تٌظين وزارة العول
هرسىم رقن 2538
صادر في  03كانون األول1961

معدل بموجب:
المرسوم رقم  44131تاريخ09/09/1964
والمرسوم رقم  2636تاريخ 4640/60/60
والمرسوم االشتراعي رقم  424تاريخ 4650/66/43
والمرسوم رقم  0646تاريخ24/08/1993
والمرسوم رقم  2463تاريخ 4661/61/04
والمرسوم رقم  6348تاريخ 4662/60/46
المرسوم رقم  4666تاريخ 0660/3/4

والمرسوم رقم  40405تاريخ 0661/5/01
والمرسوم رقم  40022تاريخ 0661/5/04
الغي ضمنا
المرسوم رقم  0532تاريخ  16/12/1959بكاممه.

ان رئيس الجميورية المبنانية،
بناء عمى الدستور المبناني،
بناء عمى المرسوم االشتراعي رقم  111تاريخ 12/6/1959المتعمق بتنظيم االدارات العامة،
بناء عمى المرسوم االشتراعي رقم  111تاريخ 12/6/1959المتعمق بنظام الموظفين،
بناء عمى المرسوم االشتراعي رقم  115تاريخ 12/6/1959المتعمق بالتنظيم االداري،
بناء عمى المرسوم االشتراعي رقم  114تاريخ 12/6/1959المتعمق باحداث مصمحة االنعاش االجتماعي،
بناء عمى قانون  8شباط سنة  1651المتعمق باجازة الحكومة تعديل مالكات االدارات العامة،
بناء عمى قانون العمل الصادر بتاريخ 12ايمول سنة ،1635
بناء عمى اقتراح وزير العمل،
يرسم ما يأتي:
المادة االولى
يعدل المرسوم رقم  1854تاريخ  15كانون االول سنة  1646المتعمق بتنظيم و ازرة العمل والشؤون
االجتماعية كما يمي :

المادة2
تعنى و ازرة العمل بجميع قضايا العمل ،وتتولى االعداد والتنسيق والتنفيذ في حقول التشريع العمالي
والنقابي واالجتماعي ،وتمارس الوصاية عمى مصمحة االنعاش االجتماعي . 

المادة3
تتالف و ازرة العمل من مديرية عامة تضم:
االدارة المركزية.الدوائر االقميمية .الباب االول
الذوائر الوركسيت

المادة4
تتألف االدارة المركزية من:
الديوان.مصمحة العمل والعالقات المينية.مصمحة القوى العاممة والشؤون االجتماعية.دائرة المشاريع والبرامج  .الذيىاى

المادة5
يتولى ديوان المديرية العامة لو ازرة العمل الصالحيات والميام التي تنيطيا بو القوانين واالنظمة ،ويتولى
باالضافة الى ذلك جمع االحصاءات العمالية واالجتماعية وتأمين االبحاث والعالقات الدولية .

المادة 6
يمحق بالديوان:
أ  -قسم االحصاء.
ب  -قسم الموظفين والمحاسبة.
الغي القسم ج من المادة  3بموجب المادة االولى من المرسوم رقم  6348تاريخ  4662/0/46واستعيض عنه بالقسمين
التاليين:

ج  -قسم العالقات الخارجية.
د  -قسم الشؤون القانونية والوصاية .
قسن االحصاء

المادة7
يتولى قسم االحصاء:
جمع المعمومات العمالية واالجتماعية واحصاءات العمل من المؤسسات الخاصة ومن مختمف وحداتو ازرة العمل والشؤون االجتماعية ومصمحة االنعاش االجتماعي والبمديات.
القيام بدرس ىذه المعمومات واجراء التحاليل االحصائية لتحديد المشاكل االجتماعية العمالية والنقابيةواقتراح الحمول المناسبة بشأنيا بالتعاون مع المصمحتين المختصتين.

نشر االحصاءات واالبحاث والدروس االحصائية بالتعاون مع مصمحة االحصاء المركزي  .قسن الوىظفيي والوحاسبت

المادة8
يتولى قسم الموظفين  والمحاسبة اعمال المحاسبة وشؤون الموظفين والموازم وفقا الحكام القوانين
واالنظمة المرعية االجراء .
اضيفت الفقرة التالي نصها الى المادة  5بموجب المادة االولى من المرسوم رقم  4666تاريخ :0660/3/4

تنظم جداول بدل تعويض البطالة العائدة لممعوقين القادرين عمى العمل بناء عمى الموائح االسمية التي
تنظميا دائرة حماية العائمة والجمعيات والدوائر االقميمية في المحافظات .
قسن الذروش والقضايا والىصايت االداريت
والعالقاث الخارجيت

المادة9
الغي نص المادة  6بموجب المادة  0من المرسوم رقم  3015تاريخ  4662/0/46واستعيض عنه بالنص التالي:

قسم العالقات الخارجية:
مع مراعاة احكام القوانين واالنظمة النافذة ،يتولى ىذا القسم الميام التالية :
تأمين ارتباط الو ازرة مع الييئات العربية واالقميمية والدولية واعداد وسائل االشتراك في اجتماعات ىذهالييئات.
اعداد ومتابعة تنفيذ مشاريع التعاون التي مع المنظمات الدولية واالقميمية والعربية بالتعاون مع الدوائرالمختصة.
التحضير الجتماعات منظمة العمل الدولية والييئات االخرى المرتبطة بيا والجتماعات المنظمات الدوليةواالقميمية والعربية االخرى ذات العالقة بميام و ازرة العمل.
دراسة اتفاقيات وتوصيات العمل العربية والدولية وتمك الصادرة عن سائر المنظمات ذات العالقة بميامو ازرة العمل.
قسم الشؤون القانونية والوصاية:
يتولى ىذا القسم الميام التالية:
درس التقارير الدورية الصادرة عن مصمحة العمل والعالقات المينية ومصمحة القوى العاممة بشأناحكام قانون العمل المبناني وابداء الرأي لجية تعديل ما يقتضي تعديمو من ىذه االحكاموفقا لمتوصيات
المستجدة.
تأمين االعمال المرتبطة بممارسة وصاية و ازرة العمل عمى المؤسسات العامة الخاضعة لوصايتيا.االىتمام بالدعاوى وابداء الرأي في عقود المصالحة.وضع نصوص االتفاقيات في صيغتيا القانونية.تقديم المشورة القانونية لمختمف وحدات الو ازرة.-درس لوائح ميام ومراحل ميام كل موظف والموضوعة من قبل مصالح الو ازرة من جية ومطابقتيا عمى

النصوص القانونية ووضعيا بالصيغة النيائية باالتفاق مع ىذه المصالح قبل احالتيا الى ادارة التفتيش
المركزي .
انجاز الدراسات المقارنة بين واقع التشريع المبناني ومستجدات االتفاقيات والتوصيات االقميمية والدولية .هصلحت العول والعالقاث الوهٌيت

المادة10
تتولى مصمحة العمل والعالقات المينية:
تحضير واعداد مشاريع القوانين واالنظمة المتعمقة بالعمل وشؤون النقابات التي تفرضيا التطوراتاالجتماعية بالتعاون مع قسم الدروس والقضايا.
استخراج الميام من النصوص ووضع مراحميا واالصول الواجب اتباعيا فييا باالشتراك مع الوحداتالمركزية التابعة ليا وبالتعاون مع مختمف المصالح المركزية في الو ازرة خاصة قسم الدروس والقضايا.
اقتراح توزيع ىذه الميام عمى الموظفين العائدة ليم وفقا الحكام البند  1من المادة  3من المرسوماالشتراعي رقم  111تاريخ12/6/1959.
تنسيق ومراقبة وتفتيش اعمال الوحدات المركزية التابعة ليا ومراقبة وتفتيش االعمال التنفيذية بالوحداتاالقميمية.
تمقي موازنات الوحدات التابعة ليا وتوحيدىا مع موازنتيا وتنسيقيا ورفعيا الى المحاسبة في الموعدالمحدد لذلك.
تمقي التقارير االحصائية عن مدى نشاط الوحدات التابعة ليا ووضع تقرير احصائي سنوي بنشاط جميعىذه الوحدات واقتراح الحمول المناسبة بشأنيا بالتعاون مع قسم االحصاء.
القيام باعداد تدريب لرفع مستوى معارف الموظفين التابعين لممصمحة وذلك بتنظيم حمقات دراسية دوريةنظرية وعممية مختصرة في حقمي العمل والعالقات المينية.
القيام بالدراسات واالبحاث المتعمقة بمكتب العمل الدولي باالشت ارك مع الدوائر التابعة ليا ومع قسمالعالقات الدولية.
مراقبة تطبيق شرعة العمل وفقا لمقوانين واالنظمة المتعمقة بيا.السعي لحل خالفات العمل الخاصة والجماعية منيا عن طريق التوسط والتسوية.-تأمين التفتيش والوقاية .

المادة11
تتألف مصمحة العمل والعالقات المينية من:
دائرة العالقات المينية والنقابات.دائرة تفتيش العمل والوقاية والسالمة.-دائرة التحقيق وقضايا العمل .

المادة12
تتألف دائرة العالقات المينية والنقابات من قسمين:
قسم النقابات.-قسم العالقات المينية .

المادة13
يتولى قسم النقابات:
تطبيق القوانين واالنظمة المتعمقة بالييئات النقابية ومراقبة نشاطيا بصورة دائمة.مساعدة الييئات النقابية عمى رفع مستواىا اداريا ومعنويا وعمى تنمية الضمير الميني والثقافي بيناعضائيا وعمى تنظيم الخدمات االجتماعية في اوساطيا.
العمل عمى توثيق قوى التعاون بين الييئات النقابية لالجراء وارباب العمل.-درس طمبات انشاء النقابات واالتحادات النقابية وانظمتيا الداخمية .

المادة14
يتولى قسم العالقات المينية:
تنظيم عالقات العمل االقتصادية واالجتماعية.درس االنظمة الداخمية لممؤسسات والعقود الجماعية.تأمين االبحاث والدراسات المتعمقة بمكتب العمل الدولي.-التوسط والتسوية في خالفات العمل الجماعية .

المادة15
تتولى دائرة تفتيش العمل والوقاية والسالمة:
تمقي تقارير التفتيش من مفتشي العمل في الدوائر المركزية واالقاليم.جمع االحصاءات الواردة في تقارير مفتشي العمل وايداعيا قسم االحصاء.الترخيص باستعمال اآلالت في المؤسسات والمصانع ضمن مدينة بيروت وفقا لالنظمة المتعمقة بيا.درس اسباب االمراض المينية وطوارئ العمل ووسائل الوقاية منيا.تمثيل الو ازرة لدى المجمس الصحي في محافظة بيروت.جمع ونشر المعمومات والبيانات المصورة والتصاميم التي من شأنيا توجيو وتثقيف وتدريب اصحابالعالقة عمى طرق الوقاية والسالمة في العمل بالتعاون مع الدوائر المختصة في و ازرة الصحة العامة .

المادة16
يتولى مفتشو العمل والمفتشون المساعدون:
-السير عمى تطبيق القوانين واالنظمة المتعمقة بالعمل ووقاية العمال وسالمتيم وذلك باجراء التفتيش

الدوري عمى المؤسسات والمصانع في مدينة بيروت.
توجيو االنذارات وتنظيم محاضر الضبط بالمخافات عند االقتضاء.العمل عمى تحسين العالقات بين ارباب العمل واالجراء.-ابداء النصح واالرشاد لتأمين السالمة والوقاية في العمل بجميع الوسائل المتوفرة .

المادة17
تتولى دائرة التحقيق وقضايا العمل:
التحقيق في الخالفات الفردية التي تكون موضوع شكوى بين ارباب العمل واالجراء والسعي الى انيائيابتسوية حبية.
التحقيق في الدعاوى المحالة من مجمس العمل التحكيمي  في بيروت واجراء المقتضى بشأنيا.تأمين تمثيل مفوض الحكومة لدى المجالس التحكيمية.تأمين جميع االعمال القممية والتبميغات .هصلحت القىي العاهلت والشؤوى االجتواعيت

المادة18
تتولى مصمحة القوى العاممة والشؤون االجتماعية:
تحضير واعداد مشاريع القوانين المتعمقة بشؤون القوى العاممة واالستخدام وعمل االجانب والتدريبالميني والمجتمع المبناني التي تفرضيا التطورات االجتماعية لحماية اليد العاممة الوطنية واالعداد الميني،
وحماية العائمة ورعاية االحداث وتنظيم االسكان والتعاونيات وانعاش القرية.
االشراف عمى الييئات والجمعيات والمؤسسات التي تعمل في الحقل االجتماعي والخيري والسعي لتحقيقالضمان الجماعي وذلك بالتعاون مع االدارات المختصة.
استخراج الميام من النصوص ووضع مراحميا واالصول الواجب اتباعيا فييا باالشتراك مع الوحداتالمركزية التابعة ليا وبالتعاون مع مختمف المصالح المركزية في الو ازرة وخاصة قسم الدروس والقضايا.
اقتراح توزيع ىذه الميام عمى الموظفين العائدة ليم وفقا الحكام البند  1من المادة  3من المرسوماالشتراعي رقم  111تاريخ12/6/1959.
تنسيق ومراقبة وتفتيش اعمال الوحدات المركزية التابعة ليا ومراقبة وتفتيش االعمال التنفيذية بالوحداتاالقميمية.
تمقي موازنات الوحدات التابعة ليا وتوحيدىا مع ميزانيتيا وتنسيقيا ورفعيا الى المحاسبة في الموعدالمحدد لذلك.
تمقي التقارير االحصائية عن مدى نشاط الوحدات التابعة ليا ووضع تقرير احصائي سنوي بنشاط جميعىذه الوحدات.
القيام باعداد تدريب لرفع مستوى معارف الموظفين التابعين ليا وذلك بتنظيم حمقات دراسية دورية نظريةوعممية مختصرة في حقل الشؤون االجتماعية والقوى العاممة .

المادة19
تتألف مصمحة القوى العاممة  والشؤون االجتماعية من:
دائرة مراقبة عمل االجانب.دائرة االستخدام.دائرة التدريب الميني.دائرة حماية العائمة والجمعيات.دائرة حماية االحداث .دائرة هراقبت عول االجاًة

المادة20
تتولى دائرة مراقبة عمل االجانب:
درس وتحضير طمبات االجانب لمحصول عمى اجازات عمل وابالغ االمن العام الق اررات المتخذة بشأنيا.االشراف عمى استخدام وعمل االجانب وتطبيق القوانين واالنظمة المتعمقة بيا بالتعاون مع دائرة تفتيشالعمل.
استطالع راي االدارات العامة والييئات والمؤسسات ذات العالقة عند االقتضاء بشأن طمبات الحصولعمى اجازة عمل.
العمل عمى حماية اليد العاممة المبنانية باعطائيا االفضمية في العمل .دائرة االستخذام

المادة21
تتولى دائرة االستخدام:
االشراف عمى مكاتب االستخدام العامة ومراقبة مكاتب االستخدام الخاصة.تمقي طمبات االستخدام وعروض العمل وتأمين االتصاالت الالزمة لتمبية الطمبات.تسجيل االجراء  العاممين في المؤسسات وعند اصحاب العمل واعطاء دفاتر استخدام وفقا لمقوانينواالنظمة المرعية بالتعاون مع قسم التفتيش والوقاية.
درس طمبات شيادة العمل واعطائيا وفقا لالنظمة المرعية االجراء .دائرة التذرية الوهٌي

المادة22
تتولى دائرة التدريب الميني:
تسجيل عقود التدريب وتصديقيا ومراقبة تنفيذىا.االشراف عمى مراكز التدريب الميني التي تنشئيا و ازرة العمل والشؤون االجتماعية او تساعدىا ماديا اوالتابعة ليا.
-اعداد الدراسات الالزمة لحاجة العمل لمتدريب الميني وتنظيم عقود التدريب وصيغتيا واالمتحانات

النيائية واعطاء شيادة االىمية لممتدربين عمى ان تحدد االصول الواجب اتباعيا بقرار من وزير العمل
والشؤون االجتماعية .
دائرة حوايت العائلت والجوعياث

المادة23
تتولى دائرة حماية العائمة والجمعيات:
بث االرشاد االجتماعي بشتى وسائل الدعاية والنشر.توفير مواد المجمة االجتماعية التي تصدرىا الو ازرة.تأمين مساعدة اوالد الموظفين الذين قضوا في الخدمة.زيارة السجون وتقديم االرشاد االجتماعي لممسجونين ووضع تقارير حول وضعيتيم والتدابير الالزمةلتحسين اوضاعيم االجتماعية.
السعي بالتعاون مع دائرة االستخدام لتشغيل السجناء بعد انتياء مدة محكوميتيم في المؤسساتاالجتماعية.
مراقبة االفالم السينمائية بالتعاون مع االدارات المختصة.دراسة انظمة الجمعيات والمؤسسات االجتماعية والخيرية والرياضية وابداء الرأي بيا.االشراف عمى انشاء الييئات والجمعيات والمؤسسات االجتماعية والخيرية والرياضية ومراقبة اعماليالمتحقق من تقيدىا بأىدافيا واالصول المحددة ليا.
اضيفت الى المادة  00الفقرتين التاليتين بموجب المادة االولى من المرسوم رقم  2636تاريخ :4640/0/0

 تأمين تأىيل المعاقين مينيا في المصنع ،بالتعاون مع المؤسسات واالدارات المختصة.السعي اليجاد عمل لممعاقين بالتعاون مع دائرة االستخدام.اضيفت الفقرات التالي نصها الى المادة  00بموجب المادة  0من المرسوم رقم  4666تاريخ :0660/3/4

 تمقي ودراسة طمبات المعوقين القادرين عمى العمل بالتنسيق مع االجيزة المختصة في الو ازرة وفي و ازرةالشؤون االجتماعية لمحصول عمى بدل تعويض البطالة في نطاق محافظة بيروت.
اعداد الموائح االسمية لممعوقين الذين استوفوا شروط الحصول عمى تعويض البطالة بناء الحكامالقانون  112تاريخ .1222/4/16
 اعداد الموائح االسمية باصحاب العمل الذين لم ينفذوا احكام القانون رقم 220/2000بناء عمى افاداتالصندوق الوطني لمضمان االجتماعي واستيفاء المبالغ المتوجبة عمييم .
دائرة حوايتاالحذاث

المادة24
تتولى دائرة حماية االحداث:
وضع دراسات عن فئات االحداث المنحرفين وطريقة اصالحيا.السير عمى مراقبة سموك االحداث بالتعاون مع اقسام قوى االمن الداخمي المختصة.-االشراف عمى معيد اصالح االحداث المنحرفين وتنفيذ القوانين واالنظمة المتعمقة بو.

الباب الثاًي
الذوائر االقليويت

المادة25
تتألف الدوائر االقميمية من دائرة عمل في كل من محافظات   :جبل لبنان  -لبنان الشمالي  -لبنان
الجنوبي  -البقاع .

المادة26
تتولى دوائر العمل في المحافظات الصالحيات والميام التنفيذية المتعمقة بشرعة العمل والقوانين واالنظمة
االجتماعية ومنيا:
تمقي االحصاءات العمالية واالجتماعية من مختمف البمديات والمؤسسات.العمل عمى توثيق عرى التعاون بين الييئات النقابية لالجراء وارباب العمل.الترخيص باستعمال اآلالت في المؤسسات والمصانع في المحافظة وفقا لالنظمة المتعمقة بيا.تمثيل الو ازرة لدى المجمس الصحي في المحافظة.السير عمى تطبيق القوانين واالنظمة المتعمقة بالعمل ووقاية العمال وذلك باجراء التفتيش  الدوري عمىالمؤسسات والمصانع.
توجيو االنذارات وتنظيم محاضر الضبط بالمخالفات عند االقتضاء.العمل عمى تحسين العالقات بين ارباب العمل واالجراء.ابداء النصح واالرشاد لتأمين السالمة والوقاية في العمل بجميع الوسائل المتوفرة.التحقيق في الخالفات الفردية التي تكون موضوع شكوى بين ارباب العمل واالجراء والسعي الى انيائيابالتسوية.
التحقيق بالدعاوى المحالة من مجمس العمل التحكيمي في المحافظة وارجاء المقتضى بشأنيا.مراقبة مكاتب االستخدام الخاصة في المحافظة.تمقي طمبات االستخدام وعروض العمل وتأمين االتصاالت الالزمة لتمبية الطمبات.تسجيل االجراء العاممين في المؤسسات وعند اصحاب العمل اعطاء دفاتر استخدام الى االجراء المبنانيينفي المحافظة وفقا لمقوانين واالنظمة المرعية.
درس طمبات شيادة العمل واعطاءىا وفقا لألنظمة المرعية االجراء.مراقبة االجانب العاممين في المؤسسات في المحافظة.مراقبة مراكز التدريب الميني في المحافظة.بث االرشاد االجتماعي بشتى وسائل الدعاية والنشر.زيارة السجون وتقديم االرشاد االجتماعي لممسجونين ووضع تقارير حول وضعيتيم والتدابير الالزمةلتحسين اوضاعيم االجتماعية.

مراقبة اعمال الييئات والجمعيات والمؤسسات االجتماعية والخيرية والرياضية لمتحقق من تقيدىا باىدافياواالصول المحددة ليا.
اضيفت الفقرات التالي نصها الى المادة  03بموجب المادة  0من المرسوم رقم  4666تاريخ  4حزيران سنة :0660

 تمقي ودراسة طمبات المعوقين القادرين عمى العمل بالتنسيق مع االجيزة المختصة في الو ازرة وفي و ازرةالشؤون االجتماعية لمحصول عمى بدل تعويض البطالة ضمن نطاق المحافظة التي تقع فييا الدائرة
االقميمية.
اعداد الموائح االسمية لممعوقين الذين استوفوا شروط الحصول عمى تعويض البطالة بناء الحكام القانون 112تاريخ29/5/2000.
-تخفيف عبء االنتقال عمى المعوقين بتحديد اماكن وتواريخ تسميم بدل تعويض البطالة لممعوق .

المادة27
يحدد مالك  و ازرة العمل وفقا لمجدول رقم  1الممحق بيذا المرسوم .

المادة28
تطبق عمى مفتش العمل  المساعد شروط تعيين وسمسمة درجات ورواتب المحرر في المالك االداري
العام ويؤخذ المعدد االحصائي  من بين موظفي الدولية الذين يحممون شيادة تدرب بالعموم االحصائية
لمدة ال تقل عن ستة اشير .

المادة29
تمغى جميع االحكام التنظيمية المخالفة الحكام ىذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونو .

المادة30
ينشر ويبمغ ىذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في  22كانون االول سنة 1651
االمضاء :فؤاد شياب

