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الجزء االول
بيان بالجداول والمصورات

 -1جدول باجازات العمل الممنوحة خالل العام  2213موزعة حسب المهن 2
 -2جدول باجازات العمل الممنوحة خالل العام  2213موزعة حسب الجنسيات2
 -3جدول باجازات العمل الممنوحة خالل العام  2213موزعة حسب الجنسية والفئة.
 -4هيكلية وزارة ا لعمل 2
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ملخص تنفيذي
 - 1التحديات الجوهرية التي تواجه االدارة :
-

استكمال المراكز الشاغرة في مالك الوزارة من الفئة الرابعة (محررين – كتبة).
متابعة اعمال المكننة لتشمل جميع الددوائر واالقسدام وخاصدة مدا يتعلدق بالنقابدات واعمدال
التفتيش واالستخدام واعمال التحقيق.
متابعة مشروع قانون تعديل هيكلية ومالك وزارة العمل.
موازنة وزارة العمل التي ال تفي باالحتياجات الضرورية المطلوبة منها.
تأمين المبنى الالئق والمالئم الستيعاب جميع موظفي وزارة العمل.
 – 0االنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها:

رغددم التحددديات والصددعوبات التددي واجهددت حركددة العمددل فددي مبنددى الددوزارة اسددتطاعت
وحداتها انجاز المعامالت المطلوبة منها وخاصة ما يتعلق بانجاز عشدرات االال مدن اجدازات
العمددل والموافقددات المسددبقة وبددراةات الذمددة واالشددرا علددى مئددات طلبددات انتخابددات النقابددات
واالتحادات العمالية والصحاب العمل وتسجيل انظمة مئدات الشدركات والمؤسسدات فدي الددوائر
المعنية وانجاز المئات من الشكاوى والدعاوى العمالية وتصديق انظمة داخلية لنقابات وشركات
ومؤسسات وغيرها من المعامالت التي سنفصلها الحقا.
 – 3اهم هذه االنجازات:
الجنسيات.

 انجاز ما يزيد عن  158أل اجازة عمل الجانب من مختل حل مئات الشكاوى العمالية الفردية والجماعية. اعددداد مشدداريع القددوانين والمراسدديم والقددرارات المتعلقددة بشددؤون االجانددب والنقابددات وعمددلاالطفال والمعوقين والضمان االجتماعي والمؤسسة الوطنية لالستخدام.
 االشرا على انتخابات مجالس النقابات واالتحادات العمالية واصحاب العمل. تسجيل مئات الشركات والمؤسسات في دائرة االستخدام والدوائر االقليمية. وضع وتنفيذ برامج دورية لتفتيش العمل في مختل المناطق اللبنانية. – 4رؤية مستقبلية:
-

تأمين المبنى الالئق والمالئم الستيعاب جميع موظفي وزارة العمل وتسهيل تعامل
المواطنين معها بتعميم المكننة الشاملة وربط وحدات الوزارة بالجهات ذات الصلة.
مكننة جميع وحدات وزارة العمل.
تعزيز تفتيش العمل.
تعديل هيكلية وزارة العمل بما يتالةم 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.
التدزم بالقدانون وتقددم مدن موظفيهدا بطلباتددك وال تكدن اسديرا لشدهوة موظد او مداخلددة
وسيط.
تقيد بالقانون ستجد نفسك امام موظ الئق الحديث برية التصر طويل البال.
قد تعترضك تصرفات موظد شداذ عدن االخدالق والقدانون فدال تخضدع تقددم بشدكواك
امام المرجع المختص وبكل ثبات وقوة وسترى تجاوبا سريعا مع شكواك.
انت الرقيب االول واالهم على عمل الموظ فال تكن شريكا له في حال كان مسيئا لك
وال مشجعا لعاداته السيئة في حال اساة التصر معك وال مستسلما لسلطته في حال كان شداذا
وتجاوز حد السلطة.
اشتك وال تخ جاهر بالفاسددين والمفسددين سداهم فدي تصدحير مسديرة ادارتدك فهدي
مرآة دولة القانون والعدالة.
 االوليات االستراتيجية لالدارة :-

تبسيط اجراةات العمل واختصار مسالك سير المعامالت على قاعدة الالمركزية في التقرير.
تحقيق العمل الثالثي االطرا  /حكومة  /عمال  /اصحاب عمل.
انشاة قاعدة معلومات شاملة لسوق العمل بكل تشعباته ونشاطاته.
تحقيق التواصل البريدي وااللكتروني بين المواطن واالدارة.

 االتجاهات المستقبلية لالدارة : توسيع حجم الوحدات العاملة ووضع هيكلية حديثة وزيادة حجم 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 يتناسب مع االتفاقيات العربية والدولية.
اعداد مشاريع المراسيم والقرارات المناسدبة بمدا يتعلدق بالعمدال االجاندب وخاصدة مدا يتعلدق
بالعامالت في الخدمة المنزلية ومتابعة اوضاعهن.
متابعة قضايا العمال وحل الشكاوى الفردية والجماعية المسجلة في دوائر الوزارة.
متابعة تطبيق القوانين المتعلقة بالمعوقين.
التلبية السريعة لخدمات المواطنين.
العمل على تعزيز وضع الموظ ماديا ومعنويا.
متابعة تطبيق القوانين المتعلقة باستخدام االحداث.
 -2الضغوطات االجتماعية واالقتصادية التي تواجه االدارة :

-

تفشي البطالة والركود االقتصادي.
االرتفاع المتصاعد لمستوى المعيشة.
كثافة المعامالت وال سيما االدارية منهدا التدي تعالجهدا االدارة فدي وقدت تعداني وحدداتها مدن
شغور حاد في مختل الوظائ .
الشغور الحاد في وظائ الفئتين الرابعة والخامسة بنسبة  %52من مالك الوزارة.
كثافة الشكاوى العمالية التي يتقدم بها العمال والمستخدمون الى دوائر الوزارة.
تعرض االدارة في بعض االحيان الى حمالت اعالمية ظالمة.
صغر حجم موازنة الوزارة امام تزايد االعباة والمتطلبات في وقت تزداد فيه نسدبة الرسدوم
المستوفاة من قبل وحداتها.
 -3المتغيرات الداخلية والخارجية لالدارة :
أ – المتغيرات الداخلية :
 اكتمال مكننة اجازات العمل في جميع الدوائر المعنية في الوزارة. صدور العد يد من المراسيم والقرارات والمذكرات التي تنظم العمل فدي الدوزارة ممدا احددثتطورات ايجابية على صعيد العمل.
 تجديدددد اجدددازات العمدددل عبدددر البريدددد (ليبدددان بوسدددت) ممدددا ادى الدددى تخفيددد االعبددداة علدددىالمواطنين.
ب – المتغيرات الخارجية :

 تعزيز الموقع االلكتروني التابع للوزارة بآخر القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بأعمالالوزارة.
 التنسيق الدائم والمستمر مع مختل االدارات الرسمية والمؤسسات العامة والقطاع االهليوال سيما المديرية العامة لالمن العام بما يتعلق بعمل االجانب في لبنان.
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 التنسديق الدددائم والمسدتمر مددع المنظمدات الدوليددة واالقليميدة وسددفارات الددول المصدددرة لليدددالعاملة االجنبية الى لبنان.
 -4الخدمات التي تتوجه االدارة لمعالجتها :
-

اعددداد مشدداريع القددوانين والمراسدديم واصدددار القددرارات المتعلقددة بعمددل االجانددب والنقابددات
وتفتيش العمل والوقاية والسالمة واالستخدام وقضايا التحقيق المتعلقة بالشكاوى العمالية.
اصدار اجازات عمل لالجانب العاملين على االراضي اللبنانية.
دراسة سوق العمل والبطالة من خالل المؤسسة الوطنية لالستخدام.
التفتيش الدوري والطارىة على المؤسسات والشركات ومراقبة مدى تطبيقها لقدانون العمدل
ومدى تقيدها باجراةات الوقاية والسالمة والصحة المهنية.
حل النزاعات الفردية والجماعية بين العمال واصحاب العمل.
تسجيل الشركات والمؤسسات الخاصة والتصرير عن اجرائها في دائرة االستخدام.
الترخيص لمكاتب استقدام الخادمات واصدار القرارات المتعلقة بها ومراقبتها.
دراسة وتصديق االنظمة الداخلية للمؤسسات والشركات الخاصة بما يتوافق مع قانون العمل
اللبناني.
اصدار قرارات الترخيص للنقابدات واالتحدادات العماليدة ونقابدات اصدحاب العمدل وتصدديق
انظمتها الداخلية واالشرا على انتخاباتها والبت بالشكاوى والطعون المتعلقة بها.
 -5عالقة االدارة باالدارات والمؤسسات االخرى :

-

عالقددة الددوزارة بالصددندوق الددوطني للضددمان االجتمدداعي هددي عالقددة وصدداية مددع بعددض
التنسيق في مجال التفتيش وتبادل المعلومات 2
عالقة الوزارة بالمؤسسة الوطنية لالستخدام ايضا عالقدة وصداية كمدا يدتم تبدادل المعلومدات
بخصوص دراسات سوق العمل والبطالة واالستخدام2
عالقة الوزارة بالمركز الوطني للتدريب المهني جمعية ذات منفعدة عامدة كدون مددير عدام
وزارة العمل هو رئيس مجلس ادارة المركز.
عالقددة الددوزارة مددع وزارة الداخليددة بشددأن اسددتطالع رأي هددذا ال دوزارة بتأسدديس النقابددات
واالتحدادات وعبدر ارسدال كتدب التبليد الصدحاب العالقدة المتعلقدة بشدكاوى العمدل عبدر
مخافر الدرك 2
عالقة الوزارة بالمديرية العامة لالمن العام تتمحور حول العمالة االجنبية في لبنان 2
عالقدة الدوزارة مدع وزارة الصددحة عبدر المجلدس الصدحي الممثلددة فيده وزارة العمدل وعبددر
بعض اللجان المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية.
عالقة الوزارة مع وزارة الشؤون االجتماعية عبر لجندة شدؤون المعدوقين والتنسديق بقضدايا
مكافحة عمل االطفال وبعض اللجان االخرى 2
عالقددة الددوزارة بددادارة االحصدداة المركددزي عبددر ارسددال االحصدداةات المتددوافرة المتعلقددة
باالجانب وسوق العمل اللبناني.
عالقة الوزارة بوزارة المالية التي تستوفي رسوم اجازات العمل والموافقات المسبقة وبراةة
الذمة من خالل صندوق المالية الموجود في مبنى الوزارة.
عالقددة الددوزارة بالنقابددات واالتحددادات العماليددة واصددحاب العمددل عبددر التددرخيص بانشددائها
واالشرا على انتخاباتها والمصادقة على انظمتها الداخلية.
عالقة الوزارة بجميدع الشدركات والمؤسسدات الخاصدة عبدر تفتيشدها للتأكدد مدن مددى تقيددها
باالنظمة والقوانين وتصديق انظمتها الداخلية والتصرير عن اجرائها الى وزارة العمل
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 عالقة الوزارة بالمنظمات الدولية واالقليمية :منظمة العمدل الدوليدة منظمدة العمدل العربيدةاليونيسي منظمة الصحة العالمية اليونيسكو وغيرها.
 عالقة الوزارة بسفارات وقنصليات الدول االجنبية التدي لهدا رعايدا مدن العدامالت والعداملينفي 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 مكتب الشكاوى وانشاة الخط الهاتفي الساخن
 –5مراجعة ودراسة وتعديل قانون العمل.
 – 6سرعة البت بقضايا العمال وطلبات اصحاب العالقة.
 – 7انخفاض وتقلص االعمال المخالفة للقوانين واالنظمة السارية المفعول.
 – 8تقيد الموظفين في الواجبات الوظيفية واخالقيات الوظيفة.
 – 9استصدار النصوص العائدة لمنافع وتقديمات مالية للعمال والمستخدمين (المنر المدرسية
تعويض الحضور).
 -2اداء االدارة :
-

االلتزام بالدوام الرسمي 2
تعزيز واحترام التسلسل االداري 2
تمسك الموظفين باالخالق الوظيفية 2
ادراك الموظ لواجباته الوظيفية 2
االنطباع الجيد عن االدارة لدى المواطن 2
انجاز المعامالت المطلوبة ضمن المهل القانونية 2

8

االنجاز المحقــق
 -1االنجازات الرئيسية :
تتوزع االنجازات الرئيسية خالل العام  2213على الوحدات المختلفدة فدي الدوزارة كمدا
يلي :
اوال – الديـــوان
بناة على المهام التي يتوالها ديدوان وزارة العمدل مدن اعمدال تحريريدة وقلميدة وغيرهدا
حددتها المادة الخامسة من المرسوم رقم  64/8352فان المعامالت المسجلة في قلم الدديوان مدن
صدددادر ووارد قدددد بلغدددت مدددا مجموعددده  3252معاملدددة كدددذلك تبدددين سدددجالت القيدددود الخاصدددة
بالقرارات والمذكرات والتعاميم واالتفاقيات كما يلي :
-

 235قرارا صادرا عن معالي الوزير 2
 624قرارات صادرة عن المدير العام.
 48مذكرة صادرة عن معالي الوزير والمدير العام 2
 57اتفاقا مع المتعاقدين في الوزارة.

المعددامالت المسددجلة فددي قلددم الددديوان تشددتمل علددى مراسددالت دوليددة وعربيددة اداريددة
ومالية نقابية ومؤسسات عامدة اجهدزة رقابيدة امدن عدام ومجلدس شدورى الدولدة وهنداك
مراسددالت ومعددامالت تشددتمل علددى مراسدديم ماليددة وتنظيميددة ومشدداريع قددوانين واتفاقيددات ثنائيددة
ومشاريع لجان2
ومن حيث مواضيع القرارات والمذكرات والتعاميم واالتفاقيات المشدار اليهدا اعدالا فدان
ابرز المواضيع التي تناولتها على سبيل المثال ال الحصر:
-

المشاركة في ندوات اقليمية وعربية ودولية ومؤتمرات 2
ضبط وتنظيم عمل االجانب وشروط استقدام الخادمات 2
انشاة نقابات واتحادات عمالية واصحاب عمل 2
الغاة اجازات عمل وتنظيم وانشاة مكاتب استقدام خادمات 2
مذكرات وقرارات خاصة بتنظيم عمل االجانب 2
قرارات تتعلق باستدراجات العروض 2
اعادة توزيع بعض الموظفين من الفئة الرابعة 2
اعطاة مساهمات مالية لمنظمتي العمل العربية والدولية 2
تكلي موظفين واجراة ومتعاقدين باعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي 2
قرار تشكيل الوفد اللبناني الى مؤتمر العمل العربي 2
قرار تشكيل الوفد اللبناني الى مؤتمر العمل الدولي ودورات مجلس ادارة المنظمة 2
المصادقة على قرارات مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي2
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اهم مشاريع القوانين والمراسيم على سبيل المثال ال الحصر فهي :
-

مشروع قانون اعطاة االجراة في القطاع الخاص منحة تعليمية.
مشروع قانون يرمي الى اعادة تنظيم وزارة العمل.
اقتراح قانون تنظيم العمالة اال جنبية في لبنان.
اقتراح قانون يرمي الى تعديل المادة  22من قانون العمل الصادر بتاريخ .1946/9/23
مشروع قانون العمال الزراعيين مع االسباب الموجبة.
مشددروع قددانون يتعلددق باوضدداع العدداملين مددن غيددر مددوظفي المالكددات الدائمددة فددي االدارات
العامة.
مشروع قانون يرمي الدى االجدازة للحكومدة االنضدمام الدى اتفاقيدة العمدل الدوليدة رقدم 144
(اتفاقية المشاورات الثالثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية).
مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل الالئق للعاملين والعامالت في الخدمة المنزلية.
اقتراح قانون يرمي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان االجتماعي واالعفاة من زيدادات
غرامددات التددأخير والمخالفددات واجددازة تقسدديط الددديون المتوجبددة لصددالر الصددندوق الددوطني
للضمان االجتماعي.
مشروع مرسوم يرمي الى تعديل المرسوم رقم  8352تاريخ ( 1961/12/32تنظيم وزارة
العمل) اضافة وظيفة مترجم عدد  1فئة ثالثة الى الديوان.
مشروع مرسوم ابرام االتفاقية الثنائيدة بدين حكومدة الجمهوريدة اللبنانيدة وحكومدة جمهوريدة
مصر العربية في مجال التعاون الفني وتنقل االيدي العاملة.
مشددروع مرسددوم يرمددي الددى تعددديل تعددويض حضددور مفددوض الحكومددة لدددى مجلددس ادارة
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.
مشددروع مرسددوم يرمددي الددى اعطدداة وسددام العمددل المددذهب الددى السدديد غسددان غصددن رئدديس
االتحاد العمالي العام.
مشروع مرسوم يرمدي الدى تحديدد تعدويض حضدور مددير عدام الصدندوق الدوطني للضدمان
االجتماعي جلسات مجلس االدارة وهيئة المكتب.
مشددروع مرسددوم تعيددين سددتة ممثلددين للدولددة فددي مجلددس ادارة الصددندوق الددوطني للضددمان
االجتماعي.
مشددروع مرسددوم يرمددي الددى تعيددين ممثلددي اصددحاب العمددل واالجددراة فددي اللجنددة التحكيميددة
الناظرة في خالفات العمل الجماعية.
مشروع الموازنة العامة للعام .2213
مشروع مرسوم يرمي الى اعادة تشكيل لجنة مؤشر الغالة وسياسة االجور.
مشروع مرسوم يرمي الى انشاة الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسرا.
صدور المرسوم رقم  11229تاريخ  2213/12/22المتعلق بتعيين ممثلي اصدحاب العمدل
واالجراة في اللجنة التحكيمية الناظرة في خالفات العمل الجماعية.

اهم القرارات الصادرة عن وزير العمل خالل العام  0213كما يلي:
(يتعلق بالمصادقة على قرار مجلس ادارة
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي رقم
 753تاريخ  2212/5/24المتعلق بالتعرفة
االستشفائية الجديدة).

 -القرار رقم  1/1تاريخ 2213/1/7
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(يتعلق بتأسيس نقابة اساتذة الجامعات الخاصة
القرار رقم  1/5تاريخ 2213/1/9
في لبنان).
( يتعلق بقرار باعطاة مساهمة مالية لالتحاد
القرار رقم  1/7تاريخ 2213/1/12
العمالي العام عن عام .)2211
القرار رقم  1/12تاريخ ( 2213/1/16يتعلق بقرار تأسيس نقابة مالكي الشاحنات
العاملة بالترانزيت للنقل الخارجي).
القرار رقم  1/13تاريخ ( 2213/1/31يتعلق بقرار بصالحية البت بتراخيص عمل
االجانب).
(يتعلق بقرار تحديد اوقات العمل للمشرفين
القرار رقم  1/14تاريخ 2213/1/31
الرعائيين في المؤسسات الرعائية التي تتولى
رعاية االيتام والمعوقين).
(يتعلق باعطاة مساهمة مالية لمنظمة العمل
القرار رقم  1/19تاريخ 2213/3/4
العربية).
القرار رقم  1/36تاريخ ( 2213/3/12يتعلق بالمصادقة على قرار مجلس االدارة
المتعلق بالموازنة االدارية للصندوق الوطني
للضمان االجتماعي).
القرار رقم  1/37تاريخ ( 2213/3/12يتعلق بالمصادقة قرار مجلس ادارة الضمان
المتعلق باتفاقية بين الصندوق وبين مؤسسة
بنك لبنان والخليج).
القرار رقم  1/42تاريخ ( 2213/3/15يتعلق باستدراج عروض لتلزيم صيانة
اجهزة تدفئة وتبريد لزوم وزارة العمل).
(يتعلق بقرار المصادقة على قرار مجلس
القرار رقم  1/55تاريخ 2213/4/9
ادارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
رقم  469تاريخ ( 2213/3/7تعديل المادة
 13نظام تعويضات النقل واالنتقال).
(يتعلق بتحديد قيمة شهادة االيداع الستقدام
القرار رقم  1/56تاريخ 2213/4/9
عامل او عاملة في الخدمة المنزلية لمعاونة
المعوقين وذوي االحتياجات الخاصة ب 152
ال ليرة).
القرار رقم  1/59تاريخ ( 2213/4/12يتعلق باجازة استقدام عامالت في الخدمة
المنزلية لشركة تيم سفن تو ممثلة بالسيدين
حسام عبد اللطي الحباس والسيدة دالل
شر ).
القرار رقم  1/61تاريخ ( 2213/4/12يتعلق باستدراج عروض لتلزيم تقديم
مطبوعات لزوم وزارة العمل .)2213
القرار رقم  1/72تاريخ ( 2213/4/18يتعلق بتأسيس نقابة المعالجين االيحائيين في
لبنان).
(يتعلق بقرار مساهمة مالية للصندوق الوطني
القرار رقم  1/82تاريخ 2213/5/2
للضمان االجتماعي عن العام .)2213
(يتعلق بقرار اعطاة مساهمة مالية للمؤسسة
القرار رقم  1/83تاريخ 2213/5/2
الوطنية لالستخدام عن العام .)2213
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القرار رقم  1/69تاريخ ( 2213/6/1يتعلق باستدراج عروض لتلزيم طباعة المجلة
االجتماعية اللبنانية الصادرة عن وزارة
العمل).
(يتعلق بقرار تأسيس نقابة الصناعات الخشبية
القرار رقم  1/88تاريخ 2213/5/8
والمفروشات في الشمال).
القرار رقم  1/122تاريخ ( 2213/6/5يتعلق بقرار تسديد اشتراكات لبنان في
موازنة منظمة العمل الدولية للعام .)2213
القرار رقم  1/123تاريخ ( 2213/6/5يتعلق باعطاة مساهمة مالية للمركز الوطني
للتدريب المهني للعام .)2213
القرار رقم  1/124تاريخ ( 2213/6/5يتعلق باعطاة مساهمة مالية لالتحاد العمالي
العام عن العام .)2213
القرار رقم  1/132تاريخ  ( 2213/6/27يتعلق بالمصادقة على قرار مجلس ادارة
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي المتعلق
بتحديد معدل الفائدة الملحوظة في المادتين
 53و  54من قانون الضمان).
القرار رقم  1/145تاريخ ( 2213/9/2يتعلق بتأسيس نقابة "مصممي الفنون
الزخرفية والديكور في لبنان).
القرار رقم  1/184تاريخ ( 2213/12/1يتعلق بقرار تأسيس نقابة عمال البناة في
زغرتا  -الزاوية).
القرار رقم  1/187تاريخ ( 2213/12/4يتعلق بتثبيت مساعدات اجتماعيات متمرنات
في مالك وزارة العمل).
القرار رقم  1/192تاريخ ( 2213/12/4يتعلق بتكلي موظفين بالمشاركة في اعمال
الدورة  319لمنظمة العمل الدولية في
جني ).
القرار رقم  1/212تاريخ ( 2213/11/6يتعلق بالمصادقة على قرار مجلس ادارة
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي رقم 3
تاريخ ( 2211/8/25السلفات للمستشفيات)).
القرار رقم  1/214تاريخ ( 2213/11/12يتعلق باعطاة مساهمة مالية للصندوق
الوطني للضمان االجتماعي عن العام 2213
بقيمة  262 185 222ل.ل).
القرار رقم  1/217تاريخ ( 2213/11/19يتعلق باعطاة مكافآت نقدية للموظفين).
القرار رقم  1/234تاريخ ( 2213/12/27يتعلق بتأسيس نقابة تجار ومستوردي
المشروبات الروحية في لبنان).

 اهم المذكرات االدارية الصادرة عن معالي الوزير: المذكرة رقم  1/5تاريخ ( 2213/1/22تتعلق بالطلب الى الدوائر المعنية استقبالطلبات اجازة العمل للعمال الفلسطينيين دون
تقديم شهادة ايداع وفحوصات مخبرية الى
طلباتهم).
 المذكرة رقم  1/13تاريخ ( 2213/3/15تتعلق بالطلب الى مفوضي الحكومة فيمجالس العمل التحكيمية ممارسة عملهم
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كالمعتاد ودون التقيد باالضراب لحسن سير
العمل).
المذكرة رقم  1/28تاريخ ( 2213/5/15تتعلق بالطلب الى مفتشي العمل عند اعداد
التقارير ارفاق صور عن االنذارات ومحاضر
الضبط المنظمة في حال المخالفة).
المذكرة رقم  1/31تاريخ ( 2213/6/11تتعلق بالطلب الى الدوائر المعنية عدم تسليم
اصحاب العالقة طلب الموافقة المبدئية
واالستعاضة عنه بتسليم كتاب مستقل
بالموافقة موقع من معالي الوزير).
المذكرة رقم  1/38تاريخ ( 2213/8/7تتعلق بالطلب الى مصلحة العمل والعالقات
المهنية والدوائر االقليمية االفادة عن عدد
المستخدمين في المؤسسات والشر كات خالل
ثالثة ايام).
المذكرة رقم  1/44تاريخ ( 2213/9/17تتعلق بقبول طلبات الموافقات المسبقة دون
افادة من القنصلية او السفارة المعنية في حال
عدم ابرازها).

 اهم المذكرات االدارية الصادرة عن المدير العام باالنابة: المذكرة رقم  2/5تاريخ ( 2213/1/21يطلب فيها من رؤساة الوحدات تنظيم فهرسبالمستندات المرفقة بمعامالت اصحاب العالقة
قبل تسجيلها).
 المذكرة رقم  2/19تاريخ ( 2213/4/15تتعلق بتحديد العمل لفترة اعفاة طلبات منروتجديد االقامات السنوية ومهل المغادرة من
رسوم التأخير لغاية .)2213/4/19
 المذكرة رقم  2/22تاريخ ( 2213/4/17تتعلق بالطلب الى الوحدات االدارية فيوزارة العمل ايداع قسم المعلوماتية جدوال
بالنماذج المعتمدة لكل معاملة والمستندات
الواجب تقديمها تمهيدا لوضعها على الصفحة
االلكترونية).
 المذكرة رقم  2/24تاريخ ( 2213/4/32تتعلق بالطلب الى جميع الموظفينوالمتعاقدين واالجراة في وزارة العمل
استعمال آلة البصم عند الدخول والخروج الى
الوزارة).
 المذكرة رقم  2/25تاريخ ( 2213/5/9تتعلق بعدم استقبال طلبات تمديد صالحيةالموافقات المسبقة المعطاة سابقا التي مر على
تاريخ صدورها اكثر من خمسة اشهر).
(تتعلق بالطلب الى رؤساة الوحدات تذييل
 المذكرة رقم  2/47تاريخ 2213/11/29المطبوعات برمز البريد االلكتروني وارقام
هات مكتب الشكاوى).
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(تتعلق بالطلب الى رؤساة الوحدات في
وزارة العمل اعداد التقرير السنوي لعام
 2213وايداعه الديوان قبل .)2214/1/12

 -المذكرة رقم  2/48تاريخ 2213/12/26
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 قسم الشؤون القانونية والوصاية:-

-

تقديم االستشارة القانونية سواة بالمراجعة الخطية التي بل عددها  33استشارة أم
باالتصال الشفوي وهي كثيرة.
القيام بدور الوسيط في نزاعات عمل جماعية عدد 1وساطة
رد على المراجعدات المقامدة امدام مجلدس شدورى الدولدة :ضدد الدولدة وزارة العمدل بلد
واحد.
المشاركة في استكمال مشروع قانون العمل .
استكمال دراسة مشروع قانون العاملين في الخدمة المنزلية.
دراسة مذكرات التفاهم بدين لبندان والفليبدين بدين لبندان والسدودان ومسدودة اتفاقيدة بدين
لبنان واثيوبيا ومذكرة تفاهم بين لبنان وسريالنكا.
دراسددة مشددروع اتفدداق وتعدداون فددي مجددال العمددل والضددمان والتوظيدد بددين حكومددة
الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية.
دراسة مشر وع بروتوكول بين وزارتي العمل في كل من لبنان ورومانيا.
دراسدددة مشدددروع اتفددداق مدددع اسدددبانيا بشدددأن الممارسدددة الحدددرة للعمدددل لقددداة اجدددر لعائلدددة
الدبلوماسيين.
دراسة مشروع مرسوم ابرام اتفاقيدة بدين وزارة العمدل فدي الجمهوريدة اللبنانيدة ووزارة
القوى العاملة في جمهورية مصر العربية في مجال التعاون الفني وتنقل االيدي العاملة.
دراسة العقد العربي للتشغيل وتقديم المقترحات بشأنه.
اعداد الجواب على التقرير االول عن حقوق االنسان.
اعداد مشروع مرسوم يتعلق باالنضمام الى اتفاقيات العمل العربيدة الدواردة فدي القدانون
رقم  183تاريخ .2222/5/24
ابداة الرأي باتفاقية العمل العربية بشأن الخدمات االجتماعية للعمال لسنة .1983
اعداد مشروع مرسدوم ومشدروع قدانون باالنضدمام الدى اتفاقيدة العمدل العربيدة رقدم 12
بشأن العمال الزراعيين.
دراسددة مالحظددات الخبددراة القددانونيين فددي منظمددة العمددل الدوليددة حددول اتفاقيددات العمددل
الدولية رقم ( 1اتفاقية تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية بثماني ساعات يوميدا
وبثمان واربعين ساعة اسدبوعيا) – ( 14اتفاقيدة بشدأن الراحدة االسدبوعية فدي المنشدآت
الصددناعية) – ( 32اتفاقيددة تنظدديم سدداعات العمددل فددي قطدداع التجددارة والمكاتددب) – 71
(اتفاقيددة بشددأن معاشددات البحددارة) – ( 89اتفاقيددة العمددل لدديال (النسدداة)) – ( 122اتفاقيددة
بشأن مساواة العمال والعامالت في االجر عن عمل ذي قيمة متساوية) – ( 126اتفاقيدة
بشأن الراحة االسبوعية في قطاع التجارة والمكاتب) – ( 111اتفاقية بشأن عدم التمييز
فدددي االسدددتخدام والمهندددة) – ( 142تنميدددة المدددوارد البشدددرية) – ( 172ظدددرو العمدددل
"الفنادق والمطاعم").
دراسة كتاب السفارة الهندية حول عدم التزام بعض اصحاب العمدل اللبندانيين بموجبدات
عقود استخدام العمال الهنود في لبنان.
اعداد مشروع مرسوم بتعديل المرسوم رقم  7784تاريخ ( 2222/4/15تحديد شدروط
تعويض البطالة لالشخاص المعوقين).
اعداد مشروع قانون يرمي الى اعطاة االجراة منحة تعليمية.
دراسة مشروع قانون يرمي اعادة تنظيم وزارة العمل.
دراسددة مشددروع اتفدداق بددين الحكومددة اللبنانيددة وبرنددامج االغذيددة العددالمي لمنظمددة العمددل
الدولية بناة على طلب االمم المتحدة.
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دراسة مشروع قانون يتعلدق باوضداع العداملين مدن غيدر مدوظفي المالكدات الدائمدة فدي
االدارات العامة.
اعداد مشروع مرسوم ومشروع قانون باالنضدمام الدى اتفاقيدة العمدل الدوليدة رقدم 144
(اتفاقية المشاورات الثالثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية).
دراسة اقتراح القانون الرامي الى تنظيم مهنة االختصاصي في العمل االجتماعي .
دراسة مشروع قانون حماية اللغة العربية.
دراسة مشروع قانون يرمي الى تنظيم مهنة التزيين واجازة فتر واستثمار محل للتزيين
في لبنان.
اعددداد مشددروع قددانون لالجددراة الددزراعيين واتفاقيددة العمددل العربيددة بخصددوص العمددال
الزراعيين.
دراسة االتفاقية الثنائية بين لبنان ومصر وفق القانون رقم  74تاريخ .2229/4/13
انهاة عقود اجراة عدد .5
دراسة فدي التشدريعات اللبنانيدة المتعلقدة بالحمايدة االجتماعيدة للعداملين فدي القطداع غيدر
المنظم.
دراسددة حددول االتفاقيددات العربيددة :رقددم  3لسددنة  1981بشددأن الحددد االدنددى للتأمينددات
االجتماعية رقم  14لسدنة  1981بشدأن حدق العامدل العربدي فدي التأميندات االجتماعيدة
عند عمله في احد االقطار العربية رقم  8لسنة  1977بشأن الحريات النقابية رقم 11
بشأن المفاوضة الجماعية رقم  5لسنة  1976بشأن المرأة العاملة.
دراسة تقرير وزارة الخارجية االميركية حول انتهاكات حقوق االنسان في العدالم ومنهدا
لبنان.
المشاركة في اعمال دورة حول سياسات العمالة نظمهدا صدندوق النقدد العربدي بالتعداون
مع صندوق النقد الدولي في مدينة ابو ظبي من  16الى  22حزيران .2213
مطالعدات مفددوض الحكومددة لدددى مجلددس العمدل التحكيمددي فددي لبنددان الجنددوبي .عدددد 24
مطالعة عدد الجلسات  52جلسة علنية وبل عدد الدعاوى  269دعوى وانجز منها.
تحقيق في دعاوى عدد  22انجز منها .17

قسم الموظفين والمحاسبة:
االعمال التي يقوم بها القسم:
عام  2113سجل  1176معاملة ادارية احيلت من الديوان  ،وارسل الى المالية 845
تصفية و  152طلب 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 وجميع هذه المراحل ممكننة.
وحيث ان العمل بالموازنة العامة للعام  2113استمر على القاعدة االثنتي عشرية فقد
انحصر االنفاق باالعمال التي ال يمكن اهمالها.
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وقام القسم باعداد قوائم اللوازم المطلوبة وبالذات القرطاسية وسلمت القرطاسية وكافة
اللوازم تباعا للوحدات بناء على طلبات خطية .
المشاريع المستقبلية:
 استكمال مكننة الملفات الشخصية للموظفين والمتعاقدين واالجراء بعد ان تمت مكننةالمعلومات االساسية عن كل موظف.
 التعاون مع وحدة المعلوماتية في الوزارة لوضع برنامج الدارة محاسبة المواد وتنظيمالموجودات في المستودع حيث ينظم ادخال القرطاسية واللوازم الى المستودع وحصر
الكميات الناقصة وبيان النواقص.
قسم العالقات الخارجية:
أ – التقارير والمراسالت التي درسها قسم العالقات الخارجية :
بل عدد المعامالت المسجلة في سجل قسم العالقات الخارجية منذ بدة العام 2213
حتى  31كانون االول منه  121مراسلة .
من اهم الوثائق المدروسة:
الملفات المتعلقة بالمنظمات العربية والدولية وما يصدر عنها من اتفاقيات وتوصيات
وفي هذا االطار قمنا بالتالي:
استنادا الى كتاب منظمة العمل الدولية رقم  3/1148المتعلق بتقديم اقتراحات فيما
خص خطة منظمة العمل العربية لعامي  2216 – 2215سيما ما يختص بالمواضيع:
 الحماية االجتماعية
 التنمية والتشغيل
 التعاون الفني
-

اعداد دراسة استبيان من منظمة العمل الدولية حول تحديد المستويات الدنيا لالجور
والمالحظات المتعلقة به وايداعها منظمة العمل الدولية.
تقديم المقترحات فيما خص خطة عمل المركز العربي الدارة العمل والتشغيل  /تونس
لعامي .2215 – 2214
ايداع المالحظات الالزمة الى منظمة العمل الدولية بشأن استبيان حول العمل الجبري.
ايداع المالحظات الالزمة الى منظمة العمل الدولية بشأن استبيان حول االنتقال من
االقتصاد غير المنظم الى االقتصاد المنظم.
اعداد المقترحات والمالحظات حول اتفاقية العمل العربية رقم  16بشأن الخدمات
االجتماعية العمالية واحالتها الى مكتب العمل العربي.
اعداد التقرير الجوابي بالمعلومات الحديثة المتوافرة بشأن احترام تعزيز وتنفيذ
المبادىة والحقوق االساسية في العمل واحالة التقرير الجوابي الى منظمة العمل العربية
واحاطة منظمات اصحاب العمل والعمال بالموضوع.
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-

-

دراسة مشروع مرسوم باالنضمام الى اتفاقيات العمل العربية رقم– 13 – 9 – 1 :
.18 – 17 – 15
دراسة المل المتعلق بالشكاوى المقدمة من اساتذة التعليم الثانوي ضد الحكومة اللبنانية
والشكوى ايضا من االتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين بشأن عدم االنضمام
الى اتفاقية العمل الدولية رقم ( 87الحرية النقابية وحماية حق التنظيم) ضد الحكومة
اللبنانية لدى منظمة العمل الدولية واعداد المطالعة الجوابية عليها.
دراسة الطلبات المباشرة من لجنة الخبراة القانونيين في منظمة العمل الدولية المتعلقة
باالتفاقيات التالية ذات االرقام131 – 59 – 92 – 78 – 77 – 71 – 59 – 29 :
– .182 – 152 – 138
المضي في المشاورات واللقاةات بخصوص اتمام مذكرة التفاهم بين لبنان والفيليبين.

دائرة المشاريع والبرامج2:
أ – ان رئيس دائرة المشاريع والبرامج مكل بموجب القرار رقم  1/188تاريخ 2227/7/11
بمهام رئيس لجنة الشراة في وزارة العمل وقد قامت هذا اللجنة خالل العام  2213بدراسة
واقرار ثالث وخمسون معاملة تتعلق بشراة مواد وتجهيزات وخدمات للوزارة.
ب – ان رئيس دائرة المشاريع والبرامج مكل بمهام رئيس اللجنة الفنية المؤلفة بموجب
القرار  1/232تاريخ  .2226/12/19مهمة هذا اللجنة هي دراسة المواصفات الفنية
للقرطاسية والتجهيزات المكتبية من اثاث ومفروشات وآالت طابعة وكمبيوترات واعمال
الصيانة على اختالفها وكل ما يتعلق باحتياجات الوزارة بغية تلزيمه وفقا لالصول.
وقد قامت اللجنة الفنية خالل العام  2212باعداد تقارير فنية والمساهمة باعداد دفاتر
الشروط الخاصة حول مواصفات تتعلق بـ:
 – 1استدراج عروض لشراة قرطاسية.
 – 3استدراج عروض لشراة مكيفات هواة.
 – 3استدراج عروض لشراة مولد كهرباة.
 – 4استدراج عروض لشراة تجهيزات معلوماتية.
ج  -شارك رئيس الدائرة خالل العام  2213في:
 – 1اجتماع الهيئة الوطنية لرعاية شؤون المسنين في وزارة الشؤون االجتماعية بتاريخ
2213./5/9
 – 2اجتماع اللجنة الوطنية اللبنانية لليونيسكو في وزارة الثقافة بتاريخ 2213./6/3
 – 3حيازة شهادة تخصصية في الشراة الحكومي في معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي
من  21حتى  25تشرين االول  .2213من معهد  cipsالبريطاني.
 – 4البرنامج التدريبي في استراتيجيات الشراة في معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي ايام
 12 – 11 – 12 – 5 – 4 – 3كانون االول .2213
مكافحة عمل االطفال:
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 اطالق مشروع تقني ممول من الحكومة االلمانية بهد تعزيز القدرات الوطنية لمكافحة أسوأاشكال عمل االطفال في لبنان بالتنسيق والتعاون مع منظمة العمل الدولية – المكتب االقليمي
للدول العربية في بيروت وذلك بتاريخ . 2212/12/9
في دعمه لوزارة العمل

 اعيد تفعيل البرنامج الدولي للقضاة على عمل االطفال في لبنانووحدة عمل األطفال على وجه التحديد.
تم تحقيق انجاز واعداد "خطة العمل الوطنية للقضاء على اسوأ اشكال عمل االطفال في لبنانبحلول عام  " 0212نفذت بقيادة معالي وزير العمل الذي اوصلها الى رئاسة الجمهورية وت ّم
اطالقها شخصيا من قبل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بتاريخ  7تشرين الثاني
. 2213ان هذا الخطة دعمت ماليا وتقنيا ً من قبل منظمة العمل الدولية والبرنامج الدولي
للقضاة على عمل األطفال من القصر الجمهوري " وعن ضمان الحصول على موافقة
شريحة واسعة من المسؤولين على سبيل المثال جميع الوزراة المعنيين والبرلمانيين
والمحافظين والمسؤولين الحكوميين السفراة ممثلين من األمم المتحدة إلخ.
المشاركة في اعداد دليل حول تعزيز العمل الالئق للموظفين العاملين في مجال تربية االطفالبالمشاركة مع منظمة العمل الدولية في جني بتاريخ 12و 15تشرين الثاني .2213
 المشاركة في المؤتمر العالمي حول عمل االطفال في البرازيل تاريخ  12تشرين االول.0213
النشاطات التي نفذت هي التالية:
تنظيم أكثر من  6دورات تدريبية وورش عمل للجنة الوطنية لمكافحة عمل االطفال .عقد ورشتي عمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وهي:األولى في التاسع من كانون الثاني  2214المكرسة لجميع المسؤولين في وزارة العملرؤساة الدوائر واالقسام على المستويات المركزية واإلقليمية من أجل بناة قدراتها نحو برامج
العمل الوطنية ومشاركتها المحتملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في المستقبل القريب.
 والثانية في العاشرمن كانون الثاني  2214من قبل "اللجنة الوطنية لمكافحة عمل األطفال"للمساعدة في اإلشرا على تنفيذ خطة العمل الوطنية.
اعداد وتطوير خطة العمل الوطنية للقضاة على اسوأ اشكال عمل االطفال في لبنان بحلول عام 2216بالتعاون مع منظمة العمل الدولية-البرنامج الدولي للقضاة على عمل االطفال .
المساهمة في اعداد االستراتيجية الوطنية للتوعية حول اسوأ اشكال عمل االطفال بالتعاون معمنظمة العمل الدولية -البرنامج الدولي للقضاة على عمل االطفال.
تحديث الموقع اإللكتروني لوحدة مكافحة عمل االطفال في وزارة العمل. وضع دليل خاص بشأن المرسوم  9898بالتعاون مع الجامعة االميركية في بيروت .اطالق منبر لالطفال العاملين من وزارة العمل بالتعاون مع جمعية بيوند ومنظمة العملالدولية.
19

 التنسيق والتعاون مع جمعية بيوند في منطقة البقاع في مشروع بين الجمعية المذكورة وومنظمة اليونيسي .
 تزويد الطالب والباحثين من كافة المستويات الجامعية واالكاديمية بالوثائق والمعلومات حولعمل االطفال ونذكر منهم على سبيل المثال :الجامعة اللبنانية :معهد العلوم االجتماعية كلية
الحقوق والعلوم السياسية واالدارية .الجامعة العربية المفتوحة الجامعة اللبنانية المعهد العالي
للدكتوراا.
تزويد الجمعيات االهلية ومنظمات االمم المتحدة بالمعلومات والوثائق المتعلقة بعمل االطفالونذكر منها جمعية الشبان المسيحية و جمعية تنمية الموارد البشرية  Creadel Libanوجمعية
بيوند اسوسيشن .
 المشاركة في اجتماعات المجلس االعلى للطفولة و في اجتماعات اللجنة التنسيقية حول "االدارة المالية لالطفال ".
المشاركة في لقاةات اعالمية في وسائل االعالم المرئية والمسموعة من خالل برامج تعنىبالشؤون االجتماعية والقاة الضوة على واقع عمل االطفال في لبنان....
 المرأة العاملة اللبنانية : المشاركة كممثلة لوزارة العمل كضابط ارتكاز للنوع االجتماعي في الهيئة الوطنية لشؤونالمرأة اللبنانية في اجتماعات وندوات لها عالقة بوضع المرأة العاملة.
المشاركة في ورشة عمل نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع مكتبالمفوض السامي لحقوق االنسان وهدفت الورشة الى تعزيز قدرات ضباط االرتكازالمعنيين
بقضايا النوع االجتماعي و تحليل مشترك للمهمات المتوقعة من االعضاة خالل تعاونهن مع
الهيئة ...
المشاركة في اطالق االستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان ( )2221-2211بدعوة من الهيئةالوطنية لشؤون المرأة اللبنانية
 تزويد الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وبالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعيةبالبيانات والمعلومات حول وضع العامالت في الخدمة المنزلية العداد التقرير الرسمي اللبناني
حول اتفاقية الغاة جميع اشكال التمييز ضد المرأة ".
 المشاركة في اللقاةات التشاورية الخاصة بموضوع "الحقوق االقتصادية للنساة " بدعوة منمجموعة االبحاث والتدريب للعمل التنموي بهد مناقشة ابرز المسائل المرتبطة بموضوع
الحقوق االقتصادية للنساة في لبنان وتسليط الضوة على المشكالت والصعوبات التي تعيق
تطوير المساهمة االقتصادية للنساة.
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ثانيا – مصلحة العمل والعالقات المهنية
خالل العام  2213قامت مصلحة العمل والعالقات المهنية بانجاز مئات الملفات و
المعامالت وتحقيق التواصل مع الوحدات االقليمية واعادة تنظيم الملفات المحفوظة
(المحفوظات) وتحقيق االداة الوظيفي على قاعدة "فريق عمل" ومواكبة عمل المفتشين في
الوحدات االقليمية وضبط الملفات النقابية ومتابعة نشاطاتها وايجاد مئات الحلول الحبية للشكاوى
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:
انظمة داخلية 185
مراسالت مختلفة 122

 انتخابات نقابات واتحادات 165 طلب تأسيس نقابات واتحادات 17 شكاوى بحق مكاتب استقدام عامالت 85أ – دائرة تفتيش العمل والوقاية والسالمة:

 تحقيق باجازات عمل 25 تحقيق شكاوى عمالية43 -شكاوى على مكاتب استقدام خدم82

 دوام عمل 28 تحقيق بموافقات مسبقة ومبدئية4 -انذارات 1496

 -اعتراض على قرار صر
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ب – دائرة العالقات المهنية والنقابات:
 انظمة داخلية مصدقة 158 عقود عمل جماعي 2 شكاوى واعتراضات نقابية 15 -ابداة رأي قانوني 15

 انتخابات نقابية 165 موازنة نقابات وقطع حسابات 29 طلبات تأسيس نقابة 17 -انظمة داخلية لنقابات 6

ج – دائرة التحقيق وقضايا العمل:
 شكاوى فردية  - 213شكاوى للحفظ 29 شكاوى قيد التحقيق 57 حل حبي 121 -شكوى جماعية وتشاور 37
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 -دعاوى مجلس عمل تحكيمي 13

ثالثا  -مصلحة القوى العاملة
اوال :في مجال العمالة االجنبية:
 – 1تابعت مصلحة القوى العاملة خالل العام  2213مكننة المعامالت التي تردها حيث تم
تسجيل ( )13669طلب سحب شهادة ايداع و ( )9572طلب دفع رسوم متأخرة
(براةة ذمة) كما تم درس طلبات الموافقة المسبقة واجازات العمل الخاضعة لصالحية
رئيس مصلحة القوى العاملة واحالتها الى المرجع المختص وفقا لالصول باالضافة
الى تصديق ( )773عقد عمل.
 – 2بل عدد المعامالت المسجلة في قلم المصلحة ( )312معامالت.
 – 3باالضافة الى المهام المنوطة بها تستقبل مصلحة القوى العاملة معامالت الوحدات
االقليمية التابعة للوزارة للبت بها او احالتها الى المرجع المختص العطائها مجراها
القانوني وهي عبارة عن:
 طلبات موافقة مسبقة او الغاة. طلبات موافقة مبدئية. استرداد كفالة مصرفية. اجازة عمل اول مرة وتجديد اجازة عمل.-

وقد استقبلت المصلحة من الوحدات ما مجموعه:
 9722معاملة من دائرة العمل في الشمال.
 12382معاملة من دائرة العمل في الجنوب.
 4888معاملة من دائرة العمل في النبطية.
 4834معاملة من دائرة العمل في البقاع.
 2431معاملة من دائرة العمل في بعلبك – الهرمل.

ثانيا :في مجال التدريب المهني:
 – 1قامت دائرة التدريب المهني باالشرا الدوري على المركز الوطني للتدريب المهني في
الدكوانة باالضافة الى االشرا على امتحاناته.
 – 2االشرا على دورات تدريبية اقيمت لالحداث في سجن رومية في اختصاصات
الميكانيك كهرباة السيارات والحدادة االفرنجية.
 – 3شاركت رئيسة الدائرة بصفة مقرر في اجتماعات مجلس ادارة المركز الوطني للتدريب
المهني التي تعقد مرة في االسبوع وصياغة محاضر هذا الجلسات.
 – 4عضو في اللجنة التي تضع مناهج التدريب المهني المعجل.
 – 5تسجيل المراسالت الصادرة والواردة من والى الدائرة.
 – 6تصديق االفادات الصادرة عن مراكز التدريب المهني التي تشر عليها الدائرة.
 – 7المشاركة في عدد من الندوات وورش العمل المتعلقة بالتدريب المهني.
 – 8المشاركة في لجان المناقصات في التفتيش المركزي.
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ثالثا :في مجال االستخدام:
 – 1تم خالل العام  2213تسجيل ( )452شركة ومؤسسة لدى دائرة االستخدام.
 – 2اعطاة افادات بتسجيل الشركات والمؤسسات (.)652
 – 3تجديد ملفات تسجيل شركات ومؤسسات (.)622
 – 4بطاقة مندوب مكتب (.)32
 – 5طلب الغاة ترخيص مكتب استقدام عامالت في الخدمة المنزلية (.)31
 – 6ترخيص مكاتب استقدام عامالت في الخدمة المنزلية (.)45
رابعا :دائرة رعاية شؤون العمال السوريين:
-

المعامالت المنجزة من قبل الدائرة خالل العام  2213نفصلها كاالتي:
 اجازات عمل اول مرة عدد  529اجازات.تجديد اجازات  725اجازة.
طلبات حصلت على عدم موافقة عدد .33

خامسا :دائرة مراقبة عمل االجانب:
  684موافقة مبدئية تتعلق باستقدام واستخدام اجراة اجانب.  13344معاملة موافقة مسبقة.  9597معاملة اجازة عمل اول مرة.  29735معاملة تجديد اجازة عمل.  182معاملة ادارية.  153طلبات تغيير صفة. 3229 -طلبات استرداد شهادة ايداع.
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رابعا – الدوائر االقليميــة
 -1دائرة العمل في محافظة الشمال
اهم انجازات الدائرة خالل العام  2213كما يلي:

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

58
125
14
66
218

 عمل االجانــب :1425
4384
12799
1512
6539

 استرداد شهادة ايداع اجازات عمل اول مرة تجديد اجازات عمل براةة ذمة ( تسوية ) موافقات مسبقة اعمال التفتيش: مؤسسات مفتشة دوام عمل -كش على محركات

2
2
2

ان انجاز هذا المهام وال سيما اعمال التفتيش تأثر الى حد بعيد بالوضع االمني في طرابلس.
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 -0دائرة العمل في الجنوب

 تفتيش وتحقيق : شكاوى عمالية تسجيل مؤسسات -انتخابات نقابية

39
5
14

 عمل االجانـــب :1529
4845
12289
1147
7129
272

 استرداد شهادة ايداع اجازة عمل اول مرة تجديد اجازات عمل براةة ذمة ( تسوية ) موافقات مسبقة موافقات مبدئية اعمال التفتيش: -رخص محركات

3
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 - 3دائرة العمل في محافظة النبطية
 معامالت قلمية292 : تفتيش وتحقيق : تفتيش دوري تفتيش طارىة شكاوى عمالية انتخابات نقابية دعوى عمل -رخص محركات

618
3
5
9
1
1

 عمل االجانب :-

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

2421
4251
513
769
3262
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 - 4دائرة العمل في محافظة البقاع

 تفتيش وتحقيق : مؤسسات مفتشة رخص محركات دوام عمل انذارات تسجيل مؤسسات شكاوى عمل ودعاوى عمل تصرير عن مستخدمين -طلبات تشاور

222
12
16
143
27
72
225
1

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

2317
4918
3182
791
816
466
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 - 5دائرة العمل في محافظة جبل لبنان
 تفتيش وتحقيق :571
62
69
2
1293

 شكاوى عمالية دعاوى عمل دوام عمل رخص محركات -انذارات

 عمل األجانب : اجازة عمل اول مرة تجديد اجازة عمل موافقات مسبقة سحب شهادة ايداع تصحير مسبقات موافقات مبدئية تجديد مسبقات -الغاة مسبقات

29659
87624
44625
12119
1862
2336
387
329
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 – 2دائرة العمل في محافظة بعلبك – الهرمل
معامالت قلمية145 :
 تفتيش العمل: شكاوى تصرير عن مؤسسات رخص محركات انتخابات نقابية مؤسسات مفتشة انذارات دوام عمل -تسجيل مؤسسات

5
3
ــ
5
22
14
2
3

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

1215
2135
1678
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مجموع ما انجزته الوزارة خالل العام  0213على صعيد
التفتيش والتحقيق في قضايا العمل والنقابات واجازات العمل
 -1تفتيش ونقابات:
 تفتيش دوري وطارىة تحقيق في اجازات عمل -انذارات

 رخص محركات انتخابات نقابية طلب تأسيس نقابات -انظمة داخلية

822
91
2746

18
165
17
185

 -2تحقيق في قضايا العمل :
1224
37
199

 تحقيق في شكاوى عمالية تحقيق في نزاعات عمل جماعية تحقيق في دعاوى عمل تحقيق في شكاوى على مكاتباستقدام عامالت في الخدمة المنزلية 82
773
 تصديق عقود عمل -3اجازات عمل :

 في العام  )53429( 2212اول مرة في العام  )135952( 2212تجديد -في العام  )189376( 2212اجازة عمل

 تم انجاز ( )42981اجازة عمل اول مرة. تم انجاز ( )117235تجديد اجازة عمل. المجموع ( )158216اجازة عمل. براةة ذمة (.)9572 سحب شهادة ايداع (.)13669(بتراجع في اجازات العمل حوالي  %15عن العام )2212

 -4التدريب المهني واالستخدام :
 تسجيل ( )452مؤسسة وشركة في دائرة االستخدام. افادات تسجيل الشركات والمؤسسات (.)652 تجديد ملفات تسجيل شركات ومؤسسات (.)622 طلب ترخيص مكاتب استقدام عامالت في الخدمة المنزلية (.)45 -الغاة ترخيص مكاتب استقدام عامالت في الخدمة المنزلية (.)31
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الجزء الثالث
لمحة عامة عن االدارة
التفويض وبيان المهمة :
النصوص القانونية التي تعطي االدارة الحق الشرعي في ممارسة نشاطها :
-

قانون العمل تاريخ 2 1946/9/23
المرسوم التنظيمي رقم  8352تاريخ  ( 1961/12/32تنظيم وزارة العمل)2
المرسدددوم رقدددم  2894تددداريخ  ( 1959/11/16تحديدددد شدددروط بعدددض احكدددام ا لمرسدددوم
االشتراعي رقم  111تاريخ 2)1959/6/12
المرسوم االشتراعي رقم  112تاريخ  ( 1959/6/12نظام الموظفين) 2
المرسوم االشتراعي رقم  136تاريخ  ( 1983/9/16طوارئ العمل)2
مرسوم  17386تاريخ  ( 1964/9/2قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم) 2
المرسدددوم االشدددتراعي رقدددم  29تددداريخ  ( 1943/5/12تنظددديم معددددالت االجدددور واحدددداث
تعويض عن التكالي العائلية للعملة ) 2
مرسوم رقم  17561تاريخ  ( 1964/9/18تنظيم عمل االجانب ) 2
قددانون رقددم  127تدداريخ  ( 1999/7/23اصددول اسددتيفاة بدددل اجددازتي العمددل واالقامددة مددن
االجانب)2
مرسوم رقم  7993تاريخ  ( 1952/4/3تنظيم النقابات )2
مرسددوم رقددم  18271تدداريخ  ( 1957/12/12اصددول صددر االعانددات للنقابددات العماليددة
والى اتحاداتها)2
مرسوم رقم  3273تاريخ  ( 2222/6/6تفتيش العمل)2

اضددافة الددى عشددرات المراسدديم والقددرارات المتعلقددة بمختل د
والتفتيش والنقابات واالجانب وغيرها ال مجال لذكرها2
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مواضدديع قضددايا العمددل

المخطط التنظيمي او الهيكلية
تتال

كيفية تنظيم االدارة :
وزارة العمل من :
 المديرية العامة للعمل :أ – الديوان :
 قسم العالقات الخارجية قسم الشؤون القانونية والوصاية قسم الموظفين والمحاسبة قسم االحصاةب – مصلحة العمل والعالقات المهنية
 دائدددرة العالقدددات المهنيدددة والنقابدددات ( قسدددم النقابدددات  /قسدددمالعالقات المهنية)
 دائرة التحقيق وقضايا العمل دائرة تفتيش العمل والوقاية والسالمةج – مصلحة القوى العاملة :
 دائرة مراقبة عمل االجانب دائرة حماية العائلة والجمعيات دائرة االستخدام دائرة التدريب المهني -دائرة شؤون العمال السوريين

د – دائرة المشاريع والبرامج
لم تلحظ برامج ومشاريع بسبب التقيد بمبدأ ترشيد االنفاق في مشروع الموازنة
التي تتص بالتشغيلية.
هـ  -الوحدات االقليمية في كل من محافظات الجنوب  ،النبطية  ،البقاع
الشمال وجبل لبنان  ،بعلبك والهرمل ( ،عكار قيد االنجاز) 2
ترتبط الوحددات االداريدة داخدل الدوزارة وفقدا لمبددأ التسلسدل االداري الدذي ندص عليده
المرسوم االشتراعي رقم  111تاريخ  ( 1959/6/12تنظيم االدارات العامة ) ال سيما المدادة
 19منه  2اضافة الى المرسوم رقـم  8352تاريخ  ( 1961/12/32تنظيم وزارة العمل ) الذي
يحدد مهام وحدات الوزارة 2
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