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بٌان بالجداول والمصورات
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 -2جدول باجازات العمل الممنوحة خالل العام  2313موزعة حسب الجنسٌات3
 -3جدول باجازات العمل الممنوحة خالل العام  2313موزعة حسب الجنسٌة والفئة.
 -4هٌكلٌة وزارة ا لعمل 3
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ملخص تنفٌذي
 - 0التحدٌات الجوهرٌة التً تواجه االدارة :
-

استكمال المراكز الشاغرة فً مالك الوزارة من الفئة الرابعة (محررٌن – كتبة).
متابعة اعمال المكننة لتشمل جمٌع الددوائر واالقسدام وخاصدة مدا ٌتعلدق بالنقابدات واعمدال
التفتٌش واالستخدام واعمال التحقٌق.
متابعة مشروع قانون تعدٌل هٌكلٌة ومالك وزارة العمل.
موازنة وزارة العمل التً ال تفً باالحتٌاجات الضرورٌة المطلوبة منها.
تؤمٌن المبنى الالئق والمالئم الستٌعاب جمٌع موظفً وزارة العمل.
 – 0االنجازات الرئٌسٌة التً تم تحقٌقها:

رغددم التحدددٌات والصددعوبات التددً واجهددت حركددة العمددل فددً مبنددى الددوزارة اسددتطاعت
وحداتها انجاز المعامالت المطلوبة منها وخاصة ما ٌتعلق بانجاز عشدرات االال مدن اجدازات
العمدددل والموافقدددات المسدددبقة وبدددرااات الذمدددة واالشدددرا علدددى عشدددرات انتخابدددات النقابدددات
واالتحددادات العمالٌددة والصددحاب العمددل وتسددجٌل عشددرات الشددركات والمإسسددات فددً الدددوائر
المعنٌة وانجاز المئات من الشكاوى والدعاوى العمالٌة وغٌرهدا مدن المعدامالت التدً سنفصدلها
الحقا.
 – 3اهم هذه االنجازات:
الجنسٌات.

 انجاز ما ٌزٌد عن  159أل اجازة عمل الجانب من مختل حل مئات الشكاوى العمالٌة الفردٌة والجماعٌة. اعددداد مشددارٌع القددوانٌن والمراسددٌم والقددرارات المتعلقددة بشددإون االجانددب والنقابددات وعمددلاالطفال والمعوقٌن والضمان االجتماعً والمإسسة الوطنٌة لالستخدام.
 االشرا على انتخابات مجالس النقابات واالتحادات العمالٌة واصحاب العمل. تسجٌل عشرات الشركات والمإسسات فً دائرة االستخدام والدوائر االقلٌمٌة. تنفٌذ برامج دورٌة لتفتٌش العمل فً مختل المناطق اللبنانٌة. – 4رؤٌة مستقبلٌة:
 تؤمٌن المبنى الالئق والمالئم الستٌعاب جمٌع موظفً وزارة العمل وتسهٌل تعاملالمواطنٌن معها.
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رسالــة االدارة
 رسالة االدارة الى المواطن اللبنانً :اٌها المواطن :
االدارة وجدت لخدمتك وانجاز معامالتك فً اقل وقت ممكن وبالكلفة المفروضة قانونا.
التدزم بالقدانون وتقددم مدن موظفٌهدا بطلباتددك وال تكدن اسدٌرا لشدهوة موظد او مداخلددة
وسٌط.
تقٌد بالقانون ستجد نفسك امام موظ الئق الحدٌث بريا التصر طوٌل البال.
قد تعترضك تصرفات موظد شداذ عدن االخدالق والقدانون فدال تخضدع تقددم بشدكواك
امام المرجع المختص وبكل ثبات وقوة وسترى تجاوبا سرٌعا مع شكواك.
انت الرقٌب االول واالهم على عمل الموظ فال تكن شرٌكا له فً حال كان مسٌئا لك
وال مشجعا لعاداته السٌئة فً حال اساا التصر معك وال مستسلما لسلطته فً حال كان شداذا
وتجاوز حد السلطة.
اشتك وال تخ جاهر بالفاسددٌن والمفسددٌن سداهم فدً تصدحٌر مسدٌرة ادارتدك فهدً
مرآة دولة القانون والعدالة.
 االولٌات االستراتٌجٌة لالدارة :-

تبسٌط اجرااات العمل واختصار مسالك سٌر المعامالت على قاعدة الالمركزٌة فً التقرٌر.
تحقٌق العمل الثالثً االطرا  /حكومة  /عمال  /اصحاب عمل.
انشاا قاعدة معلومات شاملة لسوق العمل بكل تشعباته ونشاطاته.
تحقٌق التواصل البرٌدي وااللكترونً بٌن المواطن واالدارة.

 االتجاهات المستقبلٌة لالدارة : تؤمٌن المبنى الالئق والمالئم لعمل وحدات الوزارة. توسٌع حجم الوحدات العاملة ووضع هٌكلٌة حدٌثة وزٌادة حجم الموارد البشرٌة فٌها.. -انجاز المعامالت للمواطنٌن بواسطة التواصل البرٌدي 3
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الجزء الثانــً
االنجازات المؤسسٌة
 -1االهداف الرئٌسٌة واالولٌات االستراتٌجٌة الراهنة :
-

اعداد مشروع قانون العمل بما ٌتناسب مع االتفاقٌات العربٌة والدولٌة.
اعداد مشارٌع المراسٌم والقرارات المناسدبة بمدا ٌتعلدق بالعمدال االجاندب وخاصدة مدا ٌتعلدق
بالعامالت فً الخدمة المنزلٌة ومتابعة اوضاعهن.
متابعة قضاٌا العمال وحل الشكاوى الفردٌة والجماعٌة المسجلة فً دوائر الوزارة.
متابعة تطبٌق القوانٌن المتعلقة بالمعوقٌن.
التلبٌة السرٌعة لخدمات المواطنٌن.
العمل على تعزٌز وضع الموظ مادٌا ومعنوٌا.
 -2الضغوطات االجتماعٌة واالقتصادٌة التً تواجه االدارة :

-

تفشً البطالة والركود االقتصادي.
االرتفاع المتصاعد لمستوى المعٌشة.
كثافة المعامالت وال سٌما االدارٌة منهدا التدً تعالجهدا االدارة فدً وقدت تعدانً وحدداتها مدن
شغور حاد فً مختل الوظائ .
الشغور الحاد فً وظائ الفئتٌن الرابعة والخامسة بنسبة  %53من مالك الوزارة.
كثافة الشكاوى العمالٌة التً ٌتقدم بها العمال والمستخدمون الى دوائر الوزارة.
تعرض االدارة فً بعض االحٌان الى حمالت اعالمٌة ظالمة.
صغر حجم موازنة الوزارة امام تزاٌد االعباا والمتطلبات فً وقت تزداد فٌه نسدبة الرسدوم
المستوفاة من قبل وحداتها.
 -3المتغٌرات الداخلٌة والخارجٌة لالدارة :
أ – المتغٌرات الداخلٌة :
 اكتمال مكننة اجازات العمل فً جمٌع الدوائر المعنٌة فً الوزارة. صدور العدٌد من المراسٌم والقرارات والمذكرات التً تنظم العمل فدً الدوزارة ممدا احددثتطورات اٌجابٌة على صعٌد العمل.
 تجدٌدددد اجدددازات العمدددل عبدددر البرٌدددد (لٌبدددان بوسدددت) ممدددا ادى الدددى تخفٌددد االعبددداا علدددىالمواطنٌن.
ب – المتغٌرات الخارجٌة :

 تعزٌز الموقع االلكترونً التابع للوزارة بآخر القوانٌن والمراسٌم والقرارات المتعلقة بؤعمالالوزارة.
 التنسٌق الدائم والمستمر مع مختل االدارات الرسمٌة والمإسسات العامة والقطاع االهلًوال سٌما المدٌرٌة العامة لالمن العام بما ٌتعلق بعمل االجانب فً لبنان.
 التنسدٌق الدددائم والمسدتمر مددع المنظمدات الدولٌددة واالقلٌمٌدة وسددفارات الددول المصدددرة للٌدددالعاملة االجنبٌة الى لبنان.
5

 -4الخدمات التً تتوجه االدارة لمعالجتها :
-

اعددداد مشددارٌع القددوانٌن والمراسددٌم واصدددار القددرارات المتعلقددة بعمددل االجانددب والنقابددات
وتفتٌش العمل والوقاٌة والسالمة واالستخدام وقضاٌا التحقٌق المتعلقة بالشكاوى العمالٌة.
اصدار اجازات عمل لالجانب العاملٌن على االراضً اللبنانٌة.
دراسة سوق العمل والبطالة من خالل المإسسة الوطنٌة لالستخدام.
التفتٌش الدوري والطارىا على المإسسات والشركات ومراقبة مدى تطبٌقها لقدانون العمدل
ومدى تقٌدها باجرااات الوقاٌة والسالمة والصحة المهنٌة.
حل النزاعات الفردٌة والجماعٌة بٌن العمال واصحاب العمل.
تسجٌل الشركات والمإسسات الخاصة والتصرٌر عن اجرائها فً دائرة االستخدام.
الترخٌص لمكاتب استقدام الخادمات واصدار القرارات المتعلقة بها ومراقبتها.
دراسة وتصدٌق االنظمة الداخلٌة للمإسسات والشركات الخاصة بما ٌتوافق مع قانون العمل
اللبنانً.
اصدار قرارات الترخٌص للنقابدات واالتحدادات العمالٌدة ونقابدات اصدحاب العمدل وتصددٌق
انظمتها الداخلٌة واالشرا على انتخاباتها والبت بالشكاوى والطعون المتعلقة بها.
 -5عالقة االدارة باالدارات والمؤسسات االخرى :

-

عالقددة الددوزارة بالصددندوق الددوطنً للضددمان االجتمدداعً هددً عالقددة وصدداٌة مددع بعددض
التنسٌق فً مجال التفتٌش وتبادل المعلومات 3
عالقة الوزارة بالمإسسة الوطنٌة لالستخدام اٌضا عالقدة وصداٌة كمدا ٌدتم تبدادل المعلومدات
بخصوص دراسات سوق العمل والبطالة واالستخدام3
عالقة الوزارة بالمركز الوطنً للتدرٌب المهنً جمعٌة ذات منفعدة عامدة كدون مددٌر عدام
وزارة العمل هو رئٌس مجلس ادارة المركز.
عالقددة الددوزارة مددع وزارة الداخلٌددة بشددؤن اسددتطالع رأي هددذا ال دوزارة بتؤسددٌس النقابددات
واالتحدادات وعبدر ارسدال كتدب التبلٌد الصدحاب العالقدة المتعلقدة بشدكاوى العمدل عبدر
مخافر الدرك 3
عالقة الوزارة بالمدٌرٌة العامة لالمن العام تتمحور حول العمالة االجنبٌة فً لبنان 3
عالقدة الدوزارة مدع وزارة الصددحة عبدر المجلدس الصدحً الممثلددة فٌده وزارة العمدل وعبددر
بعض اللجان المتعلقة بالصحة والسالمة المهنٌة.
عالقة الوزارة مع وزارة الش إون االجتماعٌة عبر لجندة شدإون المعدوقٌن والتنسدٌق بقضداٌا
مكافحة عمل االطفال وبعض اللجان االخرى 3
عالقددة الددوزارة بمدٌرٌددة االحصدداا المركددزي عبددر ارسددال االحصددااات المتددوفرة المتعلقددة
باالجانب.
عالقة الوزارة بوزارة المالٌة التً تستوفً رسوم اجازات العمل والموافقات المسبقة وبرااة
الذمة من خالل صندوق المالٌة الموجود فً مبنى الوزارة.
عالقددة الددوزارة بالنقابددات واالتحددادات العمالٌددة واصددحاب العمددل عبددر التددرخٌص بانشددائها
واالشرا على انتخاباتها والمصادقة على انظمتها الداخلٌة.
عالقة الوزارة بجمٌدع الشدركات والمإسسدات الخاصدة عبدر تفتٌشدها للتؤكدد مدن مددى تقٌددها
باالنظمة والقوانٌن وتصدٌق انظمتها الداخلٌة والتصرٌر عن اجرائها الى وزارة العمل
عالقة الوزارة بالمنظمات الدولٌة واالقلٌمٌة :منظمة العمدل الدولٌدة منظمدة العمدل العربٌدة
الٌونٌسٌ منظمة الصحة العالمٌة الٌونٌسكو وغٌرها.
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 عالقة الوزارة بسفارات وقنصلٌات الدول االجنبٌة التدً لهدا رعاٌدا مدن العدامالت والعداملٌنفً لبنان.
 -عالقة الوزارة بمنظمات القطاع االهلً على اختال نشاطاتها.
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االنجاز المتوقــع
 -1النتائج والمحصالت التً اثرت مباشرة على الجمهور :
 – 1دراسة تسهٌل المعامالت االدارٌة.
 – 2استكمال عملٌة المكننة.
 –3دراسة اختصار التواقٌع.
 – 4تفعٌل مكتب شكاوى وانشاا الخط الهاتفً الساخن
 –5مراجعة ودراسة وتعدٌل قانون العمل.
 – 6سرعة البت بقضاٌا العمال وطلبات اصحاب العالقة.
 – 7انخفاض وتقلص االعمال المخالفة للقوانٌن واالنظمة السارٌة المفعول.
 – 8تقٌد الموظفٌن فً الواجبات الوظٌفٌة واخالقٌات الوظٌفة.
 – 9استصدار النصوص العائدة لمنافع وتقدٌمات مالٌة للعمال والمستخدمٌن (المنر المدرسٌة
تعوٌض الحضور).
 -2اداء االدارة :
-

االلتزام بالدوام الرسمً 3
تعزٌز واحترام التسلسل االداري 3
تمسك الموظفٌن باالخالق الوظٌفٌة 3
ادراك الموظ لواجباته الوظٌفٌة 3
االنطباع الجٌد عن االدارة لدى المواطن 3
انجاز المعامالت المطلوبة ضمن المهل القانونٌة 3
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االنجاز المحقــق
 -1االنجازات الرئٌسٌة :
تتوزع االنجازات الرئٌسٌة خالل العام  2313على الوحدات المختلفدة فدً الدوزارة كمدا
ٌلً :
اوال – الدٌـــوان
بناا على المهام التً ٌتوالها دٌدوان وزارة العمدل مدن اعمدال تحرٌرٌدة وقلمٌدة وغٌرهدا
حددتها المادة الخامسة من المرسوم رقم  64/8352فان المعامالت المسجلة فً قلم الددٌوان مدن
صدددادر ووارد قدددد بلغدددت مدددا مجموعددده  3463معاملدددة كدددذلك تبدددٌن سدددجالت القٌدددود الخاصدددة
بالقرارات والمذكرات والتعامٌم واالتفاقٌات كما ٌلً :
-

 225قرارا صادرا عن معالً الوزٌر 3
 779قرارا صادرا عن المدٌر العام 3
 79مذكرة صادرة عن معالً الوزٌر والمدٌر العام 3
 73اتفاقا مع المتعاقدٌن فً الوزارة .

المعددامالت المسددجلة فددً قلددم الدددٌوان تشددتمل علددى مراسددالت دولٌددة وعربٌددة ادارٌددة
ومالٌة نقابٌة ومإسسات عامدة اجهدزة رقابٌدة امدن عدام ومجلدس شدورى الدولدة وهنداك
مراسددالت ومعددامالت تشددتمل علددى مراسددٌم مالٌددة وتنظٌمٌددة ومشددارٌع قددوانٌن واتفاقٌددات ثنائٌددة
ومشارٌع لجان3
ومن حٌث مواضٌع القرارات والمذكرات والتعامٌم واالتفاقٌات المشدار الٌهدا اعدالا فدان
ابرز المواضٌع التً تناولتها على سبٌل المثال ال الحصر:
-

المشاركة فً ندوات اقلٌمٌة وعربٌة ودولٌة ومإتمرات 3
ضبط وتنظٌم عمل االجانب وشروط استقدام الخادمات 3
انشاا نقابات واتحادات عمالٌة واصحاب عمل 3
الغاا اجازات عمل وتنظٌم وانشاا مكاتب استقدام خادمات 3
مذكرات وقرارات خاصة بتنظٌم عمل االجانب 3
قرارات تتعلق باستدراج العروض 3
اعطاا منر مدرسٌة الوالد موظفٌن متوفٌن 3
اعادة توزٌع بعض الموظفٌن من الفئة الرابعة 3
اعطاا مساهمات مالٌة لمنظمتً العمل العربٌة والدولٌة 3
تكلٌ موظفٌن واجراا ومتعاقدٌن باعمال اضافٌة خارج اوقات الدوام الرسمً 3
قرار تشكٌل الوفد اللبنانً الى مإتمر العمل العربً 3
قرار تشكٌل الوفد اللبنانً الى مإتمر العمل الدولً 3
المصادقة على قرارات مجلس ادارة الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً3
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اهم مشارٌع القوانٌن والمراسٌم على سبٌل المثال ال الحصر فهً :
-

اقتراح قانون ٌرمً الى اعفاا االطباا المقبولٌن لدى الصندوق الوطنً للضمان االجتمداعً
من تسدٌد االشتراكات المتؤخرة والغرامات المترتبة علٌهم.
مشروع قانون لالجراا الزراعٌٌن.
ابداا الرأي بمشروع قانون ٌتعلق برعاٌة وعالج وحماٌة المصاب بمرض عقلً او نفسً.
مشروع قانون ٌرمدً الدى تعددٌل القدانون رقدم  479تدارٌ  2332/15/12القاضدً بانشداا
نقابة الزامٌة للمرضات والممرضٌن فً لبنان.
مشروع قانون ٌتعلق باالجازة للحكومة ابرام صك بتعدٌل دستور منظمة العمل الدولٌة.
مشروع قانون بٌع االراضً بٌن اللبنانٌٌن.
مشددروع مرسددوم ٌرمددً الددى تحدٌددد التعددوٌض الشددهري لرإسدداا واعضدداا مجددالس العمددل
التحكٌمٌة ومفوض الحكومة لدٌها.
مشروع مرسوم باستحداث غر فً مجالس العمل التحكٌمٌة.
مشروع مرسوم نقل اعتماد من احتٌاطً الموازنة العامة الى موازنة وزارة العمل.
المرسوم رقم  5374تارٌ ٌ 2313/11/5تعلق باعطاا منحة مدرسٌة للمستخدمٌن والعمال
عن العام الدراسً .2311 – 2313
مشروع مرسوم بتعدٌل المادة  25من المرسوم رقم  8352تارٌ .1961/12/33
المرسوم رقم  5314تارٌ  2313/9/7اعطاا وزارة العمل سلفة خزٌنة.
مشروع مرسوم ٌرمً الى تحظٌر اسدتخدام االحدداث قبدل بلدوغهم سدن الد  18فدً االعمدال
التً ستشكل خطرا على صحتهم او سالمتهم او سلوكهم االخالقً.
المرسددوم رقددم  4343تددارٌ  2313/5/15ابددرام اتفدداق بددٌن حكومددة الجمهورٌددة اللبنانٌددة
وحكومة جمهورٌة تركٌا بشؤن الغاا موجب التؤشٌرة لمواطنً الدولتٌن.
مشدددروع مرسدددوم ٌتعلدددق بآلٌدددة وضدددع المدددادة  74مدددن القدددانون رقدددم ( 2333/223حقدددوق
االشخاص المعوقٌن) موضع التنفٌذ.
مشروع مرسوم تعدٌل المرسوم رقم  15959تدارٌ  2335/12/19المتعلدق بتشدكٌل لجندة
وطنٌة لمكافحة عمل االطفال.

اهم القرارات الصادرة عن وزٌر العمل خالل العام  0202كما ٌلً:

(ٌتعلق بالمصادقة على التجدٌد لمستشفى
البترون لغاٌة  2313/6/33لتسلٌمها الى
وزارة الصحة بناا على تمنً معالً الوزٌر).
(ٌتعلق بتكلٌ عدد من موظفً الوزارة
بالمشاركة فً اعمال ورشة عمل اقلٌمٌة حول
تطوٌر فعالٌة تفتٌش العمل – دمشق فً 25
– .)2313/1/27
(ٌتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانٌٌن
فقط).
(ٌتعلق بتكلٌ موظفٌن من وزارة العمل
بالمشاركة فً مإتمر العمل العربً من تارٌ
 - 2313/3/13 – 6البحرٌن).

 القرار رقم  1/4تارٌ 2313/1/22 -القرار رقم  1/6تارٌ 2313/1/23

 القرار رقم  1/13تارٌ 2313/1/3 -القرار رقم  1/12تارٌ 2313/2/6
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(ٌتعلق بتثبٌت موظفٌن متمرنٌن – مهندسٌن
 القرار رقم  1/23تارٌ 2313/3/11– اطباا ومفتشً عمل).
 القرار رقم  1/27تارٌ ٌ( 2313/3/16تعلق بتكلٌ موظفٌن بالمشاركة فً دورةتدرٌبٌة فً تورٌنو).
(ٌتعلق بتشكٌل لجنة لمناقشة تعمٌم دولة رئٌس
 القرار رقم  1/42تارٌ 2313/4/13مجلس الوزراا حول تسهٌل المعامالت
تارٌ
2313/13
رقم
االدارٌة
.)2313/3/11
(ٌتعلق بتؤسٌس نقابة اصحاب شركات لوحات
 القرار رقم  1/48تارٌ 2313/4/22االعالنات الطرقٌة).
(بتشكٌل الوفد الحكومً المشارك فً اعمال
 القرار رقم  1/53تارٌ 2313/5/5الدورة  99لمإتمر العمل الدولً).
(ٌتعلق بتؤسٌس نقابة المالكمٌن المحترفٌن فً
 القرار رقم  1/53تارٌ 2313/5/7لبنان).
(ٌتعلق باعطاا مساهمة مالٌة للمركز الوطنً
 القرار رقم  1/85تارٌ 2313/6/11للتدرٌب المهنً قدرها  333ملٌون لٌرة عن
العام .)2313
(ٌتعلق باعطاا مساهمة مالٌة قدرها 188
 القرار رقم  1/86تارٌ 2313/6/11ملٌون لٌرة لمنظمة العمل الدولٌة).
(ٌتعلق باعطاا مساهمة مالٌة قدرها  2ملٌار
 القرار رقم  1/87تارٌ 2313/6/11لٌرة لبنانٌة للمإسسة الوطنٌة لالستخدام).
(ٌتعلق باعطاا مساهمة مالٌة قدرها مئة ملٌار
 القرار رقم  1/89تارٌ 2313/6/16لٌرة لبنانٌة للصندوق الوطنً للضمان
االجتماعً من موازنة العام .)2313
 القرار رقم  1/134تارٌ ٌ( 2313/8/7تعلق بتؤسٌس نقابة مالكً الشاحنات فً مرفؤبٌروت).
 القرار رقم  1/143تارٌ ( 2313/8/24قرار ٌتعلق بالموافقة على الموازنة التشغٌلٌةلمستشفى البترون للعام .)2313
 القرار رقم  1/147تارٌ ( 2313/8/28قرار تؤسٌس نقابة تجار اللحوم فً لبنان). القرار رقم  1/165تارٌ ٌ( 2313/9/21تعلق بتكلٌ موظ المشاركة فً اعمالالدورة  74لمجلس ادارة منظمة العمل
العربٌة).
 القرار رقم  1/167تارٌ ( 2313/9/21قرار ٌستثنى حصرا االجراا الفلسٌطٌنٌونالالجئون المسجلون وفقا لالصول من شروط
المعاملة بالمثل ورسم اجازة العمل الصادرة
عن وزارة العمل).
 القرار رقم  1/169تارٌ ( 2313/9/22تشكٌل الوفد الحكومً المشارك فً الدورة( )339لمجلس ادارة منظمة العمل الدولٌة فً
 – 2313/11/4جنٌ ).
 القرار رقم  1/194تارٌ ٌ( 2313/13/15تعلق بتشكٌل الوفد الحكومً الى جمهورٌةمصر العربٌة).
 القرار رقم  1/198تارٌ ٌ( 2313/13/23تعلق بتشكٌل لجنة تنسٌق واعداد لمإتمرالعمل العربً).
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 القرار رقم  1/216تارٌ ٌ( 2313/12/9تعلق بتؤسٌس نقابة اخصائًٌ التغذٌة وتنظٌمالوجبات).
 القرار رقم  1/223تارٌ ٌ( 2313/12/18تعلقباعطاا مساهمة مالٌة لالتحاد العمالًالعام).
 القرار رقم  1/222تارٌ ٌ( 2313/12/23تعلق باعطاا مساهمة مالٌة للصندوقالوطنً للضمان االجتماعً بقٌمة  123ملٌار
لٌرة لبنانٌة).
 اهم المذكرات الصادرة عن معالً الوزٌر:(تتعلق بتدوٌن اسم صاحب العمل باللغة
 المذكرة رقم  1/5تارٌ 2313/1/29االجنبٌة).
 المذكرة رقم  1/23تارٌ ( 2313/3/31تتعلق بتنظٌم عمل مكاتب استقدام العامالتفً الخدمة المنزلٌة).
 المذكرة رقم  1/36تارٌ ( 2313/5/15تتعلق بالموظفٌن والمتعاقدٌن المكلفٌن بالمهامالمشاركة فً ورش عمل وندوات باعداد
تقارٌر عن مشاركاتهم).
 المذكرة رقم  1/52تارٌ ( 2313/8/24تتعلق بعدم استقبال المعامالت اال مناصحاب العالقة والتقٌد بالدوام الرسمً ومنع
دخول الموظفٌن بعد الدوام).
 المذكرة رقم  1/56تارٌ ( 2313/9/16تتعلق باجراا التحقٌقات بالشكاوى المقدمةالى مكتب الشكاوى من قبل اصحاب العالقة
خالل  24ساعة).
 المذكرة رقم  1/63تارٌ ( 2313/13/15تتعلق بالطلب الى جهاز تفتٌش العمل فًالوزارة مراقبة الوسائل االعالمٌة المكتوبة
التً تنشر اعالنات لمكاتب استقدام العامالت
فً الخدمة المنزلٌة).
 المذكرة رقم  1/69تارٌ ( 2313/11/15تتعلق بالطلب من الدوائر المعنٌة فً وزارةالعمل عدم قبول اي اجازة عمل او تجدٌد
اجازة عمل ال تتضمن اعادة تثبٌت التصرٌر
عنه فً الضمان االجتماعً).
 اهم المذكرات الصادرة عن المدٌر العام باالنابة:(تتعلق بالطلب الى موظفً وزارة العمل
ابراز اذونات خروجهم لضابط الدوام عند
مغادرتهم للوزارة).
(تتعلق بتوزٌع جهاز التفتٌش فً دائرة العمل
فً محافظة لبنان الشمالً للعام .)2313
عدد من المفتشٌن بالقٌام
(تتعلق بتكلٌ
بالكش على مكاتب استقدام العامالت واعداد

 المذكرة رقم  2/2تارٌ 2313/1/14 المذكرة رقم  2/7تارٌ 2313/2/13 المذكرة رقم  2/13تارٌ 2313/2/1812

تقارٌر واٌداعها رئٌس المصلحة تمهٌدا
لرفعها الى معالً الوزٌر).
(تتعلق بتوزٌع جهاز التفتٌش فً دائرة العمل
فً الجنوب للعام .)2313
(تتعلق بتوزٌع جهاز التفتٌش فً دائرة العمل
فً جبل لبنان).
(تتعلق بتوزٌع جهاز التفتٌش فً دائرة تفتٌش
العمل والوقاٌة والسالمة ).
(تتعلق باالعداد للدورة  99لمإتمر العمل
الدولً فً  1حزٌران .)2313
(تؤلٌ لجنة فنٌة لدراسة نماذج المعامالت
االدارٌة).
(تكلٌ االنسة جومانة حٌمور بمهام استقبال
شكاوى اصحاب العمل على مكاتب استقدام
العامالت االجنبٌات).
(تتعلق بتوزٌع تجهٌزات معلوماتٌة).
(تتعلق بتكلٌ بعض الموظفٌن والمتعاقدٌن
حضور ندوة وطنٌة بعنوان تنمٌة التشغٌل
وتحقٌق العمل).
(الطلب الى جمٌع الوحدات فً وزارة العمل
انجاز التقرٌر السنوي خالل مهلة عشرة اٌام).

 المذكرة رقم  2/11تارٌ 2313/2/18 المذكرة رقم  2/13تارٌ 2313/2/23 المذكرة رقم  2/14تارٌ 2313/2/24 المذكرة رقم  2/32تارٌ 2313/5/4 المذكرة رقم  2/33تارٌ 2313/5/6 المذكرة رقم  2/52تارٌ 2313/9/14 المذكرة رقم  2/64تارٌ 2313/13/23 المذكرة رقم  2/71تارٌ 2313/11/23 -المذكرة رقم  2/79تارٌ 2313/12/31
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 قسم الشؤون القانونٌة والوصاٌة:-

تقددٌم االستشددارة القانونٌددة سدواا بالمراجعددة الخطٌددة التدً بلد عددددها ( )12استشددارة ام
باالتصال الشفوي وهً كثٌرة.
القٌدام بددور الوسدٌط فدً نزاعدات عمدل جماعٌدة عددد تسدع وسداطات اثنتدان منهدا تمددت
تسوٌة النزاع فٌها حبٌا.
رد على المراجعدات المقامدة امدام مجلدس شدورى الدولدة :ضدد الدولدة وزارة العمدل بلد
عددها  13مطالعات – دعوى امام القضاا العدلً عدد (.)1
المشاركة فً دورة تدرٌبٌة حول االتجاهات العامة لتنقل االٌدي العاملة االجنبٌة من 19
الى  2313/4/22فً القاهرة – جمهورٌة مصر العربٌة.
دراسة تعدٌل دستور منظمة العمل الدولٌة بشؤن زٌادة التمثٌل االفرٌقً واعدداد مشدروع
قانون بذلك.
دراسة التقرٌر المتعلق بالعهد الدولً الخاص بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة
لالشخاص المعوقٌن.
دراسة اتفاقٌة بٌن لبنان وقطر.
دراسددة مشددروع اتفدداق بددٌن حكومددة الجمهورٌددة الفرنسددٌة وحكومددة الجمهورٌددة اللبنانٌددة
خاص بتشغٌل الشباب واالخصائٌٌن.
المشاركة فً اعمال مإتمر العمل الدولً من  1الى  19حزٌران .2313
دراسة مشروع ٌتعلق بتعدٌل المادة ( )3من القانون رقم ( )19تارٌ  2333/9/5اعفاا
مستخدمً شركات ال أو شور من اجازة العمل.
التحقٌق مع موظفٌن واجٌر فً وزارة العمل.
اعددداد التقرٌددر السددنوي للجنددة تفعٌددل حقددوق المعددوقٌن بالعمددل عددن العددام 2313/2339
واعداد كتب شكر لوزارات االعالم واالشغال العامة والنقل والمالٌة الخذها بالمقترحات
الواردة فً التقرٌر.
دراسة انظمة داخلٌة لمإسسات عدد .6
دراسة مشروع اتفاق بالتراضً حول مقسم الهات .
دراسدددة مشدددروع قدددانون ٌتعلدددق بتعددددٌل الفقدددرة (د) مدددن المدددادة  74مدددن القدددانون رقدددم
 2333/223حقوق االشخاص المعوقٌن.
المشاركة فً اجتماعات لجنة التسٌٌر الوطنٌة العداد مشروع قانون العاملٌن فً الخدمة
المنزلٌة.
دراسة تقرٌر منظمة العمل العربٌة حول تغطٌة احكام المدواد  11 – 8 – 3مدن اتفاقٌدة
العمل العربٌة رقم  15بشؤن تحدٌد وحماٌة االجور.
المشاركة فً اعداد مشروع قانون العمل بعد اعادته من االمانة العامة لمجلس الوزراا.
اعداد مشروع قانون لالجراا الزراعٌٌن.
المشاركة فً اعداد مشروع قرار لتنظٌم مكاتب استقدام الٌد العاملة االجنبٌة (اناث).
المشدداركة فددً اعمددال لجنددة دراسددة اتفاقٌددة العمددل الدولٌددة رقددم 1ذ 72المتعلددق بالعدداملٌن
بالفنادق والمطاعم واالتفاقٌتٌن  77و  78المتعلقة بعمل االحداث.
دراسة بعض تقارٌر لجنة الخبراا القانونٌٌن فً منظمة العمدل الدولٌدة وفدق احالتهدا مدن
قسم العالقات الخارجٌة حول تطبٌق اتفاقٌات العمل الدولٌدة رقدم 133 – 111 – 133
– .147 – 74 – 73 – 58 – 9 – 8
دراسة طلب انضمام لبنان الى اتفاقٌة العمل البحرٌة ( )2336المقدم من وزارة االشغال
العامة والنقل.
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دراسة اقتراحدات القدوانٌن المتعلقدة بداالجراا الفلسدطٌنٌٌن الالجئدٌن الدى لبندان وال سدٌما
تعدٌل الفقرة الثالثة من المادة  59من قانون العمل اللبنانً.
اعداد مشروع مرسوم بتعدٌل بدل التعوٌضات لرإساا واعضاا ومفوضً الحكومة فً
مجالس العمل التحكٌمٌة.
اعددداد مشددروع مرسددوم بددالتعوٌض عددن حضددور الجلسددات العضدداا لجنددة تفعٌددل حقددوق
المعوقٌن بالعمل.
مطالعدات مفددوض الحكومددة لدددى مجلددس العمدل التحكٌمددً فددً لبنددان الجنددوبً .عدددد 35
مطالعة عدد الجلسات  53جلسة علنٌة وبلد عددد الددعاوى  186دعدوى وعددد االحكدام
.29
تحقٌق فً دعاوى احٌلت من مجلس العمل التحكٌمٌة فً جبل لبنان عدد  25انجدز منهدا
 16دعوى تمت المصالحة فً  5دعاوى.
تحقٌق شكاوى عدد ( )5اعٌد منها  4شكاوى.

قسم الموظفٌن والمحاسبة:
يًكن ذقسيى االعًال انى ثالثح اقساو:
أ  -في المحاسبة :يهرى انقسى تاعذاد انًىاسنح انسنىيح نهىسارج ويناقشرها تعذ يىافقح انىسيز يع
يذيزيح انًىاسنح في وسارج انًانيح ويقىو تاعذاد انرقاريز انفصهيح وانسنىيح عن انًىاسنح.
ذرى يراتعح جًيع يزاحم اننفقاخ ين حجش اننفقح وذصفيرها وارسال انًسرنذاخ انى وسارج
انًانيح ثى ذىقيع حىاالخ انذفع انصادرج ين انًانيح وذسهيًها الصحاب انعالقح شخصيا تعذ
ذىقيعهى عهى انسجم انخاص تذنك
ب  -بالنسبة لشؤون الموظفيه:
كهفد يحزرج تاالهرًاو ذثىية وذزذية انًهف انشخصي.
ج  -بالنسبة للوازم:
يقىو انقسى تاعذاد قىائى انهىاسو انًطهىتح ين قزطاسيح ويطثىعاخ وذجهيشاخ تناء عهى
طهثاخ رؤساء انىحذاخ انسنىيح او انطارئح.
تعذ يقارنح انحاجاخ انًطهىتح يع انًثانغ انًرىفزج في انًىاسنح يعًذ انى وضع انكًياخ
ين كم صنف ذًهيذا نرحضيز اسرذراجاخ انعزوض ،عنذ اسرالو انهىاسو وانرجهيشاخ انًطهىتح
يذخم ايين انًسرىدع انقزطاسيح وغيزها انى انًسرىدع ويسجهها في انسجم انخاص تذنك.
تناء عهى طهة رؤساء انىحذاخ ويىافقح انًذيز انعاو ذسهى انهىاسو وانقزطاسيح انى
انىحذاخ انًخرهفح نهىسارج ويحفظ انقسى انطهثاخ كًا يىقع انًسرهى عهى انكًيح انري اخزجد
ين انًسرىدع.
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قسم العالقات الخارجٌة:
-

-

-

دراسة اتفاقٌات العمل الدولٌة المبرمة التالٌة-111-133-99-74-73-71-58-9-8 :
 147-133-122و 153وتم وضع التقارٌر الجوابٌة واستكمال المعلومات الالزمة
بشؤنها واحٌلت التقارٌر الجوابٌة المطلوبة لجانب لجنة الخبراا القانونٌٌن فً منظمة
العمل الدولٌة.
احالة تقرٌر جوابً الى منظمة العمل العربٌة بناا على طلبها حول االتفاقٌة العربٌة رقم
 12للعام  1983بشؤن العمال الزراعٌٌن.
تقدٌم تقرٌرنا الجوابً الشامل بعد استكمال جمع االراا والمعلومات بصددا وذلك فً
اطار طلب منظمة العمل الدولٌة افادتها بمعلومات حول احترام تعزٌز وتنفٌذ المبادئ
والحقوق االساسٌة فً العمل فً الدول االعضاا التً لم تصدق على احدى االتفاقٌات
االساسٌة فً اطار اتفاقٌتً العمل الدولٌتٌن رقم ( 87الحرٌة النقابٌة وحماٌة حق
التنظٌم) ورقم ( 98تطبٌق مبادئ حق التنظٌم والمفاوضة الجماعٌة).
تقرٌر جوابً الى منظمة العمل العربٌة حول اتفاقٌات العمل العربٌة ارقام -11-15
و.18
تقرٌر جوابً الى وزارة االشغال العامة والنقل حول اتفاقٌة العمل الدولٌة الغٌر مبرمة
رقم ( 185وثائق هوٌة البحارة)
تقرٌر جوابً الى وزارة االشغال العامة والنقل حول انضمام لبنان الى اتفاقٌة العمل
البحري ( .)2336
اعداد ورقة معلومات اساسٌة حول نشاطات مدرجة بخطة المركزالعربً إلدارة العمل
والتشغٌل  -تونس لسنتً ( .2311-2313تجدر االشارة الى ان قد تم عقد مإتمر فً
بٌروت عن النشاط األول حول "تنمٌة التشغٌل وتحقٌق العمل الالئق" .

مكافحة عمل االطفال:
 اعداد مشروع مرسوم بهد تعدٌل المرسوم رقم  733تارٌ  1999الذي ٌحظر استخدام اوعمل االحداث فٌها قبل سن الثامنة عشرة  .بناا على دراسة بعنوان " أسوأ اشكال عمل االطفال
دون سن الثامنة عشرة فً لبنان  :تحدٌد الئحة المهن والوظائف الخطرة ".وذلك ضمن
برنامج العمل الموقع بٌن منظمة العمل الدولٌة ووزارة العمل
 اعداد مشروع مرسوم تعدٌل المرسوم رقم  15959تارٌ  2335/12/19المتعلق بتشكٌللجنة وطنٌة لمكافحة عمل االطفال.
 دراسة واعداد مقترحات بخصوص اقتراح مشروع حول " تعزٌز الخطة الوطنٌة لمكافحةعمل االطفال " والمق ّدم من منظمة العمل الدولٌة والمموّ ل من الحكومة االٌطالٌة للمرحلة
الثالثة وموافقة وزارة العمل على اقتراح المشروع بناا على الدراسة المعدة لذلك.
 المشاركة فً الحلقة النقاشٌة العربٌة حول االتفاقٌة العربٌة رقم  18لسنة  1996بشؤن عمل"عمل االحداث" القاهرة بٌن الفترة الممتدة  33-28حزٌران .2313
 ت ّم توقٌع مذكرة تفاهم بٌن وزارة العمل ومنظمة العمل الدولٌة حول مشروع "القضاا علىاسوأ اشكال عمل االطفال" فً لبنان بتارٌ  2313/13/7فً مقر وزارة العمل .
 المشاركة فً اجراا مقابلة اعالمٌة فً استدٌو اذاعة الرسالة مباشرة على الهواا ضمنبرنامج "مشكلة وحل" وتمحورت الحلقة حول موضوع "عمل االطفال – اسباب -نتائج-
حلول".
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اعداد وعقد لقاا تحاوري بٌن االطفال العاملٌن ومعالً وزٌر العمل بالتنسٌق والتعاون معجمعٌة الشبان المسٌحٌة فً مقر وزارة العمل بمناسبة الٌوم العالمً للقضاا على عمل االطفال
فً حزٌران .2313
 التنسٌق والتعاون مع جمعٌة طفل الحرب الهولندٌة فً لبنان فً حملة توعٌة بحٌث ت ّم انتاجاعالن تلفزٌونً وقد ّ
بث خالل شهري تشرٌن االول وتشرٌن الثانً على كافة القنوات االرضٌة
بشؤن التوعٌة على اسوأ اشكال عمل االطفال .وذلك تزامنا مع الحملة العالمٌة لحماٌة االطفال
من اسوأ اشكال العمل.
 اعداد مسودة مذكرة تفاهم بٌن وزارة العمل وجمعٌة طفل الحرب الهولندٌة موضوعها "اتفاقٌةتعاون بٌن وزارة العمل وجمعٌة طفل الحرب الهولندٌة حول مشروع حماٌة لالطفال العاملٌن
فً لبنان .
 تزوٌد الطالب والباحثٌن من كافة المستوٌات الجامعٌة واالكادٌمٌة بالوثائق والمعلومات حولعمل االطفال ونذكر منهم على سبٌل المثال :الجامعة اللبنانٌة :معهد العلوم االجتماعٌة كلٌة
الحقوق والعلوم السٌاسٌة واالدارٌة .الجامعة العربٌة المفتوحة الجامعة اللبنانٌة المعهد العالً
للدكتوراا.
تزوٌد الجمعٌات االهلٌة ومنظمات االمم المتحدة والسفارات بالمعلومات والوثائق المتعلقةبعمل االطفال ونذكر منها السفارة االمٌركٌة فً لبنان جمعٌة الشبان المسٌحٌة جمعٌة
 ALEFو جمعٌة تنمٌة الموارد البشرٌة  Creadel Libanو المنظمة السوٌدٌة لرعاٌة
االطفال.
 االجتماع بالسفارة االمٌركٌة حول التقرٌر السنوي لوزارة الخارجٌة االمٌركٌة بشؤن االتجاربالبشر ( النساا واالطفال ) فً لبنان والتً تمت فٌه مناقشة دور وزارة العمل فً مكافحة
االتجار باالشخاص (النسااواالطفال)على الصعٌدٌن التشرٌعً والتنفٌذي  .وزارة العمل فً
.2313/2/13
اجراا مقابالت مع وسائل االعالم المرئٌة والمسموعة والمقرواة ونذكر منها  :اذاعة الرسالةمجلة "االمانً و الموقع االلكترونً لصحٌفة .Now Lebanon
 المشاركة فً ورشة عمل تدرٌبٌة بشؤن  SCREAMصرخة للدفاع عن حقوق الطفل منخالل التعلٌم والفن واالعالم .بدعوة من منظمة العمل الدولٌة – البرنامج الدولً للقضاا على
عمل االطفال .طرابلس فً الفترة الممتدة من  4حتى .2313/13/8
 المشاركة فً ورشة عمل تدرٌبٌة حول مشروع وضع نظام مراقبة عمل االطفال فً طرابلسوجوارها .بدعوة من منظمة العمل الدولٌة – البرنامج الدولً للقضاا على عمل االطفال فً
الفترة الممتدة من  19حتى .2313/13/22
 المشاركة كممثلة لمعالً وزٌر العمل فً لقاا لتبادل االراا والتشاور حول الحاجات لتقوٌةقدرات العاملٌن فً مجال مكافحة العن الجنسً على االطفال بدعوة من جمعٌة دار االمل
بٌروت فً .2313/1/4
 المشاركة كمحاضرة وممثلة لوزارة العمل فً مإتمر حول " عمل االطفال " بدعوة منالمنظمة الدولٌة للوبائٌات وذلك بالتنسٌق والتعاون مع الجامعة االمٌركٌة فً بٌروت بتارٌ
 2313/11/27بٌروت فندق كراون بالزا.
 المشاركة فً فٌلم وثائقً على ( )DVDومنشور توعٌة بالتعاون مع المإسسة الدولٌة لالدارةوالتدرٌب  IMTIو .MEPIلتنفٌذ مشروع "مكافحة عمل االطفال فً منطقتً سن الفٌل وبرج
حمود " بدعم من مبادرة الشراكة الشرق اوسطٌة -االمٌركٌة تارٌ .2313/7/13
اجتماع مع اخصائٌٌن اجانب من مإسسة دولٌة تهتم عالمٌا بحماٌة ووقاٌة االطفال المستغلٌنوهً  Groupe Developpementومناقشة مسؤلة عمل االطفال فً لبنان وتزوٌدهم بالوثائق
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التعر

على الحاجات والسعً لتطوٌر القدرات بتارٌ  .2313/2/4فً مقر

الضرورٌة بهد
وزارة العمل .
 المشاركة فً اجتماعات المجلس االعلى للطفولة و فً اجتماعات اللجنة التنسٌقٌة لوقاٌةوحماٌة االطفال من العن ولجنة اطفال الشوارع .
 المشاركة كممثلة لمعالً وزٌر العمل فً اطالق الدلٌل المتخصص حول "العن ضد االطفال :الوقاٌة والحماٌة " وبدعوة من جمعٌة دار الطفل اللبنانً والمجلس االعلى للطفولة – وزارة
الشإون االجتماعٌة فً بٌروت .2313/3/12
 المشاركة كممثلة لوزٌر العمل فً مإتمر "حماٌة االطفال والشباب  :استراتٌجٌة مستقبلٌة ".بدعوة جمعٌة شبان المسٌحٌة والبنك الدولً وبرعاٌة وزٌر الشإون االجتماعٌة الذي انعقد
بتارٌ  2313/4/19فً طرابلس.
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ثانٌا – مصلحة العمل والعالقات المهنٌة
خالل العام  2313قامت مصلحة العمل والعالقات المهنٌة بانجاز تراكم الملفات و
المعامالت وتحقٌق التواصل مع الوحدات االقلٌمٌة واعادة تنظٌم الملفات المحفوظة
(المحفوظات) وتحقٌق االداا الوظٌفً على قاعدة "فرٌق عمل" ومواكبة عمل المفتشٌن فً
الوحدات االقلٌمٌة وضبط الملفات النقابٌة واخضاع اعمالها للقانون .
اهم االنجازات والمعامالت المسجلة فً قلم مصلحة العمل والعالقات المهنٌة كما ٌلً:
انظمة داخلٌة 175
تحقٌق باجازات عمل 63
مراسالت مختلفة 113
مختل 98

 انتخابات نقابات واتحادات 176 طلب تؤسٌس نقابات واتحادات 17 شكاوى ووساطات عمل جماعٌة 132مجموع المعامالت المسجلة741:
أ – دائرة تفتٌش العمل والوقاٌة والسالمة:

 رخص محركات  - 3محاضر ضبط صفر اعمال قلمٌة ومراجعات244 تحقٌق باجازات عمل 18 انذارات 967 دوام عمل 39 تحقٌق شكاوى عمالٌة46 تحقٌق بموافقات مسبقة ومبدئٌة23 شكاوى على مكاتب استقدام خدم126 سحب والغاا اجازات عمل 17 -مختل

33

مجموع المعامالت المسجلة1513 :
ب – دائرة العالقات المهنٌة والنقابات:
 انظمة داخلٌة لمإسسات  - 213انظمة داخلٌة مصدقة 163 عقود عمل جماعً 3 -اعمال قلمٌة 162

 انتخابات نقابٌة 218 جمعٌة عمومٌة 16 -موازنة نقابات وقطع حسابات12

 -شكاوى واعتراضات نقابٌة11

 -طلبات تؤسٌس نقابة 14

ج – دائرة التحقٌق وقضاٌا العمل:
 شكاوى فردٌة  - 376شكاوى للحفظ 68 شكاوى قٌد التحقٌق 55 حل حبً 98 -شكوى جماعٌة وتشاور 28
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 دعاوى مجلس عمل تحكٌمً 37 -دعوى لحٌن المراجعة 11

ثالثا  -مصلحة القوى العاملة
اوال :فً مجال العمالة االجنبٌة:
 – 1تابعت مصلحة القوى العاملة خالل العام  2313مكننة المعامالت التً تردها حٌث تم
تسجٌل ( )9968طلب سحب شهادة اٌداع و ( )7657طلب دفع رسوم متؤخرة (برااة
ذمة) كما تم درس طلبات الموافقة المسبقة واجازات العمل الخاضعة لصالحٌة رئٌس
مصلحة القوى العاملة واحالتها الى المرجع المختص وفقا لالصول باالضافة الى
تصدٌق ( )1238عقود عمل.
 - 2بل عدد اجازات العمل الممنوحة لالجانب خالل العام المنصرم ( 44993اجازة اول مرة
و  114777تجدٌد اجازة عمل) موزعة على االدارة المركزٌة والوحدات االقلٌمٌة فً
المحافظات .كما بل عدد الموافقات المسبقة الممنوحة الستقدام اجانب ( )73386موافقة
موزعة على االدارة المركزٌة والوحدات االقلٌمٌة.
 – 3بل عدد المعامالت المسجلة فً قلم المصلحة ( )321معاملة.
 –4باالضافة الى المهام المنوطة بها تستقبل مصلحة القوى العاملة معامالت الوحدات االقلٌمٌة
التابعة للوزارة للبت بها او احالتها الى المراجع المختصة العطائها مجراها القانونً وهً
عبارة عن:
 طلبات موافقة مسبقة او الغاا. طلبات موافقة مبدئٌة. استرداد كفالة مصرفٌة. اجازة عمل اول مرة وتجدٌد اجازة عمل.-

وقد استقبلت المصلحة من الوحدات ما مجموعه:
 19333معاملة من دائرة العمل فً الشمال.
 15333معاملة من دائرة العمل فً الجنوب.
 8333معاملة من دائرة العمل فً النبطٌة.
 7333معامالت من دائرة العمل فً البقاع.
 2933معاملة من دائرة العمل فً بعلبك – الهرمل.

ثانٌا :فً مجال التدرٌب المهنً:
 – 1قامت دائرة التدرٌب المهنً باالشرا الدوري على المركز الوطنً للتدرٌب المهنً فً
الدكوانة باالضافة الى االشرا على امتحاناته.
 – 2االشرا على دورات تدرٌبٌة اقٌمت لالحداث فً سجن رومٌة فً اختصاصات
المٌكانٌك كهرباا السٌارات والحدادة االفرنجٌة.
 – 3شاركت رئٌسة الدائرة بصفة مقرر فً اجتماعات مجلس ادارة المركز الوطنً للتدرٌب
المهنً التً تعقد مرة فً االسبوع وصٌاغة محاضر هذا الجلسات.
 – 4عضو فً اللجنة التً تضع مناهج التدرٌب المهنً المعجل.
 – 5االشرا على الدورات التدرٌبٌة الجوالة التً ٌقٌمها المركز الوطنً للتدرٌب المهنً.
 – 6تسجٌل المراسالت الصادرة والواردة من والى الدائرة.
 – 7تصدٌق االفادات الصادرة عن مراكز التدرٌب المهنً التً تشر علٌها الدائرة.
 – 8المشاركة فً لجان المناقصات فً التفتٌش المركزي.
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ثالثا :فً مجال االستخدام:
 – 1تم خالل العام  2313تسجٌل  753شركة ومإسسة لدى دائرة االستخدام.
 – 2تصدٌق افادات عمل (.)2
 – 3تغٌٌر عنوان مكتب استقدام عامالت فً الخدمة المنزلٌة (.)29
 – 4اعطاا افادات بتسجٌل الشركات والمإسسات (.)933
 – 5تجدٌد ملفات تسجٌل شركات ومإسسات (.)533
 – 6بطاقة مندوب مكتب (.)33
 – 7طلب ترخٌص مكتب استقدام عامالت فً الخدمة المنزلٌة (.)8
رابعا :دائرة رعاٌة شؤون العمال السورٌٌن:
-

لم ترد الى الدائرة اٌة شكوى من اي من العمال السورٌٌن العاملٌن فً لبنان بموجب
اجازة عمل خالل العام .2313
المعامالت المنجزة من قبل الدائرة خالل العام  2313نفصلها كاالتً:
 اجازات عمل اول مرة عدد  442اجازة.تجدٌد اجازات  465اجازة.
طلبات حصلت على عدم موافقة عدد .13

خامسا :دائرة مراقبة عمل االجانب:
  795موافقة مبدئٌة تتعلق باستقدام واستخدام اجراا اجانب.  14489معاملة موافقة مسبقة.  9796معاملة اجازة عمل اول مرة.  25532معاملة تجدٌد اجازة عمل.  2634معاملة استرداد شهادة اٌداع.  9833تخرٌج اجازات عمل اول مرة. 25626 -تخرٌج اجازات عمل مجددة.
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رابعا – الدوائر االقلٌمٌــة
 -1دائرة العمل فً محافظة الشمال
اهم انجازات الدائرة خالل العام  2313كما ٌلً:

 شكاوى وتحقٌق : دعاوى مجلس العمل التحكٌمً انتخابات نقابٌة تحقٌق فً اجازات عمل -تحقٌق فً موافقات مبدئٌة

134
23
35
153

 عمل االجانــب :2333
3717
8116
1371
5997

 استرداد شهادة اٌداع اجازات عمل اول مرة تجدٌد اجازات عمل برااة ذمة ( تسوٌة ) موافقات مسبقة اعمال التفتٌش: مإسسات مفتشة دوام عمل كش على محركات -مإسسات مسجلة

19
23
8
19
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 -0دائرة العمل فً الجنوب

 تفتٌش وتحقٌق :31
 شكاوى عمالٌة تسجٌل مإسسات 1732
 -انتخابات نقابٌة

 عمل االجانـــب :1353
3568
7636
883
5713
352

 استرداد شهادة اٌداع اجازة عمل اول مرة تجدٌد اجازات عمل برااة ذمة ( تسوٌة ) موافقات مسبقة موافقات مبدئٌة اعمال التفتٌش: تفتٌش دوري وطارىا تسجٌل مإسسات -تصدٌق نظام داخلً

363
17
2
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 - 4دائرة العمل فً محافظة النبطٌة

 تفتٌش وتحقٌق : تفتٌش دوري تفتٌش طارىا شكاوى عمالٌة كش محركات انتخابات نقابٌة -دوام عمل

1353
133
7
9
7
1

 عمل االجانب : اجازة عمل اول مرة تجدٌد اجازة عمل برااة ذمة (تسوٌة) استرداد شهادة اٌداع موافقات مسبقة -الغاا موافقات مسبقة

1522
3399
341
545
2337
12
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 - 4دائرة العمل فً محافظة البقاع
عدد المعامالت المسجلة434 :
 تفتٌش وتحقٌق : مإسسات مفتشة رخص محركات دوام عمل انذارات تسجٌل مإسسات شكاوى عمل -دعاوى عمل

122
1
28
168
32
52
25

 عمل االجانـــب : اجازة عمل اول مرة تجدٌد اجازة عمل موافقات مسبقة استرداد كفاالت -برااة ذمة (تسوٌة)

1823
3434
2947
463
344
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 - 5دائرة العمل فً محافظة جبل لبنان
 تفتٌش وتحقٌق : شكاوى عمالٌة دعاوى عمل دوام عمل رخص محركات -انذارات

556
28
116
31
2373

 عمل األجانب : اجازة عمل اول مرة تجدٌد اجازة عمل موافقات مسبقة سحب شهادة اٌداع تجدٌد مسبقات تغٌٌر صفة -موافقات مبدئٌة

24262
67733
38917
7273
235
147
3233
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 – 6دائرة العمل فً محافظة بعلبك – الهرمل
معامالت قلمٌة213 :
 تفتٌش العمل: شكاوى تصرٌر عن مإسسات رخص محركات تصرٌر عن عمال6
 انتخابات نقابٌة -مإسسات مفتشة

2
4
1
11
43

 عمل االجانب: اجازة عمل اول مرة تجدٌد اجازة عمل -موافقات مسبقة

859
1333
1398
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مجموع ما انجزته الوزارة خالل العام  0202على صعٌد
التفتٌش والتحقٌق فً قضاٌا العمل والنقابات واجازات العمل
 -1تفتٌش ونقابات:
 تفتٌش دوري وطارىا تحقٌق فً اجازات عمل -انذارات

53

 رخص محركات انتخابات نقابٌة 24117
 طلب تؤسٌس نقابات -انظمة داخلٌة لمإسسات 175

4731
98
3235

 -2تحقٌق فً قضاٌا العمل :
 تحقٌق فً شكاوى عمالٌة تحقٌق فً نزاعات عمل جماعٌة تحقٌق فً دعاوى عمل تحقٌق فً شكاوى على مكاتب 126استقدام عامالت فً الخدمة المنزلٌة

1324
132
224

 -3اجازات عمل :
 تم انجاز ( )44985اجازة عمل اول مرة. تم انجاز ( )114779تجدٌد اجازة عمل. المجموع ( )159764اجازة عمل. الموافقة على ( )73386موافقة مسبقة. -4التدرٌب المهنً واالستخدام :
 تسجٌل ( )753مإسسة وشركة فً دائرة االستخدام. تصدٌق افادات عمل عدد (.)2 افادات تسجٌل الشركات والمإسسات (.)933 تجدٌد ملفات تسجٌل شركات ومإسسات (.)533 -طلب ترخٌص مكاتب استقدام عامالت فً الخدمة المنزلٌة (.)8
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الجزء الثالث
لمحة عامة عن االدارة
التفوٌض وبٌان المهمة :
النصوص القانونٌة التً تعطً االدارة الحق الشرعً فً ممارسة نشاطها :
-

قانون العمل تارٌ 3 1946/9/23
المرسوم التنظٌمً رقم  8352تارٌ  ( 1961/12/33تنظٌم وزارة العمل)3
المرسدددوم رقدددم  2894تدددارٌ  ( 1959/11/16تحدٌدددد شدددروط بعدددض احكدددام ا لمرسدددوم
االشتراعً رقم  111تارٌ 3)1959/6/12
المرسوم االشتراعً رقم  112تارٌ  ( 1959/6/12نظام الموظفٌن) 3
المرسوم االشتراعً رقم  136تارٌ  ( 1983/9/16طوارئ العمل)3
مرسوم  17386تارٌ  ( 1964/9/2قانون عقود العمل الجماعٌة والوساطة والتحكٌم) 3
المرسدددوم االشدددتراعً رقدددم  29تدددارٌ  ( 1943/5/12تنظدددٌم معددددالت االجدددور واحدددداث
تعوٌض عن التكالٌ العائلٌة للعملة ) 3
مرسوم رقم  17561تارٌ  ( 1964/9/18تنظٌم عمل االجانب ) 3
قددانون رقددم  137تددارٌ  ( 1999/7/23اصددول اسددتٌفاا بدددل اجددازتً العمددل واالقامددة مددن
االجانب)3
مرسوم رقم  7993تارٌ  ( 1952/4/3تنظٌم النقابات )3
مرسددوم رقددم  18371تددارٌ  ( 1957/12/12اصددول صددر االعانددات للنقابددات العمالٌددة
والى اتحاداتها)3
مرسوم رقم  3273تارٌ  ( 2333/6/6تفتٌش العمل)3

اضددافة الددى عشددرات المراسددٌم والقددرارات المتعلقددة بمختل د
والتفتٌش والنقابات واالجانب وغٌرها ال مجال لذكرها3
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مواضددٌع قضدداٌا العمددل

المخطط التنظٌمً او الهٌكلٌة
تتال

كٌفٌة تنظٌم االدارة :
وزارة العمل من :
 المدٌرٌة العامة للعمل :أ – الدٌوان :
 قسم العالقات الخارجٌة قسم الشإون القانونٌة والوصاٌة قسم الموظفٌن والمحاسبة قسم االحصااب – مصلحة العمل والعالقات المهنٌة
 دائدددرة العالقدددات المهنٌدددة والنقابدددات ( قسدددم النقابدددات  /قسدددمالعالقات المهنٌة)خر
 دائرة التحقٌق وقضاٌا العمل دائرة تفتٌش العمل والوقاٌة والسالمةج – مصلحة القوى العاملة :
 دائرة مراقبة عمل االجانب دائرة حماٌة العائلة والجمعٌات دائرة االستخدام دائرة التدرٌب المهنً دائرة شإون العمال السورٌٌند – دائرة المشارٌع والبرامج

ه  -الوحدات االقلٌمٌة فً كل من محافظات الجنوب  ،النبطٌة  ،البقاع
الشمال وجبل لبنان  ،بعلبك والهرمل ( ،عكار قٌد االنجاز) 3
ترتبط الوحددات االدارٌدة داخدل الدوزارة وفقدا لمبددأ التسلسدل االداري الدذي ندص علٌده
المرسوم االشتراعً رقم  111تارٌ  ( 1959/6/12تنظٌم االدارات العامة ) ال سٌما المدادة
 19منه  3اضافة الى المرسوم رق م  8352تارٌ  ( 1961/12/33تنظٌم وزارة العمل ) الذي
ٌحدد مهام وحدات الوزارة 3
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