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الجزء االول
بٌان بالجداول والمصورات

 -1جدول باجازات العمل الممنوحة خالل العام  2212موزعة حسب المهن 2
 -2جدول باجازات العمل الممنوحة خالل العام  2212موزعة حسب الجنسٌات2
 -3جدول باجازات العمل الممنوحة خالل العام  2212موزعة حسب الجنسٌة والفئة.
 -4هٌكلٌة وزارة ا لعمل 2
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ملخص تنفٌذي
 - 1التحدٌات 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 وتصدٌق انظمة داخلٌة لنقابات وشركات
ومإسسات وغٌرها من المعامالت التً سنفصلها 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 تعامل
المواطنٌن معها.
مكننة جمٌع وحدات وزارة العمل.
تعزٌز تفتٌش العمل.
تعدٌل هٌكلٌة وزارة العمل بما ٌتالام مع حجمها ودورها.
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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 ل فً حال كان مسٌئا لك
وال مشجعا لعادات السٌئة فً حال اساا التصر معك وال مستسلما لسلطت 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 تشعبات ونشاطات .
تحقٌق التواصل البرٌدي وااللكترونً بٌن المواطن واالدارة.

 االتجاهات المستقبلٌة لالدارة : توسٌع حجم الوحدات العاملة ووضع هٌكلٌة حدٌثة وزٌادة حجم الموارد البشرٌة فٌها.. -انجاز المعامالت للمواطنٌن بواسطة التواصل البرٌدي 2
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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.
متابعة تطبٌق القوانٌن المتعلقة باستخدام االحداث.
 -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  %52من 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 فٌ 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.
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 التنسدٌق الدددائم والمسدتمر مددع المنظمدات الدولٌددة واالقلٌمٌدة وسددفارات الددول المصدددرة للٌدددالعاملة االجنبٌة الى لبنان.
 -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 2
عالقة الوزارة بالمإسسة الوطنٌة لالستخدام اٌضا عالقدة وصداٌة كمدا ٌدتم تبدادل المعلومدات
بخصوص دراسات سوق العمل والبطالة واالستخدام2
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 2
عالقة الوزارة بالمدٌرٌة العامة لالمن العام تتمحور حول العمالة االجنبٌة فً لبنان 2
عالقدة الدوزارة مدع وزارة الصددحة عبدر المجلدس الصدحً الممثلددة فٌد وزارة العمدل وعبددر
بعض اللجان المتعلقة بالصحة والسالمة المهنٌة.
عالقة الوزارة مع وزارة الشإون االجتماعٌة عبر لجندة شدإون المعدوقٌن والتنسدٌق بقضداٌا
مكافحة عمل االطفال وبعض اللجان االخرى 2
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
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 عالقة الوزارة بالمنظمات الدولٌة واالقلٌمٌة :منظمة العمدل الدولٌدة منظمدة العمدل العربٌدةالٌونٌسٌ منظمة الصحة العالمٌة الٌونٌسكو وغٌرها.
 عالقة الوزارة بسفارات وقنصلٌات الدول االجنبٌة التدً لهدا رعاٌدا مدن العدامالت والعداملٌنفً لبنان.
 -عالقة الوزارة بمنظمات القطاع االهلً على اختال نشاطاتها.

7

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 2
تعزٌز واحترام التسلسل االداري 2
تمسك الموظفٌن باالخالق الوظٌفٌة 2
ادراك الموظ لواجبات الوظٌفٌة 2
االنطباع الجٌد عن االدارة لدى المواطن 2
انجاز المعامالت المطلوبة ضمن المهل القانونٌة 2
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االنجاز المحقــق
 -1االنجازات الرئٌسٌة :
تتوزع االنجازات الرئٌسٌة خالل العام  2212على الوحدات المختلفدة فدً الدوزارة كمدا
ٌلً :
اوال – الدٌـــوان
بناا على المهام التً ٌتوالها دٌدوا ن وزارة العمدل مدن اعمدال تحرٌرٌدة وقلمٌدة وغٌرهدا
حددتها المادة الخامسة من المرسوم رقم  64/8352فان المعامالت المسجلة فً قلم الددٌوان مدن
صددادر ووارد قددد بلغددت مددا مجموع د  3/3424معامل دة كددذلك تبددٌن سددجالت القٌددود الخاص دة
بالقرارات والمذكرات والتعامٌم واالتفاقٌات كما ٌلً :
-

 1/222قرارا صادرا عن معالً الوزٌر 2
 2/459قرارا صادرا عن المدٌر العام.
 1/65مذكرة صادرة عن معالً الوزٌر والمدٌر العام 2
 1/59اتفاقا 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 لجان2
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 2
ضبط وتنظٌم عمل االجانب وشروط استقدام الخادمات 2
انشاا نقابات واتحادات عمالٌة واصحاب عمل 2
الغاا اجازات عمل وتنظٌم وانشاا مكاتب استقدام خادمات 2
مذكرات وقرارات خاصة بتنظٌم عمل االجانب 2
قرارات تتعلق باستدراج العروض 2
اعادة توزٌع بعض الموظفٌن من الفئة الرابعة 2
اعطاا مساهمات مالٌة لمنظمتً العمل العربٌة والدولٌة 2
تكلٌ موظفٌن واجراا ومتعاقدٌن باعمال اضافٌة خارج اوقات الدوام الرسمً 2
قرار تشكٌل الوفد اللبنانً الى مإتمر العمل العربً 2
قرار تشكٌل الوفد اللبنانً الى مإتمر العمل الدولً 2
المصادقة على قرارات مجلس ادارة الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً2
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اهم مشارٌع القوانٌن والمراسٌم على سبٌل المثال ال الحصر فهً :
-

اقتراح قانون ٌرمً الى تعدٌل البند ج من المادة  14من قانون الضمان االجتماعً الصدادر
بالمرسوم رقم  13955تارٌخ .1963/9/26
اقتراح قدانون ٌرمدً الدى تعددٌل المدادتٌن  28و  29مدن قدانون العمدل الصدادر بتدارٌخ 23
اٌلول ( 1946اجازة االمومة).
مشروع قانون ٌتعلق بتحدٌد مفهدوم االجدر وشدروط حماٌتد وصدون ونظدام التقددٌمات التدً
ٌجوز استثناإها من .
ابداا الرأي باربعة مشارٌع قوانٌن تتعلق بالبٌئة.
اقتراح قانون ٌرمً الى انشاا البطاقة الخضراا.
اقتراح قانون ٌرمً الى تعدٌل بعض احكام قدانون الضدمان االجتمداعً واالعفداا مدن زٌدادة
التددؤخٌر والمخالفددات واجددازة تقسددٌط الدددٌون المتوجبددة لصددالر الصددندوق ال دوطنً للضددمان
االجتماعً.
مشروع قانون معجل ٌرمً الى االجازة للحكومة توقٌع وابرام اتفاقٌة الدولٌة رقم  87تارٌخ
 1948/7/9المتعلقة بالحرٌة النقابٌة وحماٌة حق التنظٌم.
مشروع قانون حول "رعاٌة وعالج وحماٌة المصاب بمرض عقلً او نفسً".
اقتراح مشروع لتنمٌة قطاع الصٌد البحري فً لبنان.
مشروع قانون ٌرمً الى تحدٌد بددا مفعدول خضدوع االشدخاص اللبندانٌٌن العداملٌن لحسداب
البلدٌات واالتحادات البلدٌة الحكام قانون الضمان االجتماعً.
اقتراح قانون ٌرمً الى تعدٌل بعض احكام قانون الضمان االجتماعً وانشداا نظدام التقاعدد
والحماٌة االجتماعٌة.
اقت د راح قددانون ٌرمددً الددى تعدددٌل بعددض احكددام قددانون العمددل اللبنددانً (حددق المددوظفٌن فددً
االدارات العامة بتؤسٌس نقابات واالنتساب الٌها).
مشددروع قددانون تعدددٌل المددادة االولددى مددن القددانون رقددم  89/1تددارٌخ  1989/1/5المتعلددق
بضمان سائقً السٌارات العمومٌة الذٌن ٌقودون سٌاراتهم بانفسهم.
مشروع قانون الصفقات العمومٌة.
اقتراح قانون ٌرمً الى تعدٌل المادة التاسعة من قانون الضمان االجتماعً.
مشددروع قددانون ٌرمددً الددى تعدددٌل المددادة  87مددن القددانون رقددم  222تددارٌخ 2222/5/29
(حقوق االشخاص المعوقٌن).
مشروع قانون ٌرمً الى اضافة المادة  39مكرر على قانون العمل واعطاا اجازة ابوة.
مشروع قانون ٌرمً الى اضافة فقرة جدٌدة الى المادة  12من المرسوم االشتراعً رقم 47
تارٌخ ( 1982/6/29نظام التقاعد والصر من الخدمة).
مشروع قانون اعادة العمل بالقانون رقم  626تارٌخ .1997/2/18
(تعٌٌن المعوقٌن فً مالكات االدارات العامة والمإسسات العامة والبلدٌات).
مشددروع قددانون ٌرمددً الددى تعدددٌل المددادة  57مددن المرسددوم االشددتراعً رقددم  144تددارٌخ
 1959/2/16وتعدٌالت (قانون ضرٌبة الدخل).
مشروع قانون ٌرمً الى اعادة تنظٌم وزارة العمل.
مشروع قانون ٌرمً الى تعدٌل القانون الصادر بتارٌخ ( 1962/7/11تنظٌم الدخول الدى
لبنان واالقامة فٌ والخروج من ).
مشدروع قدانون ٌرمدً الددى اخضداع المعاشدات التقاعدٌدة وتعوٌضددات الصدر مدن الخدمددة
لضرٌبة الدخل على الرواتب واالجور.
مشدددروع مرسدددوم ٌرمدددً الدددى تعٌدددٌن الحدددد االدندددى الرسدددمً الجدددور المسدددتخدمٌن والعمدددال
الخاضعٌن لقانون العمل ونسبة غالا المعٌشة وكٌفٌة تطبٌقها.
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-

مرسوم تعٌٌن مساعدات اجتماعٌات متمرنات فً مالك وزارة العمل.
مشروع مرسوم ٌرمً الى تعٌٌن اعضاا فً مجالس العمل التحكٌمٌة فً المحافظات.
مشروع مرسوم ٌتعلق بتحدٌد شروط تطبٌق المواد  77الدى  82مدن قدانون العمدل ()مجلدس
العمل التحكٌمً).
مشروع مرسوم بتحضٌر استخدام االحداث قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة من االعمال التدً
تشكل خطرا على الحٌاة او الصحة او االخالق.
مشددروع مرسددوم ٌرمددً الددى ابددرام اتفاقٌددة التعدداون الفنددً بددٌن حكومددة الجمهورٌددة اللبنانٌددة
وحكومة جمهورٌة المانٌا الفدرالٌة لدعم مشدروع تطدوٌر التعلدٌم المهندً وتنمٌدة المإسسدات
الصغٌرة والمتوسطة.
مشروع مرسوم ٌرمً الى اعادة تشكٌل لجنة مإشر الغالا وسٌاسة االجور.
مشروع مرسوم ٌرمً الى احداث دائرة المعلوماتٌة فً مالك وزارة العمل.
مشروع مرسوم توزٌع اعتمادات التجهٌزات واالنشااات فً المدٌرٌة العامدة لدوزارة العمدل
سنة  2212على اساس القاعدة االثنً عشرٌة.
مشددددروع مرسددددوم ٌرمددددً الددددى تعدددددٌل المددددادة  55مددددن المرسددددوم رقددددم  8352تددددارٌخ
.1961/12/32
مشروع مرسوم ٌرمً الدى تعددٌل الحدد االقصدى للكسدب الخاضدع للحسدومات لفدرع ضدمان
المرض واالمومة والمتوجب للصندوق الوطنً للضمان االجتماعً.

اهم القرارات الصادرة عن وزٌر العمل خالل العام  0210كما ٌلً:
-

-

(ٌتعلق بالمستندات المطلوبة من االجانب
القرار رقم  1/1تارٌخ 2212/1/5
المتؤهلٌن من لبنانٌٌن او المولودٌن من لبنانٌٌن
للحصول على تراخٌص عمل).
(ٌتعلق ٌتعلق بتجزئة نفقات فً وزارة
القرار رقم  1/12تارٌخ 2212/2/3
العمل).
(ٌتعلق بالمصادقة على قرار مجلس ادارة
القرار رقم  1/15تارٌخ 2212/2/8
الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً وفتر
اعتماد اضافً فً الموازنة االدارٌة للعام
 2212لتغطٌة نفقات عملٌة زرع نقً العظم).
القرار رقم  1/16تارٌخ ٌ( 2212/2/13تعلق ٌتعلق بتؤسٌس نقابة العاملٌن فً
االعالم المرئً والمسموع).
القرار رقم  1/18تارٌخ ٌ( 2212/2/13تعلق بالحاق مساعدات اجتماعٌات متمرنات
فً بعض دوائر وزارة العمل).
القرار رقم  1/26تارٌخ ٌ( 2212/2/22تعلق بالمستندات المطلوبة من الالجئٌن
الفلسطٌنٌٌن للحصول على تراخٌص عمل).
(ٌتعلق بتشكٌل الوفد الحكومً المشارك فً
القرار رقم  1/28تارٌخ 2212/3/2
الدورة  313لمجلس ادارة منظمة العمل
الدولٌة).
القرار رقم  1/39تارٌخ ٌ( 2212/3/17تعلق بتؤسٌس نقابة متعاقدي ومستخدمً
واجراا الهٌئة المنظمة لالتصاالت فً لبنان).
القرار رقم  1/42تارٌخ ٌ( 2212/3/22تعلق بتكلٌ موظفٌن بالمشاركة فً مإتمر
العمل العربً الدورة (.))139
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-

-

القرار رقم  1/44تارٌخ ٌ( 2212/3/22تعلق بتثبٌت محررٌن متمرٌن فً مالك
وزارة العمل).
القرار رقم  1/47تارٌخ ٌ( 2212/4/11تعلق بتشكٌل اللجنة الوطنٌة لمكافحة عمل
االطفال).
القرار رقم  1/49تارٌخ ٌ( 2212/4/17تعلق بتشكٌل لجنة لمراجعة قوانٌن واسالٌب
العمل).
القرار رقم  1/52تارٌخ ٌ( 2212/4/21تعلق بالمصادقة على قرار مجلس ادارة
الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً المتعلق
بالموازنة االدارٌة لعام .)2212
القرار رقم  1/53تارٌخ ٌ( 2212/4/21تعلق بالمصادقة على قرار مجلس االدارة
حول نظام ومواد مباراة محصورة لملا
الوظائ رئٌس دائرة فً مالك الصندوق).
القرار رقم  1/54تارٌخ ٌ( 2212/4/21تعلق بالموافقة على نظام ومواد مباراة
محصورة لملا وظائ الفئة الثانٌة فً مالك
الصندوق).
(ٌتعلق بتشكسل الوفد الحكومً المشارك فً
القرار رقم  1/62تارٌخ 2212/5/9
اعمال الدورة ( )121لمإتمر العمل الدولً /
جنٌ ).
القرار رقم  1/63تارٌخ ٌ( 2212/5/11تعلق بالمصادقة على قرار مجلس ادارة
الصندوق الموافقة على اسس ونظام مواد
مباراة مفتوحة لملا المراكز الشاغرة
لوظٌفت كاتب فئة سادسة فً مالك
الصندوق).
القرار رقم  1/69تارٌخ ٌ( 2212/6/1تعلق باستدراج عروض لتلزٌم طباعة المجلة
االجتماعٌة اللبنانٌة الصادرة عن وزارة
العمل).
القرار رقم  1/77تارٌخ ٌ( 2212/6/23تعلق بالمصادقة على اقرار موازنة مستشفى
البترون للعام .)2212
(ٌتعلق باعطاا مساهمة مالٌة للمركز الوطنً
القرار رقم  1/81تارٌخ 2212/7/3
للتدرٌب المهنً عن العام .)2212
(ٌتعلق باعطاا مساهمة مالٌة للمإسسة
القرار رقم  1/82تارٌخ 2212/7/3
الوطنٌة لالستخدام عن العام .)2212
(ٌتعلق باعطاا مساهمة مالٌة لالتحاد العمالً
القرار رقم  1/83تارٌخ 2212/7/3
العام عن العام .)2212
( ٌتعلق بتشكٌل الفرٌق اللبنانً فً اللجنة
القرار رقم  1/86تارٌخ 2212/7/6
الفنٌة االٌرانٌة – اللبنانٌة المشتركة).
القرار رقم  1/122تارٌخ ٌ( 2212/7/28تعلق بتؤسٌس نقابة مستوردي السٌارات
المستعملة فً لبنان).
القرار رقم  1/127تارٌخ ٌ( 2212/8/31تعلق باعطاا مساهمة مالٌة لمنظمة العمل
العربٌة عن العام .)2212
موظفٌن بالمشاركة فً
القرار رقم  1/119تارٌخ ٌ( 2212/9/14تعلق بتكلٌ
االجتماع الثالثً االقلٌمً فً االردن من 17
الى .)2212/9/19
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-

-

القرار رقم  1/132تارٌخ ٌ( 2212/9/25تعلق بتؤسٌس نقابة العاملٌن فً سبٌنس
لبنان).
القرار رقم  1/142تارٌخ ٌ( 2212/9/27تعلق بتكلٌ موظفٌن بالمشاركة فً اعمال
الدورة  316لمجلس ادارة منظمة العمل
الدولٌة فً جنٌ ).
القرار رقم  1/143تارٌخ ٌ( 2212/12/1تعلق باعطاا مساهمة مالٌة لمنظمة العمل
الدولٌة عن العام .)2212
القرار رقم  1/144تارٌخ ٌ( 2212/12/1تعلق باعطاا مساهمة مالٌة للصندوق
الوطنً للضمان االجتماعً).
القرار رقم  1/152تارٌخ ٌ( 2212/12/22تعلق باعطاا مكافآت نقدٌة لموظفٌن
ومتعاقدٌن واجراا فً وزارة العمل).
القرار رقم  1/159تارٌخ ٌ( 2212/12/29تعلق بالنظام الداخلً للجنة الوطنٌة لمكافحة
عمل االطفال).
القرار رقم  1/171تارٌخ ٌ( 2212/11/11تعلق بتشكٌل لجنة لتسمٌة مستشارٌن فً
وحدة التخطٌط االستراتٌجً فً مكتب معالً
الوزٌر).
القرار رقم  1/184تارٌخ ٌ( 2212/12/1تعلق بالمصادقة على قرار مجلس ادارة
الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً المتعلق
بالموافقة على التقرٌر السنوي للمدٌر العام
عن .)2228
القرار رقم  1/188تارٌخ ٌ( 2212/12/1تعلق بتؤسٌس نقابة الوسطاا االستشارٌٌن
العقارٌٌن فً لبنان).
القرار رقم  1/199تارٌخ ٌ( 2212/12/21تعلق بتؤسٌس نقابة اصحاب شركات
ومإسسات التاكسً فً لبنان

 اهم المذكرات االدارٌة الصادرة عن معالً الوزٌر:-

-

المذكرة رقم  1/8تارٌخ ( 2212/2/13تتعلق بعدم استقبال معامالت الموافقات
المبدئٌة والحصول على اجازات عمل او
تجدٌدها للعاملٌن االجانب فً قطاع الصٌد
البحري).
االجراا االجانب الذٌن
المذكرة رقم  1/9تارٌخ ( 2212/2/13تتعلق بتصنٌ
ٌعملون فً مإسسات وطنٌة او اجنبٌة).
المذكرة رقم  1/22تارٌخ ( 2212/5/12تتعلق باعتماد نماذج طلبات اجازات العمل
وتجدٌدها وبرااات الذمة وسحب شهادات
االٌداع والموافقة المسبقة ودوام العمل).
المذكرة رقم  1/25تارٌخ ( 2212/5/24تتعلق بعدم استقبال معامالت االجانب الذٌن
دخلوا خلسة وسوٌت اوضاعهم بعد تارٌخ
.)2212/6/1
بعض الموظفٌن فً
المذكرة رقم  1/42تارٌخ ( 2212/9/14تتعلق بتكلٌ
المعلوماتٌة بنشر مشارٌع النصوص القانونٌة
على الموقع االلكترونً).
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 اهم المذكرات االدارٌة الصادرة عن المدٌر العام باالنابة:(تتعلق بالطلب الى مفتشً العمل والمفتشٌن
المساعدٌن اجراا كش على امكنة عمل
المستخدمٌن اللبنانٌٌن واالجانب وضبط
المخالفات الحاصلة وتوجٌ االنذارات الزالة
هذا المخالفات
(تتعلق بتوزٌع جهاز التفتٌش فً دائرة العمل
فً بٌروت للعام .)2212
(تتعلق بتوزٌع جهاز تفتٌش العمل فً دائرة
العمل فً البقاع للعام .)2212
(تتعلق بتوزٌع جهاز التفتٌش فً دائرة العمل
فً لبنان الشمالً للعام .)2212
(تتعلق بتوزٌع جهاز التفتٌش فً دائرة العمل
النبطٌة للعام .)2212
(تتعلق بتوزٌع جهاز التفتٌش فً دائرة العمل
فً جبل لبنان للعام .)2212
(تتعلق بتوزٌع جهاز تفتٌش العمل فً دائرة
العمل فً الجنوب لعام .)2212
(تتعلق بتشكٌل لجنة لدراسة تقرٌر منظمة
العمل الدولٌة واقتراح الخطوات والبرامج
المناسبة خالل نهاٌة تموز .)2212
(تتعلق بالطلب الى الدوائر المعنٌة فً وزارة
العمل اعطاا مقدمً طلبات الموافقات المسبقة
صورة مصدقة ومقترنة بعبارة صالحة لدى
سفارة او قنصلٌة االجنبً فقط).
(تتعلق بقبول طلبات الموافقة المسبقة لرعاٌا
كل من (غانا – كٌنٌا وغٌرها من الدول دون
الحصول على موافقة مسبقة من دولهم).
(تتعلق بالطلب الى وحدات الوزارة اخذ العلم
بامكانٌة نقل كفالة (تنازل) العمال
والمستخدمٌن االجانب قبل الحصول على
اجازة عمل).
(تتعلق بتكلٌ رئٌس الدٌوان وموظفٌن اثنٌن
لتنقٌة المحفوظات وتحدٌدها ٌتوجب اتالف ).
(تتعلق بالطلب الى رإساا الوحدات االدارٌة
فً الوزارة مراقبة الدوام الرسمً للعاملٌن
من وحداتهم عند الحضور والمغادرة).

 -المذكرة رقم  2/1تارٌخ 2212/1/18

 المذكرة رقم  2/2تارٌخ 2212/1/18 المذكرة رقم  2/3تارٌخ 22/1/18 المذكرة رقم  2/4تارٌخ 2212/1/18 المذكرة رقم  2/5تارٌخ 2212/1/18 المذكرة رقم  2/6تارٌخ 2212/1/24 المذكرة رقم  2/7تارٌخ 2212/2/2 المذكرة رقم  2/15تارٌخ 2212/3/22 -المذكرة رقم  2/21تارٌخ 2212/5/9

 المذكرة رقم  2/41تارٌخ 2212/9/17 -المذكرة رقم  2/42تارٌخ 2212/9/25

 المذكرة رقم  2/61تارٌخ 2212/12/4 -المذكرة رقم  1/63تارٌخ 2212/12/28
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 قسم الشؤون القانونٌة والوصاٌة:-

تقدٌم االستشارة القانونٌة سواا بالمراجعة الخطٌة التً بل عددها  45استشارة أم
باالتصال الشفوي وهً كثٌرة.
القٌام بدور الوسٌط فً نزاعات عمل جماعٌة عدد 2وساطة
رد على المراجعدات المقامدة امدام مجلدس شدورى الدولدة :ضدد الدولدة وزارة العمدل بلد
عددها  7مطالعات.
المشاركة فً اعداد مشروع قانون العمل .
دراسة مشروع قانون العاملٌن فً الخدمة المنزلٌة .
دراسددة مددذكرات التفدداهم بددٌن لبنددان والفلٌبٌن بددٌن لبنددان والسددودان بددٌن وزارة العمددل
وكارٌتاس بٌن لبنان والوالٌات المتحدة االمٌركٌةفً اعادة تاهٌل المدارس الرسمٌة.
اعددددداد مشددددروع مرسددددوم بتعدددددٌل المددددادة الثانٌددددة مددددن المرسددددوم رقددددم 9931تددددارٌخ
(1962/7/2تحدٌد شروط تطبٌق الواد77الى 82من قانون العمل ).
دراسة مساعدة شخص معوق للحصول على وظٌفة .
دراسة مشروع قانون بتعدٌل الفقرة ( )3مدن المدادة االولدى مدن القدانون المتعلدق بتحدٌدد
بدا خضوع اللبنانٌٌن العاملٌن لحساب البلدٌات لقانون الضمان االجتماعً .
دراسة مشروع مرسوم ٌرمً الى تحدٌد تطبٌق المادتٌن 3و6من القانون رقم 19تدارٌخ
(2228/9/5تعدٌل بعض احكام المرسوم االشتراعً رقم (83/46شركات او شور)
دراسة مشروع اتفاقٌة التعاون بٌن منظمة العمل الدولٌدة ووزارة العمدل حدول موضدوع
مكافحة اسوا اشكال عمل االطفال.
المشاركة فً اعمال مإتر العمدل العربدً مدن 2212/4/1الدى 2212/4/8فدً القداهرة-
مصر
دراسة عرض وزارة الزراعةلواقع الصٌد البحري فً لبنان واقتراح مشروع لتنمٌت .
دراسة اقتراح قانون ٌرمً الى انشاا البطاقة الخضراا .
دراسة اقتراح قانون ٌرمً الى تنظٌم الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص
اعددداد مشددروع فددانون لالجددراا الددزراعٌٌن واتفاقٌددة العمددل العربٌددة بخصددوص العمددال
الزراعٌٌن.
دراسة مشروع قانون ٌتعلق بتحدٌد مفهوم االجر وشروط حماٌت ...
اعددداد مشددروع مرسددوم بتعدددٌل احكددام المرسددوم رقددم 4226تددارٌخ (1981/8/8لجنددة
مإشر الغالا).
دراسددة امكانٌددة االنضددمام الدى اتفاقٌددة العمددل الدولٌددة رقددم )1948(87المتعلقددة بالحرٌددة
النقابٌة وحق التنظٌم .
دراسددة االتفاقٌددة الثنائٌددة بددٌن لبنددان ومصددر وفددق القددانون رقددم 74تددارٌخ.2229/4/13
دراسة مشروع القانون حول رعاٌة المصاب بمرض عقلً او نفسً .
دراسة طلبات تاسٌس نقابات عدد .6
انهاا عقود اجراا عدد .7
دراسددة فددً التشددرٌعات اللبنانٌةلمتعلقددة بالحماٌددة االجتماعٌددة للعدداملٌن فددً القطدداع غٌددر
المنظم.
دراسة مشروع مرسوم الحداث دائرة للمعلوماتٌة فً وزارة العمل .
دراسدددة حدددول االتفاقٌدددات العربٌدددة :رقدددم 3لسدددنة 1981بشدددان الحدددد االدندددى للتامٌندددات
االجتماعٌة رقم  14لسنة 1981بشان حق العامل العربً فً التامٌنات االجتماعٌة عندد
عمل فً احد االقطار العربٌة رقم 8لسنة 1977بشان الحرٌات النقابٌدة رقدم  11بشدان
المفاوضة الجماعٌة رقم 5لسنة 1976بشان المراة العاملة
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 دراسة طلب انضمام لبنان الى اتفاقٌة العمل البحرٌة ()2226المقدم من وزارة االشدغالالعامة والنقل .
 دراسة تقربر وزارة الخارجٌة االمٌركٌة حول انتهاكات حقوق االنسان فً العدالم ومنهدالبنان .
-

-

دراسة مشروع قانون ٌرمً الى تعدٌل المادة()87من القانون رقم 222تارٌخ
(2222/5/29حقوق االشخاص المعوقٌن )
بٌان راي بشان مشروع تحدٌث القانون العربً االسترشادي لمكافحة االتجار فً البشر.
اعداد مشروع مرسوم تسمٌةاعضاا مجالس العمل التحكٌمٌة .
اعداد مشروع مرسوم ومتابعت ٌتعلق بتجظٌر استخدام االحداث قبل بلوغهم سن الثامنة
عشرةفً االعمال التً تشكل خطرا على صحتهم اوسالمتهم أوسلوكهم االخالقً.
اعداد مشروع قانون بتنظٌم وزارة العمل .
دراسة مالحظة لجنة الخبراا القانونٌٌن فً منظمة العمل العربٌة حول االتفاقٌدة العربٌدة
رقم  12بشان العمال الزراعٌٌن .
دراسة مالحظات لجنة الخبراا القانونٌٌن فً منظمة العمل الدولٌة بشان اتفاقٌات العمل
الدولٌة :رقم  95بشان حماٌة االجور رقم 131بشان المستوٌات الدنٌا لالجور رقم 92
عمل االجداث لٌال فً الصناعة رقم 59الحد االدنى لسن تشغٌل االحداث فً االعمدال
الصناعٌة .
دراسة اقتراح قانون ٌتعلق باجازة االبوة .
دراسة عرض وزارة الخارجٌة وامغتربً انشاا المجلدس الدوطنً لالغتدراب المعدد مدن
قبل لجنة دراسة اوضاع االغتراب اللبنانً.
المشددددداركة فدددددً الددددددورة  316لمجلدددددس ادارة منظمدددددة العمدددددل الدولٌدددددة مدددددن 5الدددددى
2212/11/16فً جنٌ – سوٌسرا .
المشدداركة فددً مددإتمر القضدداا علددى بطالددة الشددباب فددً تددونس وشددمال افرٌقٌاوالشددرق
االوسط ٌومً 28و2212/11/29فً تونس .
دراسة مالحظات لجنة الخبراا القانونٌن فدً منظمدة العمدل الدولٌدة حدول تطبٌدق اتفاقٌدة
العمل الدولٌة رقم  29بشان العمل الجبري
اعداد مشروع قانون حول المنحة التعلٌمٌة فً القطاع الخاص .
دراسة مشروع التفاقٌة الثنائٌة بٌن لبندان وسدورٌا فدً مجدال العمدل واعدداد مقارندة بدٌن
مسود االتفاقٌة الواردة من :لبنان سورٌا المجلس االعلى السوري اللبنانً .

 مطالعدات مفددوض الحكومددة لدددى مجلددس العمدل التحكٌمددً فددً لبنددان الجنددوبً .عدددد 17مطالعة عدد الجلسات  52جلسدة علنٌدة وبلد عددد الددعاوى 251دعدوى وعددد االحكدام
 29وان عدم تعٌٌن اعضاا مجالس العمل انعكس سلبا على انهاا الدعاوى واحالتهدا الدى
مفوض الحكومة البداا الراي والمطالعة.
 -تحقٌق فً شكاوى عدد 4

16

قسم الموظفٌن والمحاسبة:
االعمال التي يقىم بها القسن:
ػاو  2112سجم  1141يؼايهت ادارٚت احٛهج يٍ انذٕٚاٌ ٔ ،ارسم انٗ انًانٛت 731
حظفٛت ٔ  189ايز سحب يٍ سهفت انخشُٚت
أ  -في المحاسبة واللىازم :اْخى انقسى باػذاد انًٕاسَت انسُٕٚت نهٕسارة ٔيُاقشخٓا بؼذ يٕافقت
انٕسٚز يغ يذٚزٚت انًٕاسَت فٔ ٙسارة انًانٛت ٔقاو باػذاد انخقارٚز انفظهٛت ٔانسُٕٚت ػٍ
انًٕاسَت.
ٔقاو بًخابؼت جًٛغ يزاحم انُفقاث يٍ حجش انُفقت ٔحظفٛخٓا ٔارسال انًسخُذاث انٗ
ٔسارة انًانٛت ٔجًٛغ ْذِ انًزاحم يًكُُت.
ٔحٛث اٌ انؼًم بانًٕاسَت انؼاو طٕال ػاو  2112اسخًز ػهٗ انقاػذة االثُخ ٙػشزٚت فقذ
اَحظز االَفاق بانضزٔر٘ حخٗ طذٔر يزسٕو اػطاء ٔسارة انًانٛت سهفت خشُٚت ٔقزار حٕسٚغ
االػخًاداث.
ٔقاو انقسى باػذاد قٕائى انهٕاسو انًطهٕبت ٔبانذاث انقزطاسٛت ٔسهًج انقزطاسٛت ٔكافت
انهٕاسو حباػا نهٕحذاث بُاء ػهٗ طهباث خطٛت .
ب  -بالنسبة لشؤون المىظفيه:
جزٖ حزحٛب انًهف انشخظ ٙنكم يٕظف ٔحبٕٚبّ حسب طهب يجهس انخذيت انًذَٛت.
كًا اٌ ػًهٛت انزبظ ف ٙانُظاو انخاص نهًهف انشخظ ٙف ٙيزاحهٓا انُٓائٛت.
المشاريع المستقبلية:
 اسخكًال يكُُت انًهف انشخظ ٙنهًٕظف ٍٛبؼذ اٌ حى يكُُت بؼض انًؼهٕياث االساسٛتػٍ كم يٕظف.
 انخؼأٌ يغ ٔحذة انًؼهٕياحٛت ف ٙانٕسارة نٕضغ بزَايج الدارة انًسخٕدع حٛث ُٚظىادخال انقزطاسٛت ٔانهٕاسو انٗ انًسخٕدع ٔانكًٛاث انُاقظت ُٔٚبّ يٍ انُٕاقض.
قسم العالقات الخارجٌة:
أ – التقارٌر والمراسالت التً درسها قسم العالقات الخارجٌة :
بل عدد المعامالت المسجلة فً سجل قسم العالقات الخارجٌة منذ بدا العام 2212
حتى  31كانون االول من  112مراسلة .
من اهم الوثائق المدروسة:
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الملفات المتعلقة بالمنظمات العربٌة والدولٌة وما ٌصدر عنها من اتفاقٌات وتوصٌات
وفً هذا االطار قمنا بالتالً:
 استنادا الى كتاب منظمة العمل الدولٌة  3/1715تارٌخ  2212/6/14الذي ٌطلب فٌ تقدٌمتقارٌر عن صكوك عمل دولٌة صدق علٌها لبنان .تمت دراسة اتفاقٌات العمل الدولٌة
المبرمة التالٌة  182-138-131-95-92-78-77-71-59-29البعض منها انجز والباقً
ما زال قٌد االنجاز بانتظار الجهات المعنٌة المختصة المحالة الٌها هذا الصكوك ولم تردنا
منها كافة المالحظات لٌصار الى اٌداعها مكتب العمل الدولً.
 اعدت رئٌسة القسم تقرٌرا موجزا حول ( – Promotion of Social Justice EU Embassy in Lebanon -) Financial Agreementبناا على توجٌهات معالً
وزٌر العمل وهو ٌتضمن مالحظات ومقترحات حول الموضوع المذكور.
ب  -مشاركة رئٌسة قسم العالقات الخارجٌة فً مإتمرات ( دولٌة وعربٌة ) واعداد تقارٌر
حول مشاركتها:
-

-

-

المشاركة فً دورة تدرٌبٌة بشؤن اتفاقٌة العمل البحري )MLC 2006 ( 2226
نظمتها مإسسة  phoenixومجلة ربان السفٌنة فً 18و  19كانون الثانً  2212فً
بٌروت.
المشاركة فً مإتمر اصالح السٌاسات االجتماعٌة فً لبنان ( آلٌة تحدٌد االجر) بتنظٌم
من المركز االستشاري للدراسات والتوثٌق فً بٌروت فً  15و 16آذار .2212
المشاركة فً دورة تدرٌبٌة فً مركز التدرٌب الدولً التابع لمنظمة العمل الدولٌة
بشؤن كتابة التقارٌر حول معاٌٌر العمل الدولٌة فً تورٌنو – اٌطالٌا من  21الى 29
أٌار .2212
المشاركة فً اعمال الدورة ( )121لمإتمر العمل الدولً الذي انعقد فً جنٌ من
 32أٌار الى  4حزٌران . 2212
المشاركة فً طاولة الحوار االقلٌمً لتعزٌز الدٌمقراطٌة من خالل تعزٌز حقوق النساا
االجتماعٌة السٌاسٌة واالقتصادٌة التً نظمتها جمعٌة النجدة االجتماعٌة والتجمع
النسائً الدٌمقراطً اللبنانً والمبادرة النسوٌة االوروبٌة بدعم وتموٌل من االتحاد
االوروبً ومإسسة فرٌدٌش ناومان وقد انعقدت بتارٌخ  22و  21حزٌران  2212فً
فردان بٌروت.
المشاركة فً ورشة عمل اقلٌمٌة نظمتها ادارة االمم المتحدة للشإون االقتصادٌة
واالجتماعٌة ( )DESA-UNواالمم المتحدة – اللجنة االقتصادٌة واالجتماعٌة لغرب
آسٌا ( ) ESCWAانعقدت فً بٌروت بتارٌخ  11و  12تموز. 2212
المشاركة فً اجتماع عقد فً وزارة العمل بتارٌخ  9آب  2212للتداول فً خطة
العمل اللبنانٌة االوروبٌة وذلك فً إطار التحضٌر للمفاوضات مع وفد االتحاد
االوروبً حول خطة العمل اللبنانٌة االوروبٌة للفترة  2215 -2213فً مقر مجلس
الوزراا.
المشاركة فً الحفل الذي اقامت السفارة االسبانٌة فً لبنان فً مقر السفارة بتارٌخ 7
أٌلول .2212
المشاركة فً المنتدى العالً المستوى 7تحت عنوان "تحدٌات جدٌدة فً مجال تطوٌر
الكفااات فً الدول العربٌة جنوبً وشرقً المتوسط بتنظٌم من مإسسة التدرٌب
االوروبٌة ( )ETFالذي انعقد من  25ولغاٌة  27اٌلول  2212فً االردن.
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-

المشاركة فً اعمال منتدى سٌاسة العمل والمساعدة االجتماعٌة الذي نظم البنك
الدولً ما بٌن  32تشرٌن االول و 3تشرٌن الثانً فً حٌدر اباد فً الهند.
المشاركة فً اعمال مجلس ادارة منظمة العمل الدولٌة الذي انعقد من  1الى  15تشرٌن
الثانً  2212فً جنٌ .
بشؤن النظام االوروبً للتعلٌم والتدرٌب المهنً
المشاركة فً ورشة عمل
(  ) ECVETبتارٌخ  8تشرٌن الثانً  2212فً  - Naplesاٌطالٌا.
المشاركة فً متابعة النقاشات من اجل الصٌغة النهائٌة لعقد العمل المعٌاري لعامالت
الخدمة المنزلٌة الفلبٌنٌات فً لبنان الذي انعقد ما بٌن  26و  29تشرٌن الثانً 2212
فً مانٌال فً الفٌلٌبٌن.

دائرة المشارٌع والبرامج2:
شارك رئٌس الدائرة خالل العام  2212فً:
 – 1شهادة تخصصٌة حول المبادالت الخارجٌة والتنمٌة وذلك الفترة الممتدة من  22شباط
ولغاٌة  2اذار  2212فً معهد باسل فلٌحان المالً واالقتصادي.
 – 2دورة تدرٌبٌة حول ادارة المناسبات العامة فً  12و  13و  14حزٌران  2212فً وزارة
الدولة لشإون التنمٌة االدارٌة – ستاركو.
 - 3ورشة عمل حول تفعٌل حقوق المعوقٌن بالعمل فً المجلس النٌابً بتارٌخ  28حزٌران
.2212
 – 4تمثٌل معالً وزٌر العمل فً حفل التخرج السنوي لجامعة  LAUفً بٌروت وجبٌل
بتارٌخ  5و  7و  8تموز .2212
 – 5ورشة عمل حول الشراا االخضر وذلك ٌومً  16و  17تشرٌن االول  2212فً معهد
باسل فلٌحان المالً واالقتصادي.
مكافحة عمل االطفال:
 صدور المرسوم رقم  8987تارٌخ  2212/9/29الذي ٌحظر استخدام االحداث قبل بلوغهمسن الثامنة عشرة فً االعمال التً تشكل خطرا على صحتهم او سالمتهم او سلوطهم االخالقً.
 تفعٌل اللجنة الوطنٌة لمكافحة عمل االطفال فً وزارة العمل وعقد اجتماعات دورٌة لهابرئاسة معالً وزٌر العمل سلٌم جرٌصاتً .
 صدور قرار رقم  1/159تارٌخ  2212/12/29المتعلق بالنظام الداخلً للجنة الوطنٌةلمكافحة عمل االطفال وت ّم نشرا فً الجرٌدة الرسمٌة .
 اطالق مشروع تقنً ممول من الحكومة االلمانٌة بهد تعزٌز القدرات الوطنٌة لمكافحة أسوأاشكال عمل االطفال فً لبنان بالتنسٌق والتعاون مع منظمة العمل الدولٌة – المكتب االقلٌمً
للدول العربٌة فً بٌروت وذلك بتارٌخ . 2212/12/9
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النشاطات التً نفذت هً التالٌة:
-1عقد ثالث دورات تدرٌبٌة للجنة الوطنٌة لمكافحة عمل االطفال بعنوان " تعزٌز قدرات اللجنة
الوطنٌة لمكافحة عمل االطفال فً وزارة العمل" و "الطرٌق نحو وضع استراتٌجة وطنٌة
للتوعٌة حول مخاطر اسوأ اشكال العمل " ومكافحة عمل األطفال من خالل التخطيط المرتكز
عمى النتائج"

قيمة بمشاركة المجنة الوطنية ومنظمة العمل الدولية و ارسمت الى جميع
واسفرت عنهم توصيات ّ
الجهات الرسمية لمتنسيق والتعاون بشأن تطبيقها .
 -2اعداد خطة لحممة توعية وطنية بالتنسيق مع المجنة الوطنية لمكافحة عمل االفال وخبراء في
مجال االعالم .

 -3اعداد خطة وطنية لمكافحة اسوأ اشكال عمل االطفال لعام  2102بالتعاون مع منظمة
العمل الدولية وبمشاركة المجنة الوطنية لمكافحة عمل االطفال في و ازرة العمل .
 -4التنسٌق والتعاون مع جمعٌة تنمٌة الموارد المحلٌة فً منطقة البقاع فً مشروع بٌن
الجمعٌة المذكورة و مإسسة هركورت فاوندٌشن بعنوان " حماٌة االطفال من اسوأ اشكال عمل
االطفال فً منطقة البقاع تطبٌقا التفاقٌة حقوق الطفل واتفاقٌات اخرى ذات الصلة .
 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 بالمعلومات والوثائق المتعلقة بعمل االطفالونذكر منها جمعٌة الشبان المسٌحٌة و جمعٌة تنمٌة الموارد البشرٌة  Creadel Libanوجمعٌة
بٌوند اسوسٌشن .
 المشاركة فً اجتماعات المجلس االعلى للطفولة و فً اجتماعات اللجنة التنسٌقٌة لوقاٌةوحماٌة االطفال من العن ولجنة اطفال الشوارع .
 المشاركة فً اللقاا الوطنً لختام مشروع " حماٌة الطفل -العمل على نهج مشترك " بدعوةمن وزارة الشإون االجتماعٌة والمإسسة الدولٌة للتدرٌب .
المشاركة فً ندوة علمٌة حول مكافحة االتجار بالبشر بدعوة من الدٌرٌة العامة لقوى االمنالداخلً وبالتعاون مع جامعة ناٌ العربٌة للعلوم االمنٌة وذلك بتارٌخ  2212/3/12فً
بٌروت.
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المشاركة فً لقااات اعالمٌة على وسائل االعالم المرئٌة والمسموعة ومن الوسائل االعالمٌة:اذاعة صوت لبنان واذاعة الرسالة واذاعة البشائر وتلفزٌون الجدٌد من خالل برامج تعنى
بالشإون االجتماعٌة والقاا الضوا على واقع عمل االطفال فً لبنان....
 المرأة العاملة اللبنانٌة : المشاركة كممثلة لوزارة العمل كضابط ارتكاز للنوع االجتماعً فً الهٌئة الوطنٌة للشإونالمرأة اللبنانٌة فً االجتماع التؤسٌسً االول لمجموعة العمل التقنٌة الخاصة بوضع حد للعن
ضد المرأة فً لبنان بتارٌخ .2212/3/9بٌروت.
المشاركة فً ورشة عمل نظمتها الهٌئة الوطنٌة لشإون المرأة اللبنانٌة بالتعاون مع مكتبالمفوض السامً لحقوق االنسان وهدفت الورشة الى تعزٌز قدرات ضباط االرتكازالمعنٌٌن
بقضاٌا النوع االجتماعً و تحلٌل مشترك للمهمات المتوقعة من االعضاا خالل تعاونهن مع
الهٌئة ...
المشاركة فً اطالق االستراتٌجٌة الوطنٌة للمرأة فً لبنان ( )2221-2211بدعوة من الهٌئةالوطنٌة لشإون المرأة اللبنانٌة بتارٌخ  . 2212/5/17الحدث
 تزوٌد الهٌئة الوطنٌة لشإون المرأة اللبنانٌة وبالتعاون مع وزارة الشإون االجتماعًبالبٌانات والمعلومات حول وضع العامالت فً الخدمة المنزلٌة العداد التقرٌر الرسمً اللبنانً
حول اتفاقٌة الغاا جمٌع اشكال التمٌٌز ضد المرأة " .عقد االجتماع فً وزارة العمل – وحدة
مكافحة عمل االطفال بٌن السٌدة شلٌطا والسٌدة جوسلٌن تابت ممثلة وزارة الشإون االجتماعٌة
.
 المشاركة فً اللقااات التشاورٌة الخاصة بموضوع "الحقوق االقتصادٌة للنساا " بدعوة منمجموعة االبحاث والتدرٌب للعمل التنموي بهد مناقشة ابرز المسائل المرتبطة بموضوع
الحقوق االقتصادٌة للنساا فً لبنان وتسلٌط الضوا على المشكالت والصعوبات التً تعٌق
تطوٌر المساهمة االقتصادٌة للنساا.
قضاٌا وشؤون مختلفة:
 المشاركة فً اطالق مشروع السٌاسة الشبابٌة فً لبنان بدعوة من وزارة الشبابوالرٌاضة .
 المشاركة فً اطالق اول مجلس اطفال وشباب داخل مإسسة غٌر حكومٌة بدعوة مركزالدٌمقراطٌة المستدامة بالتعاون مع وزارة الشإون االجتماعٌة .
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ثانٌا – مصلحة العمل والعالقات المهنٌة
خالل العام  2212قامت 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 189
تحقٌق باجازات عمل 65
مراسالت مختلفة 334

 انتخابات نقابات واتحادات 179 طلب تؤسٌس نقابات واتحادات 12 شكاوى ووساطات عمل جماعٌة 153 مجموع المعامالت المسجلة934:أ – دائرة تفتٌش العمل والوقاٌة والسالمة:

 محاضر ضبط عدد واحد تحقٌق باجازات عمل 32 تحقٌق شكاوى عمالٌة86 -شكاوى على مكاتب استقدام خدم112

 اعمال قلمٌة ومراجعات182 دوام عمل 38 تحقٌق بموافقات مسبقة ومبدئٌة32 -انذارات 1383

 -تفتٌش دوري وطارىا 22

ب – دائرة العالقات المهنٌة والنقابات:
 انظمة داخلٌة مصدقة 189 -عقود عمل جماعً 5

 انتخابات نقابٌة 179 جمعٌة عمومٌة 16 -موازنة نقابات وقطع حسابات32

 شكاوى واعتراضات نقابٌة14 -ابداا رأي قانونً 17

 -طلبات تؤسٌس نقابة 12

ج – دائرة التحقٌق وقضاٌا العمل:
 شكاوى فردٌة  - 313شكاوى للحفظ 72 شكاوى قٌد التحقٌق 82 حل حبً 89 -شكوى جماعٌة وتشاور 39
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 دعاوى مجلس عمل تحكٌمً 19 -دعوى قٌد لدرس 9

ثالثا  -مصلحة القوى العاملة
اوال :فً مجال العمالة االجنبٌة:
 – 1تابعت مصلحة القوى العاملة خالل العام  2212مكننة المعامالت التً تردها حٌث تم
تسجٌل ( )14345طلب سحب شهادة اٌداع و ( )9355طلب 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 ( )923عقد عمل.
 – 2بل عدد المعامالت المسجلة فً قلم المصلحة ( )275معاملة.
 – 3باالضافة الى المهام المنوطة بها تستقبل مصلحة القوى العاملة معامالت الوحدات
االقلٌمٌة التابعة للوزارة للبت بها او احالتها الى المرجع 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 مجموع :
 19222معاملة من دائرة العمل فً الشمال.
 15222معاملة من دائرة العمل فً الجنوب.
 8222معاملة من دائرة العمل فً النبطٌة.
 7222معامالت من دائرة العمل فً البقاع.
 2922معاملة 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 امتحانات .
 – 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.
 – 9المشاركة فً عدد من الندوات وورش العمل المتعلقة بالتدرٌب المهنً.
 – 9المشاركة فً لجان المناقصات فً التفتٌش المركزي.
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ثالثا :فً مجال االستخدام:
 – 1تم خالل العام  2212تسجٌل ( )622شركة ومإسسة لدى دائرة االستخدام.
 – 2تصدٌق افادات عمل (.)3
 – 3تغٌٌر عنوان مكتب استقدام عامالت فً الخدمة المنزلٌة (.)5
 – 4اعطاا افادات بتسجٌل الشركات والمإسسات (.)452
 – 5تجدٌد ملفات تسجٌل شركات ومإسسات (.)452
 – 6بطاقة مندوب مكتب (.)35
 – 7طلب الغاا ترخٌص مكتب استقدام عامالت فً الخدمة المنزلٌة (.)7
 – 8ترخٌص مكاتب استقدام عامالت فً الخدمة المنزلٌة (.)59
رابعا :دائرة رعاٌة شؤون العمال السورٌٌن:
-

المعامالت المنجزة من قبل الدائرة خالل العام  2212نفصلها كاالتً:
 اجازات عمل اول مرة عدد  349اجازة.تجدٌد اجازات  629اجازة.
طلبات حصلت على عدم موافقة عدد .22
طلبات تغٌٌر صفة عدد .7

خامسا :دائرة مراقبة عمل االجانب:
  643موافقة مبدئٌة تتعلق باستقدام واستخدام اجراا اجانب.  14285معاملة موافقة مسبقة.  12254معاملة اجازة عمل اول مرة. 28152 -معاملة تجدٌد اجازة عمل.
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رابعا – الدوائر االقلٌمٌــة
 -1دائرة العمل فً محافظة الشمال
اهم انجازات الدائرة خالل العام  2212كما ٌلً:

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

121
79
22
63
193

 عمل االجانــب :1361
5862
9793
1544
6829

 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

5
5
2
19

25

 -0دائرة العمل فً الجنوب

 تفتٌش وتحقٌق :37
 شكاوى عمالٌة تسجٌل مإسسات 522
 -انتخابات نقابٌة

 عمل االجانـــب :1489
4679
9454
1122
6343
216

 استرداد شهادة اٌداع اجازة عمل اول مرة تجدٌد اجازات عمل برااة ذمة ( تسوٌة ) موافقات مسبقة موافقات مبدئٌة اعمال التفتٌش: تصدٌق نظام داخلً -رخص محركات

2
4
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 - 3دائرة العمل فً محافظة النبطٌة

 تفتٌش وتحقٌق : تفتٌش دوري تفتٌش طارىا شكاوى عمالٌة -انتخابات نقابٌة

853
22
19
8

 عمل االجانب :-

اجازة عمل اول مرة
تجدٌد اجازة عمل
برااة ذمة (تسوٌة)
استرداد شهادة اٌداع
موافقات مسبقة

1976
3919
529
789
2837
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 - 4دائرة العمل فً محافظة البقاع

 تفتٌش وتحقٌق : مإسسات مفتشة رخص محركات دوام عمل انذارات تسجٌل مإسسات شكاوى عمل ودعاوى عمل -تصرٌر عن مستخدمٌن

252
33
32
137
36
69
268

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

2412
4516
3479
723
624
441
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 - 5دائرة العمل فً محافظة جبل لبنان
 تفتٌش وتحقٌق : اوامر مهمة للمفتشٌن شكاوى عمالٌة دعاوى عمل دوام عمل رخص محركات -انذارات

196
851
16
95
3
2461

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

32149
82114
43459
9562
2133
817
3142
1227
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 – 6دائرة العمل فً محافظة بعلبك – الهرمل
معامالت قلمٌة145 :
 تفتٌش العمل: شكاوى تصرٌر عن مإسسات رخص محركات انتخابات نقابٌة مإسسات مفتشة -انذارات

3
9
ــ
5
12
7

 عمل االجانب: اجازة عمل اول مرة تجدٌد اجازة عمل موافقات مسبقة -تحقٌق فً اجازات عمل

1213
1949
1497
62
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مجموع ما انجزته الوزارة خالل العام  0210على صعٌد
التفتٌش والتحقٌق فً قضاٌا العمل والنقابات واجازات العمل
 -1تفتٌش ونقابات:
 تفتٌش دوري وطارىا تحقٌق فً اجازات عمل -انذارات

 رخص محركات انتخابات نقابٌة طلب تؤسٌس نقابات -انظمة داخلٌة

1356
153
3988

 -2تحقٌق فً قضاٌا العمل :
1393
153
114

 تحقٌق فً شكاوى عمالٌة تحقٌق فً نزاعات عمل جماعٌة تحقٌق فً دعاوى عمل تحقٌق فً شكاوى على مكاتباستقدام عامالت فً الخدمة المنزلٌة 112
 -3اجازات عمل :
 تم انجاز ( )53426اجازة عمل اول مرة. تم انجاز ( )135952تجدٌد اجازة عمل. المجموع ( )189376اجازة عمل. برااة ذمة (.)9355 سحب شهادة اٌداع (.)14345 -4التدرٌب المهنً واالستخدام :

 تسجٌل ( )622مإسسة وشركة فً دائرة االستخدام. تصدٌق افادات عمل عدد (.)3 افادات تسجٌل الشركات والمإسسات (.)452 تجدٌد ملفات تسجٌل شركات ومإسسات (.)452 -طلب ترخٌص مكاتب استقدام عامالت فً الخدمة المنزلٌة (.)59
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42
179
12
189

الجزء الثالث
لمحة عامة عن االدارة
التفوٌض وبٌان المهمة :
النصوص القانونٌة التً تعطً االدارة الحق الشرعً فً ممارسة نشاطها :
-

قانون العمل تارٌخ 2 1946/9/23
المرسوم التنظٌمً رقم  8352تارٌخ  ( 1961/12/32تنظٌم وزارة العمل)2
المرسدددوم رقدددم  2894تدددارٌخ  ( 1959/11/16تحدٌدددد شدددروط بعدددض احكدددام ا لمرسدددوم
االشتراعً رقم  111تارٌخ 2)1959/6/12
المرسوم االشتراعً رقم  112تارٌخ  ( 1959/6/12نظام الموظفٌن) 2
المرسوم االشتراعً رقم  136تارٌخ  ( 1983/9/16طوارئ العمل)2
مرسوم  17386تارٌخ  ( 1964/9/2قانون عقود العمل الجماعٌة والوساطة والتحكٌم) 2
المرسدددوم االشدددتراعً رقدددم  29تدددارٌخ  ( 1943/5/12تنظدددٌم معددددالت االجدددور واحدددداث
تعوٌض عن التكالٌ العائلٌة للعملة ) 2
مرسوم رقم  17561تارٌخ  ( 1964/9/18تنظٌم عمل االجانب ) 2
قددانون رقددم  127تددارٌخ  ( 1999/7/23اصددول اسددتٌفاا بدددل اجددازتً العمددل واالقامددة مددن
االجانب)2
مرسوم رقم  7993تارٌخ  ( 1952/4/3تنظٌم النقابات )2
مرسددوم رقددم  18271تددارٌخ  ( 1957/12/12اصددول صددر االعانددات للنقابددات العمالٌددة
والى اتحاداتها)2
مرسوم رقم  3273تارٌخ  ( 2222/6/6تفتٌش العمل)2

اضددافة الددى عشددرات المراسددٌم والقددرارات المتعلقددة بمختل د
والتفتٌش والنقابات واالجانب وغٌرها ال مجال لذكرها2
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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

هـ  -الوحدات االقلٌمٌة فً كل من محافظات الجنوب  ،النبطٌة  ،البقاع
الشمال وجبل لبنان  ،بعلبك والهرمل ( ،عكار قٌد االنجاز) 2
ترتبط الوحددات االدارٌدة داخدل الدوزارة وفقدا لمبددأ التسلسدل االداري الدذي ندص علٌد
المرسوم االشتراعً رقم  111تارٌخ  ( 1959/6/12تنظٌم االدارات العامة ) ال سٌما المدادة
 19من  2اضافة الى المرسوم رقـم  8352تارٌخ  ( 1961/12/32تنظٌم وزارة العمل ) الذي
ٌحدد مهام وحدات الوزارة 2
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