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الجزء االول
بٌان بالجداول والمصورات

 -1جدول باجازات العمل الممنوحة خالل العام  2311موزعة حسب المهن 3
 -2جدول باجازات العمل الممنوحة خالل العام  2311موزعة حسب الجنسٌات3
 -3جدول باجازات العمل الممنوحة خالل العام  2311موزعة حسب الجنسٌة والفئة.
 -4هٌكلٌة وزارة ا لعمل 3
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ملخص تنفٌذي
 - 1التحدٌات الجوهرٌة التً تواجه االدارة :
-

استكمال المراكز الشاغرة فً مالك الوزارة من الفئة الرابعة (محررٌن – كتبة).
استتتكمال اعمتتتال المكننتتتة لتشتتتمل جمٌتتتع التتدوائر واالقستتتام وخاصتتتة فتتتً مصتتتلحة العمتتتل
والعالقات المهنٌة والدٌوان.
وضع مشروع قانون لتعدٌل هٌكلٌة ومالك وزارة العمل.
زٌادة ارقام موازنة وزارة العمل بغٌة التمكن متن وضتع البتراما والخطتط المتعلقتة بمهتام
الوزارة
تأمٌن المبنى الالئق والمالئم الستٌعاب موظفً وزارة العمل.
 – 0االنجازات الرئٌسٌة التً تم تحقٌقها:

رغتتم التحتتدٌات والصتتعوبات التتتً واجهتتت حركتتة العمتتل فتتً مبنتتى التتوزارة استتتطاعت
وحداتها انجاز المعامالت المطلوبة منها وخاصة ما ٌتعلق بعشترات االال متن اجتازات العمتل
والموافقتتات المستتبقة وبتتراذات الذمتتة واالشتترا علتتى عشتترات انتخابتتات النقابتتات واالتحتتادات
العمالٌة والصحاب العمل وتسجٌل عشرات الشتركات والمؤسستات فتً التدوائر المعنٌتة وانجتاز
المئات من الشكاوى والدعاوى العمالٌة وغٌرها متن المعتامالت التتً سنفصتلها الحقتا وتستجٌل
مئات الشركات فً دائرة االستخدام.
 – 3اهم هذه االنجازات:
الجنسٌات.

 انجاز ما ٌزٌد عن  159أل اجازة عمل الجانب من مختل حل مئات الشكاوى العمالٌة الفردٌة والجماعٌة. اعتتداد مشتتارٌع القتتوا نٌن والمراستتٌم والقتترارات المتعلقتتة بشتتؤون االجانتتب والنقابتتات وعمتتلاالطفال والمعوقٌن والضمان االجتماعً والمؤسسة الوطنٌة لالستخدام.
 االشرا على انتخابات مجالس النقابات واالتحادات النقابات العمالٌة واصحاب العمل. تسجٌل عشرات الشركات والمؤسسات فً دائرة االستخدام والدوائر االقلٌمٌة. تنفٌذ براما دورٌة لتفتٌش العمل فً مختل المناطق اللبنانٌة. – 4رؤٌة مستقبلٌة:
 انجاز المكننة فً وحدات وزارة العمل. -مسح مٌدانً شامل للقوى العاملة على جمٌع االراضً اللبنانٌة.
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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.
التتزم بالقتانون وتقتدم متن موظفٌهتا بطلباتتتك وال تكتن استٌرا لشتهوة موظت او مداخلتتة
وسٌط.
تقٌد بالقانون ستجد نفسك امام موظ الئق الحدٌث بريذ التصر طوٌل البال.
قد تعترضك تصرفات موظت شتاذ عتن االختالق والقتانون فتال تخضتع تقتدم بشتكواك
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 اساذ التصر معك وال مستسلما لسلطته فً حال كان شتاذا
وتجاوز حد السلطة.
اشتك وال تخ جاهر بالفاستدٌن والمفستدٌن ستاهم فتً تصتحٌح مستٌرة ادارتتك فهتً
مرآة دولة القانون والعدالة.
 االولٌات االستراتٌجٌة لالدارة :-

تبسٌط اجراذات العمل واختصار مسالك سٌر المعامالت توفٌرا للوقت.
تنسٌق عمل اطرا االنتاج الثالثة  /حكومة  /عمال  /اصحاب عمل.
انشاذ قاعدة معلومات شاملة لسوق العمل بكل تشعباته ونشاطاته.
تحقٌق التواصل البرٌدي وااللكترونً بٌن المواطن واالدارة.

 االتجاهات المستقبلٌة لالدارة : تأمٌن المبنى الالئق والمالئم لعمل وحدات الوزارة. اعادة النظر بمالكات الوحدات العاملة ووضع هٌكلٌتة حدٌثتة وزٌتادة حجتم المتوارد البشترٌةفٌها.
 -تبسٌط اجراذات التواصل بٌن المواطن واالدارة 3
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الجزء الثانــً
االنجازات المؤسسٌة
 -1االهداف الرئٌسٌة واالولٌات االستراتٌجٌة الراهنة :
-

تعدٌل قانون العمل بما ٌتناسب مع االتفاقٌات العربٌة والدولٌة.
اعادة النظر بالمراسٌم والقرارات المتعلقة بالعمتال االجانتب وال ستٌما العتامالت فتً الخدمتة
المنزلٌة ومتابعة اوضاعهن.
متابعة قضاٌا العمال وحل الشكاوى الفردٌة والجماعٌة المسجلة فً دوائر الوزارة.
تفعٌل عمل اللجنة المكلفة بوضع القانون  2333/223للمعوقٌن موضع التنفٌذ.
التلبٌة السرٌعة لخدمات المواطنٌن.
تأهٌل وتطوٌر عمل الموظ بتعزٌز وضعه مادٌا ومعنوٌا.
 -2الضغوطات االجتماعٌة واالقتصادٌة التً تواجه االدارة :

-

ارتفاع نسبة البطالة والركود االقتصادي.
االرتفاع المتصاعد لمستوى المعٌشة.
كثافة المعامالت وال سٌما االدارٌة منهتا التتً تعالجهتا االدارة فتً وقتت تعتانً وحتداتها متن
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.
ضتتةلة ارقتتام موازنتتة التتوزارة امتتام تزاٌتتد االعبتتاذ والمتطلبتتات متتع االشتتارة التتى أن وحتتداتها
تجبً رسوما بعشرات الملٌارات سنوٌا لصالح الخزٌنة.
 -3المتغٌرات الداخلٌة والخارجٌة لالدارة :
أ – المتغٌرات الداخلٌة :
 استكمال مكننة اجازات العمل فً جمٌع الدوائر المعنٌة فً الوزارة. صدور العدٌد من المراسٌم والقرارات والمذكرات التً تنظم العمل فً الوزارة ممتا انعكتساٌجابا على مسالك العمل.
 توستتٌع مجتتاالت االختٌتتار امتتام المتتواطنٌن وال ستتٌما انجتتاز معتتامالت تجدٌتتد اجتتازات العمتتلبواسطة البرٌد.
ب – المتغٌرات الخارجٌة :

 توستتتٌع وشتتتمولٌة الموقتتتع االلكترونتتتً التتتتابع للتتتوزارة بادختتتال كتتتل المستتتتجدات القانونٌتتتةوالعمالنٌة على صفحة الوزارة.
 التنسٌق الدائم والمستمر مع مختل االدارات الرسمٌة والمؤسسات العامة والقطاع االهلًوال سٌما المدٌرٌة العامة لالمن العام بما ٌتعلق بعمل االجانب فً لبنان.
 التنستٌق التتدائم والمستتمر متتع المنظمتات الدولٌتتة واالقلٌمٌتة وستتفارات التدول المصتتدرة للٌتتدالعاملة االجنبٌة الى لبنان.
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 -4الخدمات التً تتوجه االدارة لمعالجتها :
-

اعتتداد مشتتارٌع القتتوانٌن والمراستتٌم واصتتدار القتترارات المتعلقتتة بعمتتل االجانتتب والنقابتتات
وتفتٌش العمل والوقاٌة والسالمة واالستخدام وقضاٌا التحقٌق المتعلقة بالشكاوى العمالٌة.
اصدار اجازات عمل لالجانب العاملٌن على االراضً اللبنانٌة.
دراسة سوق العمل والبطالة من خالل المؤسسة الوطنٌة لالستخدام.
التفتٌش الدوري والطارىذ على المؤسسات والشركات ومراقبة مدى تطبٌقها لقتانون العمتل
ومدى تقٌدها باجراذات الوقاٌة والسالمة والصحة المهنٌة.
حل النزاعات الفردٌة والجماعٌة بٌن العمال واصحاب العمل.
تسجٌل الشركات والمؤسسات الخاصة والتصرٌح عن اجرائها فً دائرة االستخدام.
الترخٌص لمكاتب استقدام الخادمات واصدار القرارات المتعلقة بها ومراقبتها.
دراستتة ومصتتادقة االنظمتتة الداخلٌتتة للمؤسستتات والشتتركات الخاصتتة بمتتا ٌتوافتتق متتع قتتانون
العمل اللبنانً.
اصدار قرارات الترخٌص للنقابات واالتحادات العمالٌة ونقابات اصحاب العمتل والمصتادقة
على انظمتها الداخلٌة واالشرا على انتخاباتها والبت بالشكاوى والطعون المتعلقة بها.
 -5عالقة االدارة باالدارات والمؤسسات االخرى :

-

عالقتتة التتوزارة بالصتتندوق التتوطنً للضتتمان االجتمتتاعً هتتً عالقتتة وصتتاٌة متتع بعتتض
التنسٌق فً مجال التفتٌش وتبادل المعلومات 3
عالقة الوزارة بالمؤسسة الوطنٌة لالستخدام اٌضا عالقتة وصتاٌة كمتا ٌتتم تبتادل المعلومتات
بخصوص دراسات سوق العمل والبطالة واالستخدام3
عالقة الوزارة بالمركز الوطنً للتدرٌب المهنً جمعٌة ذات منفعتة عامتة كتون متدٌر عتام
وزارة العمل هو رئٌس مجلس ادارة المركز.
عالقتتة التتوزارة متتع وزارة الداخلٌتتة بشتتأن استتتطالع رأي ه تذه ال توزارة بتأستتٌس النقابتتات
واالتحتادات وعبتر ارستال كتتب التبلٌت الصتحاب العالقتة المتعلقتة بشتكاوى العمتل عبتر
مخافر الدرك 3
عالقة الوزارة بالمدٌرٌة العامة لالمن العام تتمحور حول العمالة االجنبٌة فً لبنان 3
عالقتة التوزارة متع وزارة الصتتحة عبتر المجلتس الصتحً الممثلتتة فٌته وزارة العمتل وعبتتر
بعض اللجان المتعلقة بالصحة والسالمة المهنٌة.
عالقة الوزارة مع وزارة الشؤون االجتماعٌة عبر لجنتة شتؤون المعتوقٌن والتنستٌق بقضتاٌا
مكافحة عمل االطفال وبعض اللجان االخرى 3
عالقتتة التتوزارة بمدٌرٌتتة االحصتتاذ المركتتزي عبتتر ارستتال االحصتتاذات المتتتوفرة المتعلقتتة
باالجانب.
عالقة الوزارة بوزارة المالٌة التً تستوفً رسوم اجازات العمل والموافقات المسبقة وبراذة
الذمة من خالل صندوق المالٌة الموجود فً مبنى الوزارة.
عالقتتة التتوزارة بالنقابتتات واالتحتتادات العمالٌتتة واصتتحاب العمتتل عبتتر التتترخٌص بانشتتائها
واالشرا على انتخاباتها والمصادقة على انظمتها الداخلٌة.
عالقة الوزارة بجمٌتع الشتركات والمؤسستات الخاصتة عبتر تفتٌشتها للتأكتد متن متدى تقٌتدها
باالنظمة والقوانٌن وتصدٌق انظمتها الداخلٌة والتصرٌح عن اجرائها الى وزارة العمل
عالقة الوزارة بالمنظمات الدولٌة واالقلٌمٌة :منظمة العمتل الدولٌتة منظمتة العمتل العربٌتة
الٌونٌسٌ منظمة الصحة العالمٌة الٌونٌسكو وغٌرها.
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 عالقة الوزارة بسفارات وقنصلٌات الدول االجنبٌة التتً لهتا رعاٌتا متن العتامالت والعتاملٌنفً لبنان.
 -عالقة الوزارة بمنظمات القطاع االهلً على اختال نشاطاتها.
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االنجاز المتوقــع
 -1النتائج والمحصالت التً اثرت مباشرة على الجمهور :
 – 1اختصار المهل النجاز المعامالت االدارٌة.
 – 2استكمال عملٌة المكننة.
 –3تبسٌط مسالك العمل.
 – 4تفعٌل مكتب شكاوى وانشاذ الخط الهاتفً الساخن ()31/544 114
 –5مراجعة ودراسة وتعدٌل قانون العمل.
 – 6سرعة البت بشكاوى العمل.
 – 7التقٌد بالقوانٌن واالنظمة ومنع االستغالل وتجاوز حد السلطة.
 – 8تقٌد الموظفٌن فً الواجبات الوظٌفٌة واخالقٌات الوظٌفة.
 – 9تثبٌت الزامٌة التقٌد بالحقوق العائدة لمنافع وتقدٌمات مالٌة للعمال والمستخدمٌن (المنح
المدرسٌة تعوٌض الحضورعلى سبٌل المثال ال الحصر)...
 -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  2311على الوحدات المختلفتة فتً التوزارة كمتا
ٌلً :
اوال – الدٌـــوان
بناذ على المهام التً ٌتوالها دٌتوان وزارة العمتل متن اعمتال تحرٌرٌتة وقلمٌتة وغٌرهتا
حددتها المادة الخامسة من المرسوم رقم  64/8352فان المعامالت المسجلة فً قلم التدٌوان متن
صتتتادر ووارد قتتتد بلغتتتت متتتا مجموعتتته  3226معاملتتتة كتتتذلك تبتتتٌن ستتتجالت القٌتتتود الخاصتتتة
بالقرارات والمذكرات والتعامٌم واالتفاقٌات كما ٌلً :
-

 161قرارا صادرا عن معالً الوزٌر 3
 636قرارا صادرا عن المدٌر العام 3
 68مذكرة صادرة عن معالً الوزٌر والمدٌر العام 3
 56اتفاقا مع المتعاقدٌن فً الوزارة .

المعتتامالت المستتجلة فتتً قلتتم التتدٌوان تشتتتمل علتتى مراستتالت دولٌتتة وعربٌتتة ادارٌتتة
ومالٌة نقابٌة ومؤسسات عامة اجهزة رقابٌة امن عام ومجلس شورى الدولة اضافة الى
ورود مراسالت ومعامالت عائدة لنصوص مالٌتة وتنظٌمٌتة ومشتارٌع قتوانٌن واتفاقٌتات ثنائٌتة
ومشارٌع لجان3
ومن حٌث القرارات والمذكرات والتعامٌم واالتفاقٌات المشتار الٌهتا اعتاله فتان ابترز متا
تناولته على سبٌل المثال ال الحصر:
-

المشاركة فً ندوات اقلٌمٌة وعربٌة ودولٌة ومؤتمرات تتعلق بقضاٌا العمل.
ضبط وتنظٌم عمل االجانب وشروط استقدام العامالت فً الخدمة المنزلٌة.
انشاذ نقابات واتحادات عمالٌة واصحاب عمل 3
الغاذ اجازات عمل وتنظٌم وانشاذ مكاتب استقدام العامالت.
مذكرات وقرارات خاصة بتنظٌم عمل االجانب 3
قرارات تتعلق باستدراجات العروض 3
اعطاذ منح مدرسٌة الوالد موظفٌن متوفٌن 3
اعادة توزٌع بعض الموظفٌن من الفئة الرابعة 3
اعطاذ مساهمات مالٌة لمنظمتً العمل العربٌة والدولٌة 3
تكلٌ موظفٌن واجراذ ومتعاقدٌن باعمال اضافٌة خارج اوقات الدوام الرسمً 3
تشكٌل الوفد اللبنانً الى مؤتمر العمل العربً 3
تشكٌل الوفد اللبنانً الى مؤتمر 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 :
-

مشروع قانون تعدٌل قانون العمل اللبنانً.
مشروع قانون ٌتعلق بتنظٌم العمل الالئق للعاملٌن فً الخدمة المنزلٌة.
ابداذ الرأي بمشروع قانون ٌرمً الى انشاذ البطاقة الخضراذ.
مشروع قانون االجراذ الزراعٌٌن.
مشروع مرسوم بتعدٌل المرسوم رقم  15488تارٌخ .2335/13/17
مشروع مرسوم باستحداث غرفة فً مجالس العمل التحكٌمٌة فً محافظة عكار.
ابتتداذ التترأي بمشتتروع مرستتوم ٌرمتتً التتى ابتترام اتفاقٌتتة هبتتة للتعتتاون الفنتتً بتتٌن حكومتتة
الجمهورٌة اللبنانٌة وحكومة جمهورٌة المانٌا الفدرالٌة.
مشروع مرسوم بقبول هبة نقدٌة مقدمة من منظمة العمل الدولٌة.
المرسوم رقم  5789تارٌخ ( 2311/4/6تمدٌد تعٌٌن اعضاذ فتً مجتالس العمتل التحكٌمٌتة
فً المحافظات).
المرسوم رقم  5861تارٌخ ( 2311/7/6منح وسام العمل – الفضً لالنسة مً صعب).
مشروع مرسوم تعٌٌن اعضاذ مجالس العمل التحكٌمٌة فً المحافظات.
المرسوم رقم  6379تارٌخ  2311/9/24نقل اعتماد من احتٌاطً الموازنة.
المرسوم رقم  6349تارٌخ  2311/9/19اعطاذ وزارة العمل سلفة خزٌنة.
مشروع مرسوم تعٌٌن الحد االدنى الرسمً الجور المستتخدمٌن والعمتال الخاضتعٌن لقتانون
العمل ونسبة غالذ المعٌشة وكٌفٌة تطبٌقها.
مشروع مرسوم تحدٌد القٌمة الشهرٌة للمنح المدرسٌة وطرٌقة تطبٌقها.
مشروع مرسوم تعدٌل معتدل االشتتراك المتوجتب علتى رب العمتل لفترع التقتدٌمات العائلٌتة
والتعلٌمٌة.
مشتتروع مرستتوم تتتولً الدولتتة تستتدٌد قٌمتتة االشتتتراكات المتوجبتتة لفتترع ضتتمان المتترض
واالمومة فً الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً دعما الجور اللبنانٌٌن.
مشتتروع مرستتوم اعطتتاذ وزارة العمتتل ستتلفة خزٌنتتة لتغطٌتتة كلفتتة تستتدٌد قٌمتتة االشتتتر اكتتات
المتوجبة للصندوق الوطنً للضمان االجتماعً.
مشروع مرسوم انشاذ برناما اول عمل للشباب فً المؤسسة الوطنٌة لالستخدام.
مشروع مرسوم باحالة مشروع قانون ٌرمً الى تعدٌل قانون الضمان االجتماعً.
مالحظات وزارة العمل على مشروع موازنة العام .2312
مشروع مرسوم تعٌٌن مساعدات اجتماعٌات متمرنات فً مالك وزارة العمل.

اهم القرارات الصادرة عن وزٌر العمل خالل العام :0211

(ٌتعلق بتنظٌم عمل مكاتب استقدام الٌد العاملة
اناث من الفئة الرابعة).
(ٌتعلق بالمصادقة على قرار مجلس ادارة
الضمان بالموافقة على الهبات المقدمة من
الدولة لتحدٌد االولوٌات والمشارٌع من هبات
متوفرة لدى وزارة العمل).

 القرار رقم  1/1تارٌخ 2311/1/3 -القرار رقم  1/4تارٌخ 2311/1/4
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(ٌتعلق بالمصادقة على مشروع ملحق
 القرار رقم  1/6تارٌخ 2311/1/4لالتفاقٌة المبرمة بٌن الضمان والجامعة
االمٌركٌة).
(ٌتعلق بنظام التحقٌق االجتماعً فً
 القرار رقم  1/15تارٌخ 2311/1/27الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً).
(ٌتعلق باعتماد شعار (لوغو) لوزارة العمل
 القرار رقم  1/25تارٌخ 2311/2/4على جمٌع المنشورات والمطبوعات
واالوراق الرسمٌة).
 القرار رقم  1/32تارٌخ ٌ( 2311/2/8تعلق بصالحٌة البت بتراخٌص عمل االجانبفً دوائر وزارة العمل – تبسٌط االجراذات).
(ٌتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانٌٌن
 القرار رقم  1/46تارٌخ 2311/2/24فقط).
(ٌتعلق بتكلٌ بعض الموظفٌن واالجراذ
 القرار رقم  1/51تارٌخ 2311/3/3بالعمل خارج الدوام الرسمً).
(ٌتعلق بتكلٌ موظفٌن المشاركة فً الدورة
 القرار رقم  1/72تارٌخ 2311/5/4 38لمؤتمر العمل العربً).
(ٌتعلق بتشكٌل الوفد الحكومً المشارك فً
 القرار رقم  1/73تارٌخ 2311/5/4اعمال الدورة  133لمؤتمر العمل الدولً).
 القرار رقم  1/133تارٌخ ٌ( 2311/7/12تعلق بالمصادقة على تعدٌل المادة  27منالنظام الطبً للضمان االجتماعً).
 القرار رقم  1/134تارٌخ ٌ( 2311/7/12تعلق بابراذ ذمة القٌم على حسابات المركزالوطنً للتدرٌب المهنً).
 القرار رقم  1/123تارٌخ ٌ( 2311/9/21تعلق باسترجاع شهادة االٌداع للمتأهلٌن منلبنانٌات وللمولودٌن من لبنانٌات).
 القرار رقم  1/121تارٌخ ٌ( 2311/9/23تعلق بتشكٌل لجنة مؤشر الغالذ). القرار رقم  1/122تارٌخ ٌ( 2311/9/23تعلق بالمستندات المطلوبة من االجانبالمتأهلٌن من لبنانٌات او المولودٌن من
لبنانٌات للحصول على تراخٌص عمل).
 القرار رقم  1/123تارٌخ ٌ( 2311/9/23تعلق باسترداد شهادة االٌداع للمتأهلٌن منلبنانٌات والمولودٌن من لبنانٌات).
 القرار رقم  1/129تارٌخ ٌ( 2311/13/4تعلق بتعدٌل القرار رقم  1/121تارٌخ 2311/9/23المتعلق بتشكٌل لجنة مؤشر
الغالذ).
 القرار رقم  1/143تارٌخ ٌ( 2311/13/26تعلق بتشكٌل الوفد الحكومً المشارك فًالدورة ( )312لمجلس ادارة منظمة العمل
الدولٌة).
 القرار رقم  1/141تارٌخ ٌ( 2311/13/26تعلق بتشكٌل لجنة لمتابعة تشغٌل الموقعااللكترونً للوزارة والخدمات االلكترونٌة
الملحقة به).
 القرار رقم  1/153تارٌخ ٌ( 2311/11/15تعلق باعطاذ مساهمة مالٌة للمؤسسةالوطنٌة لالستخدام عن العام .)2311
 القرار رقم  1/157تارٌخ ٌ( 2311/12/23تعلق باعطاذ مكافةت نقدٌة للموظفٌنوالمتعاقدٌن واالجراذ فً وزارة العمل).
11

 اهم المذكرات الصادرة عن معالً الوزٌر: المذكرة رقم  1/38تارٌخ ( 2311/7/21تتعلق بتشكٌل لجنة فنٌة العداد تقرٌر فنًٌتضمن االجراذات الالزمة النجاز احصاذ
القوى العاملة واالنشطة االقتصادٌة
واالجتماعٌة على االراضً اللبنانٌة).
 المذكرة رقم  1/41تارٌخ ( 2311/7/28تتعلق بتنظٌم جدول بمعامالت اجازات العملالخاصة باالجانب باستثناذ العامالت فً
الخدمة المنزلٌة).
 المذكرة رقم  1/62تارٌخ ( 2313/11/13تتعلق بالطلب الى اصحاب مكاتب استقدامالعامالت فً الخدمة المنزلٌة تعبئة االستمارة
خالل اسبوع تحت طائلة عدم استقبال طلبات
الموافقات المسبقة).
 المذكرة رقم  1/63تارٌخ ( 2311/12/3تتعلق بالطلب الى رؤساذ الوحدات االدارٌةفً وزارة العمل اٌداع نسخ عن بطاقات تقٌٌم
االداذ الى مكتب معالً الوزٌر).
 المذكرة رقم  1/65تارٌخ ( 2311/12/16تتعلق بتشكٌل لجنة لدرس االتفاقٌة بٌنوزارة العمل ووزارة القوى العاملة والهجرة
المصرٌة فً مجال تبادل االٌدي العاملة
بالتنسٌق مع المدٌرٌة العامة لالمن العام).
 اهم المذكرات الصادرة عن المدٌر العام باالنابة:(تتعلق بتوزٌع جهاز التفتٌش فً دائرة العمل
فً البقاع للعام .)2311
(تتعلق بتوزٌع جهاز التفتٌش فً دائرة العمل
فً النبطٌة للعام .)2311
(تتعلق بتوزٌع جهاز التفتٌش فً دائرة تفتٌش
العمل والوقاٌة والسالمة للعام .)2311
(تتعلق بتوزٌع جهاز التفتٌش فً دائرة العمل
فً الجنوب للعام .)2311
(تتعلق بتوزٌع جهاز التفتٌش فً دائرة العمل
فً الشمال للعام .)2311
(تتعلق بتوزٌع جهاز التفتٌش فً دائرة العمل
فً جبل لبنان للعام .)2311
(تتعلق باشتراك بعض الموظفٌن بدورات
تدرٌبٌة حول انظمة وآلٌات العمل االداري).
(تتعلق بتكلٌ بعض المفتشٌن باالشتراك فً
دورة تدرٌبٌة ٌنظمها مكتب وزٌر الدولة
لشؤون التنمٌة االدارٌة).
(تتعلق بضبط الدوام والحضور الٌومً).

 المذكرة رقم  2/2تارٌخ 2311/1/11 المذكرة رقم  2/3تارٌخ 2311/1/11 المذكرة رقم  2/4تارٌخ 2311/1/11 المذكرة رقم  2/5تارٌخ 2311/1/11 المذكرة رقم  2/6تارٌخ 2311/1/11 المذكرة رقم  2/9تارٌخ 2311/2/19 المذكرة رقم  2/11تارٌخ 2311/2/23 المذكرة رقم  2/23تارٌخ 2311/4/8 -المذكرة رقم  2/21تارٌخ 2311/4/12
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 المذكرة رقم  2/39تارٌخ ( 2311/7/25تتعلق بتكلٌ موظفٌن متابعة اعمال الدورةالتدرٌبٌة بعنوان تعزٌز قدرات مفتشً
العمل).
(تتعلق بطلبات اجازات العمل لغٌر العاملٌن
 المذكرة رقم  2/46تارٌخ 2311/8/1فً الخدمة المنزلٌة ان ٌضموا الى الطلب بٌانا
بالعمال المصرح عنهم للضمان االجتماعً).
 المذكرة رقم  2/56تارٌخ ٌ( 2311/13/1تعلق بحضور اجتماع لرؤساذ الوحدات فًالوزارة بتارٌخ  2311/13/13بحضور
المفتش االداري مع المدٌر العام).
 المذكرة رقم  2/66تارٌخ ( 2311/12/23تتعلق بالطلب الى جمٌع الوحدات فً وزارةالعمل انجاز التقرٌر السنوي للعام .)2311
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قسم الشؤون القانونٌة والوصاٌة:
-

تقتتتتتدٌم االستشتتتتتارة القانونٌتتتتتة ستتتتتواذ بالمراجعتتتتتة الخطٌتتتتتة التتتتتتً بلتتتتت عتتتتتددها 33
استشارة ام باالتصال الشفوي وهً كثٌرة.
القٌام بدور الوسٌط فً نزاعات عمل جماعٌة عدد سبع وساطات واحدة منهتا تمتت تستوٌة
النزاع فٌها حبٌا.
رد على المراجعات المقدمتة امتام مجلتس شتورى الدولتة :ضتد الدولتة وزارة العمتل  -بلت
عددها  17مطالعة ودعوى امام القضاذ العدلً عدد (.)1
المشاركة فً اعداد مشروع قانون العمل .
دراسة مشروع قانون العاملٌن فً الخدمة المنزلٌة .
دراسة االنذار المقدم من السٌد علً حسٌن اللقٌس باخالذ دائرة العمل فً بعلبك –الهرمتل
.
دراسة تموٌل مشروع استحداث وحدة توظٌ ذوي االعاقة مقدم من منتتدى المعتاقٌن فتً
لبنان الشمالً .
دراسة مذكرة التفاهم بٌن لبنان والنٌبال .
دراسة مشروع اتفاقٌتة التعتاون بتٌن منظمتة العمتل الدولٌتة ووزارة العمتل حتول موضتوع
مكافحة اسوا اشكال عمل االطفال.
المشاركة فً اعمال مؤتر العمل العربً من 2311/5/14التى 2311/5/21فتً القتاهرة-
مصر.
دراسة امكانٌة اقامة دورة تدرٌبٌة حول مساعدة االشخاص المعوقٌن للحصول على عمل
مع منظمة العمل العربٌة
دراسة مشروع قانون ٌتعلق بتنظٌم اسواق الجملة للخضار والفاكهة (وزارة الزراعة).
المشاركة فً اجتماعات العداد مشروع قانون العاملٌن فً الخدمة المنزلٌة.
دراسة تقرٌتر منظمتة العمتل العربٌتة حتول آثتار االزمتة المالٌتة واالقتصتادٌة علتى العمالتة
الوطنٌة والعربٌة .
المشاركة فً اعداد مشروع قانون العمل بعد اعادته من االمانة العامة لمجلس الوزراذ .
اعتتداد مشتتتروع قتت انون لالجتتتراذ التتزراعٌٌن واتفاقٌتتتة العمتتل العربٌتتتة بخصتتوص العمتتتال
الزراعٌٌن.
دراسة طلبات تاسٌس نقابات عدد 8
انهاذ عقود اجراذ عدد 4
دراسة عقد متعاقدة مع وزٌر العمل العداد دراسة ان كانت متوافقة مع ما ورد فً العقد.
دراسة حول تارٌخ نفاذ االتفاقٌة رقم  17لسنة1993بشأن تأهٌل وتشغٌل المعوقٌن واسماذ
الدول المصدقة علٌها.
دراسة طلب انضمام لبنان الى اتفاقٌتة العمتل البحرٌتة ()2336المقتدم متن وزارة االشتغال
العامة والنقل .
تقدٌم المعلومات حول متابعة الجمعٌة العالمٌة الثانٌة للشٌخوخة الفقرة (. )31
اعداد مشروع مرسوم تسمٌةاعضاذ مجالس العمل التحكٌمٌة
دراسة مشروع قانون بتعدٌل بعض احكام القانون رقم  422تارٌخ .2336 /6/6
المشاركة فً دورة تدرٌبٌة حول نظام الشراكة بٌن القطاع العام والقطاع الخاص كنموذج
لتموٌل البنى التحتٌة من 2311/5/33حتى2311/6/3
دراستة مالحظتات لجنتة الخبتراذ القتانونٌن فتً منظمتة العمتل الدولٌتة حتول تطبٌتق اتفاقٌتتة
العمل الدولٌة رقم  29بشان العمل الجبري
14

-

-

المشتتاركة فتتً دورة تدرٌبٌتتة حتتول انظمتتة وآلٌتتات العمتتل االداري بتتتارٌخ -21-16-14
2311/9/23فً المعهد الوطنً لالدارة .
دراسة مالحظات االتحاد الدولً لنقابات العمال بشان تطبٌتق لبنتان التفاقٌتة العمتل الدولٌتة
رقم ()98حول التنظٌم والمفاوضة الجماعٌة .
دراسة اتفاق الغاذ التاشٌرات مع جمهورٌة المالدٌ .
مطالعتتات مفتتوض الحكومتتة لتتدى مجلتتس العمتتل التحكٌمتتً فتتً لبنتتان الجنتتوبً .عتتدد 18
مطالعتتة عتتدد الجلستتات  52جلستتة علنٌتتة وبل ت عتتدد التتدعاوى 231دعتتوى وعتتدد االحكتتام
17وان عد م تعٌٌن اعضاذ مجالس العمل انعكتس ستلبا علتى انهتاذ التدعاوى واحالتهتا التى
مفوض الحكومة البداذ الراي والمطالعة.
تحقٌق فً دعاوى احٌلت من مجتالس العمتل التحكٌمٌتة فتً جبتل لبنتان عتدد  8انجتز منهتا
( )2دعوى تمت المصالحة فً واحدة منها.

قسم الموظفٌن والمحاسبة:
يًكن ذقسيى االػًال انى ثالثح اقساو:
أ  -في المحاسبة  :يهرى انقسى تاػذاد انًىاسنح انسنىيح نهىسارج ويناقشرها تؼذ يىافقح انىسيز يغ
يذيزيح انًىاسنح في وسارج انًانيح ويقىو تاػذاد انرقاريز انفصهيح وانسنىيح ػن انًىاسنح.
ذرى يراتؼح جًيغ يزاحم اننفقاخ ين حجش اننفقح وذصفيرها وارسال انًسرنذاخ انى وسارج
انًانيح ثى ذىقيغ حىاالخ انذفغ انصادرج ين انًانيح وذسهيًها الصحاب انؼالقح شخصيا تؼذ
ذىقيؼهى ػهى انسجم انخاص تذنك
ب  -بالنسبة لشؤون الموظفيه:
كهفد يحزرج تانجاس ذثىية وذزذية انًهفاخ انشخصيح.
ج  -بالنسبة للوازم:
يقىو انقسى تاػذاد قىائى تانهىاسو انًطهىتح ين قزطاسيح ويطثىػاخ وذجهيشاخ تناء ػهى
طهثاخ رؤساء انىحذاخ انسنىيح او انطارئح.
تؼذ يقارنح انحاجاخ انًطهىتح يغ انًثانغ انًرىفزج في انًىاسنح يؼًذ انى وضغ انكًياخ
ين كم صنف ذًهيذا نرحضيز اسرذراجاخ انؼزوض ،ػنذ اسرالو انهىاسو وانرجهيشاخ انًطهىتح
يذخم ايين انًسرىدع انقزطاسيح وغيزها انى انًسرىدع ويسجهها في انسجم انخاص تذنك تناء
ننظاو يحاسثح انًىاد.
تناء ػهى طهة رؤساء انىحذاخ ويىافقح انًذيز انؼاو ذسهى انهىاسو وانقزطاسيح انى
انىحذاخ انًخرهفح نهىسارج ويحفظ انقسى انطهثاخ كًا يىقغ انًسرهى ػهى انكًيح انري اخزجد
ين انًسرىدع.
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قسم العالقات الخارجٌة:
-

-

دراسة اتفاقٌات العمل الدولٌة المبرمة التالٌة122 – 135 – 81 – 29 – 19 – 17 :
–  182 – 138ووضع التقارٌر الجوابٌة واستكمال المعلومات الالزمة بشأنها واحٌلت
التقارٌر الجوابٌة المطلوبة لجانب لجنة الخبراذ القانونٌٌن فً منظمة العمل الدولٌة.
المشاركة فً اعادة تفعٌل عمل لجنة اعداد مشروع قانون االجراذ الزراعٌٌن .كمتابعة
التفاقٌة العمل العربٌة رقم  12للعام  1983بشأن العمال الزراعٌٌن.
اعداد التقرٌر الشامل وذلك فً اطار منظمة العمل الدولٌة الفادتها بمعلومات حول
احترام وتعزٌز وتنفٌذ المبادىذ والحقوق االساسٌة فً العمل فً الدول االعضاذ التً
لم تصدق على احدى االتفاقٌات االساسٌة فً اطار اتفاقٌتً العمل الدولٌتٌن رقم 87
(الحرٌة النقابٌة وحماٌة حق التنظٌم) ورقم ( 98تطبٌق مبادىذ حق التنظٌم والمفاوضة
الجماعٌة).
وضع مشارٌع الردود ومطالعة لوزارة الخارجٌة والمغتربٌن حول آلٌة االستعراض
الدوري الشامل  UPRفً مجلس حقوق االنسان  /جنٌ .2311/13/17
اعداد كتاب توضٌحً بشأن طلب حكومة فنزوٌال دعم لبنان لموقفها اتجاه الشكوى
ضدها من قبل ارباب العمل الفنزوٌلٌة.
اقتراح ترشٌح لبنان لعضوٌة عضو مناوب فً مجلس ادارة منظمة العمل الدولٌة
حزٌران .2311
وضع صٌغة التقرٌر الجوابً بشأن العن ضد العامالت المهاجرات الٌداعه بعثة لبنان
الدائمة لدى االمم المتحدة.
وضع صٌغة تقرٌر جوابً الى وزارة الخارجٌة والمغتربٌن الٌداعه م.ع.د بشأن تطبٌق
لبنان االتفاقٌة ( )98وذلك فً اطار مالحظات االتحاد الدولً للنقابات بشأن االتفاقٌة.
وضع مالحظات حول انضمام لبنان الى اتفاقٌة العمل البحري (.)2336

مكافحة عمل االطفال:
 متابعة مشروع مرسوم ٌرمً الى تعدٌل المرسوم رقم  733تارٌخ  1999الذي ٌحظراستخدام او عمل االحداث فٌها قبل سن الثامنة عشرة  .بناذ على دراسة بعنوان " أسوأ اشكال
عمل االطفال دون سن الثامنة عشرة فً لبنان  :تحدٌد الئحة المهن والوظائف الخطرة
".وذلك ضمن برناما العمل الموقع بٌن منظمة العمل الدولٌة ووزارة العمل
 تنفٌذ جزذ من برناما العمل حول " بناذ قدرات وزارة العمل لمكافحة عمل االطفال" بناذلتطبٌق االتفاقٌة الموقعة بٌن منظمة العمل الدولٌة ووزارة العمل بتارٌخ 2311/3/1
 وضع المالحظات حول آلٌة التقٌد بالقوانٌن حول استخدام االطفال فً االصالحٌات واالطفالالعاملٌن بهد وق استغاللهم.
 تطوٌر ومكننة نظام المعلوماتٌة فً وحدة مكافحة عمل االطفال لتفعٌل قاعدة المعلومات فًالوحدة.
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 التنسٌق والتعاون مع جمعٌة طفل الحرب الهولندٌة فً لبنان فً حملة توعٌة بحٌث تم انتاجاعالن تلفزٌونً و قد بث خالل شهري تشرٌن الثانً وكانون االول  2311على كافة القنوات
االر ضٌة بشأن التوعٌة على اسوأ اشكال عمل االطفال  .وذلك تزامنا مع عٌدي المٌالد ورأس
السنة المٌالدٌة.
 اعداد ورشة عمل تدرٌبٌة لتعزٌز قدرات مفتشً العمل الفنٌٌن واالدارٌٌن والمساعدٌن فًوزارة العمل للقضاذ على عمل االطفال وذلك بالتعاون مع جمعٌة طفل الحرب الهولندٌة بتارٌخ
 27و  28تموز .2311
 تزوٌد الطالب والباحثٌن من كافة المستوٌات الجامعٌة واالكادٌمٌة بالوثائق والمعلومات حولعمل االطفال و نذكر منهم على سبٌل المثال :الجامعة اللبنانٌة معهد العلوم االجتماعٌة كلٌة
الحقوق والعلوم السٌاسٌة واالدارٌة الجامعة العربٌة المفتوحة الجامعة اللبنانٌة المعهد العالً
للدكتوراه وغٌرها.
 التنسٌق مع الجمعٌات االهلٌة ومنظمات االمم المتحدة بالمعلومات والوثائق المتعلقة بعملاالطفال ونذكر منها جمعٌة الشبان المسٌحٌة وجمعٌة تنمٌة الموارد البشرٌــــــــة Creadel
 Libanوالمنظمة السوٌدٌة لرعاٌة االطفال.
 وضع النقاط الرئٌسٌة الٌجاد آلٌات وطنٌة لتلقً الشكاوى باالنتهاكات ومتابعتها ومنها انشاذخط هاتفً مجانً ثالثً االرقام لتقدٌم المساعدة لالطفال .بالتعاون مع خبٌر اٌطالً منتدب لهذه
الغاٌة عقد االجتماع فً مقر وزارة الشؤون االجتماعٌة بتارٌخ 2311/7/14
والمدرسة اللبنانٌة للتدرٌب االجتماعً وتزوٌدها
 التنسٌق مع جامعة القدٌس ٌوسبالمعلومات والوثائق المتعلقة بعمل االطفال بهد تحضٌر وتنفٌذ دراسة تحلٌلٌة لنظام حماٌة
االطفال فً لبنان بالتعاون مع المجلس االعلى للطفولة .
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ثانٌا – مصلحة العمل والعالقات المهنٌة
خالل العام  2311قامت مصلحة العمل والعالقات المهنٌة بانجاز التراكم من الملفات و
المعامالت وتحقٌق التواصل مع الوحدات االقلٌمٌة واعادة تنظٌم الملفات المحفوظة
(المحفوظات) وتحقٌق االداذ 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 182
تحقٌق باجازات عمل 63
مراسالت مختلفة 153

 انتخابات نقابات واتحادات 123 طلب تأسٌس نقابات واتحادات 8 شكاوى ووساطات عمل جماعٌة 161مجموع المعامالت المسجلة823:
أ – دائرة تفتٌش العمل والوقاٌة والسالمة:

 انذارات 1363 تحقٌق باجازات عمل 26 تحقٌق شكاوى عمالٌة69 -شكاوى على مكاتب استقدام خدم116

 اعمال قلمٌة ومراجعات143 دوام عمل 61 تحقٌق بموافقات مسبقة ومبدئٌة13 سحب والغاذ اجازات عمل 8ب – دائرة العالقات المهنٌة والنقابات:

 عقود عمل جماعٌة 5شكاوى واعتراضات نقابٌة7

 انتخابات نقابٌة  - 143انظمة داخلٌة لمؤسسات 161 طلبات تأسٌس نقابة - 15اعمال قلمٌة 35 جمعٌات عمومٌة وموازنات نقابات39 افادات نقابٌة 13ج – دائرة التحقٌق وقضاٌا العمل:
 شكاوى فردٌة  - 333شكاوى للحفظ 83 شكاوى قٌد التحقٌق 57 حل حبً 131 -شكوى جماعٌة وتشاور 37
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 دعاوى مجلس عمل تحكٌمً 18 -دعاوى قٌد الدرس 5

ثالثا  -مصلحة القوى العاملة
اوال :فً مجال العمالة االجنبٌة:
 – 1تابعت مصلحة القوى العاملة خالل العام  2311مكننة المعامالت التً تردها حٌث تم
تسجٌل ( )11194طلب سحب شهادة اٌداع و ( )13133طلب دفع رسوم متأخرة
(براذة ذمة) كما تم درس طلبات الموافقة المسبقة واجازات العمل الخاضعة لصالحٌة
رئٌس مصلحة القوى العاملة واحالتها الى المرجع المختص وفقا لالصول باالضافة
الى تصدٌق ( )1433عقود عمل.
 - 2بل عدد اجازات العمل الممنوحة لالجانب خالل العام المنصرم ( )63982اجازة اول
مرة و  123983تجدٌد اجازة عمل) موزعة على االدارة المركزٌة والوحدات االقلٌمٌة
فً المحافظات .كما بل عدد الموافقات المسبقة الممنوحة الستقدام اجانب ()83548
موافقة 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 الغاذ. طلبات موافقة مبدئٌة. استرداد كفالة مصرفٌة. اجازة عمل اول مرة وتجدٌد اجازة عمل.-

وقد استقبلت المصلحة من الوحدات ما مجموعه:
 12965معاملة من دائرة العمل فً الشمال.
 13862معاملة من دائرة العمل فً الجنوب.
 4236معاملة من دائرة العمل فً النبطٌة.
 4653معامالت من دائرة العمل فً البقاع.
 2311معاملة 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 كهرباذ السٌارات والحدادة االفرنجٌة.
 – 3شاركت رئٌسة الدائرة بصفة مقرر فً اجتماعات مجلس ادارة المركز الوطنً للتدرٌب
المهنً التً تعقد مرة فً االسبوع وصٌاغة محاضر هذه الجلسات.
 – 4عضو فً اللجنة التً تضع مناها التدرٌب المهنً المعجل.
 – 5تسجٌل المراسالت الصادرة والواردة من والى الدائرة.
 – 6تصدٌق االفادات الصادرة عن مراكز التدرٌب المهنً التً تشر علٌها الدائرة.
 – 7المشاركة فً عدد من الندوات وورش العمل المتعلقة بالتدرٌب المهنً.
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ثالثا :فً مجال االستخدام:
 – 1تم خالل العام  2311تسجٌل  163شركة ومؤسسة لدى دائرة االستخدام.
 –2اعطاذ افادات بتسجٌل الشركات والمؤسسات (.)133
 – 3تجدٌد ملفات تسجٌل شركات ومؤسسات (.)93
 – 4بطاقة مندوب مكتب (.)45
 – 5طلب الغاذ ترخٌص مكتب استقدام عامالت فً الخدمة المنزلٌة (.)8
رابعا :دائرة رعاٌة شؤون العمال السورٌٌن:
-

المعامالت المنجزة من قبل الدائرة خالل العام  2311نفصلها كاالتً:
 اجازات عمل اول مرة عدد  393اجازة.تجدٌد اجازات  573اجازة.
طلبات حصلت على عدم موافقة عدد .14

خامسا :دائرة مراقبة عمل االجانب:
  657موافقة مبدئٌة تتعلق باستقدام واستخدام اجراذ اجانب.  14438معاملة موافقة مسبقة.  13753معاملة اجازة عمل اول مرة. 27379 -معاملة تجدٌد اجازة عمل.
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رابعا – الدوائر االقلٌمٌــة
 -1دائرة العمل فً محافظة الشمال
اهم انجازات الدائرة خالل العام  2311كما ٌلً:

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

53
13
52
187
187

 عمل االجانــب :1211
4953
8554
1423
7318

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

16
12
13
19
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 -0دائرة العمل فً الجنوب

 شكاوى وتحقٌق :25
 شكاوى عمالٌة تسجٌل مؤسسات 89
 -انتخابات نقابٌة

 عمل االجانـــب :1262
4654
8233
1169
6723
253

 استرداد شهادة اٌداع اجازة عمل اول مرة تجدٌد اجازات عمل براذة ذمة ( تسوٌة ) موافقات مسبقة موافقات مبدئٌة اعمال التفتٌش: تفتٌش دوري وطارىذ تسجٌل مؤسسات تصدٌق نظام داخلً -رخص محركات

93
8
3
2
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 - 4دائرة العمل فً محافظة النبطٌة

 تفتٌش وتحقٌق :947
16
13
2
13
16

 تفتٌش دوري تفتٌش طارىذ شكاوى عمالٌة كش محركات انتخابات نقابٌة دوام عمل تحقٌق بموافقات مسبقة واجازات عمل عمل االجانب : اجازة عمل اول مرة تجدٌد اجازة عمل براذة ذمة (تسوٌة) استرداد شهادة اٌداع موافقات مسبقة -الغاذ موافقات مسبقة

2328
3353
494
1313
2789
-
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 - 4دائرة العمل فً محافظة البقاع
عدد المعامالت المسجلة465 :
 تفتٌش وتحقٌق : مؤسسات مفتشة رخص محركات دوام عمل انذارات تسجٌل مؤسسات -شكاوى ودعاوى عمل

215
11
36
168
44
61

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

2464
3735
3342
665
316
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 - 5دائرة العمل فً محافظة جبل لبنان
 تفتٌش وتحقٌق : شكاوى عمالٌة دعاوى عمل دوام عمل رخص محركات انذارات تحقٌق فً اجازات عمل سورٌٌن -اوامر مهمة للمفتشٌن

622
23
79
16
1462
35
163

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

36253
72758
46137
7621
953
783
2241
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 – 6دائرة العمل فً محافظة بعلبك – الهرمل
معامالت قلمٌة135 :
 تفتٌش العمل: شكاوى تصرٌح عن مؤسسات رخص محركات انتخابات نقابٌة مؤسسات مفتشة انذارات -تحقٌق فً اجازات عمل

4
15
5
29
13
21

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

1334
1487
1543
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مجموع ما انجزته الوزارة خالل العام  0211على صعٌد
التفتٌش والتحقٌق فً قضاٌا العمل والنقابات واجازات العمل
 -1تفتٌش ونقابات:
 تفتٌش دوري وطارىذ تحقٌق فً اجازات عمل -انذارات

31
 رخص محركات143
 انتخابات نقابٌة8
 طلب تأسٌس نقابات -انظمة داخلٌة لمؤسسات 182

1297
153
2656

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

1212
161
94
116

 -3اجازات عمل :
 تم انجاز ( )63982اجازة عمل اول مرة. تم انجاز ( )123983تجدٌد اجازة عمل. المجموع ( )159764اجازة عمل. الموافقة على ( )83548موافقة مسبقة. -4التدرٌب المهنً واالستخدام :
 تسجٌل ( )163مؤسسة وشركة فً دائرة االستخدام. افادات تسجٌل الشركات والمؤسسات (.)133 تجدٌد ملفات تسجٌل شركات ومؤسسات (.)93 -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 تارٌخ 3 1946/9/23
المرسوم التنظٌمً رقم  8352تارٌخ  ( 1961/12/33تنظٌم وزارة العمل)3
المرستتتوم رقتتتم  2894تتتتارٌخ  ( 1959/11/16تحدٌتتتد شتتتروط بعتتتض احكتتتام ا لمرستتتوم
االشتراعً رقم  111تارٌخ 3)1959/6/12
المرسوم االشتراعً رقم  112تارٌخ  ( 1959/6/12نظام الموظفٌن) 3
المرسوم االشتراعً رقم  136تارٌخ  ( 1983/9/16طوارئ العمل)3
المرستتتوم رقتتتم  17386تتتتارٌخ  ( 1964/9/2قتتتانون عقتتتود العمتتتل الجماعٌتتتة والوستتتاطة
والتحكٌم) 3
المرستتتوم االشتتتتراعً رقتتتم  29تتتتارٌخ  ( 1943/5/12تنظتتتٌم معتتتدالت االجتتتور واحتتتداث
تعوٌض عن التكالٌ العائلٌة للعملة ) 3
المرسوم رقم  17561تارٌخ  ( 1964/9/18تنظٌم عمل االجانب ) 3
القانون رقتم  137تتارٌخ  ( 1999/7/23اصتول استتٌفاذ بتدل اجتازتً العمتل واالقامتة متن
االجانب)3
المرسوم رقم  7993تارٌخ  ( 1952/4/3تنظٌم النقابات )3
المرسوم رقم  18371تتارٌخ  ( 1957/12/12اصتول صتر االعانتات للنقابتات العمالٌتة
والى اتحاداتها)3
المرسوم رقم  3273تارٌخ  ( 2333/6/6تفتٌش العمل)3

اضافة الى العدٌد من النصوص التنظٌمٌة والتنفٌذٌة المتعلقة باالتفاقٌات الدولٌة والعربٌة
التً ابرمها لبنان والمزٌد من المذكرات والتعامٌم المتعلقة بمسالك العمل فً الوزارة.
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المخطط التنظٌمً او الهٌكلٌة
كٌفٌة تنظٌم االدارة :
وزارة العمل من :

تتال

 المدٌرٌة العامة للعمل :أ – الدٌوان :
 قسم العالقات الخارجٌة قسم الشؤون القانونٌة والوصاٌة قسم الموظفٌن والمحاسبة قسم االحصاذب – مصلحة العمل والعالقات المهنٌة
 دائتتترة العالقتتتات المهنٌتتتة والنقابتتتات ( قستتتم النقابتتتات  /قستتتمالعالقات المهنٌة)
 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 شؤون العمال السورٌٌند – دائرة المشارٌع والبرامج
هـ  -الوحدات االقلٌمٌة فً كل من محافظات الجنوب  ،النبطٌة  ،البقاع
الشمال وجبل لبنان  ،بعلبك والهرمل ( ،عكار قٌد االنجاز) 3
إنتهى
صدر هذا التقرٌر بتارٌخ......................
رئٌس الدٌوان

المدٌر العام باالنابة

وزٌر العمــل

علً فٌاض

عبد هللا رزوق

شربل نحاس
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