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الجزء االول
بيان بالجداول والمصورات
 – 1تقرير الموافقات المسبقة وتوزيعها حسب الجنسبية والمهنبة والفلبة لعبا
.2018
 – 2تقريببر اجببازات العمببل اول مببرة حس ب الجنسببية والمهنببة والفلببة لعببا
.2018
 – 3تقرير االجازات المجددة وتوزيعها حسب الجنسبية والمهنبة والفلبة لعبا
.2018
 - 4هيكلية وزارة ا لعمل 0
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ملخص تنفيذي
 - 1التحديات الجوهرية التي تواجه االدارة :
-

استكمال المراكز الشاغرة في مالك الوزارة من جميع الفلات الوظيفية.
متابعبة اعمبال المكننبة لتشببمل جميبع البدوالر واالقسبا وخاصببة مبا يتعلبق بالنقاببات واعمببال
التفتيش واالستخدا واعمال التحقيق والديوان.
متابعة مشروع قانون تعديل هيكلية ومالك وزارة العمل.
موازنة وزارة العمل التي ال تفي باالحتياجات الضرورية المطلوبة منها.
تأهيل المبنى ليالل العمل في الوزارة.
 – 2االنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها:

رغ التحديات والصعوبات التي واجهت حركة العمل في مبنى الوزارة ،استطاعت وحداتها
انجبباز المعببامالت المطلوبببة منهببا وخاصببة مببا يتعلببق بانجبباز عشببرات االال مببن اجببازات العمببل
والموافقات المسبقة وبراءات الذمة ،واالشرا على ملبات طلببات انتخاببات النقاببات واالتحبادات
العمالية والصحا العمل وتسجيل انظمة ملات الشركات والمؤسسات في الدوالر المعنيبة وانجباز
الملببات مببن الشببكاوو والببدعاوو العماليببة وتصببديق انظمببة داخليببة لنقابببات وشببركات ومؤسسببات
وغيرها من المعامالت التي سنفصلها الحقا.
 – 3اهم هذه االنجازات:
الجنسيات.

 انجاز ما يزيد عن ملتي أل اجازة عمل الجان من مختل حل ملات الشكاوو العمالية الفردية والجماعية. اعداد مشاريع القوانين والمراسي والقرارات المتعلقة بشؤون االجان والنقابات وعمبل االطفبالوالمعوقين والضمان االجتماعي والمؤسسة الوطنية لالستخدا .
 االشرا على انتخابات مجالس النقابات واالتحادات العمالية واصحا العمل. تسجيل ملات الشركات والمؤسسات في دالرة االستخدا والدوالر االقليمية. وضع وتنفيذ برامج دورية لتفتيش العمل في مختل المناطق اللبنانية. – 4رؤية مستقبلية:
-

تأمين المبنى الاللق والمالل الستيعا جميع موظفي وزارة العمل وتسهيل تعامل
المواطنين معها بتعمي المكننة الشاملة وربط وحدات الوزارة بالجهات ذات الصلة.
مكننة جميع وحدات وزارة العمل.
تعزيز تفتيش العمل.
اعادة تنظي وزارة العمل بما يتالء مع حجمها ودورها الحالي والمستقبلي.
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رسالــة االدارة
 رسالة االدارة الى المواطن اللبناني :ايها المواطن :
االدارة وجدت لخدمتك وانجاز معامالتك في اقل وقت ممكن وبالكلفة المفروضة قانونا.
التببز بالقببانون وتقببد مببن موظفيهببا بطلباتببك ،وال تكببن اسببيرا لشببهوة موظ ب او مداخلببة
وسيط.
تقيد بالقانون ،ستجد نفسك اما موظ اللق الحديث بريء التصر  ،طويل البال.
قد تعترضك تصرفات موظ شاذ عن االخالق والقانون ،فال تخضع ،تقد بشبكواك امبا
المرجع المختص وبكل ثبات وقوة وسترو تجاوبا سريعا مع شكواك.
انت الرقي االول وااله على عمل الموظ  ،فال تكن شريكا له في حبال كبان مسبيلا لبك
وال مشجعا لعاداته السيلة في حال اساء التصر معك ،وال مستسبلما لسبلطته فبي حبال كبان شباذا
وتجاوز حد السلطة.
اشتك وال تخ  ،جاهر بالفاسدين والمفسدين ،ساه في تصحيح مسيرة ادارتك ،فهي مرآة
دولة القانون والعدالة.
 االوليات االستراتيجية لالدارة : تبسيط اجراءات العمل واختصار مسالك سير المعامالت على قاعدة الالمركزية في التقرير. تحقيق العمل الثالثي االطرا  /حكومة  /عمال  /اصحا عمل. انشاء قاعدة معلومات شاملة لسوق العمل بكل تشعباته ونشاطاته. االتجاهات المستقبلية لالدارة : تامين المبنى الاللق والمالل لعمل وحدات الوزارة . توسيع حج الوحدات العاملة ووضع هيكلية حديثة وزيادة حج الموارد البشرية فيها.. -انجاز المعامالت للمواطنين بواسطة التواصل البريدي وااللكتروني.
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الجزء الثانــي
االنجازات المؤسسية
 -1االهداف الرئيسية واالوليات االستراتيجية الراهنة :
-

اعداد مشروع قانون العمل بما يتناس مع االتفاقيات العربية والدولية.
اعببداد مشبباريع المراسببي والقببرارات المناسبببة بمببا يتعلببق بالعمببال االجانب وخاصببة مببا يتعلببق
بالعامالت في الخدمة المنزلية ومتابعة اوضاعهن.
متابعة قضايا العمال وحل الشكاوو الفردية والجماعية المسجلة في دوالر الوزارة.
متابعة تطبيق القوانين المتعلقة بالمعوقين.
التلبية السريعة لخدمات المواطنين.
العمل على تعزيز وضع الموظ ماديا ومعنويا.
متابعة تطبيق القوانين المتعلقة باستخدا االحداث.
 -2الضغوطات االجتماعية واالقتصادية التي تواجه االدارة :

-

تفشي البطالة والركود االقتصادي.
االرتفاع المتصاعد لمستوو المعيشة.
كثافببة المعببامالت وال سببيما االداريببة منهببا التببي تعالجهببا االدارة فببي وقببت تعبباني وحببداتها مببن
شغور حاد في مختل الوظال .
الشغور الحاد في وظال الفلتين الرابعة والخامسة بنسبة  %60من مالك الوزارة.
كثافة الشكاوو العمالية التي يتقد بها العمال والمستخدمون الى دوالر الوزارة.
تعرض االدارة في بعض االحيان الى حمالت اعالمية ظالمة.
صغر حج موازنة الوزارة اما تزايد االعباء والمتطلببات فبي وقبت تبزداد فيبه نسببة الرسبو
المستوفاة من قبل وحداتها.
 -3المتغيرات الداخلية والخارجية لالدارة :
أ – المتغيرات الداخلية :
 اكتمال مكننة اجازات العمل في جميع الدوالر المعنية في الوزارة. صدور العديد من المراسي والقبرارات والمبذكرات التبي تبنظ العمبل فبي البوزارة ممبا احبدثتطورات ايجابية على صعيد العمل.
 اعطاء الخيار للمبواطن بانجباز معامالتبه عبن خبالل تقبدي الطلب البى وزارة العمبل او عببرالبريد (ليبان بوست – .)OMT
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– المتغيرات الخارجية :
 تعزيز الموقع االلكتروني التابع للوزارة بآخر القوانين والمراسبي والقبرارات المتعلقبة بأعمبالالوزارة.
 التنسيق الدال والمستمر مع مختل االدارات الرسبمية والمؤسسبات العامبة والقطباع االهلبي،وال سيما المديرية العامة لالمن العا بما يتعلق بعمل االجان في لبنان.
 التنسببيق الببدال والمسببتمر مببع المنظمببات الدوليببة واالقليميببة وسببفارات الببدول المصببدرة لليببدالعاملة االجنبية الى لبنان.
 -4الخدمات التي تتوجه االدارة لمعالجتها :
-

اعداد مشاريع القوانين والمراسي واصدار القرارات المتعلقة بعمل االجان والنقابات وتفتبيش
العمل والوقاية والسالمة واالستخدا وقضايا التحقيق المتعلقة بالشكاوو العمالية.
اصدار اجازات عمل لالجان العاملين على االراضي اللبنانية.
دراسة سوق العمل والبطالة من خالل المؤسسة الوطنية لالستخدا .
التفتيش الدوري والطاروء على المؤسسبات والشبركات ومراقببة مبدو تطبيقهبا لقبانون العمبل
ومدو تقيدها باجراءات الوقاية والسالمة والصحة المهنية.
حل النزاعات الفردية والجماعية بين العمال واصحا العمل.
تسجيل الشركات والمؤسسات الخاصة والتصريح عن اجرالها في دالرة االستخدا .
الترخيص لمكات استقدا العامالت واصدار القرارات المتعلقة بها ومراقبتها.
دراسة وتصديق االنظمة الداخلية للمؤسسات والشركات الخاصة بما يتوافبق مبع قبانون العمبل
اللبناني.
اصببدار قببرارات التببرخيص للنقابببات واالتحببادات العماليببة ونقابببات اصببحا العمببل وتصببديق
انظمتها الداخلية واالشرا على انتخاباتها والبت بالشكاوو والطعون المتعلقة بها.
 -5عالقة االدارة باالدارات والمؤسسات االخرى :

-

عالقة الوزارة بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي هي عالقة وصاية  ،مع بعبض التنسبيق
في مجال التفتيش وتبادل المعلومات 0
عالقة البوزارة بالمؤسسبة الوطنيبة لالسبتخدا ايضبا عالقبة وصباية كمبا يبت تببادل المعلومبات
بخصوص دراسات سوق العمل والبطالة واالستخدا 0
عالقة الوزارة ببالمركز البوطني للتبدري المهنبي جمعيبة ذات منفعبة عامبة  ،كبون مبدير عبا
وزارة العمل هو رليس مجلس ادارة المركز.
عالقبببة البببوزارة مبببع وزارة الداخليبببة بشبببأن اسبببتطالع رأي هبببذل البببوزارة بتأسبببيس النقاببببات
واالتحادات  ،وعبر ارسال كت التبليغ الصحا العالقة المتعلقة بشكاوو العمل عبر مخافر
الدرك 0
عالقة الوزارة بالمديرية العامة لالمن العا تتمحور حول العمالة االجنبية في لبنان 0
عالقة الوزارة مع وزارة الصحة عبر المجلس الصحي الممثلة فيه وزارة العمل وعبر بعض
اللجان المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية.
عالقة البوزارة مبع وزارة الشبؤون االجتماعيبة عببر لجنبة شبؤون المعبوقين والتنسبيق بقضبايا
مكافحة عمل االطفال وبعض اللجان االخرو 0
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-

عالقة الوزارة بادارة االحصاء المركزي عبر ارسال االحصاءات المتوافرة المتعلقة باالجان
وسوق العمل اللبناني.
عالقة الوزارة بوزارة المالية التي تستوفي رسو اجبازات العمبل والموافقبات المسببقة وببراءة
الذمة من خالل صندوق المالية الموجود في مبنى الوزارة.
عالقبببة البببوزارة بالنقاببببات واالتحبببادات العماليبببة واصبببحا العمبببل عببببر التبببرخيص بانشبببالها
واالشرا على انتخاباتها والمصادقة على انظمتها الداخلية.
عالقببة الببوزارة بجميببع الشببركات والمؤسسببات الخاصببة عبببر تفتيشببها للتأكببد مببن مببدو تقيببدها
باالنظمة والقوانين وتصديق انظمتها الداخلية والتصريح عن اجرالها الى وزارة العمل
عالقة البوزارة بالمنظمبات الدوليبة واالقليميبة :منظمبة العمبل الدوليبة ،منظمبة العمبل العربيبة،
اليونيسي  ،منظمة الصحة العالمية ،اليونيسكو وغيرها.
عالقة الوزارة بسفارات وقنصليات الدول االجنبية التي لها رعايا من العامالت والعباملين فبي
لبنان.
عالقة الوزارة بمنظمات القطاع االهلي على اختال نشاطاتها.
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االنجاز المتوقــع
 -1النتائج والمحصالت التي اثرت مباشرة على الجمهور :
 – 1دراسة تسهيل المعامالت االدارية.
 – 2استكمال عملية المكننة.
 –3دراسة اختصار التواقيع.
 – 4تفعيل مكت الشكاوو وانشاء الخط الهاتفي الساخن
 –5مراجعة ودراسة وتعديل قانون العمل.
 – 6سرعة البت بقضايا العمال وطلبات اصحا العالقة.
 – 7انخفاض وتقلص االعمال المخالفة للقوانين واالنظمة السارية المفعول.
 – 8تقيد الموظفين في الواجبات الوظيفية واخالقيات الوظيفة.
 – 9استصدار النصوص العالدة لمنافع وتقديمات مالية للعمال والمستخدمين (المنح المدرسية،
تعويض الحضور).
 -2اداء االدارة :
-

االلتزا بالدوا الرسمي 0
تعزيز واحترا التسلسل االداري 0
تمسك الموظفين باالخالق الوظيفية 0
ادراك الموظ لواجباته الوظيفية 0
االنطباع الجيد عن االدارة لدو المواطن 0
انجاز المعامالت المطلوبة ضمن المهل القانونية 0
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االنجاز المحقــق
 -1االنجازات الرئيسية :
تتوزع االنجازات الرليسية خالل العا  2018على الوحدات المختلفة في الوزارة كما يلي
اوال – الديـــوان
بنباء علبى المهبا التببي يتوالهبا ديبوان وزارة العمبل مببن اعمبال تحريريبة وقلميبة وغيرهببا
حددتها المادة الخامسة من المرسو رق  64/8352فبان المعبامالت المسبجلة فبي قلب البديوان مبن
صادر ووارد قد بلغت ما مجموعه  3835معاملة  ،كذلك تبين سجالت القيود الخاصبة ببالقرارات
والمذكرات والتعامي واالتفاقيات كما يلي :
-

229
583
77
55

قرارات صادرة عن معالي الوزير 0
قرارا صادرا عن المدير العا .
مذكرة صادرة عن معالي الوزير والمدير العا 0
اتفاقا مع المتعاقدين في الوزارة.

المعامالت المسجلة في قل الديوان تشتمل على مراسالت دولية وعربيبة  ،اداريبة وماليبة
 ،نقابية ،ومؤسسات عامة  ،اجهزة رقابية  ،امن عبا ومجلبس شبورو الدولبة  ،وهنباك مراسبالت
ومعامالت تشتمل على مراسي مالية وتنظيمية ومشاريع قوانين واتفاقيات ثنالية ومشاريع لجان0
ومن حيث مواضبيع القبرارات والمبذكرات والتعبامي واالتفاقيبات المشبار اليهبا اعبالل فبان
ابرز المواضيع التي تناولتها على سبيل المثال ال الحصر:
-

المشاركة في ندوات اقليمية وعربية ودولية ومؤتمرات 0
ضبط وتنظي عمل االجان وشروط استقدا الخادمات 0
انشاء نقابات واتحادات عمالية واصحا عمل 0
الغاء اجازات عمل وتنظي وانشاء مكات استقدا خادمات 0
مذكرات وقرارات خاصة بتنظي عمل االجان 0
قرارات تتعلق باستدراجات العروض 0
اعادة توزيع بعض الموظفين من الفلة الرابعة 0
اعطاء مساهمات مالية لمنظمتي العمل العربية والدولية 0
تكلي موظفين واجراء ومتعاقدين باعمال اضافية خارج اوقات الدوا الرسمي 0
قرار تشكيل الوفد اللبناني الى مؤتمر العمل العربي 0
قرار تشكيل الوفد اللبناني الى مؤتمر العمل الدولي ودورات مجلس ادارة المنظمة 0
المصادقة على قرارات مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي0
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-

اهم القوانين ومشاريع القوانين والمراسيم ومشاريع المراسيم على سبيل المثال ال الحصر:
صببدور المرسببو رقب  2122تبباري  ( 2017/12/29اسببتفادة اعضبباء الهيلببة التعليميببة فببي
المدارس والمعاهد الخاصة الذين انتهت خبدمته مبن فبرع المبرض واالمومبة فبي الصبندوق
الوطني للضمان االجتماعي).
مشروع مرسو يرمي الى افادة اعضاء مجلبس ادارة الصبندوق البوطني للضبمان االجتمباعي
من تقديمات فرع المرض واالمومة المنصوص عنها في قانون الضمان االجتماعي.
مشروع مرسو يرمي الى تشكيل لجنة " قياس الكفاءة "
صببدور المرسببو رق ب  2365تبباري  13شببباط  2018المتعلببق باحالببة مشببروع قببانون الببى
مجلببس النببوا يرمببي الببى طلبب الموافقببة علببى ابببرا اتفاقيببة قببرض واتفاقيببة تنفيذيببة بببين
الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي لالنشاء والتعمير لمشروع الطرقات والعمالة.
صببدور المرسببو رق ب  3007تبباري  18أيببار  2018المتعلببق برفببع الحببد االدنببى للروات ب
واالجور في المؤسسة الوطنية لالسبتخدا واعطباء زيبادة غبالء المعيشبة للمتعاقبدين واالجبراء
وتحويل سالسل روات مستخدمي المؤسسة.
صدور المرسو رق  2855تاري  2018/4/27المتعلق باعطاء منح التعلي بصورة مؤقتة
للمستخدمين والعمال عن العا الدراسي . 2018-2017
صدور المرسو رق  2889تاري  2018/4/30المتعلق بتحديد تعويض حضبور مبدير عبا
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي جلسات مجلس االدارة وهيلة المكت .
صدور المرسو رق  3321تاري  2018/6/29المتعلبق باحالبة مشبروع قبانون البى مجلبس
النببوا يرمببي الببى تعببديل المببادة االولببى مببن مشببروع القببانون الصببادر بالمرسببو رقب 1005
تاري  ( 1983/9/9االجازة للحكومة االنضما الى بعض اتفاقيات منظمة العمل الدولية ).
مشروع مرسو يرمي الى تعيين روساء اقسا ومفتشبي عمبل اطبباء ومفتشبي عمبل مهندسبين
ومساعدات اجتماعيات متمرنين في مالك وزارة العمل.
صببدور المرسببو رق ب  3357تبباري  13تمببوز  2018المتعلببق باحالببة مشببروع قببانون الببى
مجلس النوا يرمي الى تعديل بعض احكا قانون الضمان االجتماعي لتأمين المساواة بين
الجنسين.

اهم القرارات الصادرة عن وزير العمل خالل العام  2018كما يلي:
 القرار رق  1/ 25تاري  2018/2/12قرار يتعلق بسلفات المستشفيات الشهرية علىمعامالت االستشفاء المتوجبة بذمة
حسا
الضمان.
 القراررق  1/26تاري  2018/2/12قرار يتعلق بالمهن المحصورة باللبنانيين فقط القرار رق  1/ 27تاري  2018/2/12قرار يتعلق بخضوع العمال والعامالتاالجنبيات الختبار جلدي للسل وصورة شعاعية
للصدر.
 القرار رق  1/31تاري  2018/12/16قرار يتعلق بتكلي موظفين بالمشاركة فيبرنامج تدريبي في تورينو من  2/18لغاية
. 2018/2/24
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 القرار رق  1/36تاري  2018/2/20قرار الموافقة على اجراء مباراة مفتوحة لوظيفةمفتش في مالك مديرية التفتيش والمراقبة على
المؤسسات في الضمان االجتماعي.
 -القراررق  1/37تاري 2018/2/20

قرار اجراء مباريات محصورة للفلات الثانية
والثالثة والرابعة والخامسة في مالك امانة سر
الصندوق الوطني للضمان.

 القرار رق  1/44تاري  2018/2/28قرار يتعلق بتكلي موظفين بالمشاركة في الدورة 45لمؤتمر العمل العربي في القاهرة من 15-8
2018/4/
 القرار رق  1/59تاري  2018/3/13قرار استدراج عروض اضفة برمجات علىالموقع االلكتروني لوزارة العمل.
 -القرار رق  61تاري 2018/3/21

قرار يتعلق بتكلي موظفين بالمشاركة في
الدورة  45لمؤتمر العمل العربي في القاهرة من
 8لغاية 2018/4/15

 القرار رق  1/63تاري  2018/3/26قرار يتعلق بالمصادقة على قرار مجلس ادارةالضمان االجتماعي المتعلق بزيادة سلفة غالء
المعيشة  250.000ليرة لبنانية
 القرار رق  1/76تاري  2018/4/26تأسيس نقابة العلو اللمعلوماتية في لبنان القرار رق  1/77تاري  2018/4/27اجازة باستقدا عامالت في الخجمة المنزليةلمؤسسة زايا ممثلة بالسيد خضر محمد مرع
.
 القرار رق  1/151تاري  2018/8/28قرار يتعلق باعطاء مساهمة مالية للمركزالوطني للتدري المهني
 القرار رق  1/152تاري  2018/8/28يتعلق باعطاء مساهمة مالية للصندوق الةوطنيللضمان االجتماعي.
 القرار رق  1/153تاري  2018/8/28يتعلق باعطاء مساهمة مالية للصندوق الوطنيللضمان االجتماعي|.
 القرار رق  1/156تاري  2018/9/4يتعلق باعطاء مساهمة مالية لمنظمة العملالعربية
 القرار رق  1/157تاري  2018/9/4قرار يتعلق باعطاء مساهمة مالية للمؤسسةالوطنية لالستخدا
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 القرار رق  1/158تاري  2018/9/4يتعلق باعطاء مساهمة مالية للمؤسسة الوطنيةلالستخدا
 القرار رق  1/159تاري  2018/9/4يتعلق باعطاء مساهمة مالية لالتحاد العماليالعا
 القرار رق  1/161تاري  2018/9/6قرار يتعلق بالمصادقة على قرار الضمانالمتعلق بالتوسيع على مالك التفتيش الخاص في
مديرية التفتيش .
 القرار رق  1/182تاري  2018/10/4استدراج عروض لتلزيوالتبريد لزو وزارة العمل

تجهيزات التدفلة

 القرار رق  1/183تاري  2018/10/4استدراج عروض شراء مفروشات وتجهيوزاتمكتبة لوزارة العمل
 القرار رق  1/189تاري  2018/10/16قرار تاسيس نقابة المعلوماتية والتكنولوجيافي لبنان
 القراررق  1/197تاري  2018/10/23يتعلق باعطاء مكافآت نقدية لموظفين ومتعاقدينواجراء في وزارة العمل
قرار يتعلق بالمصادقة على قرار
 القرار رق  1/222تاري 2018/12/13مجلس االدارة المتعلق بتعديل المادة  31من
نظا المستخدمين ( الدوا ).

 اهم المذكرات االدارية الصادرة عن معالي الوزير:الى الوجدات المعنية قبول طلبات
 المذكرة رق  1/22تاري  2018/3/13يطلاجازات العمل لمرافقي رعايا دول مجلس
ابلتعاون الخليجيمن اصحا االمالك المبنية في
لبنان من عمال وعامالت
 المذكرة رق  1/26تاري ( 2018/4/4مذكرة يطل فيها من دالرة التفتيش في كافةالدوالر االقليمية اجراء تفتيش شامل على كافة
مكات استقدا العامالت في كافة المحافظات.
 المذكرة رق  1/28تاري  2018/4/5يطل الى مصلحة العمل والدوالر االقليمية فيالمحافظات تكلي ( مفتشين عمل  ،طبي
على مراكز المعاينات
مهندس ) للكش
الميكانيكية.
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 المذكرة رق  1/35تاري 2018/5/23 -المذكرة رق  1/36تاري

2018/6/4

 المذكرة رق  371تاري 2018/6/5 -المذكرة رق  1/45تاري 2018/7/23

 -المذكرة رق  1/46تاري 2018/7/24

 المذكرة رق  1/48تاري 2018/7/24 مذكرة رق  1/58تاري 2018/9/19 مذكرة رق  1/61تاري 2018/9/28 -مذكرة رق  1/73تاري 2018/12/3

 -مذكرة رق  1/74تاري 2018/12/3

نعمي صثادر عن معالي الوزير لعد التمييز في
اماكن العمل بسب امراض التالسيميا او
الهيموفيليا
مذكرة تقضي بتجميد عمل بعض مكات
استقدا عامالت في الخدمة المنزلية.
يطل الى دالرة التفتيش في بيروت والدوالر
االقليمية في المحافظات ايداع تقارير متعلقة
بمخالفات مك ات استقدا العامالت.
يطل الى دوالر حماية العاللة والجمعيات
والدوالر االقليمية اعداد اللوالح االسمية
باصحا العمل الذين ل ينفذوا احكا القرار
رق  2000/220خالل ثالثة اشهر.
يطل الى جميع اصحا العمل التقيد بالقانون
رق  2000/220بشأن توظي ذوي االعاقة
وتخصيص الوظال في القطاع الخاص خالل
ثالثة اشهر.
مذكرة تقضي بالطل الى جميع اصحا العمل
التقيد بالقانون رق  2000/220ال سيما المادة
 74منه.
يطل الى رؤساء الدوالر االقليمية االلتزا
بالقرارات المتعلقة بتحديد مهل انجاز المعامالت
والموافقات المسبقة خالل ثالثة ايا .
مذكرة يحظر فيها على جميع المؤسسات
والشركات بتشغيل اي عامل اجنبي بدون اجازة
عمل من التابعية السورية.
الطل الى مفتشي العمل في الدوالر المركزية
واالقليمية مراقبة تنفيذ كافة القوانين واالنظمة
شروط العمل وحماية
المتعلقة بظرو
االجراء -مراقبة النقابات – الوقاية والسالمة.
طل الى مفتشي العمل في الدوالر المركزية
واالقليمية تنفيذ كافة القوانين والمراسي ورق
محضر الضبط وتقدي تقارير مفصلة يوميا
بنتيجة اعماله ترفع اسبوعيا الى الوزير.

 اهم المذكرات االدارية الصادرة عن المدير العام: المذكرة رق  2/1تاري 2018/1/9 -المذكرة رق  2/2تاري 2018/1/9

يطل من مكات استقدا العامالت ان تخت
الموافقة المسبقة من قبل صاح المكت في
خانة توقيع صاح العالقة مع توقيعه.
يطل الى الدوالر المعنية االحتفاظ بمحاضر
الضبط لديها مدة  15يوما قبل احالتها الى
النيابة العامة.
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 -المذكرة رق  2/3تاري 2018/1/12

التزا بمضمون مذكرة رق 2/77تاري
 2017/11/17االلتزا بالدوا كما سيت
احتسا الساعات االضافية ةفقا لساعات الدوا .

 المذكرة رق  2/4تاري  2018/1/12تعبلة بطاقة مندو لمكات استقدا العامالتفي الخدمة المنزلية الكترونيا عبر الحسا
الخاص لكل مكت .
مذكرة الستكماال لنظا المكننة وبغية توحيد
 المذكرة رق  2/9تاري 2018/1/26نماذج الطلبات المعتمدة في الوزارة( موافقات
مسبقة).
 المذكرة رق  2/11تاري  2018/1/31الطل من مكات استقدا العامالت التدقيقبطلبات الموافقات المسبقة قبل تقديمها الى
الوزارة.
يطل الى الدوالر المعنية بعمل االجان طل
 المذكرة رق  2/13تاري 2018/2/5افادة خدمة من الضمان بدال من تصريح عن
اجير لطل اجازة عمل للعمال االجان من
2018/5/1
مذكرة تتعلق بايقا عدد من مكات استقدا
 المذكرة رق  2/30تاري 20189/5/2العامالت .
مذكرة تتعلق باعفاء الالعبون العر واالجان
ـ المذكرة رق  2/31تاري 2018/5/222
المتعاقد معه من قبل اندية الدرجتين االولى
والثانية من رسو اجازات العمل.
مذكرة تحميل مستندات على الموقع االلكتروني.
 المذكرة  2/40تاري 2018/7/3ـ المذكرة رق  2/44تاري 2018/7/19
ـ المذكرة رق  75تاري 2018/12/7

مذكرة تقضي بعد استقبال المعامالت الناقصة
مستندات او تصحيح معلومات خاطلة.
يطل الى جميع رؤساء المصالح والدوالر
واالقسا اعداد التقرير السنوي لكل وحدة ادارية
قبل . 2019/1/10

 مشاركة رئيس الديوان في مؤتمرات عربية ودولية: المشاركة في مؤتمر العمل الدولي لعا  2018في جني  ،حيث انه عضو دال في اللجنةالمالية للمؤتمر ،وعضو دال في اجتماع دول آسيا والمحيط الهادي وعضو دال في لجنة
التنسيق العربية للمؤتمر.
 المشاركة في مؤتمر العمل العربي لعا  2017في القاهرة كعضو دال في اللجنة الماليةلمنظمة العمل العربية وفي اجتماعات الجمعية العامة للمؤتمر.
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قسم الموظفين والمحاسبة
االعمال التي يقوم بها القسم:
عام  2018سجل 840معاملة ادارية محالة من الديوان وارسل الى المالية
 965تصفية على تنسيب وزارة العمل و 120طلب حجز.
أ  -في المحاسبة واللوازم :اهتم القسم باعداد الموازنة السنوية للوزارة ومناقشتها بعد موافقة
الوزير مع مديرية الموازنة في وزارة المالية وقام باعداد التقارير الفصلية والسنوية عن الموازنة.
وقام بمتابعة جميع مراحل النفقات من حجز النفقة وتصفيتها وارسال المستندات الى وزارة
المالية ،رغم ان العمل بالموازنة العامة طوال عام  2018استمر ضمن الضروري والملح الن
الحكومة كانت في مرحلة تصريف اعمال وبالتالي ال يمكن للوزير ترتيب اي نفقة غير ملحة.

قسم العالقات الخارجية:
االنجازات:
 - 1المهام:
حددت مهام قسم العالقات الخارجية بموجب المرسوم  6348تااري  10شابا ،1995
على النحو االتي:
-

-

تأمين ارتبا الوزارة مع الهيئات العربية واالقليمية والدولية ،وتأمين وساائ االشاترا
في اجتماعات هذه الهيئات.
اعداد ومتابعة تنفيذ مشااريع التعااون الفناي ماع المن ماات الدولياة واالقليمياة والعربياة
بالتعاون مع الدوائر المختصة.
التحضااااير الجتماعااااات من مااااة العماااا الدوليااااة والهيئااااات االخاااار المرتب ااااة بهااااا
والجتماعات المن مات الدولية واالقليمياة والعربياة االخار ذات العالقاة بمهاام وزارة
العم .
دراسة اتفاقيات وتوصيات العم العربياة والدولياة الصاادرة عان ساائر المن ماات ذات
العالقة بمهام وزارة العم .

االنجازات:
بلغ عدد المراسالت المسجلة في سج قلم قسم العالقات الخارجية منذ بدء العام
 2018حتى  31كانون االو منه  83وثيقة .وتل المدروسة والمتخذ قرارات بشأنها
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بلغت  49وثيقة صادرة عن القسم المذكوراعاله ( ،تقارير جوابية ،ندوات وورش عم ،
مؤتمرات عربية او دولية )...على النحو االتي:
أ – التقارير والوثائق التي انجزها قسم العالقات الخارجية واهم الوثائق المدروسة:
-

-

-

-

غير

تقرير جوابي الى من مة العم الدولية بشأن تقرير الدورة ( )3لفريق العم
الحكومي ( مسألة الشركات العابرة للو نية وغيرها من المؤسسات).
تقرير جوابي الى وزارة الخارجية والمغتربين – مديرية المن مات الدولية والمؤتمرات
والعالقات الثقافية  -معلومات م لوبة من المقرر الخاص باالثار المترتبة في مجا حقوق
االنسان لالدارة والتخلص السليم بيئيا من المواد والنفايات الخ رة لد األمم المتحدة،
حو القوانين الو نية واالن مة واالجراءات المتبعة لحماية العما من المواد الخ رة.
تقرير جوابي الى الخارجية بشأن االتفاق الشام المزمع عقده بين لبنان وبري انيا بعد
البريكست.
كتاب جوابي وتقرير جوابي الى مكتب العم الدولي بشأن فروع الضمان االجتماعي وفقا
التفاقية العم البحري .MLC 2006
كتاب جوابي وتقرير جوابي الى مكتب العم الدولي حو تسجي تصديق لبنان على
اتفاقية العم البحري .MLC 2006
تقرير شام جوابي الى من مة العم الدولية حو توصية العم الدولية ( )202بشأن
االرضيات الو نية للحماية االجتماعية.
تقرير جوابي الى مكتب العم الدولية بشأن الشكو المقدمة من االتحاد الو ني لنقابات
العما والمستخدمين في لبنان ( .) FENASOL
تقرير جوابي الى وزارة الخارجية والمغتربين  -مديرية المن مات الدولية والمؤتمرات
والعالقات الثقافية  -حو االتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع اشكا التمييز
العنصري.
كتاب جوابي الى مكتب العم الدولي حو تدني نسبة تمثي المرأة في الوفد اللبناني الى
الدورة ( )107لمؤ تمر العم الدولي  -2018جنيف.
كتاب جوابي الى وزارة الخارجية والمغتربين  -مديرية المن مات الدولية والمؤتمرات
والعالقات الثقافية  -بشأن انشاء مكتب اقليمي لمن مة الشرق االوس لحقوق االنسان في
بيروت.
مقترحات للتعاون بين الدولة اللبنانية ( وزارة العم ) ومن مة العم الدولية  -مكتب
بيروت -لزيادة الوعي لد اصحاب عم العما المنزليين.
تقارير جوابية الى من مة العم العربية بعد است الع آراء كافة الجهات المعنية حو
اتفاقيات العم العربية ( 18-17-16-12-7-5-3و.)19
بيان المتابعة السنوية لتنفيذ العقد العربي للتشغي ( )2020 – 2010الى من مة العم
العربية بعد است الع آراء كافة الجهات المعنية.

16

ب – مشاركة رئيس قسم العالقات الخارجية في مؤتمرات (دولية وعربية ) واعداد تقارير حول
مشاركتها:
-

-

-

-

-

-

المشاركة في ا الق خ ة االستجابة لالزمة السورية  2018في السراي الكبير ( 1شبا
.)2018
المشاااركة فااي اجتماعااات فااي وزاة الخارجيااة ووزارة العااد للتحضااير للتقرياار الااو ني
الدوري الثالث الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
المشاركة في اجتماعات شهرية دورية للجناة التسايير الو نياة الخاصاة بعاامالت المنااز
المهاجرات في وزارة العم .
المشاركة في برنامج تدريبي حو مسوحات اصحاب العم ( ETF-تورينو في 23 -19
شبا .)2018
المشاركة وتمثي المدير العام في االجتماع االو للجنة الو نية لقيادة القيادة وتنسيق
الجهود الو نية لتنفيذ خ ة االمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام  2030في السراي الكبير
( 5آذار )2018
المشاركة بمناقشة تقرير لبنان الخاص – التقرير الو ني الدوري الثالث الخاص باالحقوق
المدنية والسياسية  - ICCPRفي مقر مفوضية األمم المتحادة الساامية لحقاوق اانساان فاي
جنيف يومي  15و 16آذار  2018وفي بيروت  20آذار .2018
المشاركة فاي دورات تدريبياة  Train of Trainersحاو المسااعدة التقنياة لادعم تعزياز
الحوار االجتماعي في لبنان ( بين آذار وايار).
المشاركة في اجتماع في مبنى وزارة العم في ا ار اجتماعات اللجنة التوجيهية
لمشروع المساعدة التقنية لدعم تعزيز الحوار االجتماعي في لبنان بتموي من االتحاد
االوروبي ( 20آذار  )2018المشاركة بندوة عن تعزيز الحوار االجتماعي حو
اتفاقيات العم الدولية (في غرفة رابلس) من تن يم  17( GOPAنيسان .)2018
المشاركة بورشة عم بتن يم من مة العم الدولية  -مكتب بيروت ( 18نيسان )2018
بشأن:
" "The guidelines SOPs for non-formal market based skills training
المشاركة بورشة عم بتن يم من مة العم الدولية  -مكتب بيروت -بشأن تباد
الممارسات الجيدة في ادارة هجرة اليد العاملة ( 19نيسان .)2018
المشاركة في المنتاد العرباي للتنمياة المساتدامة فاي  ESCWAبياروت ( 26 -24نيساان
.)2018
المشاركة ضمن فعاليات مؤتمر العم الادولي (الادورة  )107فاي جنياف (  28اياار – 9
حزيران .)2018
المشاركة وتمثي المدير العام في االجتماع الثاني للجنة الو نية لقيادة القيادة وتنسيق
الجهود الو نية لتنفيذ خ ة االمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام  2030في السراي الكبير
( 20حزيران .)2018
حضور ا الق تقرير المساواة بين الجنسين في لبنان تحديات وآفاق ( 21حزيران
.)2018
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 المشاركة في ندوة حو الحوار االجتماعي في مبنى االتحاد العمالي العام ( 26حزيران.)2018
 المشاركة في ورشة عم حو خ ة لبنان لالستجابة لالزمة ( 3تموز  )2018مع وزارةالشؤون االجتماعية
 المشاركة في الندوة القومية حو  " :نحو آليات سوق عم جديدة لدعم األشخاص ذوياالعاقة" في بيروت ،بتن يم من مة العم العربية وبالتعاون مع المن مة العربية
لألشخاص ذوي االعاقة وبالتنسيق مع وزارة العم اللبنانية وبرعاية معالي وزير العم
( 11- 9تموز .)2018
-

-

-

المشاركة في ورشة عم تدريبية حو تعزيز الحوار االجتماعي في لبنان ( 24تموز
.)2018
المشااااركة فاااي ورش عمااا حاااو خ اااة االساااتجابة لالزماااة الساااورية  2018ماااع وزارة
الشؤون االجتماعية ( 12و 14ايلو .)2018
اجتماع في غرفة بيروت حو مسوحات اصحاب العم  26( ETF -ايلو .)2018
المشاركة بندوة حو دور الوزارة كعنصر أساسي في تعزيز الحاوار االجتمااعي ،وذلا
في إ ار مشروع "المساعدة التقنية لدعم تعزيز الحوار االجتماعي في لبنان" المماو مان
االتحاد األوروبي من تن يم  GOPAفي فندق "كريستا قادري" زحلة ( 3تشارين االو
.)2018
عدة اجتماعات مع رئيس مجلس كتاب العد لتسليمه عقد العم المترجم.
المشاركة فاي ورش عما ماع وزارة الشاؤون االجتماعياة بشاان الخ اة لبناان لالساتجابة
لالزمة ( 11و 12تشرين االو .)2018
حضور احتفاا ن متاه وزارة الزراعاة بمناسابة ياوم االغذياة العاالمي ( 16تشارين االو
.)2018
ورشة عم حو ” “Drop-out prevention of studentsفي السراي الكبير (16
تشرين االو .)2018
المشاركة في اجتماع حو النوع االجتماعي والحوكمة في معهد باس فليحان (24
تشرين االو .)2018
المشاركة في ورشة عم تدريبيى حو لبنان وااللتزامات الدولية في مجا حقوق
االنسان في الشرق االوس وشما افريقيا بالتعاون مع وزارة الدولة لحقوق االنسان (29
و 30تشرين االو .)2018
المشاااركة فااي اجتماعااات تنساايقية مااع الااوزارات المعنيااة بسااب العاايش فااي ا ااار خ ااة
االستجابة لالزمة السورية في مقر  7( UNHCRتشرين الثاني .)2018
المشااركة فاي اجتماعاات تنسايقية  Task force meeting on the LCRPفاي ا اار
خ ة االستجابة لالزمة السورية في وزارة الشاؤون االجتماعياة ( 12و 14تشارين الثااني
.)2018
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 ورشة عم النتاج استراتيجية مشتركة للحوار االجتماعي ضمن مشروع المساعدة التقنيةلدعم تعزيز الحوار االجتماعي في لبنان ( 13تشرين الثاني .)2018
 المشاركة في ورشة عم لكتاب العد في لبنان بالتنسيق مع وزارة العم ومن مة العماالدولية بعنوان "حقاوق عاامالت المنااز المهااجرات فاي لبناان" تخللهاا تساليم عقاد العما
المترجم والدلي االرشادي ( 30تشرين الثاني .)2018
 حضور الذكر الـ  70لالعالن العالمي لحقوق االنسان فاي جامعاة بياروت العربياة (12كانون االو .)2018
 المشاركة في جلسة حوار حو انش ة وزارة العم مع الشركاء الجتمااعيين فاي المجلاساالقتصادي واالجتماعي ( 13كانون االو )2018
 المشاركة في ورشة عم للجنة الثالثية التوجيهية المعنية بالبرنامج الو ني للعما الالئاقفي لبنان من تن يم من مة العم الدولية – مكتب بيروت ( 20كانون االو .)2018

مكافحة عمل االطفال :
تقرير عن االعمال المنجزة لمشاريع عمل األطفال ذات الصلة في لبنان عن العام 2018
 تأمين وتسهيل االتصال والتنسيق بين منظمه العمل الدولية والوزارات التنفيذية األخرى(وزارات الشؤون االجتماعية  ،التربية والتعليم العالي  ،وزاره الداخلية والبلديات  ،والعدل ،
والمنظمات غير الحكومية) لضمان دعم واتساق عمل هذه الكيانات مع المنظمة بشان مسألة
التعاون الدولي
 مساعده منظمه العمل الدولية في االقتراب من االجتماعات مع المسؤولين الحكوميين فيالمقاطعات والبلديات وأعضاء المجتمعات المحلية وتنظيمها وترتيبها والمشاركة فيها  ،من أجل
تيسير مشاركه المجتمع المحلي في اعمال مكافحه عمل األطفال  ،وضمان تنفيذ أنشطه المشاريع
المتعلقة بمكافحة عمل االطفال في الوقت المناسب وبكفاءة وفعالية
 دعم الجوقة الوطنية للقضاء على عمل األطفالالتنسيق مع منظمة العمل الدولية التابع للتحضير لجوقه وطنيه من خالل إرسال رسائل رسميهإلى وزاره الثقافة والمعهد الوطني العالي للموسيقى للمساعدة في دعم الجوقة من خالل توفير
أماكن كبيره للتدريب أو األوركسترا الطالبية أو حتى األوركسترا المهنية (التي طلبها القصر
الرئاسي للحدث في وقت الحق) والتي تكلف أكثر بكثير مما كانت عليه في نهاية المطاف .ونتج
عن ذلك ما يلي:
 -1استخدام مباني المعهد الوطني العالي للموسيقى وجامعة  LIUلتدريب األطفال مجانا
 -2مشاركة األوركسترا المهنية  ،التي يراسها "المايسترو الحاج" مع مستوي عال من 27
الموسيقيين وآالت الموسيقية التي عاده ما تكلف حوالي  30،000$خفضت رسومها إلى
 20،000$ومن ثم دعمت جزئيا من قبل وزاره الثقافة وجزئيا من منظمه العمل الدولية.
 -3تمكن الخبيرة االجتماعية والتربوية من الحصول علي تي شيرت لحوالي  300طفل عامل
مجانا الذين كانوا يخضعون لبروفات من خالل جمعية الصناعيين اللبنانيين.
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 -3زودت االطفال العاملين بالمالبس المناسبة الرتدائها في مناسبة اطالق الجوقة الوطنية
للقضاء على عمل االطفال من القصر الجمهوري .وذلك بالتنسيق مع قسم الشؤون
الموظفين والمحاسبة في وزارة العمل وبموافقة الوزير.
-4
دعم إطالق الجوقة الوطنية للقضاء على عمل األطفال من القصر الرئاسي والتي شملت:
 -1اعداد الرسائل الرسمية بشان الجوقة الجوقة الوطنية للقضاء على عمل األطفال  ،والتوقيع
عليها وإرسالها إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
-2التنسيق مع الفريق المكلف بالقصر الرئاسي (مديرية المراسم )  ،لضمان تقديم عرض جيد في
الحدث
-3عقد ثمانية اجتماعات على األقل مع الفريق المكلف من قبل رئيس الجمهورية لتحديد الحد
األقصى لعدد األطفال التي يمكن استضافتها  ،متطلبات المرحلة  ،نظام الصوت  ،و المدعوين
وعدد الدعوات  ،اليافطة  ،وسائل االعالم الخ.
 -4المشاركة باجراء بروفة قبل يوم واحد من الحدث لألطفال واألوركسترا في القصر الرئاسي.
وقد تمت الموافقة علي ذلك وتمت علي النحو المطلوب .في ذلك اليوم  ،أبلغنا فخامة الرئيس عن
البروفات وخرج بعد اجتماعاته وشاهد األطفال يتدربون وهذا مهم جدا بالنسبة لهم.
 -5التنسيق مع الفريق المكلف في القصر الجمهوري  ،باعداد مذكره لرئيس الجمهورية بشان عمل
األطفال بوجه عام في لبنان  ،وتقديم معلومات محدثه عن المكان الذي أحرز فيه لبنان تقدما
والعقبات القائمة في مواجهه هذه المشكلة
 -6ساعدت القصر الرئاسي في إرسال الدعوات لضمان وجود المدعوين في إطالق الجوقة.
 -7أطلقت الجوقة الوطنية للقضاء عمل األطفال من القصر الرئاسي في  20آذار .2018
 -8تنظيم مقابله مع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول عمل األطفال ودور
الموسيقى ضد عمل األطفال
 -9ت ّم التنسيق مع ادارة تلفزيون لبنان لتأمين المعدات الالزمة والتقنيات لتصوير المقابلة بحيث ال
تحتاج منظمه العمل الدولية إلى دفع تكاليف المعدات لهذا النوع من المقابالت
 -10تم تنظيم المقابلة بنجاح وتم تصويرها بتاريخ 9أيار  2018في قصر الرئاسي
استعدادا لمشروع وزارة العمل -منظمه العمل الدولية لألطفال المنخرطين في النزاعات المسلحة
أو المتاثرين بها
دائرة المشاريع والبرامج0:

وقببد قامببت اللجنببة الفنيببة خببالل العببا  2018بـببـدعداد تقببارير فنيببة والمسبباهمة
بدعداد دفاتر الشروط الخاصة حول مواصفات تتعلق بـ :
 .1إسبببتدراج عبببروض لتلبببزي إضبببافة برمجيبببات علبببى الموقبببع ا لكترونبببي
للوزارة.
 .2إستدراج عروض لتلزي شراء تجهيزات تدفلة وتبريد لزو الوزارة.
 .3إستدراج عروض لتلزي شراء تجهيزات معلوماتية.
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 .4إعببداد دفتببر شببروط فنببي لتحديببد المواصببفات الفنيببة لتأهيببل الصببالة فببي
الطابق ا رضي لمبنى الوزارة.
 .5إعداد دفتر شروط فني لتحديد المواصفات الفنية للمطبوعات.
 .6إعداد دفتر شروط فني لتحديد المواصفات الفنية للمفروشات.
ج -شارك رليس الدالرة خالل العا  2018في :
 .1رلببيس لجنببة المناقصببات فببي ادارة المناقصببات فببي 29-28-27-26
آذار .2018
 .2البرنببامج التببدريبي حببول " أساسببيات الشببراء العببا " فببي معهببد باسببل
فليحان المالي واإلقتصادي في  12و 13و 15شباط .2018
 .3دورة تدريبية حبول " إعبداد دفباتر الشبروط اسبتنادا إلبى دفباتر شبروط
نموذجية " في وزارة الدولة للتنمية اإلدارية في  14و 15أيار .2018
 .4ورشة عمل عن " ما يجب معرفتبه عبن الشبراكة ببين القطباعين العبا
والخاص " في معهد باسل فليحبان المبالي واإلقتصبادي فبي  7حزيبران
.2018
 .5دورة تدريبيبببة حبببول " إدارة المخببباطر فبببي الصبببفقات العامبببة خبببالل
مرحلتي التنافس وإدارة العقود " في وزارة الدولبة للتنميبة اإلداريبة فبي
 20و 21و 22حزيران .2018
 .6مببؤتمر حببول " الشببراء العببا وتعزيببز الصببمود والنمببو المسببتدا " فببي
معهد باسل فليحان المالي واإلقتصادي في  26و 27حزيران .2018
 .7دورة تدريبيبببة حبببول " تلبببزي صبببفقات الخبببدمات اإلستشبببارية وإدارة
عقودهببا " فببي وزارة الدولببة للتنميببة اإلداريببة فببي  10و 11و 12تمببوز
.2018
 .8ورشببة عمببل حببول تحديببد ميزانيببة خطببة العمببل الوطنيببة اللبنانيببة حببول
قرار مجلس ا مبن  1325بالتعباون مبع الهيلبة الوطنيبة لشبؤون المبرأة
اللبنانية في  24و 25أيلول .2018
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 .9ورشببة عمببل حببول الصببفقات العموميببة بهببد إعببداد دليببل عببن عمببل
إدارة المناقصات وعالقتها باإلدارات العامة وطرق إجراء المناقصات.
في  29تشرين الثاني .2018
ثانيا – مصلحة العمل والعالقات المهنية
خالل العا 2018قامت مصلحة العمل والعالقات المهنية بانجاز ملات الملفات
والمعامالت وتحقيق التواصل مع الوحدات االقليمية واعادة تنظي الملفات المحفوظة
(المحفوظات) وتحقيق االداء الوظيفي على قاعدة "فريق عمل" ،ومواكبة عمل المفتشين في
الوحدات االقليمية وضبط الملفات النقابية ومتابعة نشاطاتها وايجاد ملات الحلول الحبية للشكاوو
وتكثي االتصاالت بالمنظمات الدولية واالقليمية ذات الصلة والسفارات والقنصليات التي لها
رعايا في لبنان .
اهم االنجازات والمعامالت المسجلة في قلم مصلحة العمل والعالقات المهنية كما يلي:
110
 انتخابات نقابات واتحادات52
 شكاوو جماعية بحق شركاتـ طل تاسيس نقابات واتحادات نقابات 7
2
ـ وساطات عمل جماعية

 انظمة داخلية لمؤسسات وشركات 778
 انظمة داخلية لنقابات991
 معامالت ادارية3
 -عقود عمل جماعية

أ – دائرة تفتيش العمل والوقاية والسالمة:
135
 محضر ضبط32
 تحقيق باجازات عمل26
 دوا عملـ شكاوو على مكات استقدا خد 50
200
ـ انذارات
12
ـ شكوو عمل جماعية
57
ـ مؤسسات مفتشة
3
ـ حوادث عمل
26
ـ اعتراض على صر عمال
ب – دائرة العالقات المهنية والنقابات:
 انتخابات نقابيةـ انظمة داخلية لنقابات
ـ انظمة داخلية لشركات
ـ جمعية عمومية
ت ابداء الرأي بتاسيس جمعية

110
2
73
13
9

معامالت ادارية
عقود عمل جماعية

28
2

شكاوو واعتراضانت نقابية

13

طلبات تاسيس نقابة
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7

ج – دائرة التحقيق وقضايا العمل:
 شكاوو فردية  - 434شكاوو تعذر حلها  - 93دعاوو مجلس عمل تحكيمي شكاوو جماعية حل حبي  - 128شكاوو قيد التحقيق 86 - 109ملفات تشاور
 -عد المراجعة

26
17
55

ثالثا  -مصلحة القوى العاملة
اوال :في مجال العمالة االجنبية:
 – 1تابعت مصلحة القوو العاملة خالل العا  2018مكننة المعامالت التي تردها ،حيث ت
تسجيل ( )11944طل سح شهادة ايداع ،و ( )8365طل دفع رسو متأخرة (براءة
ذمة) ،كما ت درس طلبات الموافقة المسبقة واجازات العمل الخاضعة لصالحية رليس
مصلحة القوو العاملة ،واحالتها الى المرجع المختص وفقا لالصول ،باالضافة الى
تصديق ( )1497عقد عمل.
 – 2بلغ عدد المعامالت المسجلة في قل المصلحة ( )223معاملة.
 – 3باالضافة الى المها المنوطة بها ،تستقبل مصلحة القوو العاملة معامالت الوحدات االقليمية
التابعة للوزارة ،للبت بها او احالتها الى المرجع المختص العطالها مجراها القانوني،
وهي عبارة عن:
 طلبات موافقة مسبقة او الغاء. طلبات موافقة مبدلية. استرداد كفالة مصرفية. اجازة عمل اول مرة وتجديد اجازة عمل.ثانيا :في مجال التدريب المهني:
االنجازات  :اه االعمال التي قامت بها دالرة التدري المهني لهذا العا :
 اشرا دوري على المركز الوطني للتدري المهني في الدكوانة ،باالضافة الى االشراعلى االمتحانات.
 االشرا على االمتحانات في كافة المراكز التي جرو توقيع اتفاقية تعاون بينه وبينالمركز الوطني للتدري المهني في كافة المناطق اللبنانية .
 حضور اجتماعات مجلس ادارة المركز الوطني للتدري المهني التي تعقد مرة فياالسبوع ،بصفة مقرر ،وصياغة محاضر هذل الجلسات.
 تصديق االفادات الصادرة عن مراكز التدري المهني التي تشر عليها الدالرة. عضو في اللجنة التي تضع مناهج التدري المهني المعجل. المشاركة في ورش العمل والندوات المتعلقة بالتدري المهني. المشاركة في لجان المناقصات الفنية في التفتيش المركزي،ورليس لجنة استدراجالعروض في وزارة العمل.
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 منسقة في مشروع المساعدة التقنية لدع تعزيز الحوار االجتماعي في لبنان وعضو فياللجنة التوجيهية لهذا المشروع باالضافة الى المشاركة في كافة ورش العمل المتعلقة
بالحوار االجتماعي.
 التنسيق مع المنظمات الدولية ( منظمة العمل الدولية  ،منظمة اليونيسي  ،المفوضيةالسامية لشؤون الالجلين وغيرها) ،بمساعي وتوجيهات من رليس مجلس ادارة المركز
الوطني للتدري المهني ،مدير عا وزارة العمل االستاذ جورج ايدا  ،بهد تحديث
وتطوير المركز الوطني للتدري المهني ،حيث تحقق الكثير من االمور اهمها :
 اعداد مشروع تحديث وتطوير المركز الوطني للتدري المهني في اطار مبادرة منظمتيالعمل الدولية واليونيس لدع التعلي والتدري المهني والتقني في لبنان وتعزيز االلتحاق
به.
 اجراء دورات تدريبية في المركز في اختصاصات التكيي والتبريد والتمديداتالكهربالية قبل وبعد الظهر ،بالتعاون مع المعهد االوروبي للتعاون والتنمية IECDعن
طريق المفوضية السامية لشؤون الالجلين UNHCR
مع االشارة الى ان العمل مستمر مع منظمة اليونيسي ليصار الى توقيع اتفاقية تعاون
وذلك للبدء بتنفيذ مشروع تحديث المركز ،باالضافة الى ان منظمة  ACTEDبالتنسيق مع
منظمة اليونيسي ستقو باجراء دورات تدريبية في المركز في اختصاصات المركبات
الكهربائءية الهجينة والطاقة الشمسية.
ثالثا:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

في مجال االستخدام:
تسجيل شركات اول مرة
تجديد الشركات
طلبات الغاء مكت
طلبات ترخيص مكات استقدا عامالت
طل سح كفالة مصرفية لمكت
طل تغيير عنوان مكت
طل تعديل

218
414
12
89
7
15
4

رابعا :دائرة رعاية شؤون العمال السوريين:
-

المعامالت المنجزة من قبل الدالرة خالل العا  2017نفصلها كاالتي:
اجازات عمل اول مرة  551اجازة
تجديد اجازات 1655اجازة.
تغيير صفة 70
طل اعادة نظر 340

خامسا :دائرة مراقبة عمل االجانب:
  741موافقة مبدلية تتعلق باستقدا واستخدا اجراء اجان .  14997معاملة موافقة مسبقة.  12007معاملة اجازة عمل اول مرة.  31812معاملة تجديد اجازة عمل.24

  92افادة قيود اجازة عمل.  189طلبات تغيير صفة.  4126طلبات استرداد شهادة ايداع. 213 -طل اعادة نظر ة

رابعا – الدوائر االقليميــة
 -1دائرة العمل في محافظة الشمال
اه انجازات الدالرة خالل العا  2018كما يلي:
 شكاوى وتحقيق :199
16
146

 شكاوو ودعاوو عمل انتخابات نقابية -تحقيق في اجازات عمل

 عمل االجانــب : استرداد شهادة ايداع اجازات عمل اول مرة تجديد اجازات عمل براءة ذمة ( تسوية ) موافقات مسبقة اعمال التفتيش: تفتيش طاروء مؤسسات مفتشة دوا عمل كش على محركات انذارات محاضر ضبط -مؤسسات مسجلة

1848
7395
12644
1539
9148

18
57
6
1
-32
5
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 -2دائرة العمل في الجنوب
 تفتيش وتحقيق : مؤسسات مفتشة انذارات -شكاوو عمالية

248
58
93

 انتخابات نقابية -محضر ضبط

4
1

 عمل االجانـــب : استرداد شهادة ايداع اجازة عمل اول مرة تجديد اجازات عمل براءة ذمة ( تسوية ) موافقات مسبقة -موافقات مبدلية

2265
7867
13214
1651
9440
303
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 - 3دائرة العمل في محافظة النبطية
 معامالت قلمية467 : تفتيش وتحقيق : مؤسسات مفتشة شكاوو عمالية انتخابات نقابية -تصديق دوا عمل

-119
9
10

 عمل االجانب :-

اجازة عمل اول مرة
تجديد اجازة عمل
براءة ذمة (تسوية)
استرداد شهادة ايداع
موافقات مسبقة
موافقات مبدلية

4817
6997
954
1278
5840
228
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 - 4دائرة العمل في محافظة البقاع
 اعمال قلمية404 : تفتيش وتحقيق : مؤسسات مفتشة رخص محركات دوا عمل انذارات تسجيل مؤسسات شكاوو عمل ودعاوو عمل تصريح عن مستخدمينـ محاضر ضبط

121
1
9
9
71
163
61

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

4551
7110
5431
1165
1115
122
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 - 5دائرة العمل في محافظة جبل لبنان الجنوبي
 اعمال قلمية1766 : تفتيش وتحقيق : شكاوو عمالية افرادية شكاوو عمل جماعية دعاوو عمل دوا عمل رخص محركات انذارات محاضر ضبط -عدد المؤسسات المفتشة

390
14
16
9
1
29
126
156

 عمل األجانب : اجازة عمل اول مرة تجديد اجازة عمل موافقات مسبقة سح شهادة ايداع تصحيح مسبقات -موافقات مبدلية

23282
41254
29932
11645
1261
1403
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 –6دائرة العمل في جبل لبنان الشمالي

معامالت قلمية مسجلة 4675
 تفتيش وتحقيق: -شكاوو عمالية

480

 عمل االجانب:-

اجازة عمل اول مرة
تجديد اجازة عمل
موافقات مسبقة
سح شهادة ايداع
براءة ذمة
موافقات مبدلية

22318
64156
27490
7450
4477
1968
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 – 7دائرة العمل في محافظة بعلبك – الهرمل
معامالت قلمية330 :
 تفتيش العمل: شكاوو عمالية افرادية تصريح عن مؤسسات انتخابات نقابية مؤسسات مفتشة تصريح عن عمال -محاضر ضبظ

7
5
7
54
6
3

 عمل االجانب: اجازة عمل اول مرة تجديد اجازة عمل موافقات مسبقة براءة ذمة موافقات مبدلية -استرداد شهادة ايداع

3218
3532
4020
765
89
573
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 – 8دائرة العمل في محافظة عكار
 معامالت قلمية454 :-

تفتيش وتحقيق:
تفتيش طارئ
مؤسسات مفتشة
محاضر ضبط
تصديق دوا عمل

27
53
13
1

 عمل االجانب: -اجازة عمل اول مرة

1101

 -تجديد اجازة عمل

1244

 -استرداد شهادة ايداع

209

 -براءة ذمة

179

 -موافقة مبدلية

50

 -موافقة مسبقة

1215
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مجموع ما انجزته الوزارة خالل العام  2018على صعيد
التفتيش والتحقيق في قضايا العمل والنقابات واجازات العمل
 -1تفتيش ونقابات:
 تفتيش دوري وطاروء تحقيق في اجازات عمل انذارات محاضر ضبطـ تاسيس نقابات عدد

2
 رخص محركات764
110
 انتخابات نقابية178
8
 - 2185انظمة داخلية لنقابات
 انظمة داخلية لمؤسسات وشركات 77371
7

 -2تحقيق في قضايا العمل :
 تحقيق في شكاوو عمالية فردية 1793 تحقيق في نزاعات عمل جماعية 5242
 تحقيق في دعاوو عمل50
 تحقيق في شكاوو على مكات1497
 -تصديق عقود عمل

 -تشاور النهاء عقود

55

 عقود عمل جماعية -وساطات

3
2

 -3اجازات عمل :
 ت انجاز ( )86894اجازة عمل اول مرة. ت انجاز ( )1827498تجديد اجازة عمل. المجموع ( )269643اجازة عمل. براءة ذمة (.)8365 سح شهادة ايداع (.)119444 موافقة مسبقة (.)107284 -4التدريب المهني واالستخدام :
 تسجيل ( )218مؤسسة وشركة في دالرة االستخدا . تجديد ملفات تسجيل شركات ومؤسسات ()414 الغاء ترخيص مكات استقدا عامالت في الخدمة المنزلية ()12ـ طلبات ترخيص مكات استقدا ()89
 اشرا دالرة التدري المهني على المركز الوطني للتدري المهني في الدكوانة.ـ حضور اجتماعات مجلس ادارة المركز الوطني للتدري المهني.
ـ تصديق االفادات الصادرة عن مراكز التدري المهني المعجل.
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تقرير عن ابرز االنجازات لعام 2018

اوال :لجهة ابرز االنجازات على صعيد داخل الوزارة
 -1القيام ببعض الصيانة ال فيفة في مبنى الوزارة.
 -2اجراء دراسة حو المكننة وسب ت ويرها مع ت وير وصيانة خدمة الموقع
االلكتروني التابع للوزارة.
 -3تركيب ساعات مراقبة دوام في ك من دائرة جب لبنان الشمالي ودائرة البقاع ودائرة
عكار
ثانيا :لجهة ابرز االنجازات على صعيد اعمال اللجان والمنظمات
 -1تكثيف االجتماعات للجنة التسيير الو نية بخصوص تامين الحقوق للعامالت في
الخدمة المنزلية ،واجراء التعديالت الم لوبة بما يخدم هذه السياسة بعد التنسيق الدائم مع
المديرية العامة لالمن العام عبر اللجنة المشتركة بين الوزارة واالمن العام لضب العمالة
االجنبية واتخاذ االجراءات االدارية المناسبة بما يخدم المصلحة اللبنانية.
 -2انعقاد عدة اجتماعات بين وحدة مكافحة اال فا في الوزارة واللجنة التنسيقية لمكافحة
عم اال فا في الق اع الزراعي لمكافحة عم اال فا بالتعاون مع من مة الفاو
ومن مة االغذية العالمية ومن مة العم الدولية.
 دعم بيت الرجاء في الكحالة. تقديم وتوزيع هدايا لال فا بمناسبة عيدي الميالد وراس السنة . -3تنفيذ مشرروع البنى التحتية بالتعاون بين ك من وزارة الشؤون االجتماعية ومن مة
العم الدولية ووزارة العم وبرنامج االمم المتحدة االنمائي بتموي من الحكومة
االلمانية.
 -4السعي لتوقيع اتفاقية ت وير وتحديث مركز التدريب المهني في الدكوانة بالتعاون مع
من مة اليونسيف ضمن المبادرة الموافق عليها من رئاسة الحكومة،وشراء تسعة ورش
تدريب متحركة للمنا ق.
 -5التعاون مع من مة التدريب االوروبي لتدريب عناصر التفتيش في الوزارة واجراء
دراسات حو سوق العم .
 -6اجراء اتصاالت جانبية مع ارباب العم والعما وارسا كتاب الى ادارة االحصاء
المركزي لتزويد لجنة المؤشر بنسبة التضخم الحاصلة منذ تاري اقرار اخر زيادة رواتب
في العام  2012لغاية العام  2018تمهيدا لعقد اجتماع لجنة المؤشر للخروج بتوصية او
اقتراح مشروع مرسوم تصحيح االجور والرواتب في الق اع الخاص.
 -7توقيع مذكرة تفاهم بين من مة العم الدولية والجمهورية اللبنانية واالتحاد العمالي
العام وجمعية الصناعيين حو اتفاقية العم الالئق واالرتقاء بمستواه في لبنان سندا
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التفاقية المساعدة الفنية المعيارية الموقعة بين الحكومة اللبنانية ومن مة العم الدولية في
 11ايلو  1960واتفاقية البلد المضيف الموقعة بين الحكومة اللبنانية ومن مة العم
الدولية في  14ايار . 1966
 -8السعي مع البن الدولي لتموي برنامج خاص بالمؤسسة الو نية لالستخدام بشك
يؤمن التواص بين البي العم وتو يف اللبنانين مع تقديم حوافز الرباب العم تشجيعا
لهم على تو يف اللبنانين اضافة الى تعيين ثالثة وثالثين مو ف جديد في المؤسسة
الو نية لالستخدام.
 -9المشاركة في االجتماع التحضيري للجنة الو نية لتنفيذ خ ة االمم المتحدة للتنمية
المستدامة للعام  2030المتعلقة بتحقيق اهداف التنمية المستدامة الموقعة بموجب قرار
مجلس الوزراء  203تاري .2017-10-21
 -10المشاركة في اعما الدورة العادية السنوية لمن مة العم الدولية في جنيف حزيران
.2018
 -11متابعة بروتوكو تنفيذي لضب العمالة وتباد الخبرات حو الصحة والسالمة
المهنية ،وانشاء راب الكتروني بين وزارتي العم في ك من لبنان ومصر.
 -12المشاركة في اعما المؤتمر السنوي لمن مة العم العربية المنعقدة في القاهرة .

الجزء الثالث
لمحة عامة عن االدارة
التفويض وبيان المهمة :
النصوص القانونية التي تعطي االدارة الحق الشرعي في ممارسة نشاطها :
-

قانون العمل تاري 0 1946/9/23
المرسو التنظيمي رق  8352تاري  ( 1961/12/30تنظي وزارة العمل)0
المرسببببو رقبببب  2894تبببباري  ( 1959/11/16تحديببببد شببببروط بعببببض احكببببا ا لمرسببببو
االشتراعي رق  111تاري 0)1959/6/12
المرسو االشتراعي رق  112تاري  ( 1959/6/12نظا الموظفين) 0
المرسو االشتراعي رق  136تاري  ( 1983/9/16طوارئ العمل)0
مرسو  17386تاري  ( 1964/9/2قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكي ) 0
المرسو االشتراعي رق  29تاري  ( 1943/5/12تنظي معدالت االجور واحبداث تعبويض
عن التكالي العاللية للعملة ) 0
مرسو رق  17561تاري  ( 1964/9/18تنظي عمل االجان ) 0
قببانون رق ب  107تبباري  ( 1999/7/23اصببول اسببتيفاء بببدل اجببازتي العمببل واالقامببة مببن
االجان )0
مرسو رق  7993تاري  ( 1952/4/3تنظي النقابات )0
مرسو رق  18071تاري  ( 1957/12/12اصول صر االعانات للنقابات العمالية والبى
اتحاداتها)0
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 مرسو رق  3273تاري  ( 2000/6/6تفتيش العمل)0اضبببافة البببى عشبببرات المراسبببي والقبببرارات المتعلقبببة بمختلببب
والتفتيش والنقابات واالجان وغيرها ال مجال لذكرها0

مواضبببيع قضبببايا العمبببل

المخطط التنظيمي او الهيكلية
تتال

كيفية تنظيم االدارة :
وزارة العمل من :
 المديرية العامة للعمل :أ – الديوان :
 قس قس قس -قس

العالقات الخارجية
الشؤون القانونية والوصاية
الموظفين والمحاسبة
االحصاء

ب – مصلحة العمل والعالقات المهنية
 دالرة العالقات المهنية والنقابات ( قس النقابات  /قس العالقاتالمهنية)
 دالرة التحقيق وقضايا العمل دالرة تفتيش العمل والوقاية والسالمةج – مصلحة القوى العاملة :
 دالرة مراقبة عمل االجان دالرة حماية العاللة والجمعيات دالرة االستخدا دالرة التدري المهني دالرة شؤون العمال السورييند – دائرة المشاريع والبرامج
ل تلحظ برامج ومشاريع بسب التقيد بمبدأ ترشبيد االنفباق فبي مشبروع الموازنبة
التي تتص بالتشغيلية.
 دائرة المعلوماتيةهـ  -الوحدات االقليمية في كل من محافظات الجنوب  ،النبطية  ،البقاع
الشمال وجبل لبنان الجنوبي  ،جبل لبنان الشمالي ،بعلبك والهرمل  ،وعكار 0
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تببرتبط الوحببدات االداريببة داخببل الببوزارة وفقببا لمبببدأ التسلسببل االداري ،الببذي نببص عليببه
المرسو االشتراعي رقب  111تباري  ( 1959/6/12تنظبي االدارات العامبة )  ،ال سبيما المبادة
 19منه  0اضافة الى المرسو رقـ  8352تباري  ( 1961/12/30تنظبي وزارة العمبل ) البذي
يحدد مها وحدات الوزارة 0
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