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قانون معدل رقم  48لسنة 0228
قانون معدل لقانون العمل
المادة ((7
ٌسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العمل لسنة  )8003وٌقرأ مع القانون رقم  3لسنة  6441المشار إلٌه
فٌما ٌلً بالقانون األصلً وما طرأ علٌه من تعدٌل قانونا واحدا وٌعمل به من تارٌخ نشره فً الجرٌدة
الرسمٌة.
المادة ((0
تعدل المادة  8من القانون األصلً بإضافة التعرٌف التالً إلى آخرها:
اللجنة الثالثٌة :اللجنة الثالثٌة لشإون العمل المشكلة بمقتضى أحكام المادة ( (34من هذا القانون.
المادة ((7
ٌلغى نص المادة  4من القانون األصلً وٌستعاض عنه بالنص التالً:
المادة :4
أ  .مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ،تطبق أحكام هذا القانون على جمٌع العمال وأصحاب
العمل باستثناء الموظفٌن العامٌن وموظفً البلدٌات.
ب .تحدد األحكام التً ٌخضع إلٌها عمال الزراعة والعاملون فً المنازل وطهاتها وبستانٌٌها ومن فً
حكمهم بمقتضى نظام ٌصدر لهذه الغاٌة على أن ٌتضمن هذا النظام تنظٌم عقود عملهم وأوقات العمل
والراحة والتفتٌش وأي أمور أخرى تتعلق باستخدامهم.
المادة ((4
ٌعدل البند ( )6من الفقرة (ج) من المادة  68من القانون األصلً بإلغاء عبارة (المستثنٌٌن من أحكام هذا
القانون بموجب الفقرتٌن (ج) و(د) من المادة ( (4منه) الواردة فٌه واإلستعاضة عنها بعبارة (الخاضعٌن
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ألحكام الفقرة (ب) من المادة ( )4من هذا القانون).
المادة ((5
تعدل المادة  84من القانون األصلً على النحو التالً:
أوال :بإضافة عبارة (أو بؤي شكل من أشكال اإلعتداء الجنسً المعاقب علٌه بموجب أحكام التشرٌعات
النافذة المفعول) إلى آخر الفقرة (و) منها.
ثانٌا :باعتبار ما ورد فٌها الفقرة (أ) وإعادة ترقٌم الفقرات من (أ) إلى (ز) الواردة فٌها لتصبح البنود من
( )6إلى ( )2على التوالً.
ثالثا :بإضافة الفقرة (ب) إلٌها بالنص التالً:
ب .إذا تبٌن للوزٌر وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من ٌمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من
أشكال اإلعتداء الجنسً على العاملٌن المستخدمٌن لدٌه ،فله أن ٌقرر إغالق المإسسة للمدة التً ٌراها
مناسبة ،وذلك مع مراعاة أحكام أي تشرٌعات أخرى نافذة المفعول.
المادة ((6
ٌلغى نص المادة  34من القانون االصلً وٌستعاض عنه بالنص التالً :
المادة :34
أ  .تشكل فً الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الثالثٌة لشإون العمل) برئاسة الوزٌر وعضوٌة ممثلٌن عن
الوزارة والعمال وأصحاب العمل بالتساوي فٌما بٌنهم وتحدد األحكام واإلجراءات المتعلقة بكٌفٌة تشكٌل
اللجنة الثالثٌة وعملها ومهامها وعقد اجتماعاتها وتحدٌد عدد أعضائها وكٌفٌة تعٌٌنهم ومكافآتهم وسائر
األمور المتعلقة بهم بمقتضى نظام ٌصدر لهذه الغاٌة.
ب .تتولى اللجنة الثالثٌة المهام الموكولة إلٌها فً هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه إضافة إلى
المهام االستشارٌة التالٌة:
 .6إبداء الرأي فً الشإون الخاصة بشروط العمل وظروفه.
 .8دراسة وتقٌٌم المسائل المتعلقة بمعاٌٌر العمل العربٌة والدولٌة.
 .4إجراء الدراسة حول مدى انسجام سٌاسات وتشرٌعات العمل مع احتٌاجات التنمٌة اإلجتماعٌة
واإلقتصادٌة ومعاٌٌر العمل الدولٌة.
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 .3مناقشة النزاعات العمالٌة.
ج. 6.للجنة الثالثٌة أن تقوم بعد إجراء الدراسة المناسبة برفع توصٌة إلى الوزٌر بتوسٌع نطاق أي عقد
عمل جماعً مضى على تنفٌذه مدة ال تقل عن شهرٌن لٌسري بجمٌع شروطه على أصحاب العمل
والعمال فً قطاع معٌن أو على فئة منهم فً جمٌع المناطق أو فً منطقة معٌنة.
ٌ .8نشر القرار الذي ٌصدره الوزٌر بالموافقة بشؤن التوصٌة المنصوص علٌها فً البند ( )6من هذه
الفقرة فً الجرٌدة الرسمٌة.
المادة ((7
ٌلغى نص المادة  22من القانون األصلً وٌستعاض عنه بالنص التالً:
المادة :22
أ ٌ .عاقب صاحب العمل أو مدٌر المإسسة فً حالة ارتكابه أي مخالفة ألي حكم من أحكام هذا الفصل
أو أي نظام أو قرار صادر بمقتضاه بغرامة ال تقل عن ( )400ثالثمائة دٌنار وال تزٌد على ()000
خمسمائة دٌنار ،وال ٌجوز للمحكمة تخفٌض العقوبة عن حدها األدنى أو األخذ باألسباب المخففة
التقدٌرٌة.
ب .إضافة إلى أي عقوبة ورد النص علٌها فً التشرٌعات النافذة ٌعاقب صاحب العمل عن أي مخالفة
ٌرتكبها باستخدام أي عامل بصورة جبرٌة أو تحت التهدٌد أو باإلحتٌال أو باإلكراه بما فً ذلك حجز
وثٌقة سفره بغرامة ال تقل عن ( )000خمسمائة دٌنار وال تزٌد على ( )6000الف دٌنار ،وٌعاقب
بالعقوبة ذاتها الشرٌك والمحرض والمتدخل فً هذا اإلستخدام.
ج .تضاعف الغرامات المنصوص علٌها فً الفقرتٌن (أ) و(ب) من هذه المادة فً حالة التكرار.
60/2/8003
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