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نأمل التوصل لتوقيع اتفاق الرشاكة مع أوروبا خالل الرئاسة اإلسبانية لالتحاد األورويب.

األوروبية خالل ترؤس  السورية  الرشاكة  اتفاق  توقيع  إذا كان سيتم  ما  وجواباً عن سؤال حول 

إسبانيا لالتحاد األورويب عبّ املعلم عن األمل بالتوصل إىل تفاهم مشرتك خالل املحادثات القادمة مع 

املفوضية األوروبية يكننا من توقيع االتفاقية خالل الرئاسة اإلسبانية.

الواليات املتحدة رشحت سفرياً لها يف سورية وندرس املوافقة عىل الرتشيح.

).....(

وثيقة رقم 46:

قرار وزير العمل يف لبنان بطرس حرب بالسامح للفلسطينيني بالعمل يف 
مهن محصورة باللبنانيني46

3 شباط/ فباير 2010

أصدر وزير العمل بطرس حرب قراراً استثنى فيه الفلسطينيني املولودين عىل األرايض اللبنانية، 

مع  باللبنانيني،  املحصورة  املهن  يف  العمل  وأعطاهم حق  األجانب،  عمل  تنظيم  مرسوم  أحكام  من 

الفلسطيني مسجاًل بشكل رسمي يف سجالت  يكون  أن  اللبناين، ورشط  العامل  تفضيل  مبدأ  مراعاة 

وزارة الداخلية اللبنانية )شؤون الالجئني(.

والقرار الذي حمل الرقم 1/10 ونرش يف الجريدة الرسمية العدد 8، من العام الجاري، استند إىل 

القانون الصادر بتاريخ 10 متوز 1962 املتعلق بالدخول إىل لبنان والخروج منه، وبناء عىل املرسوم 

رقم 17561 تاريخ 1964/9/18 وتعديالته ال سيام املادتان 8 و9 منه )تنظيم عمل األجانب(، بناء عىل 

مقتضيات املصلحة العامة، ومع مراعاة مبدأ املعاملة باملثل، وبناء عىل اقرتاح املدير العام باإلنابة. 

وجاء يف القرار:

املادة األوىل:

يلغى القرار رقم 1/94 تاريخ 2008/5/24.

املادة الثانية:

يحرص حق مامرسة األعامل واملهن التالية باللبنانيني دون سواهم:

أ– األجراء: 

األعامل اإلدارية واملرصفية عىل اختالف أنواعها وبصورة خاصة عمل:

أمني  املوثق  املستكتب  السكرتري  املحاسب  الصندوق  أمني  املوظفني  رئيس  املدير  نائب  املدير 

صائغ  بائع  مستودع  أمني  أشغال  مراقب  التسويق  مندوب  التجاري  املندوب  كمبيوتر  محفوظات 

خياط ريت باستثناء عامل ريت السجاد التمديدات الكهربائية امليكانيك والصيانة أعامل الدهان تركيب 
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الزجاج الحاجب الحارس السائق السفرجي الحالق األعامل اإللكرتونية طاهي مأكوالت عربية – املهن 

البناء ومشتقاته كالتبليط والتوريق وتركيب الجفصني واألملنيوم والحديد والخشب  الفنية يف قطاع 

والديكور وما شابه ذلك التدريس يف املراحل االبتدائية واملتوسطة والثانوية باستثناء تدريس اللغات 

التمريض  والتنجيد  الحدادة  أعامل  االختصاصات  مبختلف  الهندسية  األعامل  الرضورة  عند  األجنبية 

الكيل واملساحة  أعامل  الطبية  األدوية واملختبات  الصيدليات ومستودعات  األعامل يف  أنوع  جميع 

أعامل التجميل وبصورة عامة جميع األعامل واملهن التي يتوفر لبنانيون ألشغالها.

ب– أصحاب األعامل:

الهندسية  األعامل  القومسيون  املحاسبة  الرصافة  أعامل  أنواعها  اختالف  عىل  التجارية  األعامل 

الكوي والصباغة تصليح  الحالقة  الخياطة والريت  الطباعة والنرش والتوزيع  الصياغة  أنواعها  مبختلف 

السيارات )حدادة، دهان، ميكانيك، تركيب زجاج، فرش وكهرباء سيارات( املهن الحرة )هندسة، طب، 

صيدلة، محاماة إلخ...( إال إذا حصل األجنبي عىل إذن مبزاولة املهنة من الجهات املختصة، كل مهنة 

أو عمل يثبت إنه يشكل مزاحمة أو رضراً ألصحاب العمل اللبنانيني.

املادة الثالثة:

مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناين:

يستثنى من أحكام املادة الثانية الفلسطينيون املولودون عىل األرايض اللبنانية واملسجلون بشكل   –1

رسمي يف سجالت وزارة الداخلية اللبنانية.

يعود لوزير العمل استثناء بعض األجانب من أحكام هذا القرار إذا توفر فيهم أحد الرشوط الواردة   –2

يف املادة 8 من املرسوم رقم 17561 تاريخ 1964/9/18 وهي التايل:

أن يكون األجنبي:

من  إفادة  بواسطة  ذلك  يثبت  أن  عىل  لبناين  بواسطة  عمله  تأمني  يكن  ال  خبرياً  أو  اختصاصياً   –1

املؤسسة الوطنية لالستخدام.

مديراً أو ممثالً لرشكة أجنبية مسجلة يف لبنان، أو مديراً لرشكة من نوع “األوف شور”.  –2

مقيامً يف لبنان منذ الوالدة.  –3

من أصل لبناين أو مولوداً من أم لبنانية.  –4

متأهاًل من لبنانية من أكرث من سنة.  –5

أن تكون الدولة التي ينتمي إليها األجنبي تسمح للبنانيني مبامرسة العمل أو املهنة التي يطلب   –6

األجنبي مامرستها يف لبنان.


