قانون
صادر في  02تشرين الثاني1959
انشاء وسام العمل
اقر مجمس النواب،
ونشر رئيس الجميورية القانون اآلتي نصو:
المادة االولى
انشىء وسام يدعى "وسام العمل ".

المادة2
يعطى ىذا الوسام لالشخاص التابعين لمفئات اآلتي بيانيا وذلك بمرسوم يتخذ بناء عمى اقتراح وزير العمل والشؤون
االجتماعية تذكر فيو االسباب الداعية:
 1االشخاص الذين يقومون بخدمات ممتازة تساعد عمى تعزيز الصناعة والتجارة في لبنان وعمى رفع مستواىا وزيادةاالنتاج.
 2االشخاص الذين يساىمون بمجيودىم الشخصي عمى توسيع مدى العمل. 3االشخاص الذين يعممون في الدوائر الفنية واالدارية والذين يساىمون مساىمة فعالة في توجيو العمل توجيياصحيحا.
 4االشخاص الذين يستشيدون اثناء قياميم باعباء اعماليم او يضحون بحياتيم في سبيل واجبيم الميني.5 -النقابيون الذين يساىمون ماديا وادبيا في رفع مستوى اعضاء نقابتيم وفي تنظيم الحركة النقابية وتعزيز شأنيا .

المادة3
يتألف ىذا الوسام من ميدالية قطرىا اربعة سنتيمترات بشكل مستدير يرافق طرفو خط مستدير عمى بعد مميمتر معروض
لمجية الداخمية تنقش عمى ظاىر الوسام ارزة خضراء من جنبييا نجمتان مخمسة الزوايا قطر كل منيا  4ميميمترات
لونيا اصفر .وتحيطيا في االعمى كممات "الجميورية المبنانية" وفي االسفل كممات "وسام العمل" بشكل نصف افقي.
وينقش عمى باطنو في الجية العميا رمز مكون من دوالب مسنن قطره ستة مممترات وعميو ثالث سنابل قمح ذىبية المون
متشابكة بشكل رزمة طول الواحدة منيا  8مميمترات وقمم كتابة باتجاه معاكس لمسنابل اسود المون طولو سنتمت ار واحدا.
وفي االسفل تكتب العبارة اآلتية "العمل حياة البالد" وتحيط بيذا الرسم نقوش كناية عن دائ ارت نصف افقية متالصقة
لمجية الداخمية يتوسط كل منيا لمجية الخارجية نقشين شبو مستديرة .

المادة4
وسام العمل عمى ثالث درجات:

 1وسام العمل المذىب. 2وسام العمل الفضي.3 -وسام العمل البرونزي .

المادة5
لوسام العمل شارة توثق في عروة الثوب في غير االوقات التي يعمق فييا الوسام وىي:
 1زر احمر واسود مستدير الشكل في وسطو ثالث خطوط ،خطين صفراوين يتوسطيما خط اخضر الصحاب الوسامالمذىب.
 2شريطة حمراء وسوداء متقطعة في وسطيا ثالث خطوط عامودية ،خطين صفراوين يتوسطيما خط اخضر ،تشبكافقيا من العروة الصحاب الوسامين الفضي والبرونزي .

المادة6
يعمل بيذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
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