
الفصل الثاني

في استخدام االوالد والنساء

Du travail des enfants et des femmes

في استخدام الوالد

Du travail des enfants

(المواد ١٢- ٥٢)

المادة ١٢
عدل نص المادة ١٢ بموجب المادة االولى من القانون رقم ٦٣٥ تاريخ ٦٩٩١/٧/٤٢، على الوجه التالي:

يخضع استخدام االحداث الذين يقل سنهم عن الثامنة عشرة الى االحكام الواردة في هذا الفصل.

المادة ٢٢
عدل نص المادة ٢٢ بموجب المادة االولى من القانون رقم ٦٣٥ تاريخ ٦٩٩١/٧/٤٢، على الوجه التالي: 

يحظــر بصــورة مطلقــة اســتخدام االحــداث قبــل اكمالهــم ســن الثالثــة عشــرة ويجــب اال يســتخدم الحــدث قبــل 
اجراء فحص طبي للتأكد من لياقته للقيام باألعمال التي يستخدم الدائها.

تعطــى الشــهادات الطبيــة مجانــا مــن وزارة الصحــة العامــة وتجــدد ســنويا حتــى اكمــال الحــدث ســن الثامنــة 
عشــرة. ويمكــن الغاؤهــا فــي اي وقــت اذا ثبــت بعــد ذلــك عــدم لياقــة الحــدث للقيــام بالعمــل الــذي اســتخدم 

من اجله.

المادة ٣٢
عدل نص المادة ٣٢ بموجب المادة االولى من القانون رقم ٦٣٥ تاريخ ٦٩٩١/٧/٤٢، على الوجه التالي:

يحظــر اســتخدام االحــداث فــي المشــاريع الصناعيــة واالعمــال المرهقــة او المضــرة بالصحــة والمبينــة فــي 
الجدولين رقم (١) و (٢) الملحقين بهذا القانون قبل اكمالهم سن الخامسة عشرة.

كمــا يحظــر اســتخدام االحــداث قبــل اكمالهــم ســن السادســة عشــرة فــي االعمــال الخطــرة بطبيعتهــا او التــي 
تشكل خطرا على الحياة او الصحة او االخالق  بسبب الظروف التي تجري فيها.

تحدد هذه االعمال بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.

تاريــخ   ١٩ رقــم  القانــون  مــن  االولــى  المــادة  بموجــب   ٣٢ المــادة  مــن  االخيــرة  الفقــرة  نــص  الغــي 
٩٩٩١/٦/٤١ واستعيض عنه بالنص اآلتي: 

ويحظــر تشــغيل االحــداث الذيــن يقــل ســنهم عــن الثامنــة عشــرة اكثــر مــن ســت ســاعات يوميــا، يتخللهــا 
ســاعة للراحــة علــى االقــل اذا تجــاوزت ســاعات العمــل اليوميــة اربــع ســاعات متواصلــة، كمــا يحظــر 

تشغيلهم في الفترة الممتدة بين السابعة ليال والسابعة صباحا.

ويجــب منــح الحــدث فتــرة مــن الراحــة ال تقــل عــن ٣١ ســاعة متعاقبــة بيــن كل فترتــي عمــل، كمــا يحظــر 
بصــورة مطلقــة تكليفــه بعمــل اضافــي او تشــغيله خــالل فتــرات الراحــة اليوميــة واالســبوعية، او خــالل 

االعياد والمناسبات التي تعطلها المؤسسة.

لــكل حــدث الحــق بإجــازة ســنوية مدتهــا واحــد وعشــرون يومــا بأجــر كامــل بشــرط ان يكــون مســتخدما فــي 
المؤسســة منــذ ســنة علــى االقــل. يجــب ان يســتفيد الحــدث بثلثــي مــدة االجــازة دفعــة واحــدة عــل االقــل، 

على ان يستفيد بباقي المدة خالل السنة نفسها.

المادة ٤٢

ان التثبــت مــن ســن االوالد واالحــداث يحصــل علــى مســؤولية اربــاب العمــل ايــة كانــت الفئــة التــي ينتمــون 
اليها فعليهم ان يطلبوا من كل ولد تذكرة جنسيته قبل استخدامه.

المادة ٥٢ 
الغي نص المادة ٥٢ بموجب المادة ٢ من القانون رقم ١٩ تاريخ ٩٩٩١/٦/٤١ واستعيض عنه بالنص اآلتي:

يجوز في المؤسســات المعدة لتعليم الحرف ان تخالف احكام المادتين ٢٢ و ٣٢ شــرط ان ال يقل ســن 
الحــدث عــن ٢١ ســنة مكتملــة وشــرط ان يبيــن فــي منهــاج هــذه المؤسســات نــوع الحــرف وســاعات العمــل 

وشروطه وان تصدقه وزارة العمل ودوائر الصحة معا.

في استخدام النساء

Du travail des femmes

(المواد ٦٢-٩٢)

المادة ٦٢
الغي نص المادة ٦٢ بموجب المادة االولى من القانون رقم ٧٠٢ تاريخ ٠٠٠٢/٥/٦٢ واستعيض عنه بالنص اآلتي: 

يحظــر علــى صاحــب العمــل التفرقــة بســبب الجنــس بيــن العامــل والعاملــة فــي مــا يخــص نــوع العمــل، 
مقدار االجر، التوظيف، الترقية، الترفيع، التأهيل المهني والملبس.

المادة ٧٢

يحظر تشغيل النساء في الصناعات واالعمال المبينة في الملحق رقم ١ من هذا القانون.

المادة ٨٢
الغي نص المادة ٨٢ بموجب المادة ٢ من القانون رقم ٧٠٢ تاريخ ٠٠٠٢/٥/٦٢ واستعيض عنه بالنص اآلتي: 

يحــق للنســاء العامــالت فــي جميــع الفئــات المبينــة فــي هــذا القانــون، ان ينلــن اجــازة امومــة لمــدة ســبعة 
اســابيع تشــمل المــدة التــي تتقــدم الــوالدة والمــدة التــي تليهــا. وذلــك بابرازهــن شــهادة طبيــة تنــم عــن تاريــخ 

الوالدة المحتمل.

المادة ٩٢
الغي نص المادة ٩٢ بموجب المادة ٣ من القانون رقم ٧٠٢ تاريخ ٠٠٠٢/٥/٦٢ واستعيض عنه بالنص اآلتي: 

تدفع االجرة بكاملها للمرأة اثناء اجازة االمومة.

يحــق للمــرأة التــي اســتفادت مــن اجــازة ســبعة اســابيع للوضــع مــع بقــاء االجــر كامــال، ان تتقاضــى اجــرا 
عــن مــدة االجــازة الســنوية العاديــة التــي تســتحصل عليهــا خــالل الســنة نفســها، عمــال بأحــكام المــادة /٩٣/ 

من قانون العمل.

ويحظــر ان تصــرف المــرأة مــن الخدمــة او ان يوجــه اليهــا االنــذار خــالل مــدة الــوالدة، مــا لــم يثبــت انهــا 
استخدمت في محل آخر خالل المدة المذكورة.

احكام شاملة لالوالد والنساء

Dispositions communes aux enfants et aux femmes

) المادة ٠٣)

المادة ٠٣

يكون مسؤوال جزائيا عن تنفيذ احكام هذا الفصل المتعلق باستخدام االوالد واالحداث والنساء:

ارباب العمل وعمالؤهم   1-

االهــل او االوصيــاء الذيــن يكونــون قــد اســتخدموا او اســمحوا باســتخدام اوالدهــم او   2-
احداثهم او االوالد او االحداث الذين هم بعهدتهم خالفا ألحكام هذا القانون.    



الفصل الثاني

في استخدام االوالد والنساء

Du travail des enfants et des femmes

في استخدام الوالد

Du travail des enfants

(المواد ١٢- ٥٢)

المادة ١٢
عدل نص المادة ١٢ بموجب المادة االولى من القانون رقم ٦٣٥ تاريخ ٦٩٩١/٧/٤٢، على الوجه التالي:

يخضع استخدام االحداث الذين يقل سنهم عن الثامنة عشرة الى االحكام الواردة في هذا الفصل.

المادة ٢٢
عدل نص المادة ٢٢ بموجب المادة االولى من القانون رقم ٦٣٥ تاريخ ٦٩٩١/٧/٤٢، على الوجه التالي: 

يحظــر بصــورة مطلقــة اســتخدام االحــداث قبــل اكمالهــم ســن الثالثــة عشــرة ويجــب اال يســتخدم الحــدث قبــل 
اجراء فحص طبي للتأكد من لياقته للقيام باألعمال التي يستخدم الدائها.

تعطــى الشــهادات الطبيــة مجانــا مــن وزارة الصحــة العامــة وتجــدد ســنويا حتــى اكمــال الحــدث ســن الثامنــة 
عشــرة. ويمكــن الغاؤهــا فــي اي وقــت اذا ثبــت بعــد ذلــك عــدم لياقــة الحــدث للقيــام بالعمــل الــذي اســتخدم 

من اجله.

المادة ٣٢
عدل نص المادة ٣٢ بموجب المادة االولى من القانون رقم ٦٣٥ تاريخ ٦٩٩١/٧/٤٢، على الوجه التالي:

يحظــر اســتخدام االحــداث فــي المشــاريع الصناعيــة واالعمــال المرهقــة او المضــرة بالصحــة والمبينــة فــي 
الجدولين رقم (١) و (٢) الملحقين بهذا القانون قبل اكمالهم سن الخامسة عشرة.

كمــا يحظــر اســتخدام االحــداث قبــل اكمالهــم ســن السادســة عشــرة فــي االعمــال الخطــرة بطبيعتهــا او التــي 
تشكل خطرا على الحياة او الصحة او االخالق  بسبب الظروف التي تجري فيها.

تحدد هذه االعمال بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.

تاريــخ   ١٩ رقــم  القانــون  مــن  االولــى  المــادة  بموجــب   ٣٢ المــادة  مــن  االخيــرة  الفقــرة  نــص  الغــي 
٩٩٩١/٦/٤١ واستعيض عنه بالنص اآلتي: 

ويحظــر تشــغيل االحــداث الذيــن يقــل ســنهم عــن الثامنــة عشــرة اكثــر مــن ســت ســاعات يوميــا، يتخللهــا 
ســاعة للراحــة علــى االقــل اذا تجــاوزت ســاعات العمــل اليوميــة اربــع ســاعات متواصلــة، كمــا يحظــر 

تشغيلهم في الفترة الممتدة بين السابعة ليال والسابعة صباحا.

ويجــب منــح الحــدث فتــرة مــن الراحــة ال تقــل عــن ٣١ ســاعة متعاقبــة بيــن كل فترتــي عمــل، كمــا يحظــر 
بصــورة مطلقــة تكليفــه بعمــل اضافــي او تشــغيله خــالل فتــرات الراحــة اليوميــة واالســبوعية، او خــالل 

االعياد والمناسبات التي تعطلها المؤسسة.

لــكل حــدث الحــق بإجــازة ســنوية مدتهــا واحــد وعشــرون يومــا بأجــر كامــل بشــرط ان يكــون مســتخدما فــي 
المؤسســة منــذ ســنة علــى االقــل. يجــب ان يســتفيد الحــدث بثلثــي مــدة االجــازة دفعــة واحــدة عــل االقــل، 

على ان يستفيد بباقي المدة خالل السنة نفسها.

المادة ٤٢

ان التثبــت مــن ســن االوالد واالحــداث يحصــل علــى مســؤولية اربــاب العمــل ايــة كانــت الفئــة التــي ينتمــون 
اليها فعليهم ان يطلبوا من كل ولد تذكرة جنسيته قبل استخدامه.

المادة ٥٢ 
الغي نص المادة ٥٢ بموجب المادة ٢ من القانون رقم ١٩ تاريخ ٩٩٩١/٦/٤١ واستعيض عنه بالنص اآلتي:

يجوز في المؤسســات المعدة لتعليم الحرف ان تخالف احكام المادتين ٢٢ و ٣٢ شــرط ان ال يقل ســن 
الحــدث عــن ٢١ ســنة مكتملــة وشــرط ان يبيــن فــي منهــاج هــذه المؤسســات نــوع الحــرف وســاعات العمــل 

وشروطه وان تصدقه وزارة العمل ودوائر الصحة معا.

في استخدام النساء

Du travail des femmes

(المواد ٦٢-٩٢)

المادة ٦٢
الغي نص المادة ٦٢ بموجب المادة االولى من القانون رقم ٧٠٢ تاريخ ٠٠٠٢/٥/٦٢ واستعيض عنه بالنص اآلتي: 

يحظــر علــى صاحــب العمــل التفرقــة بســبب الجنــس بيــن العامــل والعاملــة فــي مــا يخــص نــوع العمــل، 
مقدار االجر، التوظيف، الترقية، الترفيع، التأهيل المهني والملبس.

المادة ٧٢

يحظر تشغيل النساء في الصناعات واالعمال المبينة في الملحق رقم ١ من هذا القانون.

المادة ٨٢
الغي نص المادة ٨٢ بموجب المادة ٢ من القانون رقم ٧٠٢ تاريخ ٠٠٠٢/٥/٦٢ واستعيض عنه بالنص اآلتي: 

يحــق للنســاء العامــالت فــي جميــع الفئــات المبينــة فــي هــذا القانــون، ان ينلــن اجــازة امومــة لمــدة ســبعة 
اســابيع تشــمل المــدة التــي تتقــدم الــوالدة والمــدة التــي تليهــا. وذلــك بابرازهــن شــهادة طبيــة تنــم عــن تاريــخ 

الوالدة المحتمل.

المادة ٩٢
الغي نص المادة ٩٢ بموجب المادة ٣ من القانون رقم ٧٠٢ تاريخ ٠٠٠٢/٥/٦٢ واستعيض عنه بالنص اآلتي: 

تدفع االجرة بكاملها للمرأة اثناء اجازة االمومة.

يحــق للمــرأة التــي اســتفادت مــن اجــازة ســبعة اســابيع للوضــع مــع بقــاء االجــر كامــال، ان تتقاضــى اجــرا 
عــن مــدة االجــازة الســنوية العاديــة التــي تســتحصل عليهــا خــالل الســنة نفســها، عمــال بأحــكام المــادة /٩٣/ 

من قانون العمل.

ويحظــر ان تصــرف المــرأة مــن الخدمــة او ان يوجــه اليهــا االنــذار خــالل مــدة الــوالدة، مــا لــم يثبــت انهــا 
استخدمت في محل آخر خالل المدة المذكورة.

احكام شاملة لالوالد والنساء

Dispositions communes aux enfants et aux femmes

) المادة ٠٣)

المادة ٠٣

يكون مسؤوال جزائيا عن تنفيذ احكام هذا الفصل المتعلق باستخدام االوالد واالحداث والنساء:

ارباب العمل وعمالؤهم   1-

االهــل او االوصيــاء الذيــن يكونــون قــد اســتخدموا او اســمحوا باســتخدام اوالدهــم او   2-
احداثهم او االوالد او االحداث الذين هم بعهدتهم خالفا ألحكام هذا القانون.    



الفصل الثاني

في استخدام االوالد والنساء

Du travail des enfants et des femmes

في استخدام الوالد

Du travail des enfants

(المواد ١٢- ٥٢)

المادة ١٢
عدل نص المادة ١٢ بموجب المادة االولى من القانون رقم ٦٣٥ تاريخ ٦٩٩١/٧/٤٢، على الوجه التالي:

يخضع استخدام االحداث الذين يقل سنهم عن الثامنة عشرة الى االحكام الواردة في هذا الفصل.

المادة ٢٢
عدل نص المادة ٢٢ بموجب المادة االولى من القانون رقم ٦٣٥ تاريخ ٦٩٩١/٧/٤٢، على الوجه التالي: 

يحظــر بصــورة مطلقــة اســتخدام االحــداث قبــل اكمالهــم ســن الثالثــة عشــرة ويجــب اال يســتخدم الحــدث قبــل 
اجراء فحص طبي للتأكد من لياقته للقيام باألعمال التي يستخدم الدائها.

تعطــى الشــهادات الطبيــة مجانــا مــن وزارة الصحــة العامــة وتجــدد ســنويا حتــى اكمــال الحــدث ســن الثامنــة 
عشــرة. ويمكــن الغاؤهــا فــي اي وقــت اذا ثبــت بعــد ذلــك عــدم لياقــة الحــدث للقيــام بالعمــل الــذي اســتخدم 

من اجله.

المادة ٣٢
عدل نص المادة ٣٢ بموجب المادة االولى من القانون رقم ٦٣٥ تاريخ ٦٩٩١/٧/٤٢، على الوجه التالي:

يحظــر اســتخدام االحــداث فــي المشــاريع الصناعيــة واالعمــال المرهقــة او المضــرة بالصحــة والمبينــة فــي 
الجدولين رقم (١) و (٢) الملحقين بهذا القانون قبل اكمالهم سن الخامسة عشرة.

كمــا يحظــر اســتخدام االحــداث قبــل اكمالهــم ســن السادســة عشــرة فــي االعمــال الخطــرة بطبيعتهــا او التــي 
تشكل خطرا على الحياة او الصحة او االخالق  بسبب الظروف التي تجري فيها.

تحدد هذه االعمال بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.

تاريــخ   ١٩ رقــم  القانــون  مــن  االولــى  المــادة  بموجــب   ٣٢ المــادة  مــن  االخيــرة  الفقــرة  نــص  الغــي 
٩٩٩١/٦/٤١ واستعيض عنه بالنص اآلتي: 

ويحظــر تشــغيل االحــداث الذيــن يقــل ســنهم عــن الثامنــة عشــرة اكثــر مــن ســت ســاعات يوميــا، يتخللهــا 
ســاعة للراحــة علــى االقــل اذا تجــاوزت ســاعات العمــل اليوميــة اربــع ســاعات متواصلــة، كمــا يحظــر 

تشغيلهم في الفترة الممتدة بين السابعة ليال والسابعة صباحا.

ويجــب منــح الحــدث فتــرة مــن الراحــة ال تقــل عــن ٣١ ســاعة متعاقبــة بيــن كل فترتــي عمــل، كمــا يحظــر 
بصــورة مطلقــة تكليفــه بعمــل اضافــي او تشــغيله خــالل فتــرات الراحــة اليوميــة واالســبوعية، او خــالل 

االعياد والمناسبات التي تعطلها المؤسسة.

لــكل حــدث الحــق بإجــازة ســنوية مدتهــا واحــد وعشــرون يومــا بأجــر كامــل بشــرط ان يكــون مســتخدما فــي 
المؤسســة منــذ ســنة علــى االقــل. يجــب ان يســتفيد الحــدث بثلثــي مــدة االجــازة دفعــة واحــدة عــل االقــل، 

على ان يستفيد بباقي المدة خالل السنة نفسها.

المادة ٤٢

ان التثبــت مــن ســن االوالد واالحــداث يحصــل علــى مســؤولية اربــاب العمــل ايــة كانــت الفئــة التــي ينتمــون 
اليها فعليهم ان يطلبوا من كل ولد تذكرة جنسيته قبل استخدامه.

المادة ٥٢ 
الغي نص المادة ٥٢ بموجب المادة ٢ من القانون رقم ١٩ تاريخ ٩٩٩١/٦/٤١ واستعيض عنه بالنص اآلتي:

يجوز في المؤسســات المعدة لتعليم الحرف ان تخالف احكام المادتين ٢٢ و ٣٢ شــرط ان ال يقل ســن 
الحــدث عــن ٢١ ســنة مكتملــة وشــرط ان يبيــن فــي منهــاج هــذه المؤسســات نــوع الحــرف وســاعات العمــل 

وشروطه وان تصدقه وزارة العمل ودوائر الصحة معا.

في استخدام النساء

Du travail des femmes

(المواد ٦٢-٩٢)

المادة ٦٢
الغي نص المادة ٦٢ بموجب المادة االولى من القانون رقم ٧٠٢ تاريخ ٠٠٠٢/٥/٦٢ واستعيض عنه بالنص اآلتي: 

يحظــر علــى صاحــب العمــل التفرقــة بســبب الجنــس بيــن العامــل والعاملــة فــي مــا يخــص نــوع العمــل، 
مقدار االجر، التوظيف، الترقية، الترفيع، التأهيل المهني والملبس.

المادة ٧٢

يحظر تشغيل النساء في الصناعات واالعمال المبينة في الملحق رقم ١ من هذا القانون.

المادة ٨٢
الغي نص المادة ٨٢ بموجب المادة ٢ من القانون رقم ٧٠٢ تاريخ ٠٠٠٢/٥/٦٢ واستعيض عنه بالنص اآلتي: 

يحــق للنســاء العامــالت فــي جميــع الفئــات المبينــة فــي هــذا القانــون، ان ينلــن اجــازة امومــة لمــدة ســبعة 
اســابيع تشــمل المــدة التــي تتقــدم الــوالدة والمــدة التــي تليهــا. وذلــك بابرازهــن شــهادة طبيــة تنــم عــن تاريــخ 

الوالدة المحتمل.

المادة ٩٢
الغي نص المادة ٩٢ بموجب المادة ٣ من القانون رقم ٧٠٢ تاريخ ٠٠٠٢/٥/٦٢ واستعيض عنه بالنص اآلتي: 

تدفع االجرة بكاملها للمرأة اثناء اجازة االمومة.

يحــق للمــرأة التــي اســتفادت مــن اجــازة ســبعة اســابيع للوضــع مــع بقــاء االجــر كامــال، ان تتقاضــى اجــرا 
عــن مــدة االجــازة الســنوية العاديــة التــي تســتحصل عليهــا خــالل الســنة نفســها، عمــال بأحــكام المــادة /٩٣/ 

من قانون العمل.

ويحظــر ان تصــرف المــرأة مــن الخدمــة او ان يوجــه اليهــا االنــذار خــالل مــدة الــوالدة، مــا لــم يثبــت انهــا 
استخدمت في محل آخر خالل المدة المذكورة.

احكام شاملة لالوالد والنساء

Dispositions communes aux enfants et aux femmes

) المادة ٠٣)

المادة ٠٣

يكون مسؤوال جزائيا عن تنفيذ احكام هذا الفصل المتعلق باستخدام االوالد واالحداث والنساء:

ارباب العمل وعمالؤهم   1-

االهــل او االوصيــاء الذيــن يكونــون قــد اســتخدموا او اســمحوا باســتخدام اوالدهــم او   2-
احداثهم او االوالد او االحداث الذين هم بعهدتهم خالفا ألحكام هذا القانون.    



الفصل الثاني

في استخدام االوالد والنساء

Du travail des enfants et des femmes

في استخدام الوالد

Du travail des enfants

(المواد ١٢- ٥٢)

المادة ١٢
عدل نص المادة ١٢ بموجب المادة االولى من القانون رقم ٦٣٥ تاريخ ٦٩٩١/٧/٤٢، على الوجه التالي:

يخضع استخدام االحداث الذين يقل سنهم عن الثامنة عشرة الى االحكام الواردة في هذا الفصل.

المادة ٢٢
عدل نص المادة ٢٢ بموجب المادة االولى من القانون رقم ٦٣٥ تاريخ ٦٩٩١/٧/٤٢، على الوجه التالي: 

يحظــر بصــورة مطلقــة اســتخدام االحــداث قبــل اكمالهــم ســن الثالثــة عشــرة ويجــب اال يســتخدم الحــدث قبــل 
اجراء فحص طبي للتأكد من لياقته للقيام باألعمال التي يستخدم الدائها.

تعطــى الشــهادات الطبيــة مجانــا مــن وزارة الصحــة العامــة وتجــدد ســنويا حتــى اكمــال الحــدث ســن الثامنــة 
عشــرة. ويمكــن الغاؤهــا فــي اي وقــت اذا ثبــت بعــد ذلــك عــدم لياقــة الحــدث للقيــام بالعمــل الــذي اســتخدم 

من اجله.

المادة ٣٢
عدل نص المادة ٣٢ بموجب المادة االولى من القانون رقم ٦٣٥ تاريخ ٦٩٩١/٧/٤٢، على الوجه التالي:

يحظــر اســتخدام االحــداث فــي المشــاريع الصناعيــة واالعمــال المرهقــة او المضــرة بالصحــة والمبينــة فــي 
الجدولين رقم (١) و (٢) الملحقين بهذا القانون قبل اكمالهم سن الخامسة عشرة.

كمــا يحظــر اســتخدام االحــداث قبــل اكمالهــم ســن السادســة عشــرة فــي االعمــال الخطــرة بطبيعتهــا او التــي 
تشكل خطرا على الحياة او الصحة او االخالق  بسبب الظروف التي تجري فيها.

تحدد هذه االعمال بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.

تاريــخ   ١٩ رقــم  القانــون  مــن  االولــى  المــادة  بموجــب   ٣٢ المــادة  مــن  االخيــرة  الفقــرة  نــص  الغــي 
٩٩٩١/٦/٤١ واستعيض عنه بالنص اآلتي: 

ويحظــر تشــغيل االحــداث الذيــن يقــل ســنهم عــن الثامنــة عشــرة اكثــر مــن ســت ســاعات يوميــا، يتخللهــا 
ســاعة للراحــة علــى االقــل اذا تجــاوزت ســاعات العمــل اليوميــة اربــع ســاعات متواصلــة، كمــا يحظــر 

تشغيلهم في الفترة الممتدة بين السابعة ليال والسابعة صباحا.

ويجــب منــح الحــدث فتــرة مــن الراحــة ال تقــل عــن ٣١ ســاعة متعاقبــة بيــن كل فترتــي عمــل، كمــا يحظــر 
بصــورة مطلقــة تكليفــه بعمــل اضافــي او تشــغيله خــالل فتــرات الراحــة اليوميــة واالســبوعية، او خــالل 

االعياد والمناسبات التي تعطلها المؤسسة.

لــكل حــدث الحــق بإجــازة ســنوية مدتهــا واحــد وعشــرون يومــا بأجــر كامــل بشــرط ان يكــون مســتخدما فــي 
المؤسســة منــذ ســنة علــى االقــل. يجــب ان يســتفيد الحــدث بثلثــي مــدة االجــازة دفعــة واحــدة عــل االقــل، 

على ان يستفيد بباقي المدة خالل السنة نفسها.

المادة ٤٢

ان التثبــت مــن ســن االوالد واالحــداث يحصــل علــى مســؤولية اربــاب العمــل ايــة كانــت الفئــة التــي ينتمــون 
اليها فعليهم ان يطلبوا من كل ولد تذكرة جنسيته قبل استخدامه.

المادة ٥٢ 
الغي نص المادة ٥٢ بموجب المادة ٢ من القانون رقم ١٩ تاريخ ٩٩٩١/٦/٤١ واستعيض عنه بالنص اآلتي:

يجوز في المؤسســات المعدة لتعليم الحرف ان تخالف احكام المادتين ٢٢ و ٣٢ شــرط ان ال يقل ســن 
الحــدث عــن ٢١ ســنة مكتملــة وشــرط ان يبيــن فــي منهــاج هــذه المؤسســات نــوع الحــرف وســاعات العمــل 

وشروطه وان تصدقه وزارة العمل ودوائر الصحة معا.

في استخدام النساء

Du travail des femmes

(المواد ٦٢-٩٢)

المادة ٦٢
الغي نص المادة ٦٢ بموجب المادة االولى من القانون رقم ٧٠٢ تاريخ ٠٠٠٢/٥/٦٢ واستعيض عنه بالنص اآلتي: 

يحظــر علــى صاحــب العمــل التفرقــة بســبب الجنــس بيــن العامــل والعاملــة فــي مــا يخــص نــوع العمــل، 
مقدار االجر، التوظيف، الترقية، الترفيع، التأهيل المهني والملبس.

المادة ٧٢

يحظر تشغيل النساء في الصناعات واالعمال المبينة في الملحق رقم ١ من هذا القانون.

المادة ٨٢
الغي نص المادة ٨٢ بموجب المادة ٢ من القانون رقم ٧٠٢ تاريخ ٠٠٠٢/٥/٦٢ واستعيض عنه بالنص اآلتي: 

يحــق للنســاء العامــالت فــي جميــع الفئــات المبينــة فــي هــذا القانــون، ان ينلــن اجــازة امومــة لمــدة ســبعة 
اســابيع تشــمل المــدة التــي تتقــدم الــوالدة والمــدة التــي تليهــا. وذلــك بابرازهــن شــهادة طبيــة تنــم عــن تاريــخ 

الوالدة المحتمل.

المادة ٩٢
الغي نص المادة ٩٢ بموجب المادة ٣ من القانون رقم ٧٠٢ تاريخ ٠٠٠٢/٥/٦٢ واستعيض عنه بالنص اآلتي: 

تدفع االجرة بكاملها للمرأة اثناء اجازة االمومة.

يحــق للمــرأة التــي اســتفادت مــن اجــازة ســبعة اســابيع للوضــع مــع بقــاء االجــر كامــال، ان تتقاضــى اجــرا 
عــن مــدة االجــازة الســنوية العاديــة التــي تســتحصل عليهــا خــالل الســنة نفســها، عمــال بأحــكام المــادة /٩٣/ 

من قانون العمل.

ويحظــر ان تصــرف المــرأة مــن الخدمــة او ان يوجــه اليهــا االنــذار خــالل مــدة الــوالدة، مــا لــم يثبــت انهــا 
استخدمت في محل آخر خالل المدة المذكورة.

احكام شاملة لالوالد والنساء

Dispositions communes aux enfants et aux femmes

) المادة ٠٣)

المادة ٠٣

يكون مسؤوال جزائيا عن تنفيذ احكام هذا الفصل المتعلق باستخدام االوالد واالحداث والنساء:

ارباب العمل وعمالؤهم   1-

االهــل او االوصيــاء الذيــن يكونــون قــد اســتخدموا او اســمحوا باســتخدام اوالدهــم او   2-
احداثهم او االوالد او االحداث الذين هم بعهدتهم خالفا ألحكام هذا القانون.    



ملحق رقم ١

يحظر تشغيل االوالد واالحداث والنساء في الصناعات

واالشغال اآلتية وفقا الحكام

المواد ٢٢ و ٣٢ و ٧٢

من قانون العمل

العمل تحت سطح االرض في المناجم والمقالع وكل عمل الستخراج الحجارة.  1-

العمل في االفران الصناعية المعدة لتذويب وتصفية وطبخ المنتوجات المعدنية.  2-

تفضيض المرايات بطريقة الزئبق.  3-

صنع المتفجرات ومعالجتها بااليدي.  4-

سبك الزجاج وتبريده في الفرن الخاص.  5-

لحام القطع المعدنية بتذويبها الجزئي.  6-

صنع الكحول وسائر المشروبات الكحولية.  7-

الدهان بطريقة الديكو.  8-

تقليب ومعالجة او تحويل الرماد المحتوي على رصاص واستخالص الفضة من   9-
الرصاص.

-10 تركيب مزيج اللحام او امزجة معدنية محتوية على اكثر من ٠١ بالمئة من الرصاص.

-11 صنع الليتارج والماسيكو وااللمنيوم والسيروز اورانج او سلفات او كربونات او سيليكيات 
الرصاص.

-12 عملية الميح ومعالجة بالطرطير في صنع الخزانات الكهربائية او اصالحها.

-13 تنظيف المعامل التي تجري فيها االعمال المنصوص عليها تحت االرقام ٩ و ٠١و ١١ 
و ٢١.

-14 قيادة االالت ذات المحركات اثناء دورانها.

-15 صنع االسفلت.

-16 اعمال الدباغة.

-17 العمل في مستودعات االسمدة المستخرجة من البراز والزبل والعظم او الدم.

-18 سلخ جلود حيوانات.

ان قبول االحداث في احدى المصانع او المعامل بقصد التعليم او االعداد الفني ال يعتبر بمثابة 
استخدام، شرط ان يكون المصنع او المعمل قد استحصل من اجل ذلك على ترخيص من وزارة 

الصحة العامة.

ملحق رقم ٢

الصناعات التي يخضع استخدام االحداث فيها لتقديم

شهادة طبية

يحظر تشغيل االوالد ويخضع لترخيص تشغيل االحداث

في الصناعات واالشغال اآلتية وفقا الحكام المادتين

٢٢ و ٣٢ من قانون العمل

طبخ الدم   1-

طبخ العظام   2-

طبخ الصابون   3-

طبخ الشحم   4-

طبخ االسمدة   5-

كل عملية ذات عالقة بصنع الجلود   6-

صنع الغراء   7-

السيمنتو   8-

قطاف القطن ( العمل في محالت قطف االالت )  9-

صنع الزجاج   10-

صنع السكر   11-

كبس القطن   12-

الطباعة   13-

نسل الخرق وصناعتها   14-

صنع القنب والكتان والصوف.  15-

نقش وتقصيب الرخام وسائر الحجارة.  16-

حرفة النحاس   17-

صناعة التبغ   18-

غزل ونسيج وحياكة الحرير والقطن والكتان بواسطة االالت .  19-

اشغال البناء ويستثنى من ذلك االبنية في االرياف التي ال يتجاوز علوها االقصى   20-
ثمانية امتار.

تركيب الدهان والدهان اللميع.  21-

الحدادة.  22-

نقل المسافرين او البضائع على الطرق العادية والحديدية والنهرية وتعاطي نقل   23-
البضائع ضمن المستودعات والعنابر وعلى الجسور واالرصفة.

توضيحا لبعض التعابير الواردة في الجدولين رقم ١ و ٢ الملحقين بقانون العمل، تولت دائرة 
الترجمة في دار المنشورات الحقوقية ترجمة نص هذين الجدولين الى اللغة الفرنسية.

مرسوم رقم ٧٨٩٨ تاريخ ٢١٠٢/٩/٩٢    



ملحق رقم ١

يحظر تشغيل االوالد واالحداث والنساء في الصناعات

واالشغال اآلتية وفقا الحكام

المواد ٢٢ و ٣٢ و ٧٢

من قانون العمل

العمل تحت سطح االرض في المناجم والمقالع وكل عمل الستخراج الحجارة.  1-

العمل في االفران الصناعية المعدة لتذويب وتصفية وطبخ المنتوجات المعدنية.  2-

تفضيض المرايات بطريقة الزئبق.  3-

صنع المتفجرات ومعالجتها بااليدي.  4-

سبك الزجاج وتبريده في الفرن الخاص.  5-

لحام القطع المعدنية بتذويبها الجزئي.  6-

صنع الكحول وسائر المشروبات الكحولية.  7-

الدهان بطريقة الديكو.  8-

تقليب ومعالجة او تحويل الرماد المحتوي على رصاص واستخالص الفضة من   9-
الرصاص.

-10 تركيب مزيج اللحام او امزجة معدنية محتوية على اكثر من ٠١ بالمئة من الرصاص.

-11 صنع الليتارج والماسيكو وااللمنيوم والسيروز اورانج او سلفات او كربونات او سيليكيات 
الرصاص.

-12 عملية الميح ومعالجة بالطرطير في صنع الخزانات الكهربائية او اصالحها.

-13 تنظيف المعامل التي تجري فيها االعمال المنصوص عليها تحت االرقام ٩ و ٠١و ١١ 
و ٢١.

-14 قيادة االالت ذات المحركات اثناء دورانها.

-15 صنع االسفلت.

-16 اعمال الدباغة.

-17 العمل في مستودعات االسمدة المستخرجة من البراز والزبل والعظم او الدم.

-18 سلخ جلود حيوانات.

ان قبول االحداث في احدى المصانع او المعامل بقصد التعليم او االعداد الفني ال يعتبر بمثابة 
استخدام، شرط ان يكون المصنع او المعمل قد استحصل من اجل ذلك على ترخيص من وزارة 

الصحة العامة.

ملحق رقم ٢

الصناعات التي يخضع استخدام االحداث فيها لتقديم

شهادة طبية

يحظر تشغيل االوالد ويخضع لترخيص تشغيل االحداث

في الصناعات واالشغال اآلتية وفقا الحكام المادتين

٢٢ و ٣٢ من قانون العمل

طبخ الدم   1-

طبخ العظام   2-

طبخ الصابون   3-

طبخ الشحم   4-

طبخ االسمدة   5-

كل عملية ذات عالقة بصنع الجلود   6-

صنع الغراء   7-

السيمنتو   8-

قطاف القطن ( العمل في محالت قطف االالت )  9-

صنع الزجاج   10-

صنع السكر   11-

كبس القطن   12-

الطباعة   13-

نسل الخرق وصناعتها   14-

صنع القنب والكتان والصوف.  15-

نقش وتقصيب الرخام وسائر الحجارة.  16-

حرفة النحاس   17-

صناعة التبغ   18-

غزل ونسيج وحياكة الحرير والقطن والكتان بواسطة االالت .  19-

اشغال البناء ويستثنى من ذلك االبنية في االرياف التي ال يتجاوز علوها االقصى   20-
ثمانية امتار.

تركيب الدهان والدهان اللميع.  21-

الحدادة.  22-

نقل المسافرين او البضائع على الطرق العادية والحديدية والنهرية وتعاطي نقل   23-
البضائع ضمن المستودعات والعنابر وعلى الجسور واالرصفة.

توضيحا لبعض التعابير الواردة في الجدولين رقم ١ و ٢ الملحقين بقانون العمل، تولت دائرة 
الترجمة في دار المنشورات الحقوقية ترجمة نص هذين الجدولين الى اللغة الفرنسية.

مرسوم رقم ٧٨٩٨ تاريخ ٢١٠٢/٩/٩٢    



ملحق رقم ١

يحظر تشغيل االوالد واالحداث والنساء في الصناعات

واالشغال اآلتية وفقا الحكام

المواد ٢٢ و ٣٢ و ٧٢

من قانون العمل

العمل تحت سطح االرض في المناجم والمقالع وكل عمل الستخراج الحجارة.  1-

العمل في االفران الصناعية المعدة لتذويب وتصفية وطبخ المنتوجات المعدنية.  2-

تفضيض المرايات بطريقة الزئبق.  3-

صنع المتفجرات ومعالجتها بااليدي.  4-

سبك الزجاج وتبريده في الفرن الخاص.  5-

لحام القطع المعدنية بتذويبها الجزئي.  6-

صنع الكحول وسائر المشروبات الكحولية.  7-

الدهان بطريقة الديكو.  8-

تقليب ومعالجة او تحويل الرماد المحتوي على رصاص واستخالص الفضة من   9-
الرصاص.

-10 تركيب مزيج اللحام او امزجة معدنية محتوية على اكثر من ٠١ بالمئة من الرصاص.

-11 صنع الليتارج والماسيكو وااللمنيوم والسيروز اورانج او سلفات او كربونات او سيليكيات 
الرصاص.

-12 عملية الميح ومعالجة بالطرطير في صنع الخزانات الكهربائية او اصالحها.

-13 تنظيف المعامل التي تجري فيها االعمال المنصوص عليها تحت االرقام ٩ و ٠١و ١١ 
و ٢١.

-14 قيادة االالت ذات المحركات اثناء دورانها.

-15 صنع االسفلت.

-16 اعمال الدباغة.

-17 العمل في مستودعات االسمدة المستخرجة من البراز والزبل والعظم او الدم.

-18 سلخ جلود حيوانات.

ان قبول االحداث في احدى المصانع او المعامل بقصد التعليم او االعداد الفني ال يعتبر بمثابة 
استخدام، شرط ان يكون المصنع او المعمل قد استحصل من اجل ذلك على ترخيص من وزارة 

الصحة العامة.

ملحق رقم ٢

الصناعات التي يخضع استخدام االحداث فيها لتقديم

شهادة طبية

يحظر تشغيل االوالد ويخضع لترخيص تشغيل االحداث

في الصناعات واالشغال اآلتية وفقا الحكام المادتين

٢٢ و ٣٢ من قانون العمل

طبخ الدم   1-

طبخ العظام   2-

طبخ الصابون   3-

طبخ الشحم   4-

طبخ االسمدة   5-

كل عملية ذات عالقة بصنع الجلود   6-

صنع الغراء   7-

السيمنتو   8-

قطاف القطن ( العمل في محالت قطف االالت )  9-

صنع الزجاج   10-

صنع السكر   11-

كبس القطن   12-

الطباعة   13-

نسل الخرق وصناعتها   14-

صنع القنب والكتان والصوف.  15-

نقش وتقصيب الرخام وسائر الحجارة.  16-

حرفة النحاس   17-

صناعة التبغ   18-

غزل ونسيج وحياكة الحرير والقطن والكتان بواسطة االالت .  19-

اشغال البناء ويستثنى من ذلك االبنية في االرياف التي ال يتجاوز علوها االقصى   20-
ثمانية امتار.

تركيب الدهان والدهان اللميع.  21-

الحدادة.  22-

نقل المسافرين او البضائع على الطرق العادية والحديدية والنهرية وتعاطي نقل   23-
البضائع ضمن المستودعات والعنابر وعلى الجسور واالرصفة.

توضيحا لبعض التعابير الواردة في الجدولين رقم ١ و ٢ الملحقين بقانون العمل، تولت دائرة 
الترجمة في دار المنشورات الحقوقية ترجمة نص هذين الجدولين الى اللغة الفرنسية.

مرسوم رقم ٧٨٩٨ تاريخ ٢١٠٢/٩/٩٢    
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الباب الخامس

في العقوبات

Des pénalités

( المواد ٧٠١-٩٠١)

المادة ٧٠١ والمادة ٨٠١

الغــي نــص المادتيــن ٧٠١ و ٨٠١ بموجــب المــادة االولــى مــن قانــون ٢٦٩١/٩/٧١ واســتعيض عنهمــا 
بالمواد من ٢ الى ٦ من القانون المذكور والتالي نصها: 

قانون ٢٦٩١/٩/٧١

المادة ١
تلغى المادتان ٧٠١ و ٨٠١ من قانون العمل الصادر بتاريخ ٣٢ ايلول سنة ٦٤٩١ وتستبدل بالمواد التالية: 

المادة ٢

تاريــخ   ٣٧١ رقــم  القانــون  مــن   ٦٤ المــادة  بموجــب   ٢ المــادة  فــي  الــواردة  الغرامــات  قيمــة  عدلــت 
٠٠٠٢/٢/٤١ على الوجه التالي: 

كل مخالفــة ألحــكام هــذا القانــون وللمراســيم والقــرارات المتخــذة لتطبيقــه وتنفيــذه تحــال ال المحاكــم ذات 
االختصاص ويعاقب مرتكبها عن كل مخالفة لوحدها بغرامة تتراوح بين ٠٠٠٠٥٢ ليرة             و 
٠٠٠٠٠٥٢ ليــرة لبنانيــة وبالحبــس مــن شــهر الــى ثالثــة أشــهر او بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن وتضاعــف 

العقوبة عند التكرار خالل سنة واحدة.

اضيفــت الفقــرة التاليــة الــى نــص المــادة ٢ بموجــب المــادة االولــى مــن المرســوم رقــم ٦١٨٩ تاريــخ 
:٨٦٩١/٥/٤

ال يجــوز منــح االســباب المخففــة وال الحكــم بوقــف التنفيــذ فــي المخالفــة المرتكبــة مــن مخالــف ســبق انــذاره 
او انــذار مــن يقــوم مقامــه خطيــا بتصحيــح اوضاعــه ويحكــم فــي كل مخالفــة علــى حــدة تعــدد بتعــدد 

االجراء وال يجوز ادغام العقوبات.

المادة ٣
عدل نص المادة ٣ بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم ٦١٨٩ تاريخ ٨٦٩١/٥/٤ على الوجه التالي: 

ال يالحــق المخالــف امــام المحاكــم اذا دفــع خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تنظيــم محضــر الضبــط الحــد 
االدنــى للغرامــة المنصــوص عنهــا فــي المــادة ٢ مــن هــذا القانــون اال فــي حالــة تكــرار المخالفــة خــالل مــدة 

سنة.

المادة ٤
عــدل نــص المــادة ٤ بموجــب المــادة الثالثــة مــن المرســوم رقــم ٦١٨٩ تاريــخ ٨٦٩١/٥/٤ ثــم عدلــت قيمــة الغرامــات الــواردة 

في المادة ٤ بموجب المادة ٦٤ من القانون رقم ٣٧١ تاريخ ٠٠٠٢/٢/٤١ على الوجه التالي: 

اذا تعــرض احدهــم للموظــف المولــج بضبــط المخالفــة اثنــاء قيامــه بوظيفتــه او بســببها، او عرقــل اعمالــه، 
او منعــه مــن القيــام بهــا، يعاقــب باإلضافــة الــى االحــكام المنصــوص عنهــا بقانــون العقوبــات بغرامــة تتــراوح 
بيــن ٠٠٥ و ٠٠٠١ ليــرة لبنانيــة وبالحبــس مــن شــهر الــى ثالثــة اشــهر او بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن علــى 

ان ال تمنح االسباب المخففة وال وقف التنفيذ، وتضاعف العقوبة عند تكرار الجريمة.

المادة ٥

اذا امتنــع صاحــب المؤسســة عــن تنفيــذ تدابيــر الوقايــة والســالمة المفروضــة عليــه بموجــب االنــذار الموجــه 
مــن قبــل اللجنــة المختصــة يحــق للمديــر العــام لــوزارة العمــل ان يوقــف المؤسســة عــن العمــل مؤقتــا، لمــدة 

ال تتجاوز عشرة ايام على ان تدفع اجور االجراء والمستخدمين كملة خالل مدة التوقف عن العمل.

المادة ٦

تقــوم دائــرة تفتيــش العمــل بضبــط المخالفــات ألحــكام هــذا القانــون وللنصــوص التطبيقيــة المتعلقــة بــه، 
ويكون للمحاضر المنظمة القوة الثبوتية حتى يثبت العكس.

(الى هنا ينتهي قانون ٢٦٩١/٩/٧١ المتعلق بتعديل المادتين ٧٠١ و ٨٠١ من قانون العمل).

المادة ٩٠١

تعيــن فــي الحكــم المهلــة التــي يجــب ان تنفــذ خاللهــا اعمــال الســالمة والوقايــة الصحيــة واذا لــم تنفــذ هــذه 
االعمال ضمن المهلة المعينة فللمحكمة ان تقضى بإقفال المؤسسة.





الباب الخامس

في العقوبات

Des pénalités

( المواد ٧٠١-٩٠١)

المادة ٧٠١ والمادة ٨٠١

الغــي نــص المادتيــن ٧٠١ و ٨٠١ بموجــب المــادة االولــى مــن قانــون ٢٦٩١/٩/٧١ واســتعيض عنهمــا 
بالمواد من ٢ الى ٦ من القانون المذكور والتالي نصها: 

قانون ٢٦٩١/٩/٧١

المادة ١
تلغى المادتان ٧٠١ و ٨٠١ من قانون العمل الصادر بتاريخ ٣٢ ايلول سنة ٦٤٩١ وتستبدل بالمواد التالية: 

المادة ٢

تاريــخ   ٣٧١ رقــم  القانــون  مــن   ٦٤ المــادة  بموجــب   ٢ المــادة  فــي  الــواردة  الغرامــات  قيمــة  عدلــت 
٠٠٠٢/٢/٤١ على الوجه التالي: 

كل مخالفــة ألحــكام هــذا القانــون وللمراســيم والقــرارات المتخــذة لتطبيقــه وتنفيــذه تحــال ال المحاكــم ذات 
االختصاص ويعاقب مرتكبها عن كل مخالفة لوحدها بغرامة تتراوح بين ٠٠٠٠٥٢ ليرة             و 
٠٠٠٠٠٥٢ ليــرة لبنانيــة وبالحبــس مــن شــهر الــى ثالثــة أشــهر او بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن وتضاعــف 

العقوبة عند التكرار خالل سنة واحدة.

اضيفــت الفقــرة التاليــة الــى نــص المــادة ٢ بموجــب المــادة االولــى مــن المرســوم رقــم ٦١٨٩ تاريــخ 
:٨٦٩١/٥/٤

ال يجــوز منــح االســباب المخففــة وال الحكــم بوقــف التنفيــذ فــي المخالفــة المرتكبــة مــن مخالــف ســبق انــذاره 
او انــذار مــن يقــوم مقامــه خطيــا بتصحيــح اوضاعــه ويحكــم فــي كل مخالفــة علــى حــدة تعــدد بتعــدد 

االجراء وال يجوز ادغام العقوبات.

المادة ٣
عدل نص المادة ٣ بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم ٦١٨٩ تاريخ ٨٦٩١/٥/٤ على الوجه التالي: 

ال يالحــق المخالــف امــام المحاكــم اذا دفــع خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تنظيــم محضــر الضبــط الحــد 
االدنــى للغرامــة المنصــوص عنهــا فــي المــادة ٢ مــن هــذا القانــون اال فــي حالــة تكــرار المخالفــة خــالل مــدة 

سنة.

المادة ٤
عــدل نــص المــادة ٤ بموجــب المــادة الثالثــة مــن المرســوم رقــم ٦١٨٩ تاريــخ ٨٦٩١/٥/٤ ثــم عدلــت قيمــة الغرامــات الــواردة 

في المادة ٤ بموجب المادة ٦٤ من القانون رقم ٣٧١ تاريخ ٠٠٠٢/٢/٤١ على الوجه التالي: 

اذا تعــرض احدهــم للموظــف المولــج بضبــط المخالفــة اثنــاء قيامــه بوظيفتــه او بســببها، او عرقــل اعمالــه، 
او منعــه مــن القيــام بهــا، يعاقــب باإلضافــة الــى االحــكام المنصــوص عنهــا بقانــون العقوبــات بغرامــة تتــراوح 
بيــن ٠٠٥ و ٠٠٠١ ليــرة لبنانيــة وبالحبــس مــن شــهر الــى ثالثــة اشــهر او بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن علــى 

ان ال تمنح االسباب المخففة وال وقف التنفيذ، وتضاعف العقوبة عند تكرار الجريمة.

المادة ٥

اذا امتنــع صاحــب المؤسســة عــن تنفيــذ تدابيــر الوقايــة والســالمة المفروضــة عليــه بموجــب االنــذار الموجــه 
مــن قبــل اللجنــة المختصــة يحــق للمديــر العــام لــوزارة العمــل ان يوقــف المؤسســة عــن العمــل مؤقتــا، لمــدة 

ال تتجاوز عشرة ايام على ان تدفع اجور االجراء والمستخدمين كملة خالل مدة التوقف عن العمل.

المادة ٦

تقــوم دائــرة تفتيــش العمــل بضبــط المخالفــات ألحــكام هــذا القانــون وللنصــوص التطبيقيــة المتعلقــة بــه، 
ويكون للمحاضر المنظمة القوة الثبوتية حتى يثبت العكس.

(الى هنا ينتهي قانون ٢٦٩١/٩/٧١ المتعلق بتعديل المادتين ٧٠١ و ٨٠١ من قانون العمل).

المادة ٩٠١

تعيــن فــي الحكــم المهلــة التــي يجــب ان تنفــذ خاللهــا اعمــال الســالمة والوقايــة الصحيــة واذا لــم تنفــذ هــذه 
االعمال ضمن المهلة المعينة فللمحكمة ان تقضى بإقفال المؤسسة.


