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 الجمهور�ة اللبنان�ة 
 مجلس النواب  

 قانون اقتراح 
 في لبنان تنظ�م العمل الحرفي

 ونطاق تطب�قه  هدف القانون الفصل األول: 

  المادة االولى:
رفع القدرة �قصد دفع االستثمار والتشغیل و   وتنمیته وتطو�رهفي لبنان  ف  رَ یهدف هذا القانون إلى تنظ�م قطاع الحِ 

 التنافس�ة لألنشطة الحرف�ة. 

 المادة الثان�ة:
بل حرفي أو في إطار مؤّسسة مارس من ق والصناعات التقلید�ة والفن�ة التي تُ ف  رَ الحِ أنشطة  ف  رَ الحِ �شمل قطاع  

االحتراف، أو �حكم العادة للتحصیل منها على �صفة رئ�س�ة ومستمرة على وجه  ، عائل�ة �انت أم غیر عائل�ة،  حرف�ة
 .ر�ح

 المادة الثالثة:  
في م�ادین    وخاصةً   القوانین واألنظمة النافذةوذلك مع مراعاة    ،رف المهنيللعُ   مارس األنشطة الحرف�ة �كل حّر�ة وفقاً تُ 

 والسالمة المهن�ة. العامة المنافسة واألسعار وحما�ة المستهلك والصحة 

 المادة الرا�عة: 
ه شخص طب�عي أو معنوي �مارس �مفرد العامل في الصناعات االبداع�ة، و�ل  �مفهوم هذا القانون،   �عتبر حرف�اً   -أ

، حرفة یدو�ة تقلید�ة مرت�طة �التراث واالرث الثقافي الوطني، أو  متكامالً   حرف�اً   او ضمن سلسلة انتاج تشّكل عمالً 
و�راعة وحذاقة حرفة حدیثة مبتكرة تساهم في االقتصاد الدائري، وتتطلب مؤّهالت مهن�ة واحتراف وابداع ومهارة  

ه في نتاج عمله �جد ر�حص في الفنون الیدو�ة، و�نقل في عمله اإلبداع والثقافة والتار�خ والتقالید، و تقن�ة وتخصُّ 
و�عمل على تحو�ل المواد االول�ة الى منتجات حرف�ة، و�صنع منتجات حرف�ة إّما یدو��ا �شكل �امل، أو   الیدوي،

بواسطة األدوات الیدو�ة، أو حتى �الوسائل الم�كان�ك�ة، �شرط أن �ظّل مقدار العمل الیدوّي الم�اشر المكّون األهّم 
 اّال یتم االعتماد على الآلالت االّ  �صورة ثانو�ة وعند الضرورة.و  واالساسي في المنتج النهائي،

 مسّجل في سجل الصناعات التقلید�ة والحرف�ة والصناعات االبداع�ة لدى وزارة الصناعة.  -ب 
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 لمادة الخامسة: ا
 المعاییر المحددة لهذا القطاع تشمل: 

المادي للبلد او ل�عض المناطق على نحو خاص و�المكان الر�في ارت�اط النشاط �اإلبداع و�اإلرث المادي وغیر  -أ
 .أو المدیني إن �ان من خالل مهارات متوارثة على المستوى العائلي أو المناطقي

 المتوسطة.  وأارت�اط النشاط بدرجة �بیرة �العمل الیدوي أكثر منه �األدوات الصناع�ة الكبیرة  -ب 

وذلكراثي وارتكازه �شكل أساسي على المهارات الیدو�ة في معظم مراحل إنتاجه  ارت�اط النشاط الحرفي �طا�عه الت  -ج
سلسلة انتاج تؤّمن  و�شّكل  نتج نهائي أو غیر نهائي �حمل طا�ًعا فنً�ا إبداعً�ا،  عبر تحو�ل المواد األول�ة إلى مُ 

سواء أكان  ، مع ارت�اطه اجتماعً�ا وثقافً�ا �مكان اإلنتاج أو مكان إقامة العاملین في القطاع،  متكامالً   حرف�اً   عمالً 
 .في الر�ف أو في المدینةذلك 

 المادة السادسة: 
المرع�ة  واألنظمة  لعرف المهنة مع احترام القوانین    او في محل مهّ�أ لذلك وفقاً   منزلالالنشاط الحرفي في    تتم ممارسة

 .والسالمة العامة  في مجال البیئة والصحة اإلجراء خاصةً 

 الموج�اتالفصل الثاني: 
 المادة السا�عة: 

 ن والمؤّسسات الحرف�ة �ما یلي: و یلتزم الحرفی
 .وخدمات ما �عد الب�ع والضماننها احترام القانون في مجال تأشیر المنتجات والمواد التي ینتجو  -أ

 .احترام مواصفات الجودة والمطا�قة المعمول بها  -ب 

عن طر�ق الحفر  » ُصنع في لبنان«تضمین المنتجات الحرف�ة �افة شهادة المنشأ من خالل وضع ع�ارة :    -ج
  ول�س اللصق.

االلتزام �فصل الصناعات الحرف�ة عن غیرها من الصناعات في المتاجر، وتحدید سقف أر�اح ال یتجاوز    -د 
الما�ة �الما�ة، على أن تتولى الضا�طة الس�اح�ة ومراقبي وزارة االقتصاد مراق�ة عمل�ات التسعیر �صورة دور�ة.  
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 الحما�ةالفصل الثالث: 
 :المادة الثامنة

ُ�منع استیراد المنتجات الحرف�ة المصّنعة ذات الطا�ع الوطني من صّب وحفر وط�اعة األرزة اللبنان�ة والعلم اللبناني  
وُتحصر هذه الصناعة �الحرفیین اللبنانیین. 

 المادة التاسعة: 
ض�طتحدد �مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء القتراح وز�ري االقتصاد الوطني والتجارة والصناعة آل�ة   -1

االستیراد لدعم الحرف الیدو�ة في لبنان وحمایتها من المنافسة الشدیدة من السلع المصّنعة المستوردة التي 
 . مصنوعات الیدو�ة المنتجة محلً�ات�اع �سعر أقل �كثیر من ال 

الحرفي اللبناني والمؤّسسات الحرف�ة اللبنان�ة من الخضوع للضر��ة على الق�مة المضافة. ُ�عفى  -2

 المادة العاشرة:  
و�صورة عامة �ل حرفي �شترك في سلسلة االنتاج، من   ،ن �أجرو ن لحسابهم الخاص والحرفیو ن العاملو الحرفی  �ستفید 

فرع الضمان    –الجتماعي  ي وتقد�مات الصندوق الوطني للضمان ا حقوق التقاعد والرعا�ة االجتماع�ة والتأمین الصح
، على أن یتم تحدید طرق هذه االستفادة �موجب مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء القتراح وز�ري العمل االخت�اري 

 والصناعة. 

 دور الوزارات المعن�ة الفصل الرا�ع: 
 :  ةالمادة الحاد�ة عشر 

ذات الطا�ع التراثي  تتوّلى وزارة الصناعة مسك سجل للحرفیین والمؤّسسات الحرف�ة  بهدف ض�ط هذا القطاع،   -أ
سّجل فیها �ل نشاط یراعي المعاییر المحددة في المادة الخامسة وهو �نا�ة عن قاعدة ب�انات �ُ ،  واالبداعي

�االستفادة من برامج الدعم والتطو�ر التي تقّدمها اإلدارات العامة أو المؤّسسات    ف�هوُ�سمح    ،من هذا القانون 
المحل�ة والدول�ة. 

على   والحفاظ  االجتماع�ة  التنم�ة  إطار   في  و�ح�ائه  الحرفي  القطاع  تنم�ة   االجتماع�ة   الشؤون   وزارة   تتوّلى  -ب 
تقی�م   على  الوزارة  هذه  تعمل  �ذلك  والثقافي.  االجتماعي  االقتصادي،  ودوره  مكانته  و�عطائه  اللبناني،  التراث 
 الداخل  في  الحرفیین  انتاج  تصر�ف  وتنش�ط الیدو�ة  والصناعات   الحرف  وتطو�ر  تشج�عو   الحرفي  االنتاج
 المدني.  المجتمع هیئات   وسائر والخاصة العامة والمؤسسات  االدارات  مع �التنسیق والخارج
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إطالق حمالت توع�ة    من خاللالس�احة والثقافة مساعدة قطاع الِحرف الیدو�ة وتطو�ره    رتيتتوّلى �ل من وزا  -ج
 الخارج�ة   المعارض  في  والمشار�ةعبر برامج تبّثها محطات التلفز�ون اللبنان�ة، ومن خالل تنظ�م المعارض المحل�ة  

 بهدف التسو�ق للمنتجات الحرف�ة اللبنان�ة.

تتوّلى وزارة التر��ة والتعل�م العالي إدراج تعل�م الِحرف اإلبداع�ة منذ سن م�كرة في التعل�م االبتدائي والعالي �حیث   -د 
�ستفید الطالب من استكشاف مواهبهم، وتطبیق م�ادئ ثالثة على تعل�م الحرف اإلبداع�ة:  

 . �م األكاد�مي والممارسةالجمع بین التعل  -1
 .ب متعددة القنوات والمستو�ات أسالی تدر�ب الحرفیین عبر   -2
حفاظ دائًما على "اإلبداع" في صلب تطو�ر الحرف اإلبداع�ة.  ال -3

عقد اتفاق�ات تجار�ة لتوس�ع نطاق تصر�ف الحرف والمنتجات المحل�ة  العمل على  تتوّلى وزارة االقتصاد والتجارة    -ه
المواد األول�ة �أسعار معقولة للحرفیین.   في األسواق العالم�ة، وعقد اتفاق�ات تجار�ة لتأمین استیراد 

 طر التعاون�ة من خالل المدیر�ة العامة للتعاون�ات. تتوّلى وزارة الزراعة دعم إنشاء األُ    -و

 : العقو�ات الخامسالفصل 
 : ةعشر  الثان�ةالمادة 

الوصا�ة، و�توّلى إحالتها إلى القضاء كل مخالفة ألحكام هذا القانون تحال م�اشرة إلى وز�ر الصناعة �صفته سلطة  
 المختص خالل مهله أقصاها شهر من تار�خ تبّلغه إّ�اها.

من تار�خ التبل�غ    اّن قرار الوز�ر برفض احالة المخالفة الى القضاء المختص قابل للطعن خالل مهلة ثالثین یوماً 
 أمام مجلس شورى الدولة. 

 : ةعشر  الثالثةالمادة 
الصناعة أن �أخذ قرارا" في اإل�قاف عن النشاط أو في غلق المؤّسسة التي ارتكبت فیها المخالفة لمدة �مكن لوز�ر  

 .شهر �عد سماع المعني �األمر

 : ةعشر  الرا�عةالمادة 
 :تتمثل العقو�ات التأدیب�ة في

 التنب�ه الخطي للمخالفات ال�س�طة.  -
 لدى تكرار المخالفة.التوق�ف عن العمل لمدة ال تتجاوز ثالثة أشهر  -
 .اإلعفاء نهائ�ا من العمل لدى المخالفة الجس�مة-
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 الختام�ة : األحكام السادسالفصل 
 : ةعشر  الخامسةالمادة 

 هذا القانون.ألحكام تلغى جم�ع األحكام السا�قة والمخالفة 

   السادسة عشرة:المادة 
 �مجلس الوزراء بناء القتراح وز�ر الصناعة. تتخذ   تحدد دقائق تطبیق هذا القانون �موجب مراس�م

 : السا�عة عشرةالمادة 
 .الجر�دة الرسم�ة �عمل بهذا القانون فور نشره في
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 االس�اب الموج�ة:

�شكل   تشا�كمهمة تًا، و و�نسان�  اً ثقاف�   امً وق�ّ   �بیراً   امرآة تعكس تراثً تشكل  رف والصناعات التقلید�ة �ما أّن الحِ 
ا في التنم�ة  ا أساس�ً رً دو وتلعب    ،تحتل مكانة مهمة في تار�خ البلد والمنطقة وتراثهما و   عادات التار�خ و المفصلي مع  

 ،االجتماع�ة والحضار�ة والثقاف�ة لمناطق مختلفة في البلد 

مع الوقت في ذاكرة األج�ال الجدیدة بوصفها    انط�عت الحرف الیدو�ة والصناعات التقلید�ة التراث�ة  و�ما أّن  
للمجتمع،د تراًثا ثقافً�ا مهًما وق�ًِّما جسّ وت لنمط الشعب اللبناني،االمتداد التار�خي 

االقتصادي السر�ع   والتغیرات االعتراف بهذا التراث والحفاظ عل�ه في عصر العولمة    و�ما أّنه من الضرورة
 ،وُطوَ�ت صفحته إلى األبد تالشى  و�الّ 

خفضو   مداخیل لمجموعة من المواطنین  عن طر�ق مساهماته في توفیر  و�ما أّن أهم�ة هذا القطاع تتجّلى
توفیر فرص مالئمة و عائل�ة،  و من هجرة الر�ف إلى المدینة عن طر�ق تأمین فرص عمل فرد�ة    الحدّ و نس�ة ال�طالة،  

التنم�ة المحل�ة وخاصة   ، والدفع �عجلةعبر العمل من المنزل  تها�عالو   لألسرة  دخلللنساء للعمل والمساهمة في تأمین  
ثقاف�ة ترت�ط �المح�ط   -  أ�عاد فن�ة  يمحلي ذ عبر توظ�ف المواد األول�ة المحل�ة في صناعة منتوج    النائ�ة  المناطق  في

، الجغرافي والثقافي

سات العامة وعدم وجود بین إهمال المؤسّ   اعالقً و�ماّ اّن هذا القطاع ال یزال لغا�ة تار�خه �احًثا عن مكان له و 
م للبنان  المادي الق�ّ ض التراث الثقافي غیر  ا �عرّ هذه الممارسة تدر�جً�ا، ممّ   تالشىنت�جة لذلك، تو   ینهض �ه،إطار  
الداهم، للخطر

 ،اندثار الحرف �عتبر خسارة لر�ن أساسي من أر�ان التار�خ اللبناني والتراث الثقافي غیر الماديو�ما أّن  
 ،ال�طالة ظاهرة تناميالى  و�ؤّدي

االستمرار،  ا على  لدعم �جعله قادرً   ذاته نظًرا إلى حاجتههذا القطاع ال �ستط�ع االستمرار من تلقاء  و�ما أّن  
ومن المنافسة غیر المتكافئة من ال�ضائع  �حمي الحرفة من االندثار  �نّظم و و   شر�ع �ضمن للحرفیین االستمرار�ةت  والى

 المستوردة الرخ�صة ال س�ما الصین�ة واآلسیو�ة، 
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النهج الس�اسي تجاه قطاع الحرف الیدو�ة هو نهج االعتماد على األعمال الخیر�ة، حیث ُینظر إلى و�ما أّن  
، الحرفي على أنه شخص محتاج بدًال من اعت�اره عمًال مناسً�ا قد یؤدي إلى خلق فرص عمل

الوزارات المعن�ة وا�جاد السبل  ، واعادة تحدید دور  وقوننته  هذا القطاع   لتنظ�م  ماّسة  �اتت    الحاجة   و�ما أنّ 
 لتطو�ر القطاع وتحدیثه وتأمین الحد االدنى من الضمانات االجتماع�ة للحرفیین لتمكینهم من الصمود، 

 لذلك،  
جرى وضع اقتراح القانون المرفق والرامي إلى تنظ�م العمل الحرفي في لبنان، آملین من المجلس الن�ابي  

 و�قراره. الكر�م مناقشته 
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