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ملخص تنفٌذي

2

 - 1التحدٌات الجوهرٌة التً تواجه االدارة :
-

ملء المراكز الشاغرة في مالك الوزارة من الفئة الرابعة (محررين – كتبة).
متابعة اعمال المكننة لتشمل جميع الددوائر واالقسدام وخاصدة مدا يتعلدق بالنقابدات واعمدال
التفتيش واالستخدام واعمال التحقيق.
متابعة مشروع قانون تعديل هيكلية ومالك وزارة العمل.
موازنة وزارة العمل التي ال تفي باالحتياجات الضرورية المطلوبة منها.

 – 2االنجازات الرئٌسٌة التً تم تحقٌقها:
رغددم التحددديات والصددعوبات التددي واجهددت حركددة العمددل فددي مبن د الددوزارة اسددتطاعت
وحداتها انجاز المعامالت المطلوبة منها وخاصة ما يتعلق بانجاز عشدرات االال مدن اجدازات
العمدددل والموافقدددات المسدددبقة وبدددراءات الذمدددة واالشدددرا علددد عشدددرات انتخابدددات النقابدددات
واالتحددادات العماليددة والصددحاب العمددل وتسددجيل عشددرات الشددركات والمؤسسددات فددي الدددوائر
المعنية وانجاز المئات من الشكاوى والدعاوى العمالية وغيرهدا مدن المعدامالت التدي سنفصدلها
الحقا.
 – 3اهم هذه االنجازات:
الجنسيات.

 انجاز ما يزيد عن 145ال اجازة عمل الجانب من مختل حل مئات الشكاوى العمالية الفردية والجماعية. اعددداد مشدداريع القددوانين والمراسدديم والقددرارات المتعلقددة بشددؤون االجانددب والنقابددات وعمددلاالطفال والمعوقين والضمان االجتماعي والمؤسسة الوطنية لالستخدام.
 االشرا عل انتخابات مجالس النقابات واالتحادات العمالية واصحاب العمل. تسجيل عشرات الشركات والمؤسسات في دائرة االستخدام والدوائر االقليمية. تنفيذ برامج دورية لتفتيش العمل في مختل المناطق اللبنانية. - 4رؤٌة مستقبلٌة:
 تدديمين المبند الالئددق والمالئددم السددتيعاب جميددع مددوظفي وزارة العمددل وتسددهيل معددامالتالمواطنين.

رسالــة االدارة
 رسالة االدارة الى المواطن اللبنانً :ايها المواطن :
االدارة وجدت لخدمتك وانجاز معامالتك في اقل وقت ممكن وبالكلفة المفروضة قانونا.
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التدزم با لقدانون وتقددم مدن موظفيهدا بطلباتددك وال تكدن اسديرا لشدهوة موظد

او مداخلددة

وسيط.
تقيد بالقانون ستجد نفسك امام موظ الئق الحديث بريء التصر طويل البال.
قد تعترضك تصرفات موظد شداذ عدن االخدالق والقدانون فدال تخضدع تقددم بشدكواك
امام المرجع المختص وبكل ثبات وقوة وسترى تجاوبا سريعا مع شكواك.
انت الرقيب االول واالهم عل عمل الموظ فال تكن شريكا له في حال كان مسيئا لك
وال مشجعا لعاداته السيئة في حال اساء التصر معك وال مستسلما لسلطته في حال كان شداذا
وتجاوز حد السلطة.
اشتك وال تخ جاهر بالفاسددين والمفسددين سداهم فدي تصدحيح مسديرة ادارتدك فهدي
مرآة دولة القانون والعدالة.
 االولٌات االستراتٌجٌة لالدارة :-

تبسدديط اجددراءات العمددل واختصددار مسددالك سددير المعددامالت عل د قاعدددة الالمركزيددة فددي
التقرير.
تحقيق العمل الثالثي االطرا  /حكومة  /عمال  /اصحاب عمل.
انشاء قاعدة معلومات شاملة لسوق العمل بكل تشعباته ونشاطاته.
تحقيق التواصل البريدي وااللكتروني بين المواطن واالدارة.

 االتجاهات المستقبلٌة لالدارة : تيمين المبن الالئق والمالئم لعمل وحدات الوزارة. توسيع حجم الوحدات العاملة ووضع هيكلية حديثة وزيادة حجم الموارد البشرية فيها.. -انجاز المعامالت للمواطنين بواسطة التواصل البريدي 3

الجزء الثانــً
االنجازات المؤسسٌة
 -1االهداف الرئٌسٌة واالولٌات االستراتٌجٌة الراهنة :
 اعداد مشروع قانون العمل بما يتناسب مع االتفاقيات العربية والدولية.4

-

اعداد مشاريع المراسيم والقرارات المناسبة بما يتعلق بالعمال االجانب وخاصدة مدا يتعلدق
بعمل الخادمات في المنازل ومتابعة اوضاعهن.
متابعة قضايا العمال وحل الشكاوى الفردية والجماعية المسجلة في دوائر الوزارة.
متابعة تطبيق القوانين المتعلقة بالمعوقين.
التلبية السريعة لخدمات المواطنين.
العمل عل تعزيز وضع الموظ ماديا ومعنويا.
 -2الضغوطات االجتماعٌة واالقتصادٌة التً تواجه االدارة :
 – 1الشغور الحاد في وظائ الفئتين الرابعة والخامسة بنسبة  %53من مالك الوزارة.
 – 2كثافة الشكاوى العمالية التي يتقدم بها العمال والمستخدمون ال دوائر الوزارة.
 – 3صغر حجم موازنة الوزارة امد ام تزايدد االعبداء والمتطلبدات فدي وقدت تدزداد فيده نسدبة
الرسوم المستوفاة من قبل وحداتها.
 – 4كثافة المعامالت وال سيما االدارية منها التي تعالجهدا االدارة فدي وقدت تعداني وحدداتها
من شغور حاد في مختل الوظائ .
 – 5تفشي البطالة والركود االقتصادي.
 - 3المتغٌرات الداخلٌة والخارجٌة لالدارة :
أ – المتغٌرات الداخلٌة :

 اكتمال مكننة اجازات العمل في جميع الدوائر المعنية في الوزارة. صدور العديد من المراسيم والقرارات والمذكرات التي تنظم العمل فدي الدوزارة ممدا احددثتطورات ايجابية عل صعيد العمل.
 تجديدددد اجدددازات العمدددل ع بدددر البريدددد (ليبدددان بوسدددت) ممدددا ادى الددد تخفيددد االعبددداء علدددالمواطنين.
ب – المتغٌرات الخارجٌة :
-

تعزيددز الموقددع االلكترونددي التددابع للددوزارة ب د خر القددوانين والمراسدديم والقددرارات المتعلقددة
بيعمال الوزارة.
التنسدديق الدددائم والمسددتمر مددع مختل د االدارات الرسددمية والمؤسسددات العامددة والقطدداع
االهلي وال سيما المديرية العامة لالمن العام بما يتعلق بعمل االجانب في لبنان.
التنسيق الدائم والمستمر مع المنظمات الدوليدة واالقليميدة وسدفارات الددول المصددرة لليدد
العاملة االجنبية ال لبنان.
ضرورة اطالق حملة اعالمية لتوعية الرأي العام عل اهمية وزارة العمل.

 – 5الخدمات التً تتوجه االدارة لمعالجتها:
 اعددداد مشدداريع القددوانين والمراسدديم واصدددار القددرارات المتعلقددة بعمددل االجانددب والنقابدداتوتفتيش العمل والوقاية والسالمة واالستخدام وقضايا التحقيق المتعلقة بالشكاوى العمالية.
 اصدار اجازات عمل لالجانب العاملين عل االراضي اللبنانية. -دراسة سوق العمل والبطالة من خالل المؤسسة الوطنية لالستخدام.
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-

التفتدديش الدددوري والطددارىء عل د المؤسسددات والشددركات ومراقبددة مدددى تطبيقهددا لقددانون
العمل ومدى تقيدها باجراءات الوقاية والسالمة والصحة المهنية.
حل النزاعات الفردية والجماعية بين العمال واصحاب العمل.
تسجيل الشركات والمؤسسات الخاصة والتصريح عن اجرائها في دائرة االستخدام.
الترخيص لمكاتب استقدام الخادمات واصدار القرارات المتعلقة بها ومراقبتها.
دراسة وتصدديق االنظمدة الداخليدة للمؤسسدات والشدركات الخاصدة بمدا يتوافدق مدع قدانون
العمل اللبناني.
اصدار قرارات الترخيص للنقابات واالتحادات العمالية ونقابات اصحاب العمدل وتصدديق
انظمتها الداخلية واالشرا عل انتخاباتها والبت بالشكاوى والطعون المتعلقة بها.

 - 6عالقة االدارة باالدارات والمؤسسات االخرى :
-

عالقددة الددوزارة بالصددندوق الددوطني للضددمان االجتمدداعي هددي عالقددة وصدداية مددع بعد
التنسيق في مجال التفتيش وتبادل المعلومات 3
عالقة الوزارة بالمؤسسة الوطنية لالستخدام ايضا عالقة وصاية كما يتم تبادل المعلومدات
بخصوص دراسات سوق العمل والبطالة واالستخدام3
عالقة الوزارة بالمركز الوطني للتدريب المهني جمعية ذات منفعة عامة كون مدير عام
وزارة العمل هو رئيس مجلس ادارة المركز.
عالقددة الددوزارة مددع وزارة الداخليددة بشددين اسددتطالع رأي هددذا الدوزارة بتيسدديس النقابددات
واالتحادات وعبر ارسال كتب التبليغ الصحاب العالقدة المتعلقدة بشدكاوى العمدل عبدر
مخافر الدرك 3
عالقة الوزارة بالمديرية العامة لالمن العام تتمحور حول العمالة االجنبية في لبنان 3
عالقة الوزارة مع وزارة الصحة عبر المجلدس الصدحي الممثلدة فيده وزارة العمدل وعبدر
بع اللجان المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية.
عالقة الوزارة مع وزارة الشؤون االجتماعية عبر لجنة شؤون المعوقين والتنسيق بقضايا
مكافحة عمل االطفال 3
عالقددة الددوزارة بمديريددة االحصدداء المركددزي عبددر ارسددال االحصدداءات المتددوفرة المتعلقددة
باالجانب.
عالقددة الددوزارة بددوزارة الماليددة التددي تسددتوفي رسددوم اجددازات العمددل والموافقددات المسددبقة
وبراءة الذمة من خالل صندوق المالية الموجود في مبن الوزارة.
عالقددة الددوزارة بالنقابددات واالتحددادات العماليددة واصددحاب العمددل عبددر التددرخي بانشددائها
واالشرا عل انتخاباتها والمصادقة عل انظمتها الداخلية.
عالقة الوزارة بجميع الشركات والمؤسسات الخاصة عبر تفتيشدها للتيكدد مدن مددى تقيددها
باالنظمة والقوانين وتصديق انظمتها الداخلية والتصريح عن اجرائها ال وزارة العمل
عالقة الوزارة بالمنظمات الدولية واالقليمية :منظمة العمل الدولية منظمة العمل العربية
اليونيسي منظمة الصحة العالمية اليونيسكو.
عالقة الوزارة بسفارات وقنصليات الدول االجنبية التي لها رعايا من العامالت والعداملين
في لبنان.
عالقة الوزارة بمنظمات القطاع االهلي عل اختال نشاطاتها.
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االنجاز المتوقــع
 -1النتائج والمحصالت التً اثرت مباشرة على الجمهور :
 – 1دراسة تسهيل المعامالت االدارية.
 – 2اطالق عملية المكننة.
 – 3دراسة اختصار التواقيع.
 – 4انشاء مكتب شكاوى.
 – 5مراجعة ودراسة وتعديل قانون العمل.
 – 6سرعة البت بقضايا العمال وطلبات اصحاب العالقة.
 – 7انخفا وتقلص االعمال المخالفة للقوانين واالنظمة السارية المفعول.
 – 8تقيد الموظفين في الواجبات الوظيفية واخالقيات الوظيفة.
 – 9استصددددار النصدددوص العائددددة لمندددافع وتقدددديمات ماليدددة للعمدددال والمسدددتخدمين (المدددنح
المدرسية تعوي الحضور).
 -2اداء االدارة :
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-

االلتزام بالدوام الرسمي 3
تعزيز واحترام التسلسل االداري 3
تمسك الموظفين باالخالق الوظيفية 3
ادراك الموظ لواجباته الوظيفية 3
االنطباع الجيد عن االدارة لدى المواطن 3
انجاز المعامالت المطلوبة ضمن المهل القانونية 3

االنجاز المحقــق
 -1االنجازات الرئٌسٌة :
تتوزع االنجازات الرئيسية خالل العام  2339عل الوحدات المختلفدة فدي الدوزارة كمدا
يلي :
اوال – الدٌـــوان
بناء عل المهام التي يتوالها ديدوان وزارة العمدل مدن اعمدال تحريريدة وقلميدة وغيرهدا
حددتها المادة الخامسة من المرسوم رقم  64/8352فان المعامالت المسجلة في قلم الدديوان مدن
صددادر ووارد قددد بلغددت مددا مجموعدده  3264معددامالت كددذلك تبددين سددجالت القيددود الخاص دة
بالقرارات والمذكرات والتعاميم واالتفاقيات كما يلي :
-

 233قرارا صادرا عن معالي الوزير 3
 658قرارا صادرا عن المدير العام 3
 92مذكرة صادرة عن معالي الوزير والمدير العام 3
 62اتفاقا مع المتعاقدين في الوزارة .
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المعددامالت المسددجلة فددي قلددم الددديوان تشددتمل عل د مراسددالت دوليددة وعربيددة اداريددة
ومالية نقابية ومؤسسات عامدة اجهدزة رقابيدة امدن عدام ومجلدس شدورى الدولدة وهنداك
مراسددالت ومعددامالت تشددتمل علد مراسدديم ماليددة وتنظيميددة ومشدداريع قددوانين واتفاقيددات ثنائيددة
ومشاريع لجان3
ومن حيث مواضيع القرارات والمذكرات والتعاميم واالتفاقيات المشدار اليهدا اعدالا فدان
ابرز المواضيع التي تناولتها عل سبيل المثال ال الحصر:
-

المشاركة في ندوات اقليمية وعربية ودولية ومؤتمرات 3
ضبط وتنظيم عمل االجانب وشروط استقدام الخادمات 3
انشاء نقابات واتحادات عمالية واصحاب عمل 3
الغاء اجازات عمل وتنظيم وانشاء مكاتب استقدام خادمات 3
مذكرات وقرارات خاصة بتنظيم عمل االجانب 3
قرارات تتعلق باستدراج العرو 3
اعطاء منح مدرسية الوالد موظفين متوفين 3
اعادة توزيع بع الموظفين من الفئة الرابعة 3
اعطاء مساهمات مالية لمنظمتي العمل العربية والدولية 3
تكلي موظفين واجراء ومتعاقدين باعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي 3
قرار تشكيل الوفد اللبناني ال مؤتمر العمل العربي 3
قرار تشكيل الوفد اللبناني ال مؤتمر العمل الدولي 3
المصادقة عل قرارات مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي3
اهم مشارٌع القوانٌن والمراسٌم على سبٌل المثال ال الحصر فهً :

-

ابداء الرأي باقتراح قانون يرمي ال اعفاء االطباء من دفع االشتراكات السنوية المتوجبدة
عليهم للصندوق الوطني للضمان االجتماعي عن سنوات  2337 – 2336و .2338
مشددروع قددانون تعددديل المرسددوم االشددتراعي رقددم  136تدداري ( 1983/9/16طددوارىء
العمل).
احالة مشروع قانون العمل ال وزارة الدولة لشؤون التنمية االدارية.
ابدا ء الرأي بمشروع قانون يرمي ال تعديل الفقدرة االولد مدن القدانون رقدم  137تداري
 1999/13/26المتعلق بزيادة قيمة التقديمات الغذائية الممنوحة للمستخدمين واالجراء في
القطاع الخاص.
مالحظات وزارة العمل عدن اقتدراح قدانون مقددم مدن النائدب ايلدي عدون يرمدي الد انشداء
صندوق تعاضد لخبراء السير في لبنان.
صدور المرسوم  1133تاري  2338/12/31المتعلق باعطاء منح مدرسية للمسدتخدمين
والعمال عن العام الدراسي .2339 – 2338
صدددور المرسددوم رقددم  1181تدداري  2339/1/8القاضددي بتشددكيل اللجنددة الماليددة لدددى
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.
صدور المرسوم رقم  1193تداري  2339/1/8القاضدي باعفداء رعايدا جمهوريدة مصدر
العربية من رسم اجازة العمل عمال بمبدأ المعاملة بالمثل.
ابددداء الددرأي بمشدداريع المراسدديم التطبيقيددة للقددانون رقددم  18تدداري  2338/9/5المتعلددق
بانشاء منطقة اقتصادية خاصة في طرابلس.
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صدددور المرسددوم رقددم  2333تدداري  2339/5/22القاضددي بترفيددع مددوظفين فددي مددالك
وزارة العمل من رتبة ال رتبة في الفئة الرابعة.
صدددددور المرسددددوم رقددددم  2188تدددداري  2339/6/5القاضددددي بتحديددددد القيمددددة الشددددهرية
للتعويضات العائلية للسائقين العموميين المالكين وطريقة توزيعها بين الزوجة واالوالد.
صدور المرسوم رقم  2232تاري  2339/6/11القاضي بتحديد شروط اعطاء االجاندب
تراخيص العمل في المنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس .
صدور المرسوم رقم  2498تاري  2339/7/6القاضي باحالة مشروع قانون ال مجلس
النواب يرمي ال اعطاء حوافز للمؤسسات وخلق فرص عمل جديدة.

اهم القرارات الصادرة عن وزٌر العمل خالل العام  0229كما ٌلً:

(يتعلق بتوزيع مفتشي عمل اطباء ومفتشي
 القرار رقم  1/1تاري 2339/1/2عمل مهندسين في مالك وزارة العمل).
(يتعلق بتحديد مهل انجاز المعامالت في
 القرار رقم  1/8تاري 2339/1/15وزارة العمل).
(يتعلق بتنظيم عمل مكاتب استقدام العامالت
 القرار رقم  1/13تاري 2339/1/22في الخدمة المنزلية).
 القرار رقم  1/239تاري ( 2339/1/31يتعلق انشاء لجنة لالشرا عل الموقعااللكتروني لوزارة العمل).
(يتعلق بتشكيل الوفد الحكومي المشارك في
 القرار رقم  1/34تاري 2339/3/13اعمال مجلس ادارة منظمة العمل الدولية).
 القرار رقم  1/35تاري ( 2339/3/11يتعلق بعقد العمل الخاص بالعمال  /العامالتفي الخدمة المنزلية).
(يتعلق بشروط طلبات الموافقة المسبقة
 القرار رقم  1/47تاري 2339/3/28وتراخيص العمل لالجانب الذين سويت
اوضاعهم في المديرية العامة لالمن العام).
(يتعلق بتشكيل الوفد الحكومي في اعمال
 القرار رقم  1/48تاري 2339/4/3مؤتمر العمل العربي).
 القرار رقم  1/52تاري ( 2339/4/14يتعلق بتعديل القرار رقم  1/1تاري 2335/1/3المتعلق ببوليصة تيمين عل
االجراء االجانب والعمال في الخدمة المنزلية
واستبداله باحكام جديدة).
 القرار رقم  1/73تاري ( 2339/5/9المتعلق بتسمية اعضاء لجنة تفعيل حقوق المعوقينبالعمل).
(المتعلق بالمصادقة عل قرار مجلس ادارة
 القرار رقم  1/72تاري 2339/5/9الضمان االجتماعي رقم  532تاري
( 2339/4/16تقسيط ديون االطباء).
 القرار رقم  1/93تاري ( 2339/5/27المتعلق بتشكيل الوفد الحكومي المشاركة فياعمال مؤتمر العمل الدولي).
(المتعلق بتشكيل لجنة وطنية العداد مشروع
 القرار رقم  1/91تاري 2339/5/27قانون لالجراء الزراعيين).
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 القرار رقم  1/132تاري القرار رقم  1/133تاري القرار رقم  1/134تاري القرار رقم  1/135تاري القرار رقم  1/133تاري القرار رقم  1/149تاري القرار رقم  1/158تاري القرار رقم  1/179تاري القرار رقم  1/214تاري القرار رقم  1/215تاري القرار رقم  1/229تاري -القرار رقم  1/233تاري

( 2339/6/12يتعلق باعطاء مساهمة مالية للمؤسسة
الوطنية لالستخدام عن العام .)2339
( 2339/6/1231يتعلق باعطاء مساهمة مالية لالتحاد العمالي
العام عن العام .)2339
( 2339/6/12يتعلق باعطاء مساهمة مالية للصندوق
الوطني للضمان االجتماعي بقيمة مئة مليار
ليرة عن العام .)2339
( 2339/6/12يتعلق يتعلق باعطاء مساهمة مالية لمنظمة
العمل العربية بقيمة  53مليون ليرة عن العام
.)2339
(يتعلق باعطاء مساهمة مالية للصندوق
98/7/4
الوطني للضمان االجتماعي بقيمة  63مليار
ليرة بناء عل قرار التدوير).
( 2339/8/13يتعلق باعتماد نظام لحفظ وتل المحفوظات
لدى وزارة العمل).
(يتعلق باعطاء مساهمة مالية لمنظمة العمل
2339/9/8
الدولية بقيمة  73مليون ليرة).
( 2339/13/2يتعلق باعطاء مساهمة مالية لمنظمة العمل
الدولية بقيمة  168مليون ليرة عن العام
.)2339
( 2339/11/24يتعلق بتشكيل لجنة لمراجعة قوانين واساليب
العمل).
( 2339/11/24يتعلق بتحديد الئحة افضلية للتوظيفات المنوي
تحقيقها خالل العام  2313في الضمان
االجتماعي).
باعمال ودراسات
قا
( 2339/12/29يتعلق بتكلي
قانونية).
( 2339/12/29يتعلق باعطاء مكاف ت نقدية لموظفي
ومتعاقدي واجراء في الوزارة).

 اهم المذكرات الصادرة عن معالً الوزٌر:(تتعلق بتوزيع تجهيزات الكمبيوتر عل اقسام
الوزارة).
(تتعلق بتشكيل فريق عمل مكل بالشكاوى
عل مكاتب استقدام الخادمات).
(تتعلق بتنظيم دورة تدريبية لمفتشي العمل
بالتعاون مع منظمة العمل الدولية).
(تتعلق ببدأ سريان عقد العمل الخاص المتعلق
بالعمال والعامالت في الخدمة المنزلية).
(تتعلق بالحاق مفتشي عمل في وزارة العمل).

 المذكرة رقم  1/3تاري 2339/1/12 المذكرة رقم  1/8تاري 2339/1/23 المذكرة رقم  1/13تاري 2339/1/23 المذكرة رقم  1/19تاري 2339/2/5 -المذكرة رقم  1/22تاري 2339/2/26
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 المذكرة رقم  1/31تاري المذكرة رقم  1/34تاري المذكرة رقم  1/63تاري المذكرة رقم  1/78تاري المذكرة رقم  1/82تاري -المذكرة رقم  1/84تاري

( 2339/3/23تتعلق بتسجيل المعامالت المتعلقة بصفة
ناطور).
( 2339/3/28تتعلق بتسوية اوضاع العاملين االجانب عل
االراضي اللبنانية والذين سويت اوضاعهم في
االمن العام).
( 2339/7/18تتعلق باعمال التحقيق في دائرة التحقيق
وقضايا العمل).
( 2339/12/1مذكرة تفاهم بين وزارة االقتصاد ووزارة
العمل بخصوص بوالص التيمين عل العمال
االجانب).
( 2339/12/13تطلب من العاملين والموظفين والمتعاقدين
المشاركين في الندوات وورش العمل اعداد
تقارير مفصلة عن مشاركتهم).
( 2339/12/17بتكلي متعاقدي المعلوماتية اعداد دراسة
حول تبسيط االجراءات للمعامالت الممكنة في
وحدات الوزارة).

 اهم المذكرات الصادرة عن المدٌر العام باالنابة:وحدات

(تتعلق بتوزيع مفروشات عل بع
وزارة العمل).
(تتعلق بتشديد الرقابة عل كيفية استخدام
اجهزة التبريد والتدفئة والتسخين).
(تتعلق بتوزيع اعمال التفتيش في دوائر العمل
في الوزارة).
(تتعلق بالطلب ال جميع الموظفين واالجراء
والمتعاقدين تعبئة استمارات بطاقات المهام).
(تتعلق بتكلي اعضاء لجنة الشراء اجراء
مسح شامل لمكاتب مبن الوزارة).
(تتعلق بتكلي موظفين المشاركة بورشة
عمل).
(تتعلق بالطلب من موظفي وزارة العمل التقيد
بالدوام الرسمي).
(تتعلق بانجاز التقرير السنوي عن العام
)2339

 المذكرة رقم  2/15تاري 2339/1/31 المذكرة رقم  2/16تاري 2339/2/2 المذكرة رقم  2/35تاري 2339/4/3 المذكرة رقم  2/55تاري 2339/6/3 المذكرة رقم  2/65تاري 2339/8/19 المذكرة رقم  2/79تاري 2339/12/4 المذكرة رقم  2/85تاري 2339/12/19 -المذكرة رقم  2/87تاري 2339/12/22
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 قسم الشؤون القانونٌة والوصاٌة:-

تقديم االستشارة القانونية سواء بالمراجعة التي بلدغ عدددها ( )13استشدارة ام باالتصدال
الشفوي.
القيام بدور الوسيط في نزاعات عمل جماعية بلغ عددها  9وساطات.
الرد عل المراجعات المقامة امام مجلس شورى الدولة ضد الدولة اللبنانية وزارة العمل
بلغ عددها  18مطالعة.
دراسة طلبات تيسيس نقابات عدد (.)3
دراسة طلبات تخفي عدد العمال في بع المؤسسات والشركات عدد (.)6
اعداد مقترحات حول خطة منظمة العمل العربية لعامي .2312 – 2311
اعداد مشروع مرسوم يرمي ال استحداث غر في مجالس العمل التحكيمية.
دراسة احتساب الكسب اليومي للمعاملين بمعاش ثابت شهري.
اعداد كتاب الد ادارة االبحداث والتوجيده فدي مجلدس الخدمدة المدنيدة حدول اعطداء بددل
اشغال للسيد علي اللقيس (مقر دائرة العمل في محافظة بعلبك – الهرمل).
اعداد مشروع قرار بتحديد صالحيات وحدات ادارية في المديرية العامة لوزارة العمل.
دراسدة ملد  17اتفاقيددة عمدل دوليدة مبرمددة مدن قبدل الحكومددة اللبنانيدة وفدق اراء لجنددة
الخبراء القانونيين في منظمة العمل الدولية بالتعاون مع قسم العالقات الخارجية.
ابداء الرأي في عقد صيانة.
دراسة بشين اتفاقية العمل الدولية رقم ( 144المشاورات الثالثية).
بيان الرأي في تثبيت مفتشي عمل متمرنين.
دراسة مشدروع قدانون يتعلدق بتعدديل المدادة التاسدعة مدن المرسدوم االشدتراعي رقدم 46
تاري  1983/6/24المعدل بموجب القانون رقم  19تاري .2338/9
اعداد مشروع قرار باعتماد نظام الحفظ وتل المحفوظات في وزارة العمل.
عضو في لجنة متابعة الملد المتعلدق بالمنظمدات العربيدة والدوليدة ومدا صددر ويصددر
عنها من اتفاقيات وتوصيات (مذكرة رقم  1/58تاري .)2339/6/2
اعداد مشروع قرار لتشكيل لجنة العداد مشروع قانون خاص بالعمال الزراعيين.
اعداد مشروع قانون خاص بالعمال الزراعيين.
اعددداد مشددروع مرسددوم بتحظيددر اسددتخدام االحددداث قبددل بلددوغهم سددن الثامنددة عشددرة فددي
االعمال التي تشكل خطرا عل الحياة والصحة واالخالق.
دراسة اقتراح القانون المقدم من النائدب ايلدي عدون الرامدي الد انشداء صدندوق تعاضدد
لخبراء السير في لبنان.
13

-

بيان الرأي في طلب القاء حجز احتياطي عل احدى الشركات.
دراسة مالحظات لجنة الخبراء القانونيين في منظمدة العمدل الدوليدة حدول اتفاقيدة العمدل
واالتفاقيددة رقددم  159التيهيددل المهنددي العمالددة –
الدوليددة رقددم  45العمددل تحددت االر
المعوقون.
اعداد كتاب لمجلس الخدمة المدنية حول استفادة االجراء العاملين فدي وزارة العمدل مدن
المنح المدرسية.
المشاركة في اعمال مؤتمر العمل الدولي في جني من  3ال  13حزيران .2339
دراسة الدليل االرشادي للعامالت االجنبيات في المنازل.
استكمال دراسة مشروع القانون الرامي ال تعديل المرسدوم االشدتراعي رقدم 83/136
المتعلق بطوارىء العمل وفق رأي مجلس شورى الدولة.
مطالعات مفو الحكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في لبندان الجندوبي 37 :مطالعدة
وقد بلغ عدد الدعاوى  174وقد فصل بـ  31دعوى وشطب  22والباقي  121دعوى.
التحقيق في شكاوى عدد .14
التحقيق في دعاوى احيلت من مجالس العمل التحكيمية فدي جبدل لبندان عددد  43دعدوى
انجز منها  26دعوى تمت المصالحة في ست دعاوى.

قسم الموظفٌن والمحاسبة:
االعمال التي يقىم بها القسن:
يًكٍ ذقسيى االػًال انى ثالثح اقساو:
أ  -في المحاسبة  :يٓرى انقسى تاػذاد انًٕاسَح انسُٕيح نهٕسارج ٔيُاقشرٓا تؼذ يٕافقح انٕسيز يغ
يذيزيح انًٕاسَح في ٔسارج انًانيح ٔيقٕو تاػذاد انرقاريز انفصهيح ٔانسُٕيح ػٍ انًٕاسَح.
ذرى يراتؼح جًيغ يزاحم انُفقاخ يٍ حجش انُفقح ٔذصفيرٓا ٔارسال انًسرُذاخ انى ٔسارج
انًانيح ثى ذٕقيغ حٕاالخ انذفغ انصادرج يٍ انًانيح ٔذسهيًٓا الصحاب انؼالقح شخصيا تؼذ
ذٕقيؼٓى ػهى انسجم انخاص تذنك
ب  -بالنسبة لشؤون المىظفيه:
انًٕضٕع االْى ْٕ حف انًه انشخصي نكم يٕف ْٔذا انًه حانيا في حانح جيذج
اًَا يفرزض ذثٕيثّ ٔذُظيًّ حسة ذؼهيًاخ يجهس انخذيح انًذَيح ْٕٔ ايز نى يحصم تسثة ػذو
ٔجٕد يحزر أ كاذة ،في انٕقد انحاضز يقٕو اييٍ انًسرٕدع تاضافح االٔراق انري ذزسم يٍ
انذيٕاٌ نهًه انشخصي يٕييا اًَا يفرزض ذزذية كم يهفاخ انًٕففيٍ ٔاالجزاء ٔانًرؼاقذيٍ .
ْٔذِ انسُح ذى تذء انؼًم تثزَايج انًٕففيٍ تانرؼأٌ يغ ٔسارج انًانيح حيث يرى اصذار
جذٔل انزٔاذة شٓزيا في ٔسارج انؼًم يغ كافح يهحقاذٓا .
ج  -بالنسبة للىازم:
يقٕو انقسى تاػذاد قٕائى انهٕاسو انًطهٕتح يٍ قزطاسيح ٔيطثٕػاخ ٔذجٓيشاخ تُاء ػهى
طهثاخ رؤساء انٕحذاخ انسُٕيح أ انطارئح.
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تؼذ يقارَح انحاجاخ انًطهٕتح يغ انًثانغ انًرٕفزج في انًٕاسَح يؼًذ انى ٔضغ انكًياخ
يٍ كم صُ ذًٓيذا نرحضيز اسرذراجاخ انؼزٔض ،ػُذ اسرالو انهٕاسو ٔانرجٓيشاخ انًطهٕتح
يذخم اييٍ انًسرٕدع انقزطاسيح ٔغيزْا انى انًسرٕدع ٔيسجهٓا في انسجم انخاص تذنك.
تُاء ػهى طهة رؤساء انٕحذاخ ٔيٕافقح انًذيز انؼاو ذسهى انهٕاسو ٔانقزطاسيح انى
انٕحذاخ انًخرهفح نهٕسارج ٔيحف انقسى انطهثاخ كًا يٕقغ انًسرهى ػهى انكًيح انري اخزجد يٍ
انًسرٕدع.
قسم العالقات الخارجٌة:
" دراسة ومتابعة المل المتعلق بالمنظمات العربية والدولية وما صدر ويصدر عنها من
اتفاقيات وتوصيات" وذلك بموجب المذكرة الصادرة عن معالي الوزير رقم 1/58
تاري .2339/6/23
في هذا االطار تم دراسة  17اتفاقية عمل دولية مبرمة ارقام (88 – 81 – 45 – 29
– 173 – 159 – 148 – 139 – 138 – 136 – 127 – 123 – 115 – 135
–  )182 – 176 - 174وتم وضع التقارير الجوابية المتعلقة بها جانب لجنة الخبراء
القانونيين في مكتب العمل الدولي.
وكذلك تم دراسة عشرة اتفاقيات عمل عربية ارقام (11 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3
–  )16 – 14 – 12التي لم يتم التصديق عليها بعد في لبنان ووضع التقارير الجوابية
المتعلقة بها جانب لجنة الخبراء القانونيين في مكتب العمل العربي.
كما تم دراسة االتفاقتين العربيتين ( 15و  )16مبرمتين ووضع التقارير المتعلقة بها
جانب لجنة الخبراء القانونيين في مكتب العمل العربي.





احالة اتفاقية العمل الدولية رقم ( )188بشين العمل في قطاع صيد االسماك والتوصية
( )199عل مجلس النواب لالطالع.
وضع التقرير المتعلق بمنتدى الحوار العالمي حول التدريب المهني وتطوير المهارات
لالجراء في قطاع التجارة جني  25 – 24تشرين الثاني .)2338
اعداد مقترحات القسم حول القرارات الصادرة عن القمة العربية االقتصادية والتنموية
(الكويت  23 – 19كانون الثاني .)2339
احالة القرارات التي اتخذتها لجنة الحرية النقابية (الشكوى المقدمة من االتحاد الدولي
لنقابات العمال العرب ضد الحكومة اللبنانية) ال الجهة المختصة.

 دراسة اتفاقيات العمل الدولية التالية:
( )188تنظيم ادارات التوظي .
( )122سياسة العمالة.
( )142التوجيه والتدريب المهني – تنمية الموارد البشرية.
( )181وكاالت االستخدام الخاصة.
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ووضع التقارير الجوابية المتعلقة بها جانب مكتب العمل الدولي.
 تقرير حول نتائج اعمال المؤتمر العربي الثالث للصحة والسالمة المهنيتين (المنامة من
 4ال  6تشرين الثاني .)2338
 التقرير الختامي عن نتائج اعمال الدورة غير العادية رقم ( )14لمجلس ادارة منظمة
العمل العربية – القاهرة .2339
 وضع التقرير الشامل بشين الدورة ( )334لمجلس ادارة مكتب العمل الدولي (جني –
اذار .)2339
 دراسة االستبيان المتعلق بتوفير العمل الالئق للعمال المنزليين الصادر عن مكتب العمل
الدولي ووضع التقرير الجوابي المتعلق به.
 وضع مقترحات حول خطة عمل منظمة العمل العربية لعامي  2311و .2312
 وضع التقرير الجوابي الشامل جانب مكتب العمل الدولي بشين "استكمال خطوط
القاعدة الوطنية" بموجب اعالن منظمة العمل الدولية ( 1998الحرية النقابية
واالعترا الفعلي بحق المفاوضة الجماعية).
 وضع التقرير الجوابي حول االستبيان الخاص بتدعيم وتعزيز دور المرأة في المجتمع
المنبثق عن مؤتمر اورو – ميد (اسطنبول – .)2336
 مقترحات القسم حول ترشيحات لبنان لمناصب نائب رئيس مؤتمر العمل الدولي
( )2313وروؤساء الفرق واللجان المنبثقة عنه.
 تحديد فروع النشاط االقتصادي المستثناة من تطبيق االتفاقية الدولية رقم ( )148بشين
بيئة العمل.
* وضع التقرير الشامل حول نتائج اعمال الدورة ( )336لمجلس ادارة مكتب العمل الدولي
(تشرين الثاني .)2339
مكافحة عمل االطفال:
-

-

اعداد مشروع مرسوم بهد تعديل المرسوم رقم  733تاري  1999الذي يحظر او عمل
االحداث فيها قبل سن الثامنة عشرة .بناء عل دراسة بعنوان "أسوأ اشكال عمل االطفال دون
سن الثامنة عشرة فً لبنان :تحدٌد الئحة المهن والوظائف الخطرة" .وذلك ضمن برنامج
العمل الموقع بين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل.
اعداد مشروع مرسوم تعديل المرسوم رقم  15959تاري  2335/12/19المتعلق بتشكيل
لجنة وطنية لمكافحة عمل االطفال.
دراسة واعداد مقترحات بخصوص اقتراح مشروع حول "تعزيز الخطة الوطنية لمكافحة
عمل االطفال" والمقدم من منظمة العمل الدولية والممول من الحكومة االيطالية للمرحلة
الثالثة وموافقة وزارة العمل عل اقتراح المشروع بناء عل الدراسة المعدة لذلك.
المشاركة في الندوة القومية حول "اسوأ اشكال عمل االطفال في الدول العربية القاهرة بين
الفترة الممتدة  5 – 3تشرين الثاني .2339
المشاركة في المقابلة التلفزيونية مع قناة النيل المصرية الفضائية والتي عرضت فيها دور
واهتمام الحكومة اللبنانية في القضاء عل اسوأ اشكال عمل االطفال.
تزويد الطالب والباحثين من كافة المستويات الجامعية واالكاديمية بالوثائق والمعلومات حول
عمل االطفال ونذكر منهم عل سبيل المثال :الجامعة اللبنانية :معهد العلوم االجتماعية كلية
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-

الحقوق والعلوم السياسية واالدارية .الجامعة العربية المفتوحة الجامعة اللبنانية المعهد العالي
للدكتوراا مدرسة الثالثة االقمار (قسم الثانوي).
تزويد الجمعيات االهلية ومنظمات االمم المتحدة بالمعلومات والوثائق المتعلقة بعمل االطفال
ونذكر منها جمعية رعاية اليتيم في صيدا والمنظمة السويدية لرعاية االطفال.
اجراء مقابالت مع وسائل االعالم المرئية والمسموعة والمقروءة ونذكر منها :اذاعة الرسالة
مجلة االفكار محطة الجزيرة صحيفة ايال االلكترونية ومجلة الحسناء وصحيفة "اخبار
لبنان االن .Now Lebanon News
اجتماع مع مكتب المفو السامي لحقوق االنسان في الشرق االوسط لالمم المتحدة ومناقشة
مسيلة عمل االطفال في لبنان وتزويدهم بالوثائق الضرورية بهد التنسيق والتعاون
المستمرين بين المكتب المذكور اعالا ووزارة العمل.
المشاركة في اجتماعات المجلس االعل للطفولة خاصة في اجتماعات اللجنة التنسيقية لوقاية
وحماية االطفال من العن .
المشاركة في مؤتمر سوء معاملة االطفال "بين الحماية االجتماعية والحماية القانونية"
وبدعوة من جمعية دار الطفل والمجلس االعل للطفولة – وزارة الشؤون االجتماعية في
بيروت .2339/5/6
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ثانٌا – مصلحة العمل والعالقات المهنٌة
خالل العام  2339قامت مصلحة العمل والعالقات المهنية بانجاز تراكم الملفات و
المعامالت وتحقيق التواصل مع الوحدات االقليمية واعادة تنظيم الملفات المحفوظة
(المحفوظات) وتحقيق االداء الوظيفي عل قاعدة "فريق عمل" ومواكبة عمل المفتشين في
الوحدات االقليمية وضبط الملفات النقابية واخضاع اعمالها للقانون .
اهم االنجازات والمعامالت المسجلة في قلم مصلحة العمل والعالقات المهنية كما يلي:
انظمة داخلية 175
تحقيق باجازات عمل 167
مراسالت مختلفة 162
مختل 62

 انتخابات نقابات واتحادات 147 طلب تيسيس نقابات واتحادات 3 شكاوى ووساطات عمل جماعية 132مجموع المعامالت المسجلة1365:
أ – دائرة تفتٌش العمل والوقاٌة والسالمة:

 محاضر ضبط 3 رخص محركات 5 اعمال قلمية ومراجعات285 تحقيق باجازات عمل 136 انذارات 1134 دوام عمل 59 تحقيق بموافقات مسبقة ومبدئية43مجموع المعامالت المسجلة1985 :
ب – دائرة العالقات المهنٌة والنقابات:

 انتخابات نقابية 233جمعية عمومية 19

 انظمة داخلية لمؤسسات  - 168انظمة داخلية مصدقة - -138 عقود عمل 7 اعمالية قلمية 147 -شكاوى واعترضات نقابية5

ج – دائرة التحقٌق وقضاٌا العمل:
 دعاوى مجلس عمل تحكيمي 43 شكاوى فردية  - 237شكاوى للحفظ 74 دعوى لحين المراجعة 15 حل حبي  -117شكاوى قيد التحقيق 37 -شكوى جماعية وتشاور 41
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ثالثا  -مصلحة القوى العاملة
اوال :فً مجال العمالة االجنبٌة:
 – 1تابعت مصلحة القوى العاملة خالل العام  2339مكننة المعامالت التي تردها حيث تم
تسجيل ( )8791طلب سحب شهادة ايداع و ( )7973طلب دفع رسوم متيخرة (براءة
ذمة) كما تم درس طلبات الموافقة المسبقة واجازات العمل الخاضعة لصالحية رئيس
مصلحة القوى العاملة واحالتها ال المرجع المختص وفقا لالصول باالضافة ال
تصديق ( )539عقود عمل.
 - 2بلغ عدد اجازات العمل الممنوحة لالجانب خالل العام المنصرم ( )145679موزعة عل
االدارة المركزية والوحدات االقليمية في المحافظات .كما بلغ عدد الموافقات المسبقة
الممنوحة الستقدام اجانب ( )63234موافقة موزعة عل االدارة المركزية والوحدات
االقليمية.
 – 3بلغ عدد المعامالت المسجلة في قلم المصلحة ( )451معاملة.
ثانٌا :فً مجال التدرٌب المهنً:
 – 1قامت دائرة التدريب المهني باالشرا الدوري عل المركز الوطني للتدريب المهني في
الدكوانة باالضافة ال االشرا عل امتحاناته.
 – 2االشرا عل دورات تدريبية اقيمت لالحداث في سجن رومية في اختصاصات
الميكانيك كهرباء السيارات والحدادة االفرنجية.
 – 3شاركت رئيسة الدائرة بصفة مقرر في اجتماعات مجلس ادارة المركز الوطني للتدريب
المهني وصياغة محاضر هذا الجلسات.
 – 4االشرا عل الدورات التدريبية الجوالة التي يقيمها المركز الوطني للتدريب المهني.
 – 5تسجيل المراسالت الصادرة والواردة من وال الدائرة.
 – 6تصديق االفادات الصادرة عن مراكز التدريب المهني التي تشر عليها الدائرة.
 – 7المشاركة في عدد من الندوات وورش العمل المتعلقة بالتدريب المهني.
 – 8المشاركة في لجان المناقصات في التفتيش المركزي.
ثالثا :فً مجال االستخدام:
 – 1تم خالل العام  2338تسجيل  848شركة ومؤسسة لدى دائرة االستخدام.
 – 2تصديق افادات عمل (.)123
 – 3تسجيل وختم دفاتر لمكاتب استقدام الخادمات (.)426
 – 4اعطاء افادات بتسجيل الشركات والمؤسسات (.)433
 – 5تجديد ملفات تسجيل شركات ومؤسسات (.)633
 – 6طلب ترخيص مكتب استقدام عامالت في الخدمة المنزلية (.)43
رابعا :دائرة رعاٌة شؤون العمال السورٌٌن:
 – 1اجازة عمل اول مرة
 – 2تجديد اجازة عمل

 332اجازة
 382اجازة
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 ان اغلبية العمال السوريين المتواجدين عل االراضي اللبنانية هم من العمال المياومين اوالموسميين الذين ليس لهم صاحب عمل ثابت يعملون في البناء او في الزراعة ...لذلك
نقترح ايجاد صيغة قانونية تدفعهم للحصول عل اجازات عمل لكي تستوفي الخزينة
رسومها منهم ولكي يتم احصاء اليد العاملة السورية في لبنان.
 ان الزام اصحاب العمل بالتصريح عن العمال السوريين في الصندوق الوطني للضماناالجتماعي يشكل عاتقا اضافيا للحصول عل اجازات عمل.
خامسا :دائرة مراقبة عمل االجانب:
  591موافقة مبدئية تتعلق باستقدام واستخدام اجراء اجانب.  13462معاملة موافقة مسبقة.  9981معاملة اجازة عمل اول مرة.  23373معاملة تجديد اجازة عمل. 2436 -معاملة استرداد شهادة ايداع.

رابعا – الدوائر االقلٌمٌــة

21

 -1دائرة العمل فً محافظة الشمال
اهم انجازات الدائرة خالل العام  2339كما يلي:
عدد المعامالت المسجلة2583 :
 شكاوى وتحقٌق :168
13
22
142

 دعاوى مجلس العمل التحكيمي انتخابات نقابية تحقيق في اجازات عمل -تحقيق في موافقات مبدئية

 عمل االجانــب :777
3985
6963
826
4583

 استرداد شهادة ايداع اجازات عمل اول مرة تجديد اجازات عمل براءة ذمة ( تسوية ) موافقات مسبقة اعمال التفتٌش: مؤسسات مفتشة دوام عمل كش عل محركات -مؤسسات مسجلة

178
19
9
18

 -0دائرة العمل فً الجنوب

21

 تفتٌش وتحقٌق :15
 شكاوى عمالية تسجيل مؤسسات 21 -انتخابات نقابية 25

 عمل االجانـــب :768
3635
6515
736
5318
261

 استرداد شهادة ايداع اجازة عمل اول مرة تجديد اجازات عمل براءة ذمة ( تسوية ) موافقات مسبقة موافقات مبدئية اعمال التفتٌش:273
21
3

 تفتيش دوري وطارىء تسجيل مؤسسات -تصديق نظام داخلي

 - 4دائرة العمل فً محافظة النبطٌة
 -معامالت قلمية

679
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 تفتٌش وتحقٌق : تفتيش دوري تفتيش طارىء شكاوى عمالية كش محركات انتخابات نقابية -دوام عمل

1139
23
5
5
8
1

 عمل االجانب :3975
319
243
2259
4
163

 اجازات عمل االجانب براءة ذمة ( تسوية ) استرداد شهادة ايداع موافقات مسبقة الغاء اجازات عمل -الغاء موافقات مسبقة

 - 4دائرة العمل فً محافظة البقاع
عدد المعامالت المسجلة424 :
 -تفتٌش وتحقٌق :

23

 مؤسسات مفتشة رخص محركات دوام عمل انذارات تسجيل مؤسسات شكاوى عمل -دعاوى عمل

143
8
25
153
22
41
46

 عمل االجانـــب : اجازة عمل اول مرة تجديد اجازة عمل موافقات مسبقة استرداد كفاالت براءة ذمة (تسوية) -الغاء موافقة مسبقة

1783
2844
2669
381
338
224

 - 5دائرة العمل فً محافظة جبل لبنان
 تفتٌش وتحقٌق : شكاوى عمالية -دعاوى عمل

511
73
24

158
186
793
28
1516

 دوام عمل رخص محركات انذارات كتب صر عمال -مختل

 عمل األجانب :26293
61253
36831
5453
1441
213
1464

 اجازة عمل اول مرة تجديد اجازة عمل موافقات مسبقة سحب شهادة ايداع تصحيح مسبقات تغيير صفة -موافقات مبدئية

 – 6دائرة العمل فً محافظة بعلبك – الهرمل
معامالت قلمية365 :
 -تفتٌش العمل:

25

 شكاوى تصريح عن مؤسسات رخص محركات5
 انتخابات نقابية -انذارات

7
12
1
2

 عمل االجانب: اجازة عمل اول مرة تجديد اجازة عمل براءة ذمة (تسوية) -موافقات مسبقة

755
1393
48
1389

مجموع ما انجزته الوزارة خالل العام  0229على صعٌد
التفتٌش والتحقٌق فً قضاٌا العمل والنقابات واجازات العمل
 -1تفتٌش ونقابات:
 تفتيش دوري وطارىء -تحقيق في اجازات عمل

3465
136

26

 رخص محركات -انتخابات نقابية 233

46

 انذارات -محاضر ضبط

 طلب تيسيس نقابات2376
 -انظمة داخلية لمؤسسات 175

3

 -2تحقٌق فً قضاٌا العمل :
816
132
324

 تحقيق في شكاوى عمالية تحقيق في نزاعات عمل جماعية تحقيق في دعاوى عمل -3اجازات عمل :

 تم انجاز ( )45619اجازة عمل اول مرة. تم انجاز ( )133363تجديد اجازة عمل. المجموع ( )145679اجازة عمل. الموافقة عل ( )63234موافقة مسبقة. -4التدرٌب المهنً واالستخدام :
 تسجيل ( )848مؤسسة وشركة في دائرة االستخدام. تصديق افادات عمل عدد (.)12 افادات تسجيل الشركات والمؤسسات (.)433 تجديد ملفات تسجيل شركات ومؤسسات (.)633 -طلب ترخيص مكاتب استقدام عامالت في الخدمة المنزلية (.)43

الجزء الثالث
لمحة عامة عن االدارة
التفوٌض وبٌان المهمة :
النصوص القانونٌة التً تعطً االدارة الحق الشرعً فً ممارسة نشاطها :
 قانون العمل تاري 3 1946/9/2327

3

-

المرسوم التنظيمي رقم  8352تاري  ( 1961/12/33تنظيم وزارة العمل)3
المرسددوم رقدددم  2894تددداري  ( 1959/11/16تحديدددد شددروط بعددد احكدددام ا لمرسدددوم
االشتراعي رقم  111تاري 3)1959/6/12
المرسوم االشتراعي رقم  112تاري  ( 1959/6/12نظام الموظفين) 3
المرسوم االشتراعي رقم  136تاري  ( 1983/9/16طوارئ العمل)3
مرسوم  17386تاري  ( 1964/9/2قانون عقود العمدل الجماعيدة والوسداطة والتحكديم)
3
المرسددوم االشددتراعي رقددم  29تدداري  ( 1943/5/12تنظدديم معدددالت االجددور واحددداث
تعوي عن التكالي العائلية للعملة ) 3
مرسوم رقم  17561تاري  ( 1964/9/18تنظيم عمل االجانب ) 3
قانون رقم  137تاري  ( 1999/7/23اصدول اسدتيفاء بددل اجدازتي العمدل واالقامدة مدن
االجانب)3
مرسوم رقم  7993تاري  ( 1952/4/3تنظيم النقابات )3
مرسوم رقم  18371تاري  ( 1957/12/12اصول صدر االعاندات للنقابدات العماليدة
وال اتحاداتها)3
مرسوم رقم  3273تاري  ( 2333/6/6تفتيش العمل)3

اضددافة ال د عشددرات المراسدديم والقددرارات المتعلقددة بمختل د
والتفتيش والنقابات واالجانب وغيرها ال مجال لذكرها3

المخطط التنظٌمً او الهٌكلٌة
تتال

كٌفٌة تنظٌم االدارة :
وزارة العمل من :
 المدٌرٌة العامة للعمل :أ – الدٌوان :
 قسم العالقات الخارجية قسم الشؤون القانونية والوصاية28

مواضدديع قضددايا العمددل

 قسم الموظفين والمحاسبة قسم االحصاءب – مصلحة العمل والعالقات المهنٌة
 دائدددرة العالقدددات المهنيدددة والنقابدددات ( قسدددم النقابدددات  /قسدددمالعالقات المهنية)خح
 دائرة التحقيق وقضايا العمل دائرة تفتيش العمل والوقاية والسالمةج – مصلحة القوى العاملة :
 دائرة مراقبة عمل االجانب دائرة حماية العائلة والجمعيات دائرة االستخدام دائرة التدريب المهني دائرة شؤون العمال السورييند – دائرة المشارٌع والبرامج
هـ  -الوحدات االقلٌمٌة فً كل من محافظات الجنوب  ،النبطٌة  ،البقاع
الشمال وجبل لبنان  ،بعلبك والهرمل ( ،عكار قٌد االنجاز) 3
ترتبط الوحددات االداريدة داخدل الدوزارة وفقدا لمبددأ التسلسدل االداري الدذي ندص عليده
المرسوم االشتراعي رقم  111تاري  ( 1959/6/12تنظيم االدارات العامة ) ال سيما المدادة
 19منه  3اضافة ال المرسوم رقـم  8352تاري  ( 1961/12/33تنظيم وزارة العمل ) الذي
يحدد مهام وحدات الوزارة 3
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