تشكيل لجنة وطنية لمكافحة
عمل األطفال في لبنان
المرسوم رقم  5137تاريخ  1تشرين األول 2010
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مر�سوم رقم 5137

تعديل املر�سوم رقم  15959تاريخ 2005/12/19
(ت�شكيل جلنة وطنية ملكافحة عمل الأطفال)

	�إن رئي�س اجلمهورية
بناء على الد�ستور
بناء على القانون ال�صادر بتاريخ  1946/9/23وتعديالته (قانون العمل)،
بناء على القانون رقم 335تاريخ ( 2001/8/2الإجازة للحكومة الت�صديق على �إتفاقية العمل الدولية رقم
 182ب�ش�أن حظر �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للق�ضاء عليها للعام ،)1999
بناء على القانون رقم  400تاريخ ( 2002/6/5الإجازة للحكومة الإن�ضمام اىل �إتفاقية العمل الدولية رقم
 138ب�ش�أن احلد الأدنى لل�سن ،)1973
بناء على املر�سوم رقم  8352تاريخ  1961/12/30وتعديالته (تنظيم وزارة العمل)،
بناء على املر�سوم رقم  15959تاريخ ( 2005/12/19ت�شكيل جلنة وطنية ملكافحة عمل الأطفال)،
بناء على �إقرتاح وزير العمل،
وبعد �إ�ستطالع ر�أي هيئة جمل�س اخلدمة املدنية بكتابها رقم  2196تازيخ ،2009/6/20
وبعد �إ�ست�شارة جمل�س �شورى الدولة (الر�أي رقم  2010 - 2009/176تاريخ ،)2010/4/15
وبعد موافقة جمل�س الوزراء بتاريخ ،2010/5/20
ير�سم ما ي�أتي:
املادة الأوىل:

يلغى املر�سوم رقم  15959تاريخ  2005/12/19املتع ّلق بت�شكيل جلنة وطنية ملكافحة عمل
الأطفال وي�ستبدل بالن�صو�ص التالية:

املادة الثانية :تن�ش�أ جلنة وطنية يف وزارة العمل ملكافحة عمل الأطفال مهمتها �إعداد ومتابعة تنفيذ
الربامج واخلطط وامل�شاريع الهادفة ملكافحة عمل الأطفال بالتن�سيق مع منظمة العمل
الدولية والربنامج الدويل للق�ضاء على عمل الأطفال «�آبيك» املعني مبكافحة عمل الأطفال
ومع �سائر املنظمات الدولية والعربية املخت�صة والهيئات واللجان الأهلية الوطنية
والوزارات والإدارات املعنية بذلك.
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املادة الثالثة:

ت�شكل اللجنة الوطنية ملكافحة عمل الأطفال على الوجه التايل:
وزير العمل
مدير عام وزارة العمل
ممثل عن امل�ؤ�س�سة الوطنية للإ�ستخدام
ممثل عن ال�صندوق الوطني لل�ضمان الإجتماعي
ممثل عن وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية
ممثل عن وزارة ال�صحة العامة
ممثل عن وزارة العدل
ممثل عن وزارة الزراعة
ممثل عن وزارة الرتبية والتعليم العايل
ممثل عن وزارة الداخلية والبلديات  -املديرية العامة -
لقوى الأمن الداخلي
ممثل عن الإحتاد العمايل العام
ممثل عن جمعية ال�صناعيني
ثالثة �أع�ضاء من الهيئات الأهلية التي تعنى ب�ش�ؤون
الأطفال يتم �إختيارهم من قبل وزير العمل
ع�ضوان من وزارة العمل على �أن يك ّلف �أحدهما مبهام املقرر.

رئي�س ًا
نائب ًا للرئي�س
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا

املادة الرابعة :ميكن لكل من رئي�س اللجنة �أو نائبه اال�ستعانة باملنظمات الدولية والعربية التي ترعى
وتعنى مبكافحة عمل االطفال.
املادة اخلام�سة :ت�صدر بقرار من وزير العمل �أ�سماء الأع�ضاء املنتدبني اىل ع�ضوية اللجنة بناء على
	�إقرتاح مدير عام وزارة العمل وذلك �إ�ستناد ًا اىل الكتب املوجهة من الإدارات واجلمعيات
والإحتادات املعنية بهذا اخل�صو�ص.
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املادة ال�ساد�سة :جتتمع اللجنة مرة واحدة يف ال�شهر على الأقل.
املادة ال�سابعة :ت�ضع اللجنة نظام ًا داخلي ًا لإجتماعاتها.
املادة الثامنة :ت�صدر اللجنة تقرير ًا �سنوي ًا ت�ضمنه نتيجة �أعمالها و�إقرتاحاتها وترفعه يف �آخر �شهر �أ ّيار
من كل �سنة �إىل جمل�س الوزراء بوا�سطة وزير العمل لإتخاذ القرارات الالزمة ب�ش�أنها.
املادة التا�سعة :ين�شر هذا املر�سوم ويبلغ حيث تدعو احلاجة.
		
�صدر عن رئي�س اجلمهورية
الإم�ضاء :مي�شال �سليمان

بعبدا يف  1ت�شرين االول 2010

رئي�س جمل�س الوزراء
الإم�ضاء� :سعد الدين احلريري
		
وزير املالية
الإم�ضاء :ريا حفار

وزير ال�ش�ؤون الإجتماعية
الإم�ضاء� :سليم ال�صايغ

وزير ال�صحة العامة
الإم�ضاء :حممد جواد خليفة

		
وزير العدل
الإم�ضاء� :إبراهيم جنار

وزير الزراعة
الإم�ضاء :ح�سني احلاج ح�سن

وزير الرتبية والتعليم العايل
الإم�ضاء :ح�سن منيمنة

وزير الداخلية والبلديات
الإم�ضاء :زياد بارود

وزير العمل
الإم�ضاء :بطر�س حرب

وزير ال�صناعة
الإم�ضاء� :إبراهام دده يان
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