااد  و ياار الدال يااة بعااد 

ل م ااافأ أو الماادير الساامام بالعماال لاايد   8المااا   ألااذ رأح مكتااآل العماال هااذ  الصااناعاتو نمااا أ ااا ت 

 بصفة مؤقتةع بعد موافقة مكتآل العملع بمنا بة األعيا  الكبر  في األ وا  والمعارضو 

 

وا ااتمنع النساااء ال ااواتي يشااغ ت وظااائو رئيسااية والعااامدت المتجااو ت ووناايدت  6المااا   وعااا ت 

 و نمااا أ ااا ت5ع 4ع 3المااوا  ع ماات القيااو  الااوار   فااي الم ااال التجاريااة عنااد قيااامالت بلعمااال لااار  الم اال

بصاافة ا ااتمنائية ومؤقتااةع عاادم مراعااا  النصااوس نفسااالا إ ا نااان العماال لمناا  وقااوص حااا ث ع 7المااا   
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لااارع أو إ اادم مااا نشاال عنااهع أو لتدفااي لسااار  م ققااة لمااوا  قاب ااة ل ت ااوع بشاار  إبااد  مكتااآل  العماال 

  اعةو 24بذل  في ظرا 

 

  اعة أ بوعيا و 24ع ق و و  إعااء نل عام ة راحة أ بوعية   تقل مدتالا عت  9  الما ونصع 

  20عدم  وا  ا تطدام عمل النساء في عديد ماات المجااا ت والصااناعاتع عااد تالا فااي   10الما    و اء في  

منالااا: العماال ت ااع  ااا  األرض فااي المنااا م والم ااا ر و مياا  األعمااال المتع قااة با ااتطرا  األحجااارو 

ل  العمااال فاااي أفاااران  اااالر المعاااا نع وإ اباااة الز اااا  وإنتاااا هع و اااناعة المفرقعااااتع وال  اااام وناااذ

باألونسجيت واأل ت يتع و ن  الك ول ونافة المشروبات الروحيةع و ن  القصاادير وأنا اايد ومرنبااات 

 اان  الر اسع والمز  والعجت في  ناعة وا دم الباارياااتع و إ ار  أو مراقبااة المانينااات المت رنااةع و

األ ااف ع والكاوتشااو ع والعماال فااي المااداب و و اااء فااي نالايااة المااا   اويجااو  تعااديل  اادول الصااناعات 

 الموض ة أنفا  بقرار يصدر مت و ير الدال ية بناء ع ق اقترام مكتآل العملاو

 

 ع ق عدم  وا  ا تطدام النساء في حمل أثقال أو  رها أو  فعالااا إ ا  ا  و نالااا ع ااق مااا   11الما    ونصع  

 هو مبيت بالجدول الذح يقرر  و ير الدال ية بعد ألذ رأح ا  ار  الص ية المطتصةو

 

ع ق حع المرأ  ال امل  في ا نقااص عت العمل قبل الوض  بشااالر إن ياااءتع بشاار    12الما    ونصع  

بعااد يااوم  15تقديم يالا   طبية مبينا  بالا التاريخ الذح ير   الوض  فيهو و  يجو  تشغيل النساء لاادل 

ا  لااريت طبقااا   15الو   ع ول نفساء حااع إطالااة مااد  انقااعالااا عاات العماال لمااد   و وأنتالااع 13ل مااا   يوماا 

 الما   بلن ا ل مرأ  ال ع في نصو أ رها عت الطمسة عشر يوما  التالية ل وض و

 

 ع ق عدم  وا  رفااع  اااحآل العماال ل ماارأ  بساابآل انقااعالااا أثناااء المااد  الم ااد   فااي  14الما      ونصع

و ونااذل  إ ا طااال انقااعالااا عاات العماال لماارض يمبااع بشااالا   طبيااة أنااه نتيجااة ال ماال 13ع 12المااا تيت 

د ااتفا   ماات ل 15المااا    يااالورو ايااترطع  3والوضاا ع بشاار  عاادم تجاااو  مااد  الغيااا  فااي مجموعالااا 

 الم ل  اتهوهذ  ا  ا ات أن تكون قد اتمع وقع انقااعالا عت العمل  بعة أيالر متوالية في لدمة 

إ ا ثبع أنالا ايتغ ع بم ل  لاار أثناااء  13الما    حع المرأ  في نصو األ ر الوار  في    15الما    أ قاع  

 ا نقااصو

 

فتااد  عاات  -يااالر ماات تاااريخ وضااعالا   18ع ق حع المرأ  في فترتيت  رضاص طف الا لاادل    17الما    نصع  

الما عاات نصااو  اااعة ت سااآل ماات  اااعات العماالع ب يث   تقل نل من - 4الما   مد  الراحة الوار   في 

 و  يترتآل ع يالا تطفي  في األ رو

 

ع ق  احآل العمل تطصيد  جل لتسجيل أ ماء العامدت لديااهع فيااه مااد  غيااابالت   18الما    أو بع  

 بسبآل ال مل والوض  وتاريخ الوض  نذل و وا تمنع مت  ل  النساء الدئي يستطدمت يوما  بيومو

 

عقوبااة ناال مطااالو ألحكااام القااانون بغرامااة   تتجاااو  مائااة قاار ع تتعااد  بقاادر عااد   ع ااق  20المااا    نصع  

النساء الجارح تشغي الت في حالة مطالفااة أحكااام القااانونع ونااذل  تتعااد  ن مااا تكااررت المطالفااة لاانفس 
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ال كاام بااال بس مااد    تتجاااو  أ اابوعا ع ع ااق ناال يااطد ارتكااآل مطالفااة ثانيااة  21المااا    الماارأ و وأقاارت

ع ااق إقامااة  عااو  ع ااق ماادير الم االع ونااذل    22المااا    ال كم ع يه بسااببالا فااي ب اار  اانةو ونصااع   بع  

  احآل العمل إ ا حم ع الظروا ع ق ا عتقا  أنه لم يكت يجالل الوقائ  المكونة ل مطالفةو

 

ع 1933لساانة  80بشاالن تعااديل المااا تيت الطامسااة والمامنااة عشاار ماات القااانون ع 1936لساانة  22قااانون  - 2

 و1936مارس  2في  23بالوقائ  المصرية في عد ها رقم  منشور ال

 

وأضيفع االعامدت في الم ال التجارية بمدينة بور ااعيد التااي تفاات  لاايد  بمنا اابة و ااول البااوالراع إلااق 

و نمااا 22ماات القااانون  1مت يسرح ع يالت القانونع با ضااافة ل عااامدت فااي الصااناعة والتجااار  فااي المااا   

ع و ااو  تع يااع نسااطة ماات 80ماات القااانون  8فااي  المااا   لتزامات  احآل العمل الوار    أضاا القانون  

القانون في أمكنة العملع ونشو موض ا  به  اعات العمل وفترات الراحااة اليوميااةو وتطصاايد  ااجل 

مقيدا  به أ ماء العامدت  ومااد  غيااابالت بساابآل ال ماال والوضاا ع وا ااتمنيع ماات  لاا  العااامدت الدئااي 

 يوما  بيومويشتغ ت 

 

ع 1937مااارس  11فااي  21المنشااور بالوقااائ  المصاارية فااي عااد ها رقاام  ثم  در قرار و ير التجااار  والصااناعةع

ع المعاادل بالمر ااوم 1933لساانة  80ماات القااانون رقاام  18بشاالن الجاادول المنصااوس ع يااه فااي  المااا   

 و1936لسنة   22بقانون رقم 

 

الطاااس بساااعات العماال وفتاارات الراحااة الااوار   ناار  فااي و اااء فااي ما تااه األولااق و ااو  ت رياار الكشااو 

بال غااة العربيااةع وأن ي اارر أيتااا  بغحاادح ال غااات األوربيااة إ ا نااان  1936لساانة  22ماات القااانون  20المااا   

بالم ل نساء أ نبياتو وفي حال العمل بالمناوبةع يذنر بالكشو النساء الدئي يشتغ ت فااي ناال مناوبااة 

 ع ق حد و

 

إبرياال  20فااي  41ع المنشااور بالوقااائ  المصاارية فااي عااد ها رقاام لااو ير الشاااون ا  تماعيااة نمااا  اادر قاارار

 شلن ت ديد أقصق أو ان األثقال التي يجو  لألحداث والنساء حم الا أو  رها أو  فعالاوع ب1950

 

 15أعمااارهم عاات وحد  الجدول المرفع بالقرار األو ان التي   يجو  لألحداث مت الذنور وا ناث )ممت تقاال 

  نة( ونذل  النساء حم الا أو  رها أو  فعالاو

 

 10  اانةع أنااه   يجااو  تجاااو  األثقااال التااي ي م نالااا 17لااا  15وفيمااا يطااد النساااءع حااد  بشاالن النساااء ماات 

ا لماات هاات أنماار ماات  15ني ااو رامع وارتفاا  هااذا الااو ن إلااق   اانةو وبالنساابة لااو ن األثقااال التااي  17ني ااو  راماا 

ني و  رام ل فاة المانيةو واألثقااال التااي يجااو   500ني و  رام ل فاة األولقع و 300قتبانع فكان تدف  ع ق ال

اع  120ني اااو رامع والفااااة المانياااة  100أن تااادفعالا الفااااة األولاااق ع اااق عرباااة  ات عج تااايت هاااي  ني اااو  رامااا 

ا ل فاة األولق و 35وبالنسبة ل دف  ع ق عج ة واحد  هي   ا ل فاة المانيةوني و  رام    50ني و  رام 
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ولاام ياالت أح  ناار ل ماارأ  بااهع  ،11930لساانة   70 رقم الد تور المعمول به هو   تورفي  ل  الوقع نان 

المصااريون لااد  القااانون  ااواءع وهاام متساااوون فااي التمتاا  أن ا ع ااقالتااي نصااع  3المااا   رقاام  حتااق

مااة   تمييااز بياانالم فااي  لاا  بااال قو  المدنيااة والسيا ااية وفيمااا ع اايالم ماات الوا بااات والتكاااليو العا

بسبآل األ ل أو ال غة أو الديتو وإلاايالم وحاادهم يعالااد بالوظااائو العامااة مدنيااة نانااع أو عسااكرية و  

ع مت  ناار عاادم التمييااز بساابآل ل يولق األ انآل هذ  الوظائو إ  في أحوال ا تمنائية يعينالا القانوناع  

 الجنسو

ماات اتفاقيااات منظمااة العماال الدوليااة بشاالن تشااغيل عديااد وفااي  لاا  الوقااعع نانااع قااد  اادرت بالفعاال 

 و 1921والتي بدأ تنفيذها عام   ،19192 لسنة 3 رقم ا تفاقيةالنساءع أولالا 

 

ا ااتمنع منالااا فقاا   –منالا ع ق إلتزام المنشاا ت الصااناعية والتجاريااة العامااة والطا ااة  3ما   الونصع 

بعاادم الساامام ل ماارأ  بالعماال لاادل السااتة  -المنشاا ت التااي   يعماال بالااا  ااو  أفاارا  األ اار  الواحااد 

الماارأ  أ ابي  التالية ل وض و نما أعاتالا حع ا نقااص قبل الوض  بستة أ ابي  ألاار ع ع ااق أن تماان  

إعانة مالية تكفي تمامااا   عايااتالا هااي وطف الااا فااي حالااة  اا ية طيبااةو وحااد ت أن تاادف  ا عانااة أمااا ماات 

ال ااع فااي ال صااول ع ااق  –إعانااة إضااافية  -األموال العامة أو عت طريااع نظااام التاالميتو نمااا يكااون ل ماارأ  

و 3المااا   التااي نصااع ع يالااا رعاية طبية مجانية مت طبيااآل أو قاب ااة مؤه ااةو وبا ضااافة لساااعة الرضاااعة  

ع ااق أنااه فااي حااال تغيااآل الماارأ  عاات عم الااا فتاار  أطااول فااي الفتاار  المقاارر  لالااا ل وض عااا  4المااا   نصااع 

نتيجة مرض يمبع بشالا   طبية أنه ناتج عت ال مل أو الوض ع وأنالا غير قا ر  ع ق ا ااتاناا العماالع   

أقصااي تعينااه الساا اة المطتصااة فااي ناال ب اادع أن  يجااو  قانونااا ع فااي حالااة عاادم تجاو هااا مااد  تغيبالااا حاادا  

ا بالفصاال ينتالااي ا  ااه أثناااء فتاار   ينااذرها  اااحآل العماال بالفصاال أثناااء تغيبالاااع أو أن ير اال لالااا إنااذار 

 التغيآلو

عرفااع ال ياال بفتاار  إحااد  عشاار   اااعة متواليااة  3ع1919 فااي 4 رقاام لاايد   النساااء عماال اتفاقيااةنمااا  اادرت 

وحظاارت ا تفاقيااة تشااغيل  .2المااا   يدلل فيالا فا ل  مني ما بيت العاير  مساء  والطامسة  ااباحا ع 

ع إ  فااي المنشاا ت التااي   يعماال فيالااا  ااو  أفاارا   النساء في المنش ت الصناعية العامة والطا ااة لاايد 

في حا ت القااو  القاااهر ع عناادما ي اادث توقااو عاات العماال لاام   3الما    تابيع    4الما    و ا تمنع  األ ر 

يكت في ا مكان توقعهع وليس له طاب  متكررع وإ ا نانع المااوا  األوليااة المسااتطدمة فااي طااور الت تااير 

 6  المااا  ومعرضااة ل ت ااوع ويكااون العماال ال ي ااي ضاارورح ل م افظااة ع يالااا ماات ت ااو م قااعو وأ ااا ت

تقصير فترات ال يل لعشر   اعات فق  في  تيت يومااا  فااي الساانة بالنساابة ل منشاا ت الصااناعية التااي 

أن تكون فتر  ال يل أقصر في الب دان التي يكون فيالا العمل   7الما    تتلثر بالتدا الموا مع نما أ ا ت  

 ثناء النالاروالنالارح مرهقا  بسبآل طبيعة المناخع يرياة إعااء فتر  تعويتية ل راحة أ

 

وظ ااع تااند ع ااق حظاار تشااغيل  4ع41 رقاام با تفاقيااة 1934 عااام فااي لاايد   العماال اتفاقيااةتمااع مرا عااة 

ع ااق أمكانيااة تبااديل الفا اال الزمنااي مااا باايت العاياار   2المااا   النساااء لاايد فااي الصااناعة فقاا و ونصااع 

مساااءع والسا  ااة  ااباحا ع بعااد التشاااور ماا  منظمااات أ اا ا  األعمااال والعمااال المعنيااةو نمااا نصااع 
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اقيااة ع ااق النساااء الدتااي يشااغ ت منا ااآل إ اريااة و  يقماات عااا   بلعمااال ع ق عدم انابااا  ا تف  8الما    

 يدويةو

 

والجديد فيالا أنالا أ ا ت ل  كومة وقو حظاار عماال  5ع1948 لسنة 89 رقم با تفاقية ثانية  مرا عتالا  تمع

ء لاايد  بعااد التشاااور ماا  منظمااات أ اا ا  األعمااال والعمااال المعنيااةع عناادما تقتتااي المصاا  ة النسااا

الوطنية  ل  لموا الة ظروا طارئة لاير ع ع ق أن تطار الماادير العااام لمنظمااة العماال الدوليااة بااذل  

إلااق وقااو حظاار التشااغيلع النساااء المشااتغدت فااي مرانااز  8المااا   فااي تقريرهااا الساانوحو نمااا أضااافع 

سااؤولة  ات طاااب  إ ارح أو تقناايع والنساااء المسااتطدمات فااي أقسااام الصاا ة والرعايااة ا  تماعيااة و  م

 يشتغ ت أعمال يدوية و

 

 ع وهي:1933لسنة  80هنا  عد  مت ا تفاقيات  ات الص ة  درت أيتا  لدل فتر   ريان القانون 

 ااا  األرض فااي المنااا م بشاالن ا ااتطدام الماارأ  ل عماال ت ااع   6ع1935  لساانة  45  رقااما تفاقية   -

والتي  اء في ما تالا األولق أنه   يجو  ا تطدام أح أمرأ  أيا  نان  نالا ل عمل بمطت و أنواعالاو 

ماات ال ظاار العااامدت الدتااي يشااغ ت منا ااآل فااي ا  ار    8الما    ت ع  ا  األرضو وا تمنع  

ةع والدتااي يقتاايت فتاار  و  يؤ يت أعمااال يدويااةع والعااامدت فااي الطدمااة الصاا ية ولاادمات الرعاياا 

تااادريآل أثنااااء  را اااتالت فاااي أقساااام المناااا م الواقعاااة ت اااع  اااا  األرضع أو أح نسااااء يتعااايت 

 نزولالت أحيانا  أل اء عمل غير يدوحو

-  

 بشلن التمييز في ا  تطدام في المالنة ،71958 لسنة 111 رقماتفاقية  -

مصا   التمييز بلنه أح تفريااع أو ا ااتبعا  أو تفتاايل يقااوم ع ااق أ اااس العاار    1الما    عرفع  

يكااون ماات ياالنه أو ال ون أو الجنس أو الديت أو الرأح السيا ااي أو األ اال الااوطني أو ا  تماااعيع 

إبااااال أو إضاااعاا تابياااع تكاااافؤ الفااارس أو المعام اااة فاااي ا  اااتطدام أو المالناااةو وا اااتمنع 

ا تفاقية  مت التمييزع ا  تبعا  أو التفريااع أو التفتاايل ع ااق أ اااس مااؤهدت يقتتاايالا يااغل 

وظيفااااة معينااااةو واعتباااارت ا تفاقيااااة إمكانيااااة الو ااااول إلااااق التاااادريآل المالناااايع والو ااااول إلااااق 

طدام فاااي مالااات معيناااةع وناااذل  يااارو  ا  اااتطدام وظروفاااه ضااامت تعبيااار ا  اااتطدام ا  ااات

مت ا تفاقية تتعالد نل  ولة عتااوع تساارح ع يالااا ا تفاقيااةع بصااياغة   2الما    والمالنةو بمو آل  

وتابياااع  يا اااات وطنياااة ترماااي إلاااق تشاااجي  تكاااافؤ الفااارس والمسااااوا  فاااي المعام اااة فاااي 

اتباااص نالااج بغيااة القتاااء ع ااق أح تمييااز وفقااا  لظروفالااا ا  ااتطدام والمالنااةو وتتعالااد نااذل  ب

ع ق عدم اعتبار النصوس الطا ة بال مايااة أو المساااعد    5الما    وممار تالا الوطنيةو ونصع  

 التي تند ع يالا اتفاقيات أو تو يات  بع اعتما ها بمؤتمر العمل الدولي مت قبيل التمييزو

 

ع ق حقو  لا ة بالنساء   تمن  لبقيااة   1933نة  لس  80مما  بع نر  أنه ع ق رغم ند القانون  

العمال الر الع ممل ت ديد  اااعات العماال والراحااةع ويااوم راحااة أ اابوعيع ونااذل  إلتاازام القااانون 

 
5c089.pdf-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo  
6c045.pdf-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo  
7c111.pdf-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo  

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c089.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c089.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c089.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c089.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c089.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c089.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c089.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c089.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c089.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c089.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c089.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c089.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c045.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c045.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c045.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c045.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c111.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c111.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c111.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c111.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c111.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c111.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c111.pdf


 
 

 

                     10 

 

بمعظم موان  تشغيل النساء في األعمال الصعبة أو التار  بصاا ة الماارأ ع إ  أنااه قااد انااتقد 

 دوليةومت حقوقالا ا نجابية الوار   في ا تفاقيات ال

 

يااوم فقاا ع بينمااا تتااي   15وطبقا  ل قانونع   تمن  المرأ  في حالة الوض   ااو  نصااو أ رهااا عاات 

لالااا ا تفاقيااات أ اار ثدثااة أيااالر ع ااق األقاالو نمااا نصااع ا تفاقيااات ع ااق أ اار يكفيالااا وطف الااا 

معيشة  ئقةع با ضافة أل رها في حال مرضالا بمرض يمبع أنه بسبآل ال مل أو الوضاا و وع ااق 

الاارغم ماات أن ا تفاقيااة األولااق لاام تتااو الماارأ  فااي الزراعااة ضاامت ماات تنابااع ع اايالت ا تفاقيااةع 

لكنالا عند مرا عتالااا ضاامنع العااامدت فااي الزراعااة والطدمااة المنزليااةو وباارغم  لاا  فت ااع البااا  

ل دول ني تستمني بع  الفااتع ماا  إلاازام ت اا  الاادول فااي هااذ  ال الااة بت ديااد موعااد  لغاااء هااذا 

مناءو وم   لاا ع ظ ااع قااوانيت العماال ماات وقتالااا وحتااق الن تسااتمني العااامدت فااي الزراعااة ا  ت

ماات انابااا  فصاال تشااغيل النساااء ع اايالتع باال تسااتمني عااامدت الطدمااة المنزليااة ماات تابيااع 

ا ع ااق حظاار التمييااز ضااد  القااانون نكاال بمااا فيااه فصاال تشااغيل النساااءو ولاام يااند القااانون أيتااُ

و   و نمااا ايااتر  بالمطالفااة لدتفاقياااتع أن تكااون الماارأ  قااد قتااع النساء بسبآل ال مل أو ال

في العمل  بعة أيالر ع ق األقل قبل الوض  لكي تستفيد بما ور  في القانون بطصوس ا ا   

 الوض و

 

 ) ( تشريعات العمل في ال كومة

 عبشلن نظام موظفي الدولة 81951لسنة  210القانون  -1

التي أ ا ت من  الموظفات المشتغدت بالماادارس   (65الما   )ا   نرت النساء في موضعيت فق ع وهم

والجامعااات وغيرهااا ماات المعاهااد الع ميااةع إ ااا   اعتيا يااة لمااد  يااالر بمنا اابة الوضاا  إ ا حاال موعااد  

أثناااااء الدرا ااااةو ع ااااق أن تطصاااام ا  ااااا ات الممنوحااااة أثناااااء العااااام الدرا ااااي ماااات ا  ااااا ات ا عتيا يااااة 

إ ااا ات العااام يت فااي الماادارس فااي ا  ااا   الصاايفيةو ولاام ياالت  ناار   ااا   المست قة ل موظااوو ونانااع  

 الوض  لبقية الموظفات في القانونع  واء  الل الالياة أو لار الاو 

 

الوار   ضمت الموا  ا نتقالية التااي تباايت نيفيااة انتقااال ( 135الما   ) أما الموض  الماني لذنر المرأ ع ففق

المسكنيت ع يالا إلق  ر ات ألر  بالقااانونو وبالنساابة ل مااوظفيت لااار  الالياااةع الموظفيت مت الدر ات  

با ضااافة لكاال مااا  – ناار المسااتطدميت والمسااتطدماتع حيااث نااد بطصااوس المسااتطدمات عنااد النقاال 

أنه عند النقل تنقل المستطدمات بنفس مرتبالا إ  إ ا نان أقل ماات البدايااة   -يلتي بالنسبة ل مستطدميت

لجديد  فيمن ت هذ  البدايةو وبالنظر في  دول  الدر ات الوظيفية المرفقة بالقااانونع يظالاار في الدر ة ا

 التمييز ضد المرأ و

 نياااهع بينماااا  60 نياااه و  30ففاااي  ااادول المساااتطدمات لاااار  الاليااااةع ناااان مرتاااآل الدر اااة المانياااة ماااا بااايت 

قريااا ( بينمااا  40م اايم ) 2و400 نيااهع ونانااع عدواتالااا ناال  اانتيت  72 نيااه و  36ل مسااتطدميت مااا باايت 

 اانوات فقاا و  10 اانةع بينمااا ل مسااتطدميت  12 نيهع وأقاال مااد  لترقيااة المسااتطدمات   3ل مستطدميت  

 
  1951أنتوبر   28فيمكرر أ الصا ر    98الر مية العد     الجريد 8
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 نيااهع بينمااا بالنساابة ل مسااتطدميت مااا  84 نيااه و  48ويب اا  مرتااآل المسااتطدمات بالدر ااة األولااق مااا باايت 

 نيالاااتع  بينمااا بالنساابة  3هااذ  الدر ااة  نيهع وقيمة العدو  نل  اانتيت ل مسااتطدمات فااي    96و    60بيت  

  نيهو 6و3ل مستطدميت  

 
لااام يالاااتم القاااانون بالنسااابة ل قاااو  المااارأ   اااو  بجاااوا  حصاااول الموظفاااات المشاااتغدت بالمااادارس 

والجامعات وغيرها مت المعاهد الع مية ع ق إ ا   اعتيا ية لمد  يالر بمنا بة الوض ع إ ا حل موعااد  

 ا ةو ولم يفوته أن يذنرنا أنالا تطصم مت ا  ا ات ا عتيا ية المست قة ل موظوو أثناء الدر 

 

المشالور فق تاريخ ال يا  النيابيااة المصااريةع ويعاارا  ار ااو الد اااتير   19239 د توربونان يعمل  نذا  

؟! 1951الد ااتور المعمااول بااه عااام  1923قااد  اادر بعااد و فكيااو أ ااب    ااتور  1930  ااتورالمصااريةع أن 

 )  ااتور 1930ولالذا األمر قصةو حيث اتفع حزبي الوفد واألحرار الد تورييت ع ق عاادم ا عتااراا بد ااتور 

 اادقق(ع ومقاطعااة ا نتطابااات التااي تجاارح فااي ظ ااهو وماا  احتاادام ا حتجااا  يااعبيا  و يا اايا ع حتااق ب اا  

ع رهت م مااد توفيااع نساايم موافقتااه ع ااق تشااكيل حكومااة  ديااد  بغعااا   العماال بد ااتور 1934 روته عام  

عماال بد ااتور ع بغعااا   ال1935 يساامبر  12فااي  118و وانصاااص الم اا  لااذل ع فل اادر األماار الم كااي رقاام 1923

 .ما  170ل مرأ  المصرية بكل موا   البال  عد ها   1923و ولم يكت هنا  أح  نر في   تور 1923

فليارت لمبدأ هامع مساوا  العمال والعامدت في األ اار عاات العماال  ح   ،195110  لسنة  100  ا تفاقيةأما  

 القيمة المتساوية  ون تمييز قائم ع ق الجنسو

تمييااز مااا باايت العااام يت فااي القااااص الطاااس وال كااوميع حيااث اقتصاارت حقااو  ونمااا رأيناااع هنااا  

المرأ  في القااص ال كومي ع ق إ ا   وض  ل عامدت بالمدارس والجامعااات لمااد  يااالر تطصاام 

مت ا  ا   ا عتيا يةو بينما يم ع إ ا   الوض   ل عامدت فااي القااااص الطاااس  ماايعالتع ولكاات 

ا فااي أ ااور الموظفااات ماات يوم فق  بنصااو أ اارو    15لمد    ا واضاا   ا نااد تتاامت تمييااز  وهنااا  أيتاا 

 
9https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1_1923  
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لار  الالياة في قانون الموظفيتو وفي ال التيتع هنا  انتقاس ل قو  النساااء فااي حالااة الوضاا ع 

 بالمطالفة لدتفاقيات الدولية  واء بالنسبة ل عامدت بالقااص الطاس أو العامو

 

 1970وحتق  1952ثانيا : قوانيت ما بعد 
 لساانة 103 رقاام با تفاقيااةا   األمومااة  حمايااة  بشلن  اتفاقيةا  ت القوانيت في هذ  الفتر  بعد مرا عة   در

منالاااا نااااا  النسااااء الدتاااي تناباااع ع ااايالت هاااذ  ا تفاقياااةع لتشااامل النسااااء  1الماااا   وو اااعع .195211

العااامدت باال ر فااي المشااتغدت فااي المنشاا ت الصااناعية وغياار الصااناعية واألعمااال الزراعيااةع بمااا فاايالت 

 المنا لو

 

أ اابوصع ضاامنالا إ ااا   إلزاميااة بعااد الوضاا    تقاال عاات  ااتة  12منالااا إ ااا   الوضاا  إلااق  3المااا   وماادت 

ع ااق حااع الماارأ  فااي إعانااة طبيااة ونقديااة عاات إ ااا   الوضاا ع ت ااد  القااوانيت  4المااا   أ ااابي و  ونصااع 

 عالتالا وطف الا بصور  نام ااة و اا ية وفقااا    وال وائ  الوطنية معدل ا عانة النقدية ب يث تكون نافية

لمساااتو  معيشاااي  ئاااعو ع اااق أن تقااادم ا عاناااات النقدياااة والابياااة بمو اااآل نظاااام التااالميت ا  تمااااعي 

ا ل نساااء الدتااي يسااتوفيت  ا  بااارح أو ماات األعمااال العامااةو وتقاادم هااذ  ا عانااات بو اافالا حقااا  قانونياا 

إ ا نانع ت ديدها بمو آل قانون التلميت ا  تماعي ع ق أ اااس    -الشرو  المقرر و ع ق أ  تقل ا عانة  

عاات ث مااي نسااآل الماارأ  السااابعو نمااا نصااع المااا   ع ااق عاادم  ااوا  أن يكااون  اااحآل  -الكسااآل السااابع

وأعاااع ال ااع  7المااا   العمل وحد  مساو   عت تكاليو هذ  ا عانة ل نساء العامدت لديهو لكت عااا ت 

لعماال الدوليااة با اااتبعا  ماات لمااس فاااات نااااا  تابيقالاااع ماات بينالاااا ل اادول األعتاااء فااي منظماااة ا

األعمااال المنفااذ  فااي المنشاا ت الزراعيااة با ااتمناء الماازارصع والعماال المنزلااي باال ر فااي المنااا ل الطا ااةع 

 والعامدت بل ر في منا لالتو وايترطع ت ديد ت   الدول مد  لذل  ا  تبعا و

 

بالنساابة  1923ع الااذح لاام يتميااز عاات   ااتور 12 1958ور الوحااد  نمااا  اادرت القااوانيت التاليااة فااي ظاال   اات

 ما  و 73ل مرأ و  ف م يذنرها فق نافة موا   الا 
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القاااوانيت المتتااامنة لااابع  يااارو  العمااالع ناااالقوانيت الصاااا ر  لت دياااد  1959لسااانة  91قاااانون  ألغاااي

ا  اااعات العماال فااي بعاا   القااعاااتع أو عقااو  العماال الفر يااة والجماعيااةع أو ت اا  التااي تتاا  يااروط 

 48ل عماال فااي مجااال معاايت مماال القااانون الطاااس بالعااام يت فااي المنااا م والم ااا رو نمااا ألغااق القااانون 

 و 1933لسنة  80ع والقانون 1933لسنة 

 

المنااا لع إ  فيمااا ياار  بااه ع ااق عاادم  ااريان القااانون ع ااق لاادم  1959لساانة  91ماات القااانون  5المااا   نصااع 

نااد لاااسو وظاال ا ااتمناء العااامدت فااي الزراعااة ماات تابيااع أحكااام الفصاال الطاااس بتشااغيل النساااء 

 .140الما   قائما  في 

 

ع ق  ريان  مي  النصوس المنظمااة لتشااغيل العمااال ع ااق النساااء العااامدت  ون   130الما    ونصع  

 التمييز بينالم في العملو

 

عدم   وا  تشغيل النساء في الفتاار  مااا باايت المامنااة مساااء  والسااابعة  ااباحا  إ  ع ق    131الما    ونصع  

في األحوال واألعمال والمنا بات التي يصدر بت ديدها قرار مت و ياار الشاااون ا  تماعيااة والعماالو  نمااا 

مااال ع ق عدم  ااوا  تشااغيل النساااء فااي األعمااال التااار   اا يا  أو ألدقيااا ع ونااذل  ا ع 132الما   نصع  

 الشاقة أو غيرها مت األعمال التي ت د  بقرار مت و ير الشاون ا  تماعية والعملو

 

مد  إ ا   الوض  ل نساء إلق لمسيت يوما ع و  يجو  تشااغيل العام ااة لاادل األربعاايت   133الما    و ا ت  

وظاال نفااس % ماات أ رهااا عاات مااد  إ ااا   الااو   و 70ع ااق  اارا   134المااا    يوما  التالية ل وض و و نصااع  

الشاار  الطاااس باالن تكااون قااد أتمااع وقااع انقااعالااا  اابعة أيااالر متواليااة فااي لدمااة  اااحآل العماال 

 نفسهو

 

ع ق عدم  وا  فصل العام ة  نقااعالا عت العماال أثناااء إ ااا   الوضاا ع أو إ ا تغيبااع   135الما    ونصع  

فااق مرضااالا حتااق  لمرض يمبع بشالا   طبية أنااه نتيجااة ل  ماال أو الوضاا ع وأن ال ماال أو الوضاا  تساابآل

 أنالا   يمكنالا العو   ل عملع بشر  أ  تتجاو  مد  الغيا  في مجموعالا  تة أيالرو

 

ع ق حرمان المرأ  مت قيمة األ ر عاات إ ااا   الوضاا  إ ا ثبااع أنالااا ايااتغ ع بم اال  لاار   136الما    ونصع  

 أثنائالاع نما أنالا بذل  تعاي  احآل العمل ال ع في فص الاو

 

ا فااي  18لرضاااعة لمااد  وبقااي الااند ع ااق  اااعة ا نمااا نااان فااي القااانون السااابعو ونصااع  137المااا   يااالر 

ع ق إلاازام  اااحآل العماال فااي حالااة تشااغيل عام ااة أو أنماار بتع يااع نسااطة ماات  ئ ااة تشااغيل   138الما    

بتااوفير مقاعااد تلمينااا   ااتراحتالت إ ا ا ااتدعع طبيعااة العماال  لاا و  139المااا    النساااءو نمااا ألزمتااه

طدم مائة عام ة أو أنمر في مكان واحد بلن يااوفر  ار حتااانةع ت ااد  يااروطالا طبقااا  لقاارار وألزمع مت يست

 الو ير المطتدو
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قاار  فااي  100وظ ااع العقوبااة نمااا هااي فااي القااانون السااابعع حتااق فااي قيمتالااا وهااي غرامااة بمااا   يجاااو  

اباا  ماات البااا  ا ق اايم المصاارحع وعشاار لياارات فااي األق اايم السااورحع لكاال ماات يطااالو أحكااام الفصاال الر 

المالث بشلن تشغيل النساءو وتتعد  الغرامات بقدر عد  العامدت الجارح تشغي الت في حالااة مطالفااة 

ل قااانونع نمااا تتعااد  ن مااا تكااررت المطالفااة لاانفس العام ااةو وإ ا ارتكااآل يااطد  اابع ال كاام ع يااه فااي 

ع يااه فتااد  عاات الغراماااة مطالفااةع نفااس المطالفااة ماار  ثانياااة لاادل الساانة التاليااة ل  كاامع  اااا  ال كاام 

 و224الما    بال بس مد    تجاو  أ بوعا  طبقا 

 

لااو  لألماام بالنسابة ل قاو  المارأ  مقارناة بماا  ابقهو  1959لسانة  91وهكذاع يعتبر القانون  

% ماات أ رهااا السااابعو ولكنالااا ما الااع أقاال ماات 70يومااا ع باال ر  50حيااث مااد إ ااا   الوضاا  لمااد  

ا تفاقيات التي  درت حتاق وقاع  ادور و فكاناع إ اا   الوضا    ال قو  المعاا  لالا بمو آل

أ بوص )ثدثة أيالر( بطدا ا  ا   عت المرض بسبآل ال مل أو الو   ع التاي تتقاضاق   12فيالا  

 عنالا أيتا  ما   يقل عت ث مي أ رها السابعع بشر  أن يكفل  ل  حيا  نريمة لالا ولاف الا و 

زام أ  ا  األعمال بال تانةع ونذل  مكان مجالز   تراحة نما ند القانون ألول مر  ع ق إل

 العامدتو

 

 تشريعات العام يت بال كومة) ( 

ل قااو   46و ولاام يتااار  القااانون 1951لساانة  210القااانون وبمو به تاام إلغاااء  ،14 1964لسنة  46القانون - 

الوضاا  إ  نااد: اتماان  العام ااة منالااا الااذح قاانت إ ااا    6فااي البنااد  48المااا   المرأ  فق العمل  و  فااق 

إ ااا   وضاا  ماادتالا يااالر بمرتااآلاو  نمااا أ ااا  البنااد نفسااه ل ااو ير المطااتد ماان  إ ااا   لا ااة باادون مرتااآل 

ل زو  أو الزو ااة لمااد   اانة نام ااة أو أنماارع  ااواء فااق بعمااة أو إ ااا    را ااية أو انتاادا  أو إعااار  أو مالمااة 

بعمل في إحد  الالياااات الدوليااة أو ال كومااات العربيااةو مص  ية أو إ ا نقل الق وظيفة بالطار  أو الت ع 

 اانواتو ويجااو  يااغل الوظيفااة بااالتعييت بصاافة مؤقتااة ع ااق أن  4أيالر و  تزيد عت   6ب يث   تقل عت  

 تط ق عند عو   العامل

 

 واحاادو إ  أ اادر النظااام 
.
ا مت التناااق  والغرابااة فااق  ن ويستوقو الباحث هنا واقعة تشريعية ت و  قدر 

ع قااانون المااوظفيت 1945لساانة  135ماات القااانون  57ع الذح عدل المااا   151958لسنة  201القانون النا ر  

األ ا اايو ونااان التعااديل بالنساابة ل مااوظفيت فااي ا ق اايم السااور ع أو مااا نااان يعاارا با اام ا ق اايم 

ا إ ااا   الوضاا  ل ماارأ  االسااورية اع حيااث ماان  الشاامالق فااي ظاال  ولااة الوحااد  باايت مصاار و ااورياع متع قاا 

الماارأ  ال اماال إ ااا   براتااآل ناماال لمااد  يااالريتع تباادأ فااق األحااوال العا يااة لاادل الشااالر التا اا  ماات 

ا : ا إ ا تااللرت الموظفااة  ال ملو وتعاق هذ  ا  ا   نام ة ولو توفق المولو و ثاام وضاا  القااانون ضااوابا 

ا  ااا   المااذنور  المقاادار  ال اماال عاات ط ااآل إ ااا   األمومااة إلااق مااا بعااد الشااالر التا اا  يطصاام ماات مااد 

الذح تللرت بهع نما أنه إ ا وقعع الو    بيت الشااالر الساااب  والتا اا  تماان  ال اماال إ ااا   ماادتالا يااالر 

واحد فق  إعتبااارا  ماات تاااريخ الوضاا و وبغاا  النظاار عاات غرابااة التااواب ع إ  مااا الفاار  فااق احتيااا  الماارأ  

و لااو تااللرت فااق الااو    أ اابوص ماامد  فااق الشااالر ل راحااة  ااواء ولاادت فااي الشااالر الساااب  أو التا اا ع أ
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التا اا ع أو ناازل المولااو  متوفيااا  بعااد لمسااة عشاار يومااا  ماات الشااالر التا اا و فالاال فااي هااذا لااال منالااا 

يست ع عقابالا بتطفي  مد  ا  ا  ؟ ولكت  نتجاو  عت  ل  ل نظر فق واقعااة تشااريعية غريبااة ألاار ع 

بينمااا ت صاال الماارأ  السااورية ع ااق إ ااا   يااالرانع بينمااا  الماارأ  المصاارية ع ااق إ ااا   يااالرع  حيث ت صل

 تطت  ا ثنتان لنظام الوحد  فق الجمالورية العربية المت د و

 

 ) ( تشريعات العام يت بالقااص العام

ع وت ولااع م كيااة الكمياار ماات الشاارنات والمصااان  إلااق القااااص 1961بعاادما  اادرت قاارارات التاالميم  اانة 

بشاالن إ اادار  ئ ااة  1962لساانة  3546القرار الجمالور  رقم  ر  حتق  در  العامع لم تكد تمتي فتر  قصي

 و1962-12-29 بتاريخ، نظام العام يت بالشرنات التابعة ل مؤ سات العامة

 

 91القااانون رقاام ماات هااذا القاارار اتابااع فااي إ ااا ات ال ماال والوضاا  ل عام ااة أحكااام  46المااا   وور  فااي 

او 1959لسنة   ا المشار إليه  ابق 

 

منااه: اتساار  أحكااام  1المااا   وقااد نااد فااق  3309 اادر قاارار رئاايس الجمالوريااة رقاام  1966أنه فق عااام غير  

النظااام المرفااع ع ااق العااام يت بالمؤ سااات العامااة والوحاادات ا قتصااا ية التابعااة لالااااو غياار أنااه فيمااا 

ثاادث ماارات  منه: اتماان  العام ااة إ ااا   ل وضاا  ماادتالا يااالر براتااآل ناماال 48ما   يتع ع بالنساء ور  فق 

طوال مد  لدمتالاو و  تدلل هذ  ا  ا   في حسا  ا  ا   السنوية أو المرضيةوا ولم تر  فااي نصااوس 

اوتسر  أحكام قانون العماال فيمااا لاام ياار   :1ما   القرار أ  حقو  ألر  ل نساء غير أن المشرص ند فق 

 و  1959لسنة  91فتر  هو القانون  به ند فق هذا النظاموا وقانون العمل الذح نان  اريا  طوال هذ  ال

 

م  بداية إ دار القوانيت الطا ة بالعام يت في القااص العامع نان لكل مت العامدت بالقاااص 

% 70يوما  م  ال صول ع اق  50الطاس والعام نفس ال قو  في إ ا ات ال مل والوض ع وهي 

يالر ولكت بل ر ناملو وفيما مت األ رو بينما فيما  بع نان لموظفات ال كومة ال ع في إ ا    

بعد أ ب ع عاامدت القاااص العاامع ممال موظفاات ال كوماةع يمان ت إ اا   ياالر بال ر نامالو 

وألول مر  يتم الند ع ق ت ديد عد  المرات التي تست ع فيالا المرأ  هذ  ا  ا   بمدثة مرات 

وألزمااع فااي القااااص العااام  ون و ااو  نصااوس مشااابالة فااي القااااعيت الطاااس وال كااوميو 

القوانيت القااص الطاس ثم العام بمسللة ال تانةع وبالنسبة ل عامدت في ال كومةع لم ت زم 

 نفسالا نصاحآل عمل بذل  حتق النو

 

ع ق الرغم مت التقدم في القااعات المدثة ن الاع إ  أن حقو  المرأ  في أح منالا لم تصل ل اد 

 تابيع ا تفاقيات الدولية القائمة  نذا و

 2011وحتق  1971: الفتر  منذ ثالما  

 



 
 

 

                     16 

 

 10المااا   فقااد نصااع  و161971 عااام   ااتوربدأ أول  نر ل مرأ  المصاارية فااق أحكااام الد اااتير المصاارية ماا  

ع ق أن اتكفل الدولة حماية األمومة والافولةع وترعق النشء والشبا ع وتوفر لالاام الظااروا المنا اابة 

رأ  ن ااو األ اار  ع ااق أن اتكفاال الدولااة التوفيااع باايت وا بااات الماا  11المااا   لتنميااة م كاااتالماو نمااا نصااع 

وعم الااااا فااااي المجتماااا ع ومساااااواتالا بالر اااال فااااي ميااااا يت ال يااااا  السيا ااااية وا  تماعيااااة والمقافيااااة 

 وا قتصا يةع  ون إلدل بلحكام الشريعة ا  دميةوا

 

و  ااننتظر لناار  نيااو  ااتت قع حمايااة األمومااة والافولااة والتوفيااع باايت وا بااات الماارأ  ن ااو األ اار  

مااا  بلننااا ناات فأ ع ااق هااذا الساايا  والااذ  يباايت أن الد ااتور هنااا يعتباار أن مالمااة وعم الا فق المجتم ع ع 

او  رعاية األ ر  تق  ع ق عاتع المرأ  أ ا  

 

ل عااام يت  1971لساانة  58القااانون ع ل قااه ولاام يجااو ماادا   بعاادع 1971 اابتمبر  11بعااد  اادور الد ااتور فااق 

  .171971 بتمبر    30 عام يت بالقااص العام في  ل  1971لسنة   61القانون  ع ثم 1971 بتمبر    23بال كومة في  

ع عد  اتفاقيات تمس عماال 2011حتق عام  1971وظالرت في الفتر  المتزامنة م  القوانيت الصا ر  ما بيت 

 المرأ ع هي:

 

 3مااا   بشاالن ال ااد أقصااق لألثقااال التااي يساام  لعاماال واحااد ب م الاااع ونصااع  181967 لسانة 127 اتفاقياة

لعامل أو يسم  له ا قدام ع ق نقل  أح حمل يدويا  قد يؤ ح  اا ته بساابآل و نااهع أو منالا ع ق أ  يك و ا

ع ااق أن تتطااذ ناال  ولااة عتااو الطاااوات المنا اابة لتاامان أن  5ما   يعرض   دمته ل طارو نما نصع 

ا فااي مجااال ا نافياا   نل عامل يك و بنقل  يدوح ألحمالع بطدا األحمال الطفيفةع قااد ت قااق تاادريب ا أو أريااا  

ع ااق  6مااا   األ اااليآل الفنيااة ل عماال قباال تك يفااه بااهع بالاادا حمايااة الصاا ة ومناا  ال ااوا ثو نمااا نصااع 

 7مااا   ا تطدام األ الز  الفنية المنا بة بقصد ال د مت النقل اليدوح لألحمال أو تسااالي هو نمااا نصااع 

ع وعندما يك ااو أيااا  ةع ق ال د مت تك يو النساء واألحداث بالنقل اليدوح لألحمال بطدا األحمال الطفيف

ماانالم بالنقاال الياادوح لألحمااالع يجااآل أن يقاال و نالااا بدر ااة م مو ااة عاات المسااموم بااه ل عمااال الااذنور 

 البالغيتو

 

بشاالن اتكااافؤ الفاارس والمساااوا  فااي المعام ااة ل عمااال ماات الجنساايت:   191981  لسنة  156  رقما تفاقية  

 العمال  وح المسؤوليات العائ يةاو 

 

منالاااع أن هااذ  ا تفاقيااة تنابااع ع ااق العمااال ماات الجنساايتع مماات لااديالم مساااوليات  1المااا    اااء فااي 

تتع ااع باألطفااال يعولااونالمع وتتع ااع نااذل  بماات لااديالم مساااوليات تتع ااع بلعتاااء  لااريت فااي أ اارهم 

المباياار  ي تااا ون رعااايتالم أو إعااالتالم بصااور  واضاا ةع عناادما ت ااد هااذ  المسااؤوليات ماات إمكانااات 

ع ااق  2المااا   ا  لمزاولااة نشااا  اقتصااا حع أو ا لت ااا  بااهع أو المشااارنة أو الترقااي فيااهو ونصااع ا  تعد

 انابا  ا تفاقية ع ق  مي  فروص النشا  ا قتصا حع وع ق نافة فاات العمالو

 
16https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1_1930  
 1971 بتمبر    30الصا ر في    39الجريد  الر مية العد   17
18c127.pdf-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo  
19c156.pdf-p://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilohtt   

https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1_1930
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1_1930
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1_1930
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1_1930
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1_1930
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1_1930
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c127.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c127.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c127.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c127.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c127.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c127.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c156.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c156.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c156.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c156.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c156.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c156.pdf


 
 

 

                     17 

 

 

ع ق أن تجعل نل  ولة عتااو ماات باايت أهااداا  يا ااتالا الوطنيااةع إيجااا  مساااوا  فع يااة   3الما    نصع  

معام ة بيت العمال مت الجنسيتع وتمكاايت األيااطاس  وح المساااوليات العائ يااةع الااذيت في الفرس وال

يعم ون أو يرغبون في العماالع ماات ممار ااة حقالاام فااي  لاا   ون تمييااز بقاادر ا مكااانع  ون تعااارض باايت 

 ع ق اتطا  الدول  مي  التدابير التي تتفع  4الما    مسؤوليات العمل والمسؤوليات العائ يةو نما نصع  

ماا  الظااروا وا مكانيااات الوطنيااة بغيااة إيجااا  مساااوا  فع يااة فااي الفاارس والمعام ااة باايت العمااال ماات 

الجنسيت لتمكيت العمال  وح المسؤوليات العائ ية مت ممار ة حقالم في حرية التيااار عم الاامع وأللااذ 

ا  مياا  احتيا اتالم في ال سبان عند ت ديد يرو  ا  تطدام وفااي التاامان ا  تماااعيو نمااا تتطااذ أ يتاا 

التاادابير المدئمااة ل ظااروا وا مكانااات الوطنيااةع أللااذ احتيا ااات العمااال  وح المسااؤوليات العائ يااة فااي 

أو تعزيز لدمات المجتم  الم  يع العامة أو  ال سبان عند التطاي  مت أ ل الجماعة الوطنيةع ولتنمية

 7الما   و نما نصع 5ل ما   طبقا     الطا ةع ممل رعاية الافل والطدمات والتساليدت التي توفر لأل ر 

ع ااق اتطااا  التاادابيرع بمااا فااي  لاا  تاادابير التو يااه والتاادريآل المالنياايتع لتمكاايت العمااال  وح المسااؤوليات 

العائ ية مت أن يغدوا ويظ وا مندمجيت في القو  العام ةع ومت ا نتمام مر  ألرح إلي القااوح العام ااة 

 توبعد الغيا  عنالا بسبآل هذ  المساوليا

 

ع والتااي ماات ياالنالا مساااعد  الماارأ  ع ااق 1996الصااا ر   اانة  20االمنازل فاي العمالا بشلن  177  ا تفاقية

 رعايتالا أطفالالاع لو وضعع  يا ات تشج  ع ق  ل  وتتمت ال قو والعمل مت منزلالا أثناء  

 

عرفااع ا تفاقيااة العماال فااي المناازل بلنااه عماال يؤ يااه العاماال فااي منزلااهع أو أح مكااان  لاار يطتااار  بطاادا 

مكااان  اااحآل العماالع مقاباال أ اارع مااا لاام يكاات يتمتاا  بالدر ااة الد مااة ماات ا  ااتقدلية وماات ا  ااتقدل 

و 1المااا     عااامد  مسااتقد  بمقتتااق القااوانيت وال ااوائ  الوطنيااة أو أحكااام الم ااانم ا قتصااا ح  عتبااار

تعزيااز السيا ااة الوطنيااة بشاالن   4المااا    و ل  ما لاام يكاات عماال العاماال بااالمنزل عمااد عرضاايا و ونصااع  

العمل في المناازل بقاادر ا مكااانع المساااوا  فااي المعام ااة باايت العمااال فااي المناازل وغياارهم ماات العمااال 

أل رع ماا  مراعااا  الساامات الطا ااة ل عماال فااي المناازلع ومراعااا  الشاارو  السااارية ع ااق نااوص العماال بااا

الماابع أو المماثل الذح يااؤ ح بالمنشاال و ماا  تعزيااز المساااوا  فااي المعام ااة لا ااة فيمااا يتع ااع ب ااع 

ل مايااة فااي إنشاء منظمات نقابية أو ا نتمام إليالاااع وال مايااة ماات التمييااز فااي ا  ااتطدام والمالنااةع وا

مجااال الساادمة والصاا ة المالنيااةع وفااي األ ااورع وال مايااة القانونيااة فااي مجااال التاامان ا  تماااعيع وفااي 

ع ااق اتطااا  تاادابير  7المااا   ال صااول ع ااق التاادريآلع وال ااد األ نااق لساات العماال وحمايااة األمومااةو ونصااع 

ع ااق  9المااا   مااا نصااع منا بة تكفل أن تشمل إحصاءات العمل بالقاادر الممكاات العماال فااي المناازلو ن

نفالة نظام تفتيش يتمايق م  القوانيت والممار ات الوطنية السارية ع ق العمل في المنزلع واتطااا  

 تدابير تص ي ية مدئمة بما في  ل  توقي  عقوبات عند ا قتتاءع وعند انتالا  هذ  القوانيت وال وائ و

وهااي  لاار اتفاقيااات منظمااة  ،21183 رقااما تفاقيااة اتفاقيااة حمايااة األمومااة بمو ااآل  2000ورو عااع عااام 

 الشلنو العمل الدولية في هذا

 

 
20c177.pdf-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo  
21c183.pdf-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo  

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c177.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c177.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c177.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c177.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c177.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c177.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c177.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c177.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c177.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c177.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c177.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c177.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c183.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c183.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c183.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c183.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c183.pdf


 
 

 

                     18 

 

ع ق انابا  ا تفاقية ع ق نل النساااء المسااتطدمات بمااا فاايالت الدتااي يمار اات  أيااكال   2الما    نصع  

غياار نمايااة ماات العماال لااد  الغياارو وعااا ت المااا   لتعاااي الاادول ال ااعع بعااد التشاااور ماا  المنظمااات 

يا  مت ناااا  انابااا  المعنية أل  ا  العمل والعمالع في ا تمناء فاات م د   مت العمال ن يا  أو  زئ

ا تفاقيااة إ ا ناااان ماات يااالن تابيقالااا ع اااق هااذ  الفااااات أن يمياار مشاااانل لا ااة  ات طبيعاااة  وهرياااةو 

وايترطع لذل   نر الاادول الفاااات المسااتمنا  وأ اابا  ا  ااتمناء فااي تقريرهااا األول ل منظمااةع ع ااق أن 

تابيااع أحكااام ا تفاقيااة تاادريجيا  تصو فااي تقاريرهااا الدحقااة التاادابير التااي  ااتتطذها بغيااة تو ااي  ناااا  

 لتشمل هذ  الفااتو

 

ع ق اتطا  الدولع بعد التشاور م  المنظمات الممم ة أل  ا  األعمااال والعمااالع تاادابير  3الما    نصع  

منا اابة لتاامان عاادم اضااارار الماارأ  ال اماال أو المرضاا  أل اء عماال تعتباار  الساا اة المطتصااة ضااارا  

 قرر و و  لار  سيم ع ق   ة األم أو   ة طف الاوبص ة األم أو الافلع أو حيث ي

 

أ بوصع ع ق أ  تقاال  14ع ق حع أح امرأ  في ال صول ع ق إ ا   أمومة   تقل مدتالا عت   4الما    نصع  

فتر  ا  ااا   بعااد الوضاا  عاات  ااتة أ ااابي ع وأ ااا ت المااا   ل اادول إيااداص إعاادن  لاار فااي وقااع  حااع  لاادح 

ا مدير مكتآل العمل الدوليع تمد ع تماان  الماارأ  إ ااا   قباال فتاار  إ ااا   5 ل مااا    فيه إ ا   األمومةو ووفق 

األمومة أو بعدهاع بناء ع ق يالا   طبية في حالة ا  ابة بمرض أو حدوث متاعفات أو احتمال حاادوث 

متااااعفات نا ماااة عااات ال مااال أو الاااو   ع وت اااد  طبيعاااة ا  اااا   وال اااد األقصاااق لالاااا وفقاااا ل قاااوانيت 

تقااديم إعانااات نقديااة تساام  ل ماارأ  المتغيبااة طبقااا  ألحكااام المااا   السااابقة  6المااا   وتو ااآل الوطنيااةو 

بغعالة نفسالا وطف الا في ظل ظروا   ية منا بة ووفقااا  لمسااتو  معيشااي  ئااعع ع ااق أ  يقاال عاات 

ا  ي تااوفير هااذ  ا عانااات ماات لاادل التاالميت ا  تماااع 6ل مااا   ث مااي نسااآل الماارأ  السااابعو ويشااتر  وفقاا 

ا لزامي أو مت األموال العامةع و ل  ماات أ اال حمايااة وضاا  الماارأ  فااي  ااو  العماالع وأ  يكااون  اااحآل 

العمل وحد  مساول ا مساولية فر ية عت التك فة المباير  لإلعانات النقديااة المقدمااة ل ماارأ  لديااه  ون 

 اتفا  م د  مت  احآل العملو

 

عماال إنالاااء ا ااتطدام أح اماارأ  أثناااء حم الااا أو اثناااء ع ق أن ي رم القانون ع ق  احآل ال  8الما    ونصع  

إ ا   الوض ع أو في فتر  تعقآل عو تالا ل عملو نما نف ع ل مرأ  ال ااع فااي العااو   لاانفس وظيفتالااا أو 

ع ااق التاازام الاادول  9المااا   إلي وظيفة مماث ااة باانفس معاادل األ اار عقااآل انتالاااء إ ااا   أمومتالاااو ونصااع 

  تشكل األمومة  ااببا  ل تمييااز ضااد الماارأ ع بمااا فااي  لاا  فاارس ال صااول باتطا  تدابير منا بة لتمان أ

ع ااق العماالع نمااا حظاارت ايااترا  أن تجاارح الماارأ  المتقدمااة لشااغل وظيفااة التبااارا  ل  ماال أو تقااديم 

 يالا   تفيد بذل و

 ع ق أنه في حال عدم ا ااتيفاء الماارأ  ل شاارو  المؤه ااة لإلعانااات النقديااة يكااون ماات  5الما    نما نصع  

حقالااا ال صااول ع ااق إعانااات منا اابة ماات  اانا يع المساااعد  ا  تماعيااةع ياارياة وفائالااا بمقتتاايات 

 إثبات ال ا ة ل  صول ع ق هذ  المساعد و
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ع ااق و ااو  تمتاا  أح  بشلن مرا عة تو ية حمايااة ا مومااةع  200022 لسنة 191 رقم  التو يةوقد نصع 

مت والدح الافل العام يت بغ ا   والديه لدل فتر  تعقآل إ ا   األمومةو نما من ع ال ع لوالااد الافاال 

مالالاع ونااااذل  إ ا مرضااااع األم و ل ااااع الااااذح توفيااااع  و تااااه قباااال إنتالاااااء إ ااااا   وضااااعالا فااااي ا ااااتك

 المستشفق بعد الوض  ب يث   تستاي  العناية بالافلو

 

المعتمااد  ماات الجمعيااة العامااة  23المرأ  ضد التمييز أيكال  مي   ع ق  ل قتاء  المت د   األمم  اتفاقية

 و1980ع والتي فت  با  التوقي  ع يالا عام 1979لألمم المت د  في  يسمبر 

 

اع أن ع ق الدول األطراا اتطا   مي  التدابير المنا بة لتعديل األنمااا  ا  تماعيااة منال 5الما    اء في  

والمقافياااة لساااا و  الر ااال والماااارأ ع بالااادا ت قيااااع القتاااااء ع اااق الت ياااازات والعاااا ات العرفيااااة وناااال 

 الممار ات األلر  القائمة ع ق فكر   ونية أو تفو  أحد الجنسيتع أو ع ق أ وار نماية ل ر ل والمرأ و

 منالا:  11  الما  اء في و

تتطذ الدول األطراا  مياا  التاادابير المنا اابة ل قتاااء ع ااق التمييااز ضااد الماارأ  فااي مياادان العماال لكااي  -1

ال ع فااي العماال بو اافه   ؛تكفل لالاع ع ق أ اس المساوا  بيت الر ل والمرأ ع نفس ال قو  و   يما

فرس العمالةع بما في  ل  تابيع معايير التيار واحااد  ال ع في التمت  بنفس  ع وحقا ثابتا لجمي  البشر

الااوظيفيع وال ع في حرية التيار المالنة ونوص العملع وال ع فااي الترقيااةع واألماات   ،في يؤون ا  تطدام

التدريآل وإعا   التدريآل المالنيع بما فااي  لاا  الت مااذ   ت قيوفق  مي  مزايا ويرو  الطدمةع وال ع في 

ال ااع فااي المساااوا  فااي األ اارع بمااا فااي  لاا  ع والنااي المتقاادم والتاادريآل المتكااررال رفيااة والتاادريآل الم

ا  اات قاقاتع وال ااع فااي المساااوا  فااي المعام ااة فيمااا يتع ااع بالعماال  ح القيمااة المساااويةع ونااذل  

ال ااع فااي التاامان ا  تماااعيع    اايما فااي حااا ت ع والمساااوا  فااي المعام ااة فااي تقياايم نوعيااة العماال

ونااذل  ال ااع  .الة والمرض والعجز والشيطولة وغير  لاا  ماات حااا ت عاادم األه يااة ل عماالالتقاعد والبا

ال ع في الوقاية الص ية و دمة ظروا العماالع بمااا فااي  لاا  حمايااة وظيفااة و ،في إ ا   مدفوعة األ ر

 ا نجا و

ا لمناا  التمييااز ضااد الماارأ  بساابآل الاازوا  أو األمومااةع  -2 لعماالع تتطااذ فااي اع ااي ل قالااا الف وضاامان اتولياا 

الدول األطراا التدابير المنا بة ل ظر الفصل مت الطدمة بسبآل ال مل أو إ ا   األمومةع والتمييز فااي 

ا التاادابيرالفصل مت العمل ع ق أ اس ال الة الزو يااةع ماا  فاارض  اازاءات ع ااق المطااالفيتو   وتتطااذ أيتاا 

 تماعيااة مماث ااة  ون فقاادان ل عماال   لال نظام إ ااا   األمومااة المدفوعااة األ اار أو المشاافوعة بمزايااا ا

لتشااجي  تااوفير الطاادمات ا  تماعيااة المساااند  الد مااة و ،السااابع أو لألقدميااة أو ل عاادوات ا  تماعيااة

لتمكاايت الوالااديت ماات الجماا  باايت ا لتزامااات العائ يااة وباايت مسااؤوليات العماال والمشااارنة فااي ال يااا  

فتااُ ا عاات تاادابير  ،ياابكة ماات مرافااع رعايااة األطفااال العامةع و   يما عت طريع تشااجي  إنشاااء وتنميااة

 توفير حماية لا ة ل مرأ  أثناء فتر  ال مل في األعمال التي يمبع أنالا مؤ ية لالاو

 
22http://hrlibrary.umn.edu/arabic/R191.pdf  
23http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf  
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ا ايجآل    -3  ا  ورياا   تعراض التشريعات الوقائية المتص ة بالمسائل المشمولة بالااذ  المااا   ا تعراضاا 

تم تنقي الاااا أو إلغا هاااا أو تو اااي  نااقالاااا حساااآل فاااي ضاااوء المعرفاااة الع مياااة والتكنولو ياااةع وأن يااا 

 ا قتتاءو

 تشريعات القااص الطاس -)أ(

 241981لسنة  137قانون 1- 

ا مت الفاات  3الما   و ونما في القوانيت السابقةع ا تمنع 1959لسنة    91القانون    137ألغي القانون   عديد 

حكمالاامع وأفاارا  أ اار   اااحآل العماالو وتاام مت تابيع القانونع ضمنالا عمال الطدمة المنزلية وماات فااي 

 ا تمناء العامدت في الزراعة الب تة مت تابيع الفصل الطاس بتشغيل العامدتو

 

ق ااع المااد  المشااتر   تمتاايتالا لااد   اااحآل العماال إلااق  ااتة أيااالرع بعااد أن نانااع  اابعة أيااالر فااي  

 ر ناماالع بعااد أن نااان بنساابة القانون السابعو لكي تست ع العام ة إ ا   الوض   لمد  لمسون يوما  باال

ا ماات قباالع هااو عاادم 154ل مااا   % ماات األ اار طبقااا 70 ا لاام يكاات قائماا  ا  ديااد  ع ووضااعع نفااس المااا   قيااد 

العام ااة  156مااا   ا ت قا  العام ة لالذ  ا  ا   أنمر ماات ثدثااة ماارات طااوال مااد  لاادمتالاو نمااا أعاااع 

 ااا   باادون مرتااآل لمااد    تزيااد عاات  اانة لرعايااة في المنشل  التي تستطدم أنمر مت مائة عامل ال ع في إ

إلاازام  158مااا   طف الاع ع ق أن تمن  العام ة هذ  ا  ااا   ثدثااة ماارات طااوال مااد  لاادمتالاو نمااا أضااافع 

أ اا ا  المنشاا ت الااذيت يسااتطدمون مائااة عام ااة أو أنماار بغنشاااء  ار حتااانةع وبالنساابة ل منشاا ت التااي 

احاااد  أن تشااتر  فاااي تنفياااذ ا لتاازام بااادار ال تاااانة  ياااواء عام ااة فاااي مناقاااة و 100تسااتطدم أقااال مااات 

 األطفالو

 

 5ع الغرامااة فقاا  بمااا   يقاال عاات 174المااا   ونانع عقوبة مطالفة الفصل الطاس بتشااغيل النساااء فااي 

  نيالاتع و  يزيد ع ق عشر   نيالات  ون  نر ل تعد  أو ال بس الوار ان في القوانيت السابقةو

 

أقل ماات الااوار   فااي ا تفاقيااات الدوليااةو  137 ا ات الوض   في القانون ظ ع حقو  النساء في إ

نما حد ت ثدثة مرات   ت قا  المرأ    ا   الوض ع ونذل    ا   رعاية الافل غياار مدفوعااة 

األ اارع التااي ور ت ألول ماار  فااي القااانونو نمااا لففااع العقوبااات ع ااق المطااالفيت ب يااث أ ااب ع 

 تفااااع لدتفاقيااااة الطا ااااة بوضاااا   يا ااااات لمساااااعد  العمااااال غرامااااات ماليااااة فقاااا و ولاااام ي

 والعامدت  وح المسؤوليات العائ ية ل بقاء في  و  العمل أو العو   إليهو

 

 

 

 

 252003لسنة  12قانون 2- 

 
 1981أغساس    13تاب ( في  )  33ع بغ دار قانون العملع ونشر بالجريد  الر مية في عد ها رقم 1981لسنة    137 در القانون    -24

 و 2003أبريل    7)مكرر( في    14ع بغ دار قانون العملع ونشر بالجريد  الر مية في العد   2003لسنة    12 در القانون رقم    -25
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ونمااا فااي القااوانيت السااابقةع ا ااتمنق لاادم المنااا ل وماات فااي حكمالاام ماات تابيااع  القااانون ع اايالمو نمااا 

النساااء العااامدت فااي الزراعااة الب تااة ماات تابيااع الفصاال الطاااس بتشااغيل النساااء  97مااا   ا ااتمنع 

 ع يالتو

 

منااه أن تساارح ع ااق النساااء  مياا  األحكااام المنظمااة لتشااغيل العمااالع  ون تمييااز   88المااا   و اااء فااي 

ا بت ديااد األحااوال  89المااا   بياانالم متااق تماث ااع أوضاااص عم الاامو و ناارت  أن يصاادر الااو ير المطااتد قاارار 

ألعمااال والمنا اابات التااي   يجااو  فيالااا تشااغيل النساااء مااا باايت السااابعة مساااء  والسااابعة  ااباحا و وا

بت ديااد األعمااال التااار  بالنساااء  اا يا  أو ألدقيااا ع ونااذل  األعمااال  90ل ما     ونذل  يصدر قرارا  طبقا   

 التي   يجو  تشغيل النساء فيالاو

 

ي لدمااة  اااحآل العماال عشاار  يااالور أو أنماار ال ااع فااي ال ااع ل عام ااة التااي أمتااع فاا  91المااا   أعاااع 

إ ااا   وضاا  ماادتالا تسااعيت يومااا  بتعااوي  مساااوح لأل اار الشاااملع ع ااق أنااه   يجااو  تشااغي الا لاادل 

 الطمسة وأربعيت يوما  التالية ل وض ع ونصع ع ق أنالا   تست قالا أنمر مت مرتيت طوال مد  لدمتالاو

ثناااء إ ااا   الوضاا و وأعاااع المااا   نفسااالا ال ااع لصاااحآل ع ااق حظاار فصاال العام ااة أ 92المااا   ونصااع 

العمل في حرمان العام ة مت التعوي  عت أ رها الشامل عت مد  ا  ا  ع وا ااتر ا  مااا تاام أ ا   إليالااا 

إ ا ثبااع أنالااا ايااتغ ع أثناااء ا  ااا   لااد   اااحآل عماال  لاارو وأضااافع المااا   او لاا  ماا  عاادم ا لاادل 

 بالمساءلة التل يبيةاو

 

 يالرا و 24الفتر  التي ي ع فيالا ل عام ة  اعة الرضاعة إلق  93الما    و ا ت 

 

ع ااق حااع العام ااة فااي إ ااا   باادون أ اار لرعايااة طف الااا فااي المنشاا ت التااي تسااتطدم  94المااا   ونصااع 

لمسيت عامل فلنمرع و ل  لمد    تتجاو   نتيت لكاال طفاالع و  تساات ع هااذ  ا  ااا   ألنماار ماات ماارتيت 

 طوال مد  لدمتالاو

 

ع ااق  اااحآل العماال الااذح يشااغل لمااس عااامدت فاالنمر أن يع ااع فااي أمكنااة العماال أو   95المااا    أو بع  

تجم  العمال نسطة مت نظام تشغيل النساااءو نمااا ألزمااع  اااحآل العماالع الااذح يسااتطدم مائااة عام ااة 

ألزمااع فلنمر في مكان عمل واحدع بغنشاء  ار ل  تااانةع أو يعالااد لاادار حتااانة برعايااة أطفااال العااامدتو و

المنشاا ت التاااي تسااتطدم أقااال مااات مائااة عام اااة فااي مناقاااة عمااال واحااد  با ياااترا  فااي ا لتااازام بااادار 

 ال تانةو

 

وأتع العقوبات ع ق مطالفة الموا  الطا ة بتشغيل النساء ضعيفة  دا ع بمااا فيالااا الفصاال أثناااء إ ااا   

لموا ع ضمت موا  ألرحع بغرامة ع ق عقوبة مت يطالو أيا  مت هذ  ا 249ما    الوض ع أو التمييزو فنصع  

  تقل عت مائة  نيهع و  تتجاو  مائتي  نيااهو وتتعااد  بتعااد  ماات وقعااع المطالفااة فااي حقالاامع وتتتاااعو 

 .في حالة تكرارها



 
 

 

                     22 

 

ع الطاااس بغنشاااء  ور ال تااانةع  262003لساانة  121قرار و ير القوح العام ة والالجاار  رقاام نما  اء في  اء 

ام ة التي ترغآل في ا نتفاص بطدمات  ار ال تااانة باادف  ايااترا  يااالرح بواقاا  منهع إلزام الع  5ما    في  

%( عاات الافاال المااانيع إن و ااد فااي نفااس الوقااع 4%( مت أ رها عت الافل األول ب د أ ني  نياليتع و )5)

مااا  الافااال األولع ب اااد أ ناااق ثدثاااة  نيالاااات ونصاااو ياااالريا  ل اف ااايتو ويت مااال  ااااحآل العمااال بااااقي 

ا  عااد  األو   عاات أثناايت تت ماال العام ااة بتكاااليو ا لت ااا  الفع يااة عاات العااد  الزائااد ماات النفقاااتع وإ ا   

 –األطفااالو ممااا يعنااي أن الماارأ  لكااي تااو ص طف اايت فااي ال تااانة ع يالااا ع ااق األقاال أن تاادف  ماات أ رهااا 

 % 10 -التايل في أغ آل األحيان

 

 تشريعات العام يت بال كومة) ( 

 271971 لسنة 58القانون -1

ال عام ااة إ ااا   فااي حالااة  ع ااق الن ااو التااالي:ع 2البنااد  - 49المااا    ناار القااانون حقااو  الماارأ  المصاارية فااق 

الوض  وتكون لمد  يالرع ع ق أ  تمن  ألنمر مت ثدث مرات طااوال مااد  الطدمااةوا نمااا أنااد المشاارص فااي 

 ات السنوية أو المرضيةوا ات الما   أنه ا  ت سآل ا  ا   في ال ا ت المتقدمة مت ا  ا  

 

وهنااا تجاهاال القااانون مانصااع ع يااه ا تفاقيااات الدوليااةع و اابع ا يااار  إليااه ماات قباالع ماات حااع 

أ ااابي   6أ ابي ع فت  ا عت حقالا في إ ا     تقل عت  6المرأ  فق إ ا   بعد الوض    تقل عت 

الوضاا ع   يااؤثر  لاا  ع ااق قبل الوض ع ع ما  أنه فق حالة و و  لال مت الابيآل فق ت ديااد موعااد 

أحقيااة الماارأ  فااق مااد  إ ااا   الوضاا و وهااذا إلااق  انااآل غيااا  أح  ناار ل كفالااة الابيااة!! وفااي حالااة 

تجاهااال الموقاااو مااات  ااااعة الرضااااعةع نياااو يمكااات التوفياااع بااايت وا باااات المااارأ  ن اااو األ ااار  

 46ق القااانون وعم الااا!! ولكاات تجاادر ا يااار  هنااا إلااق أن ا  ااا   المكفولااة باااأل ر لمااد  يااالر فاا 

فل ااب ع م ااد   باامدث ماارات فقاا ! وع يااه  58نانع مفتوحااةع أمااا فااق ظاال القااانون   1964لسنة  

تقدم لاو  لألمام  و  ت قيع مزيد ماات  1971لسنة  58يمكت ل قارئ ت ديد ما إ ا نان القانون 

 ال قو  المرأ ع أم ترا   ل ط و لاوتيت!!

 

ع ق ا ت قا  العام ة إ ااا   باادون أ اار لرعايااة طف الااا ب ااد  70ما   وند فق  ع281978 لسنة 47  القانون-2

ت ماال بميااز  نساابية   أضاااانمااا    .ال حياتالااا الوظيفيااةأقصق عاميت فق المر  الواحد ع ولمدث مرات طااو

وع ااق العام ااة وفااع أحكااام هااذا القااانونع أو تماان   الاااالتاالميت المساات قة ع ي بايااترانات الجالااة ا  اريااة

ا عت أ رها   ا 25 يساوحالعام ة تعويت  % مت المرتآل الذ  نانع تست قه فق تاريخ بدء مد  ا  ااا  ع وفقاا 

لمااد   وضاا أن ل عام ة ال ااع فااق إ ااا     71الما    مت    2البند  وبالنسبة   ا   الوض ع ند فق    . لتيارها

 ثدثة أيالر بعد الوض ع و ل  لمدث مرات طوال مد  حياتالا الوظيفيةو

وفااي ناال األحااوالع باادأنا ن مااس فااي ظاال هااذا القااانون م اااو ت ماات المشاارص لتجاااو  مااا  اابع ماات 

ا   لمااد  ثدثااة أيااالر بعااد الوضاا و ورغاام تجاهاال مااا  اابع الااند القااوانيت الصااا ر ع مماال ماان  إ اا 

 
  2003يوليو 20في    162المنشور في الوقائ  المصرية رقم    -26
 1971 بتمبر    30الصا ر فق    39الر مية العد     الجريد 27
28oogle.com/forum/#!msg/hamdy66/0z19I3xjyEE/OfYFzHdaiZQJhttps://groups.g  
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ع يه مت إ ا     تقل عت  تة أ ابي  وفقا  لشالا   طبيةع لكنه لم ي ل  ون حصول المرأ  ع ق 

أ ااابي  ماات لاادل ا  ااا ات المرضاايةو نمااا نااان الااند   6إ ا   قبل الوض  تتجاو  في أحيان نمياار   

ر لرعايااة طف الاااع ب ااد أقصااق عاااميت فااق الماار  الواحااد ع ولاامدث ع ق حع المرأ  فق إ ااا   باادون أ اا 

ا تمامااا  ع ااق التشااري  المصاار و بااالاب ع هنااا  انتقاااس  ا  ديااد  مرات طوال حياتالا الوظيفيةع أماار 

 بتجاهل حع المرأ  فق  اعة الرضاعةع التي نانع مدفوعة األ رع ونذل  ال تاناتو

 

  ( تشريعات العام يت بالقااص العام

 291971 بتمبر  30فق   1971لسنة  61قانون 1- 

منااه ع ااق الن ااو التااالي اتماان   40المااا   لاام يااذنر القااانون حقااو  الماارأ  إ  فااي  زئيااة واحااد  ور ت فااق 

العام ة إ ا   وض  مدتالا يالر براتآل نامل ثدث ماارات طااوال مااد  لاادمتالاع و  تاادلل هااذ  ا  ااا   فااي 

المرضاايةوا حااد ت مااد  ا  ااا   بشااالر واحاادع بينمااا تماان  ا تفاقيااات ثدثااة حسااا  ا  ااا   الساانوية أو 

يالورع و   نر ل موقو مت  اعة الرضاعةع أو إ ا   رعاية الافل أو الرعايااة الصاا ية الدحقااة ل ااو    أو 

  ور ال تانةو

 

ا  معقانون نظام العام يت بالقااااص العااا بغ دار 301978لسنة  48القانون رقم  -2 ووفقااه ن مااس تغياار 

 ق يد  في حقو  األمو

3-  

 2البناااد  - 73الماااا   تنظااايم   اااا   الوضااا  يتوافاااع مااا  ا تفاقياااات الدولياااةو ففاااي  73ع  72ماااوا   ور  فاااي 

ل عام ااة ال ااع فااي إ ااا   ل وضاا  و تكااون لمااد  ثدثااة أيااالر بعااد الوضاا ع و لاا  لاامدث ماارات طااوال مااد  

ع ااق ط بالاااع فااي إ ااا   باادون أ اار لرعايااة طف الاااع و لاا  ب ااد أقصااق حياتالا الوظيفيةو نما ور  حقالاع بناااء 

عاااميت فااق الماار  الواحااد  وثاادث ماارات طااوال حياتالااا الوظيفيااةو وألزمااع  الااة العماال باادف  ايااترانات 

ا عاات أ رهااا يساااوح   المااا   % منااهو نمااا أ ااا ت 25التلمينات ع يالا وع ق العام ةع أو من  العام ااة تعويتاا 

ار  التاارليد ل عام ااة بالعماال نصااو أيااام العماال الر ااميةع مقاباال نصااو األ اار لاارئيس مج ااس ا   74

و  المست ع لالاع ع ق أن تدف  ما ع يالا ل تلمينات نامد 

 

 المااا   فااي  اااءو و2003لساانة  12قباال قااانون العماال ، بالافل الطاس 1996 لسنة 12 رقم قانون ثم  در

 تعماال نانااع  ااواءع الطاااس والقااااص العااام األعمااال وقااااص العام والقااص الدولة في ل عام ةا منه 70

و ناماال باال ر الوض  بعد أيالر ثدثة مدتالا وض  إ ا   في ال عع المؤقع التعاقد باريع  أو   ائمة  بصفة

 تطفاا  وو لاادمتالا مااد  طااوال ماارات ثاادث ماات ألنماار  ا  ااا    هذ   العام ة  تست ع     األحوال   مي   وفق

 يجااو  و و ل  ماال السااا س الشااالر ماات اعتبااارا   األقاال ع ااق  اااعة ال امل ل مرأ  اليومية العمل   اعات

 وا الو    تاريخ مت أيالر  تة نالاية وحتقع ال مل مد  طوال إضافية عمل  اعات تشغي الا

 

 
 1971 بتمبر    30الصا ر في    39العد     الجريد  الر مية29
 1978يوليو    20تاب    الصا ر في    29الجريد  الر مية العد   30
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 مااد  عاات فتااد – الوضاا  لتاااريخ التاااليتيت الساانتيت  لاادل  طف الااا  ترض   التي  ل عام ة  يكونا  71  ما    وفي

 ول عام ااةع  اااعة نصااو عاات منالمااا ناال تقاال  ع الغاارض لالااذا ألاارتيت فتاارتيت فااي ال ااع – المقاارر  الراحااة

 أح  لاا  ع ااق يترتااآل و ع العماال  اااعات ماات الفتاارتيت هاااتيت وت سااآلع الفتاارتيت هاااتيت ضاام فااي ال ااع

 اواأل ر في  تطفي 

 

 لمااد  أ اار باادون إ ااا   ع ااق ال صااول األعمااال وقااااص العام والقااص الدولة في ل عام ة " 72 ما  ال وفي

 التاالميت قااانون أحكااام ماات وا ااتمناء  و لاادمتالا مااد  طااوال ماارات ثاادث تساات عع طف الااا لرعايااة  اانتيت

 اوفقاا    العام ااة  وع ااق  ع يالااا  المساات ع  التاالميت  بايترانات  العام ة  لالا  التابعة  الجالة  تت ملع  ا  تماعي

 تساات قه نانااع الااذح المرتااآل ماات% 25 يساااوح  أ رهااا  عاات  اتعويتاا    العام ااة  تماان   أوو  القانون  هذا  ألحكام

 التااي المنشاال  فااي ل عام ااة يكااونع الطاااس القااااص وفاايو التيارهااا حسااآلع ا  ااا   فتاار  باادء تاااريخ فااي

 لرعايااة و ل ع  نتيت تجاو    لمد  أ ر بدون إ ا    ع ق  ال صول  في  ال ع  فلنمر  اعام     لمسيت  تستطدم

 وا لاااااااااادمتالا مااااااااااد  طااااااااااوال ماااااااااارات ثاااااااااادث ماااااااااات ألنماااااااااار ا  ااااااااااا   هااااااااااذ  تساااااااااات ع و ع طف الااااااااااا

ع عام اااة مائاااة مااات أنمااار بالاااا تعمااال التاااي ل منشااا ت ال تاااانة بااادور ا لتااازام نفاااس ع اااق 73 ماااا   نصاااعو

 والشر   هذا  لتنفيذ  بينالا فيما التعاون األقل  ول منش ت

 

  نيااه مائااة عاات تقل   بغرامة القانون هذا مت الطامس البا  أحكام يطالو مت نل يعاقآلا  74  ما    وفي

 وفاايع المطالفااة ياالنالم فااي وقعااع الااذيت العمااال بتعااد  الغرامااة وتتعااد و  نيااه لمسمائة  ع ق  تزيد  و 

 اوتنفيذها وقو يجو  و  الممل بمقدار العقوبة تزا  العو    حالة

 

ع ق رغم ما تميزت به العام ة في قانون العمل بالقااااص الطاااس ماات إ ااا   لمااد  لمساايت يااومع 

الاااذح أ اااب ع تتقاضاااق  1981 لسااانة 137% مااات األ ااارع و لااا  قبااال إ ااادار قاااانون 70لكااات بنسااابة 

بمو به أ رها نام  ا عت ت   الفتر ع نانع العام ة في ال كومة أو القااص العام تست ع في  ل  

ا فق و إ  أنه م   دور قااانوني  ا واحد  ع انعكااس الوضاا ع 1978لساانة  48و  47الوقع نفسهع يالر 

القااص ال كومي والعااام  وأ ب  التمييز ضد عامدت القااص الطاسع حيت أ ب ع العامدت في

يالور بل ر نامل ثدث مراتو وبقيااع الماارأ  فااي القااااص الطاااس نمااا هااي   3تست ع إ ا   مدتالا  

يالور ولكاات ماارتيت فقاا و ونااان  3الذح  أ ب ع معه تست ع  12و دور القانون   2003حتق عام  

ا ماا  مااا  اااء فااي قااانون الافاالع والااذح أو ااآل ا اات قاقالا   ااا   ال وضاا  ثاادث فااي  لاا  تناقتاا 

ماارات طااوال مااد  لاادمتالاو وقااد قننااع قااوانيت العماال المطت فااة وقااانون الافاال التمييااز ضااد 

العام ة في القااص الطاس في إ ا   رعاية الافل والتي تت ماال العام ااة لدلالااا حصااتالا وحصااة 

المنشاال  فااي التلميناااتع فااي حاايت أعفيااع  مي تالااا فااي القااااص ال كااومي والعااام منالاااو ونااذل  

عامل فلنمرع هااذا ناهينااا عاات الشاار   50  ت قاقالا أن تعمل في منشل  عد  عمالالا ايترطع  

ع أن تكااون قااد أمتااع فااي  الموضوص ل عام ااة فااي القااااص الطاااس   اات قا  إ ااا   الوضاا  ا ااد 

وقااد  ا ت المااد  عاات القااانون السااابع ع يااه حيااث نانااع  ااتة  –العماال عشاار  أيااالر ع ااق األقاال 

ائم بالنساابة لزميدتالااا فاااي القااااعيت اللااريتو نمااا أن هناااا  وهااو ياار  غيااار قاا  -أيااالر فقاا  

 ل عام يت بال كومة حيث لم ت زم ال كومة نفسالا بدور ال تانةو 47تناق  بيت قانون الافل 
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 2011رابعا : األوضاص بعد 

ا  يناير ل ظة فارقة فق تاريخ مصر ال ديثو نان لالا انعكا ات فق نافااة مناااحق ال ياا   25يعد اند ص ثور   

وتاام   و312011 فبراياار 13 فااق   ااتور  إعاادنع و اادر 1971فااق مصاارو وبعااد انااد عالا توقااو العماال بد ااتور 

ع وأع نااع 2011ماات مااارس  اانة  19ا  تفتاء ع ق تعديل   تور  مالورية مصر العربيااةع الااذ   اار  يااوم 

و وهو ما أط ع  ا  دمييت ع يه غزو  الصنا يعو ثم  اادر 2011مت مارس  نة    20نتائجه بالموافقه فق  

 اابتمبر  25مااا  و ثاام  اار  التعااديل األول فااي  63ع ب اا  عااد  مااوا    322011 مااارس 30 فااق   ااتور  إعاادن

ذ  ا عدنااات لاام ياالت فيالااا  ناار لألمومااة أو الافولااة و وناال هاا 2011نااوفمبر   19ع ثم التعديل الماني فااي  2011

 ع ق ا طد و

 

و ثاام ح ااع بمو ااآل قاارار الم كمااة فااي 2012وانتطبع لجنة تل يسااية ماا  بدايااة عماال البرلمااان فااي مااارس  

و و اااغع ال جنااة مسااو   2012إبريل بعد اعتبارها غير   توريةو وانتطآل البرلمان لجنة ثانية لدل  يو 

 29 اااعةع باادأ  19مااا  ع وأقاارت ناال مااا   ع ااق حااد  لاادل ا تماااص ا ااتمر طااوال  236  ااتور مكااون ماات 

ليقاارر  -م مااد مر ااي  نااذا   -نوفمبرع وأنالق أعماله في اليوم التاليو وأر  ع مسو   الد ااتور ل اارئيس 

ا ل اابد  فااي  ا تفتاء الشعآل ع ق الد تورو وبعد الموافقة ع ق الد ااتورع اعتمااد ر ااميا  بو اافه   ااتور 

  .332012يسمبر    25

 

واحقاقا  ل  عع يعد هذا الد تور قفز  هائ ة لألمام فق مجال حقو  النساءع منسوبا  إلااق نافااة الد اااتير 

ا  السابع إ دارها فق  مصرع ابتداء  مت الوثائع الصا ر  في النصو األلير مت القرن التا   عشرع ومرور 

ضي  السبآل في ان يا نا إلق هااذا الموقااو بااذنر بجمي  الد اتير الصا ر  فق القرن العشريتو ويمكت تو

 المواض  التي تار  فيالا الد تور ل قو  المرأ و

 

فق الديبا ة ت ع البند ثالمااا: انرامااة الفاار  ماات نرامااة الااوطتوو و  نرامااة لااوطت   تكاارم فيااه الماارأ ؛ أو :  

أنناااا نللاااذ ع اااق  فالنسااااء ياااقائع الر اااالع وياااريكات فاااق المكتسااابات والمسااااوليات الوطنياااةوا ورغااام

ا:  الصياغة تعبيرات ممل يقائع ويريكات التق   ت مل معنق المواطنةع لكت  اء في نااد البنااد لامساا 

االمساااوا  وتكااافؤ الفاارس باايت الجمياا : مااواطنيت ومواطنااات؛ فااد تميياازع و  و اااطةع و  م ابااا ع فااي 

 اطناتوال قو  والوا باتوا وبذل  يعيد تدقيع الصياغة بقوله مواطنيت ومو

 

األ ااار  أ ااااس المجتمااا ع قوامالاااا الاااديت واأللاااد  والوطنياااةو وت ااارس الدولاااة  :10وفاااي ماااا    -ثانياااا  

والمجتم  ع ق ا لتزام بالااب  األ يل لأل ر  المصريةع وع ق تما كالا وا تقرارهاع وتر اايخ قيمالااا 

دمات األمومااة والافولااة األلدقية وحمايتالااا؛ و لاا  ع ااق الن ااو الااذ  ينظمااه القااانونو اوتكفاال الدولااة لاا 
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https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1_13_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1_2011
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1_13_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1_2011
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1_13_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1_2011
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1_13_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1_2011
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1_13_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1_2011
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1_13_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1_2011
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1_30_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3_2011
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1_30_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3_2011
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1_30_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3_2011
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1_30_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3_2011
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1_30_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3_2011
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1_30_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3_2011
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1_30_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3_2011
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1_30_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3_2011
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1_30_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3_2011
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1_30_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3_2011
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ع والتوفيااع باايت وا بااات الماارأ  ن ااو أ اارتالا وعم الااا العاااموا وتااولي الدولااة عنايااة وحمايااة لا ااة بالمجان

تُكّرم الدولة يالداء ثور  الطامس والعشااريت ماات  :65وت ع الما   ل مرأ  الُمعي ة والما قة واألرم ةو 

مصااابيت فيالاااو وتكفاال الرعايااة الد مااة أل اارهمع يناااير وغياارهم ماات يااالداء ال اار  والوا ااآل الااوطنق وال

 ول مصابيتع ول م اربيت القدامقع وأل ر المفقو يت فق ال رو  وما فق حكمالاو ويكون لالاام وألبنااائالم

ا لمااا ينظمااه القااانونو نمااا ور  فااي  يُ ظاار  :73مااا   ولزو اتالم األولوية فق فرس العماالو وناال  لاا  وفقاا 

   لإلنسانع وتجار  الجنسو ويُجرم القانون نل  ل ونل  ور القالرع وا  تغدل القسر 

 

ونر  أن إضافة ن مة ابالمجانا تممل إضافة حقيقيةو ونذل  نان  ناار تعبياار اعم الااا العاااما أول اعتااراا 

فق وثيقة ر مية لالا ت   األهمية بالدور العام ل مرأ و نما يعد ند الد تور ع ق تجااريم تجااار  الجاانس 

 ا ممل  نر حماية المرأ  المعي ة والما قة واألرم ة إضافة مالمةوقفز  لألمام بد ي و نم

 

بالاب  هنا لم يستا  ناتبوا الد تور الت رر مت النظر  التق يدية التي تاار  األ اار  وا ااآل الماارأ  األولع 

وتعتبرها المسؤولة األ ا ية عنالاو ولاادينا تسااا لع هاال   تو ااد ياااليدات لمااور  الطااامس والعشااريت 

اليدات ل  اار  والوا ااآل الااوطنق ومصااابات فيالااا؟!! لكنالااا نفااس النظاار  التق يديااة التااي   ماات يناااير وياا 

 يستاي  المشرص الت رر منالاو

 

   ااتورع لي اال م  ااه 2012ع وأطي  بنظام ا لوان وأوقو العمل بد ااتور 2013يونيو    30وانفجرت أحداث  

ليمماال نفااس القفااز  الالائ ااة لألمااام ماا  الااتط د ماات بعاا  الصااياغات المرتبكااة التااق ور ت فااق   201434

 السابعع ويمكت مدحظة  ل  في:الد تور 

 

: فق الديبا ة  ان ت المواطنات والمواطنيتاع ن ت الشعآل المصر ع السيد فق الوطت الساايدع هااذ    أو  

 إرا تناع وهذا   تور ثورتناو

 

: تكفااال الدولاااة ت قياااع المسااااوا  بااايت المااارأ  والر ااال فاااق  ميااا  ال قاااو  المدنياااة 11فاااق ماااا    ثانياااا :

ية وا  تماعية والمقافية وفقا ألحكام الد تورو وتعمل الدولة ع ق اتطااا  التاادابير والسيا ية وا قتصا 

الكفي ة بتمان تمميل المرأ  تمميد  منا با فق المجالس النيابيةع ع ق الن ااو الااذح ي ااد   القااانونع نمااا 

فااق الجالااات تكفاال ل ماارأ  حقالااا فااق تااولق الوظااائو العامااة ووظااائو ا  ار  الع يااا فااق الدولااة والتعياايت 

والالياااات القتااائيةع  ون تمييااز ضاادهاو وت تاازم الدولااة ب مايااة الماارأ  ضااد ناال أيااكال العنااوع وتكفاال 

تمكاايت الماارأ  ماات التوفيااع باايت وا بااات األ اار  ومتا بااات العماالو نمااا ت تاازم بتااوفير الرعايااة وال مايااة 

: ت تاازم الدولااة بتكااريم 16ي ما   لألمومة والافولة والمرأ  المعي ة والمسنة والنساء األيد احتيا او وف

يالداء الوطتع ورعاية مصابي المور ع والم اربيت القدماء والمصابيتع وأ ر المفقو يت في ال ر  ومااا 

في حكمالاع ومصابي العم يات األمنيةع وأ وا الم وأو  هم ووالديالمع وتعماال ع ااق تااوفير فاارس العماال 

  الدولااة مساااهمة منظمااات المجتماا  الماادني فااي لالمع و لاا  ع ااق الن ااو الااذح ينظمااه القااانونو وتشااج

 القساار  وا  ااتغدل والقالاار وا  ااترقا  العبو ية  ور  نل  تُ ظر:  89  ما    وفي  ت قيع هذ  األهدااو

 و ل  نل القانون ويجرم البشرع فق ا تجار  أيكال  مت  وغيرها الجنسع وتجار  لإلنسانع

 
34D9%85%D8%B5%D8%B1_2014https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%  

https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1_2014
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1_2014
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1_2014
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اع باال وتقااديمالت ع ااق المااواطنيتع وا ااتعمال  ونااان فااي عاادم ا نتفاااء المواطنااات بااذنر المواطنااات نصاا 

ا لتعبيااارات موفقاااةو إ  أن المشااارص لااام ياااتط د مااات النظااار  16ن ماااة أ وا الااام فاااق الماااا    ع  ا اااتطدام 

التق يدية بتقديم وا آل الماارأ  ن ااو األ اار  ع ااق عم الاااو وتعتباار هااذ  النظاار  أن الماارأ  مسااؤولة وحاادها 

 ا اايع غياار أن ا ااتطدام تعبياار التمكاايت يتاافق  ديااة ع ااق عنالاااع وفااق أفتاال األحااوال المسااؤول األ

بكاال  2014الصياغةو نما نان في  نر تمميل المرأ  فق المجالس النيابية إضافة  إيجابيةو واحتفأ   ااتور 

 "بالمجانفيما عدا ما ور  فيه اوتكفل الدولة لدمات األمومة والافولة  2012مزايا   تور  

 

النصااوس المتميااز  فااي الد ااتور ع ااق القااانونو لأل ااو  ع فقااد  السااؤال التاارورح هاال انعكسااع هااذ 

 ظ ع القوانيت  ارية نما هيو وعدل بعدها بعاميت قانون العام يت بال كومة فق و

 35 2016لسنة   81القانون  -1

اوتطف   اعات العماال بمقاادار  46بالنسبة لساعة الرضاعة ند القانون في الفقر  المانية مت الما   

و    ا عاقااة والموظفااة التااق ترضاا  طف الااا حتااق ب وغااه العاااميتع وال ااا ت األلاار  التااق  اااعة ل موظاا 

 تبينالا الدئ ة التنفيذيةوا

 

فند ع ق ا ت قاقالا إ ا   وضاا   ع2البند    -52الما     وتار  القانون   ا   الوض  ل مرأ  العام ة فق  

المدنيااةع ع ااق أن تباادأ هااذ  ا  ااا     لمد  أربعة أيالر ب د أقصق ثدث ماارات طااوال مااد  عم الااا بالطدمااة

مت اليوم التالي ل وض و وتجو  بداية هذ  ا  ا   قبل يالر مت التاريخ المتوق  ل وضاا ع بناااء ع ااق ط ااآل 

اماا  مراعااا   3البنااد  - 50المااا   مقدم مت الموظفةع وتقرير مت المج س الابق المطااتدو نمااا  اااء فااي 

لموظفااة إ ااا   باادون أ اار لرعايااة طف الااا لمااد  عاااميت ع ااق أحكااام قااانون الافاال المشااار إليااهع تساات ع ا

األنمر في المر  الواحااد ع وب ااد أقصااق  ااع  اانوات طااوال مااد  عم الااا بالطدمااة المدنيااةو وا ااتمناء  ماات 

أحكام قانون التلميت ا  تماعي المشار إليهع تت مل الوحد  بايترانات التلميت المساات قة ع يالااا وع ااق 

 الموظفةو

 

ت ع ق  ياغة الموا  فق القانون ال القو فبد   مت نصه مباير  ع ق حع الماارأ   فااق وطرأ بع  الت س

 اعة ل رضاعهع قرر تطفي   اعات العمل لالا  اعة واحد و وقد تجاه ع هذا األمر القوانيت السابقة 

ول ع ااق تماما و نما يذنر فق حالة إ ا   الوض  ما نبالع إليه ا تفاقيات الدولية عت حااع الماارأ  فااق ال صاا 

 اازء ماات هااذ  ا  ااا   قباال الوضاا ع فمن الااا ال ااع فااق باادء هااذ  ا  ااا   قباال يااالر ماات التاااريخ المتوقاا  

ل وضاا ع بناااء ع ااق ط ااآل مقاادم ماات الموظفااه وتقرياار ماات المج ااس الابااق المطااتدو إ  أن الااند لاام 

 عد الوض وي صت هذ  ا  ا  ع نما نصع ا تفاقيات الدوليةع مت احتمال الطال الابي في ت ديد مو

 
 2016مكرر أ فق أول نوفمبر    43الجريد  الر مية العد   35
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و بالنساابة ل قاااوانيت فااي القاااااص الطااااس والعااامعف م ياااتم تغييرهاااا بعاادو وإن ناناااع مساااو ات 

تتااالر   ماااا بااايت ا قتااارا  ب قاااو  النسااااء ا نجابياااة فاااي  2003لسااانة  12تعاااديل قاااانون العمااال 

القااانون القااص الطاس مت  ميدتالا في القااعيت ال كومي والعام تار ع ثاام تعااو  إلااي مناااو  

 ال الي تار  ألرحو

 .36ا2003 لسنة 12 العمل قانون تعديل لمسو   ت  ي ية قراء ا ل مزيد يمكت ا طدص ع ق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36-https://sjplatform.org/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9 

%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-

%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85/ 

https://sjplatform.org/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85/
https://sjplatform.org/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85/
https://sjplatform.org/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85/
https://sjplatform.org/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85/
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https://sjplatform.org/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85/
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https://sjplatform.org/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85/
https://sjplatform.org/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85/
https://sjplatform.org/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85/
https://sjplatform.org/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85/
https://sjplatform.org/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85/
https://sjplatform.org/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85/
https://sjplatform.org/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85/
https://sjplatform.org/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85/
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 لاتمة وتو يات

 نة مت إ دار أول قانون ي د  حقااو  النساااء ا نجابيااةع   ننكاار و ااو  تاااور فااي قااوانيت العماال   76بعد  

القااااص الطاااسو نمااا لاام تصاال بعااد فااي القااعااات المدثااةو ولكاات يظاال هنااا  تمييااز ضااد العااامدت فااي 

القااوانيت فااي القااعااات المدثااة لتنفيااذ مااا تعالاادت بااه الدولااة ماات لاادل توقيعالااا ع ااق اتفاقيااات منظمااة 

 العمل الدوليةع أو اتفاقية االسيداواو

ولذا نت  أمام المالتميت بت سيت أوضاص النساء في العملع و انعي السيا اااتع ومشاارعي القااوانيت 

ا مت التو   يات نراها ضرورية ل و ول إلق أوضاص أفتلع هي:عد  

تعاااديل القاااوانيت ب ياااث   يكاااون هناااا  تميياااز بااايت العاااامدت فاااي القاااااص الطااااس والعاااامدت  -1

بال كومااة والقااااص العااام فااي ناال ال قااو  ا نجابيااةع  ااواء فااي مااد  إ ااا   الوضاا  أو عااد  ماارات 

ترا  التلمينااات عاات ناه الااا أثنائالاااع ا  ت قا  لالاع ونذل  إ ا ات رعاية الافل ورفاا  عااآلء اياا 

 م  الند بشكل واض  ع ق أ  ت تسآل هذ  المد  مت ا  ا ات ا عتيا ية ل مرأ و

 إلغاء النصوس التي ت رم لدم المنا ل والعامدت في الزراعة الب تة مت تابيع القانون ع يالتو -2

اء العااامدت فااي القااااص ع ق الدولااة ت ماال تبعااات تنفيااذ ال قااو  ا نجابيااة ورعايااة الافاال ل نساا  -3

 غير المنتظمع ومت ضمنالت العامدت في الزراعة الب تة ولدم المنا لو

ضرور  ضمان حع المرأ  في الرعايااة الصاا ية الكام ااة أثناااء ال ماال والوضاا  ومااا بعاادهاع بمااا فااي  -4

باانفس الاريقااة ونفااس أمااانت عااد  عمااال المنشاال  أو الالياااةع ونااذل   ، ل  مصروفات الو   

  .ء نل هذات ميل العام ة بعآل طف الاع  ونرعاية 

األقل ع ق بالكامل لمد   تة أيالر   رإ ا ات مرضية مدفوعة األع ق  مرأ ضرور  ضمان حع ال -5

 طبيةو بتقاريرالو    أو فق حالة ثبوت ا ابة المرأ  بلمراض بسبآل ال مل 

وا نتفاااء ب رمانالااا ماات األ اار فااي إلغاء العقوبات ع ااق النساااء المشااتغدت أثناااء إ ااا   الوضاا ع   -6

 الفتر  التي يمبع فيالا ايتغالالاو

وض  ا تراتيجية قصير  األمد لتوفير الطدمات التي تساااعد النساااء فااي التوفيااع مااا باايت عم الااا  -7

 بالمجان أو بل ور رمزيةو  -بالتعاون م   و الا -ورعاية ا رتالا 

 وحدها أعباء رعاية األ ر والعمل ع ق تغيير النظر  التق يدية التي ت مل المرأ   -8

تجريم التمييز في العمل بسبآل الجنس أو ألح  بآل مرتب  بال قو  ا نجابيااة بعقوبااات را عااةع  -9

 بد   مت العقوبات الالزي ة ال اليةو

الب ااث وراء إلتفااااء النسااااء مااات بعااا  األعماااالع أو ق ااة عم الااام فياااهع ووضااا  حاااوافز أل ااا ا   -10

 األعمال ممت يشغ ون النساءو
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 المرا  
: القوانيتع بالجريد  الر ميةع والوقائ  المصرية   أو  

 ثانيا : اتفاقيات منظمة العمل الدولية ع موق   امعة منيسوتاع مكتبة حقو  األنسانع 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo.html 

 

 رع لصو ا  المبكر  مت موق  ويكقع ثالما : الد اتي

D8%B1_%D8%A7%D9%84%Dhttps://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%

8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_(

193 
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