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  ٣٢٧قانون رقم 
 تعديل بعض احكام قانون احداث وزارة الشؤون اإلجتماعية 

 
    أقر جملس النواب ، 

 :    وينشر رئيس اجلمهورية القانون التايل نصه
 

  املتعلق باحداث وزارة الشؤون ٢/٤/١٩٩٣ تاريخ ٢١٢ألغي نص املادة الثالثة من القانون الرقم  -
 :                                                                                              يت اإلجتماعية واستعيض عنه بالنص اآل

         
 :          تتألف وزارة الشؤون اإلجتماعية  من 

 :املديرية العامة للشؤون اإلجتماعية اليت تضم املديريات واملصاحل اآلتية  -
 . مصلحة الديوان -

 .لحة التخطيط والبحوث  مص-        
  مصلحة احملاسبة-        
 . مصلحة اخلدمات اإلمنائية -        

 : مديرية اخلدمات اإلجتماعية وتضم  -
 . مصلحة شؤون املعوقني -
 . مصلحة الرعاية اإلجتماعية -
 . مصلحة اجلمعيات واهليئات األهلية -
 .  مصلحة الشؤون األسرية -

 : ة وتضم مديرية التنمية اإلجتماعي -
 . مصلحة التنمية اإلجتماعية -
 . مصلحة احلرف والصناعات اليدوية -

 
 :  واستعيض عنه بالنص اآليت ١٩٩٣/ ٢/٤ تاريخ ٢١٢ من املادة اخلامسة من القانون الرقم ٢ألغي نص البند  -

ن اإلجتماعية وتبقى سارية    يستمر تطبيق مجيع النصوص املعمول هبا بتاريخ نفاذ هذا القانون يف املديرية العامة للشؤو             
املفعول األنظمة املعتمدة بالنسبة للمراكزالصحية اإلجتماعية ومراكز اخلدمات الشاملة املنبثقة مباشرة عن وزارة               
الشؤون اإلجتماعية مبا فيها املركز الصحي اإلجتماعي ومركز التدريب اإلجتماعي  واملركز النموذجي للمعوقني                

وتنظم هذه  " يئات األهلية والدولية وبيت احملترف اللبناين ، وفق األصول املالية املعتمدة حاليا           واملشاريع املشتركة مع اهل   
 .األصول مبوجب قرار يصدر عن وزير الشؤون اإلجتماعية وتعدل بالطريقة نفسها 
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نما وردتا  أي" وزير الصحة والشؤون اإلجتماعية     " و  " وزارة الصحة والشؤون اإلجتماعية     " ويستعاض عن عباريت      
 ".وزير الشؤون اإلجتماعية " و " وزارة الشؤون اإلجتماعية " يف هذه النصوص  بعباريت 

 
 

 
 
  جيب أن تتوفر يف املدير العام أو رئيس املصلحة يف وزارة الشؤون اإلجتماعية الشروط املنصوص - 

 ) .       نظام املوظفني  ( ١٩٥٩ / ٦ / ١٢ تاريخ ١١٢ من  املرسوم اإلشتراعي الرقم  ١١ عليها  يف املادة 
   وميكن  أن  يعني  رئيس مصلحة  شؤون املعوقني ورئيس مصلحة الرعاية اإلجتماعية ورئيس مصلحة        

  الشؤون األسرية يف  مديرية اخلدمات اإلجتماعية  ورئيس  مصلحة  التنمية اإلجتماعية ، من بني العمال    
 )الرتبة األوىل يف الفئة الثالثة( أو املساعدات اإلجتماعيات ) يف الفئة الثالثةالرتبة األوىل (  اإلجتماعيني 

  يف مالك  وزارة  الشؤون اإلجتماعية الذين  حيملون إجازات جامعية يف اإلختصاص املطلوب ومضى     
  مبوظفي    على تعيينهم يف هذه الوظيفة مدة عشر سنوات على األقل  وأهنوا  بنجاح  دورة  تدريبية خاصة

 . الفئة الثالثة يف املعهد الوطين لإلدارة واإلمناء يف جملس اخلدمة املدنية 
  يستثىن  وملرة  واحدة  من  شرط  اإلجازة اجلامعية العمال اإلجتماعيون  واملساعدات اإلجتماعيات من   

 حلقل اإلجتماعي منذ أكثر من     الرتبة األوىل يف الفئة الثالثة العاملون يف  وزارة الشؤون اإلجتماعية يف ا
 .   عشر سنوات  والذين أهنوا بنجاح دورة تدريبية للترفيع للفئة الثانية يف املعهد الوطين لإلدارة واإلمناء 

 
 


