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الجزء االول
بيان بالجداول والمصورات
 – 1تقرير الموافقات المسبقة وتوزيعها حسب الجنسية والمهنة والفئة لعام .2016
 – 2تقرير اجازات العمل اول مرة حسب الجنسية والمهنة والفئة لعام .2016
 – 3تقرير االجازات المجددة وتوزيعها حسب الجنسية والمهنة والفئة لعام .2016
 - 4هيكلية وزارة ا لعمل 0
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ملخص تنفيذي
 - 1التحديات الجوهرية التي تواجه االدارة :
-

استكمال المراكز الشاغرة في مالك الوزارة من جميع الفئات الوظيفية.
متابعة اعمال المكننة لتشمل جميع الددوائر واالقسدام وخاصدة مدا يتعلدق بالنقابدات واعمدال
التفتيش واالستخدام واعمال التحقيق والديوان.
متابعة مشروع قانون تعديل هيكلية ومالك وزارة العمل.
موازنة وزارة العمل التي ال تفي باالحتياجات الضرورية المطلوبة منها.
تأهيل المبنى ليالئم العمل في الوزارة.
 – 2االنجازات 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 مئتي أل 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.
اعادة تنظيم 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.
اشت ك 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. 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  %60من 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 العديد من المراسيم والقرارات والمذكرات التي تنظم العمل فدي الدوزارة ممدا احددثتطورات ايجابية على صعيد العمل.
 اعطاة الخيار للمواطن بانجاز معامالته عن خالل تقدديم الطلدب الدى وزارة العمدل او عبدرالبريد (ليبان بوست – .)OMT
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 العامالت 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 0
عالقة الوزارة بالمؤسسة الوطنية لالستخدام ايضا عالقدة وصداية كمدا يدتم تبدادل المعلومدات
بخصوص دراسات سوق العمل والبطالة واالستخدام0
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 0
عالقة الوزارة بالمديرية العامة لالمن العام تتمحور حول العمالة االجنبية في لبنان 0
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 0
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 0
تعزيز واحترام التسلسل االداري 0
تمسك الموظفين باالخالق الوظيفية 0
ادراك الموظ لواجباته الوظيفية 0
االنطباع الجيد عن االدارة لدى المواطن 0
انجاز المعامالت المطلوبة ضمن المهل القانونية 0
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االنجاز المحقــق
 -1االنجازات الرئيسية :
تتوزع االنجازات الرئيسية خالل العام  2016على 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  3895معاملدددة كدددذلك تبدددين سدددجالت القيدددود الخاصدددة
بالقرارات والمذكرات والتعاميم واالتفاقيات كما يلي :
-

 410قرارات صادرة عن معالي الوزير 0
 487قرارا صادرا عن المدير العام.
 94مذكرة صادرة عن معالي الوزير والمدير العام 0
 56اتفاقا مع المتعاقدين في الوزارة.
 2تعميم.

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 لجان0
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 0
ضبط وتنظيم عمل االجانب وشروط استقدام الخادمات 0
انشاة نقابات واتحادات عمالية واصحاب عمل 0
الغاة اجازات عمل وتنظيم وانشاة مكاتب استقدام خادمات 0
مذكرات وقرارات خاصة بتنظيم عمل االجانب 0
قرارات تتعلق باستدراجات العروض 0
اعادة توزيع بعض الموظفين من الفئة الرابعة 0
اعطاة مساهمات مالية لمنظمتي العمل العربية والدولية 0
تكلي موظفين واجراة ومتعاقدين باعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي 0
قرار تشكيل الوفد اللبناني الى مؤتمر العمل العربي 0
قرار تشكيل الوفد اللبناني الى مؤتمر العمل الدولي ودورات مجلس ادارة المنظمة 0
المصادقة على قرارات مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي0
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اهم المراسيم ومشاريع المراسيم على سبيل المثال ال الحصر:
-

صددددور المرسدددوم رقدددم  2521تددداري ( 2016/2/2اعطددداة مدددنر تعلددديم بصدددورة مؤقتدددة
للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي .2016 – 2015
مشروع مرسوم يرمي الى تحديدد تعدويض حضدور مددير عدام الصدندوق الدوطني للضدمان
االجتماعي لجلسات مجلس االدارة وهيئة مكتبه.
صدور المرسوم رقم  3194تاري ( 2016/4/7ترفيع السيد جدورج ايددا فدي مدالك وزارة
الشؤون االجتماعية مدن الفئدة الثانيدة الدى الفئدة االولدى فدي المدالك االداري العدام ونقلده الدى
مالك وزارة العمل وتعيينه مديرا عاما في المالك المذكور).
صدور المرسوم رقم  3332تاري ( 2016/4/27ابرام اتفاقية تعديل اتفاقية المنحة العائددة
للصندوق االئتماني للبنان "مشروع الحماية االجتماعية الطارئة التالي (على سبيل التسوية).
مشروع مرسوم يتعلق بانشاة وتنظيم عمل مكاتب استقدام العمال االجانب في لبنان.
مشروع مرسوم تعيين اللجنة المالية في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.
مشروع مرسوم يتعلق بتعري المقاول ومهنة المقاولة وشروط مزاولة المهنة.
صدددور المرسددوم رقددم  3791تدداري ( 2016/6/30تعددديل المرسددوم رقددم  7426تدداري
 2012/1/25المتعلق بتعيين الحد االدنى الرسمي الجدور المسدتخدمين والعمدال الخاضدعين
لقانون العمل ونسبة غالة المعيشة وكيفية تطبيقها).
مشروع مرسوم يرمي الى اعفاة المضدمون مدن المسداهمة فدي تكدالي االدويدة المخصصدة
لمعالجة االمراض السرطانية وامراض التصلب اللويحي والتلي الرئوي والضغط الرئوي.
مشددروع مرسددوم يرمددي الددى تعددديل بعددض احكددام المرسددوم رقددم  7784الصددادر بتدداري
 2002/4/15المتعلق بالشروط والمعدايير الواجدب توفرهدا فدي الشدخص المعدوق لالسدتفادة
من تعويض البطالة.

اهم القرارات الصادرة عن وزير العمل خالل العام  2016كما يلي:
-

(تشكيل لجنة لمتابعة اوضاع مستشفى
القرار رقم  1/9تاري 2016/1/12
البترون).
قاضي باعمال ودراسات
القرار رقم  1/12تاري ( 2016/1/12يتعلق بتكلي
قانونية عن سنة .)2016
القرار رقم  1/35تاري  ( 2016/1/26يتعلق بقرار تأسيس نقابة معلمي اليوغا في
لبنان).
القرار رقم  1/38تاري ( 2016/1/27يتعلق بتشكيل اللجنة التوجيهية لمشروع
المساعدة التقنية لدعم تعزيز الحوار
االجتماعي في لبنان).
القرار رقم  1/39تاري ( 2016/1/27يتعلق بتأسيس نقابة اصحاب مرائب الحجز
المأجورة في لبنان)
(يتعلق بتأسيس نقابة مصانع االدوية في
القرار رقم  1/40تاري 2016/1/27
لبنان).
(قرار يتعلق بالمصادقة على قرار مجلس
القرار رقم  1/58تاري 2016/2/8
ادارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
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-

-

رقم  928المتخذ في الجلسة (انشاة مكاتب
اقليمية).
القرار رقم  1/59تاري ( 2016/2/10يتعلق باستدراج عروض لتلزيم قرطاسية
لزوم وزارة العمل).
القرار رقم  1/65تاري ( 2016/2/10يتعلق بقرار تأسيس نقابة العاملين في
المستشفيات الحكومية في لبنان الشمالي).
القرار رقم  1/66تاري ( 2016/2/12يتعلق بقرار ادخال طلبات الموافقة المسبقة
للعامالت في الخدمة المنزلية بواسطة البوابة
االلكترونية).
القرار رقم  1/75تاري ( 2016/2/22قرار يتعلق بالمصادقة على قرار مجلس
ادارة للضمان االجتماعي المتعلق باعطاة
السلفات للمستشفيات).
القرار رقم  1/101تاري ( 2016/3/2يتعلق بقرار تكلي موظفتين بالمشاركة في
دورة تدريب مدربين في االردن من  9لغاية
.)2016/4/15
القرار رقم  1/111تاري ( 2016/3/9يتعلق بالمصادقة على قرار مجلس ادارة
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي رقم
 947المتخذ في جلسة عدد  615تاري
.)2016/2/18
القرار رقم  1/121تاري ( 2016/3/16يتعلق بتكلي موظفين للمشاركة في اعمال
الدورة  43لمؤتمر العمل العربي من تاري
 2016/4/9لغاية .)2016/4/18
القرار رقم  1/140تاري ( 2016/3/21يتعلق بقرار تأسيس نقابة التأهيل النفسي
الحركي).
القرار رقم  1/141تاري ( 2016/3/22يتعلق بقرار تكلي موظفين ومتعاقدين من
وزارة العمل بالمشاركة في مؤتمر العمل
الدولي – الدورة (.))105
القرار رقم  1/199تاري ( 2016/4/25يتعلق بقرار فتر اعتماد اساسي في اعتمادات
مشروع الموازنة االدارية للعام 2016
لتغطية اجور المياومين وملحقاتها).
القرار رقم  1/218تاري ( 2016/4/28يتعلق بتفويض صالحيات الى المدير العام).
القرار رقم  1/253تاري ( 2016/7/25يتعلق بقرار تكلي لجنة تعاون مشتركة للحد
من عمل االطفال الخطر وحمايتهم).
القرار رقم  1/266تاري ( 2016/8/11يتعلق بقرار تشكيل لجنة للتنسيق حول
موضوع الدفع االلكتروني).
القرار رقم  1/267تاري ( 2016/8/12قرار يتعلق بقرار اعطاة مساهمة مالية
التحاد العمالي العام).
القرار رقم  1/268تاري ( 2016/8/12قرار يتعلق باعطاة مساهمة مالية للمركز
الوطني للتدريب المهني).
القرار رقم  1/269تاري  ( 2016/8/22قرار يتعلق باعطاة مساهمة مالية للمؤسسة
الوطنية لالستخدام).
القرار رقم  1/270تاري ( 2016/8/22قرار يتعلق باعطاة مساهمة مالية للمؤسسة
الوطنية لالستخدام).
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 القرار رقم  1/273تاري القرار رقم  1/285تاري -القرار رقم  1/306تاري

 -القرار رقم  1/310تاري

 القرار رقم  1/313تاري القرار رقم  1/321تاري -القرار رقم  1/396تاري

( 2016/8/31يتعلق بقرار تسمية اعضاة لجنة تفعيل حقوق
المعوقين بالعمل).
( 2016/9/27يتعلق بتعيين لجنة استدراج العروض).
( 2016/10/22قرار يتعلق بالمصادقة على قرار مجلس
ادارة الضمان المتعلق بأسس نظام ومواد
المباراة لوظيفة طبيب مراقب (فئة  2رتبة )2
في مالك المراقبة الطبية).
( 2016/10/27قرار يتعلق بالمصادقة على قرار مجلس
ادارة الضمان برفع قيمة البدل المقطوع
للمؤسسات المتعاقدة عن كل مستفيد لتقديم
العناية الطبية لالجراة العاملين لديها).
( 2016/10/28قرار يتعلق بالمصادقة على قرار مجلس
ادارة الضمان حول تعديل الفقرة  3من المادة
 46من النظام الطبي).
( 2016/11/4يتعلق بقرارمكافآت نقدية لموظفي ومتعاقدين
واجراة في وزارة العمل).
( 2016/12/15قرار يتعلق باعطاة مساهمة مالية للصندوق
الوطني للضمان االجتماعي).

 اهم المذكرات االدارية الصادرة عن معالي الوزير:-

المذكرة رقم  1/1تاري ( 2016/1/12تتعلق بمذكرة توزيع جهاز التفتيش في دائرة
العمل في البقاع للنص االول من العام
.)2016
المذكرة رقم  1/5تاري ( 2016/2/23مذكرة بتكلي رئيس دائرة العمل في البقاع
باستالم واصدار اجازات العمل العائدة لدائرة
بعلبك بسبب العطل الطارىة).
المذكرة رقم  1/6تاري ( 2016/3/12مذكرة تتعلق بالبصم على الساعة االلكترونية
عند الوصول والمغادرة).
المذكرة رقم  1/8تاري ( 2016/4/26مذكرة تتعلق بتكلي جهاز التفتيش في
الدوائر المركزية مراقبة وتطبيق القانون
الخاص بالعمال والصر التعسفي).
المذكرة رقم  1/25تاري ( 2016/6/8تتعلق بتكلي السيد محمد منذر القيام باعمال
رئيس دائرة بعلبك بالتكلي ).
المذكرة رقم  1/27تاري ( 2016/6/14مذكرة تتعلق بتكلي السيدة ميرنا حايك
كرئيس دائرة العمل في الجنوب الى ان يتم
تعيين رئيس دائرة اصيل).
المذكرة رقم  1/35تاري ( 2016/8/3يطلب الى دائرة التفتيش والدوائر االقليمية
اجراة تفتيش شامل على جميع المطاعم
والفنادق والمؤسسات السياحية).
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-

المذكرة رقم  1/45تاري ( 2016/9/8يطلب الى اصحاب العمل التقيد باحكام المادة
 50من قانون العمل حول صر االجراة).
المذكرة رقم  1/54تاري (2016/9/24تتعلق باستقبال المعامالت الواردة من شركة
.)OMT
المذكرة رقم  1/90تاري (2016/12/28مذكرة تتعلق بالطلب الى دائرة التفتيش
والدوائر االقليمية اجراة تفتيش شامل على
المحالت والمؤسسات لغير اللبنانيين).
المذكرة رقم  1/93تاري ( 2016/12/30مذكرة تتعلق بتفعيل عمل التفتيش على جميع
االراضي اللبنانية).

 اهم المذكرات االدارية الصادرة عن المدير العام: -المذكرة رقم  2/12تاري

2016/5/27

 المذكرة رقم  2/13تاري 2016/5/12 المذكرة رقم  2/14تاري 2016/5/12 المذكرة رقم  2/26تاري 2016/6/10 المذكرة رقم  2/30تاري 2016/7/8 المذكرة رقم  2/31تاري 2016/7/8 المذكرة رقم  2/32تاري 2016/7/19 المذكرة رقم  2/34تاري 2016/7/27 المذكرة رقم  2/44تاري 2016/9/2 -المذكرة  2/89تاري 2016/12/22
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(مذكرة تتعلق بالتقيد بالدوام الرسمي لجهة
حضور ومغادرة).
(مذكرة تتعلق بالغياب وتقديم تقارير طبية
خالل  48ساعة من تاري التغيب).
(مذكرة تتعلق برفع تقارير اسبوعية خالل
اسبوع مرفقة بأوامر المهمة).
(مذكرة تتعلق بالطلب من رؤساة الوحدات
االدارية تقديم طلبات المفروشات والبرادي
والباركيه).
(مذكرة تتعلق بتوزيع جهاز التفتيش في دائرة
العمل في البقاع للنص الثاني من العام
.)2016
(مذكرة تتعلق باعداد تقرير شهري باالعمال
المنفذا في كل وحدة ادارية في الخامس من
كل شهر).
(مذكرة يطلب الى جميع الوحدات اعداد
تقرير اسبوعي بالشكاوى الرسالها الى معالي
الوزير).
(مذكرة تقضي بعدم قبول فحوصات مخبرية
من مستوصفات ومختبرات غير مرخصة من
وزارة الصحة العامة).
(مذكرة تتعلق بطلب الى جميع الموظفين
والمتعاقدين واالجراة البصم اثناة الدخول
والخروج الى الوزارة).
(مذكرة تتعلق بالطلب الى وحدات الوزارة
رفع التقرير السنوي لعام .)2016

 مشاركة رئيس الديوان في مؤتمرات عربية ودولية:حيث انه عضو دائم في
 المشاركة في مؤتمر العمل الدولي لعام  2016في جنياللجنة المالية للمؤتمر وعضو دائم في اجتماع دول آسيا والمحيط الهادي وعضو دائم
في لجنة التنسيق العربية للمؤتمر.
 المشاركة في مؤتمر العمل العربي لعام  2016في القاهرة كعضو دائم في اللجنة الماليةلمنظمة العمل العربية وفي اجتماعات الجمعية العامة للمؤتمر.
قسم الموظفين والمحاسبة:
االعمال التي يقوم بها القسم:
عام  2016سجل  992معاملة ادارية احيلت من الديوان ،وارسل الى المالية 990
تصفية و  192طلب حجز.
 في المحاسبة واللوازم  :اهتم القسم باعداد الموازنة السنوية للوزارة ومناقشتها بعد موافقةالوزير 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.
وحيث ان العمل بالموازنة العامة طوال عام  2016استمر على القاعدة االثنتي عشرية
فقد انحصر االنفاق.
وقام القسم باعداد قوائم اللوازم المطلوبة وبالذات القرطاسية وسلمت القرطاسية وكافة
اللوازم تباعا للوحدات بناء على طلبات خطية.
المشاريع المستقبلية:
 استكمال مكننة الملف الشخصي للموظفين بعد ان تم مكننة بعض المعلومات االساسيةعن كل موظف.
 التعاون مع وحدة المعلوماتية في الوزارة لوضع برنامج الدارة المستودع حيث ينظمادخال القرطاسية واللوازم الى المستودع والكميات الناقصة وينبه من النواقص.
قسم العالقات الخارجية:
 - 2االنجازات:
بلغ عددد المراسد ت المسدجلة فدي سدجل قسدم الع قدات الخارجيدة مندذ بددء العدام 2016
حتى  31كانون االول منه  24وثيقة ،وتلك المدروسة والمتخدذ قدرارات بشدننها بلتدت  20وثيقدة
صادرة عن القسم المذكور اع ه.
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أ – التقارير والوثائق التي انجزها قسم العالقات الخارجية واهم الوثائق المدروسة:
 انجاز التقرير الجوابي بالمعلومات الى منظمة العمل الدولية بشنن تصديق لبندان علدىصدددكوم عمدددل دوليدددة ارقدددام-105-88-81-74-73-71-58-45-29-19-17-9-8 :
-176-174-170-159-148-147-142-139-138-136-133-127-120-115
182
 كتاب جوابي الى منظمة العمل الدولية بشنن رفع صكوم المنظمة (الدورات 100 – 99–  )101الى المجلس النيابي.
ب – مشااار ة رئاايم قساام العالقااات الخارجيااة فااي مااوعمرات ) وليااة وعربيااة واعاادا عقااارير
حول مشار تها:
-

تسمية رئيسة القسم كنقطة اتصال في اطار التنسيق مع بعثة االتحاد االوروبي لدى لبندان
في اطار مشروع المساعدة التقنية من اجل دعم الترويج للحوار االجتماعي في لبنان.
تسمية رئيسدة القسدم للمشداركة فدي اجتماعدات  TAIEXحدول (تعريدف االدارات العامدة
على اداة المساعدة التقنية االوروبية).
المشاركة في اجتماعات اللجان التوجيهية  -سبل العدي  -فدي وزارة الشدنون االجتماعيدة
كمنسددقة مددع وزارة الشددنون االجتماعيددة فددي اطددار ( L C R Pخطددة لبنددان ل سددتجابة
ل زمة )2016 –2015
تسددمية رئيسددة القسددم والمشدداركة الدائمددة ضددمن مهددام منسددق دائددم لمشددروع Torino
. ETF-process
المشاركة في ورشة عمل "تنفيذ اهداف التنمية المستدامة في الدول العربية  :تعزيز النمو
الشدامل والمسدتدام والعمدل ال ئدق" ILO Arab states & ESCWA-مدن  8الدى 10
كانون االول .2016
المشدداركة فددي ندددوة مددن  11/26الددى  2016/12/2فددي اطددار تعزيددز العمددل ال ئددق –
بيروت -منظمة العمل الدولية.
المشاركة ضمن فعاليات يوم المرأة العالمي في ) – (LAUبيروت.
حضور ومتابعة اجتماعدات اللجندة الفرعيدة مدا بدين لبندان واالتحداد االوروبدي بموضدوع
الهجرة والشنون االجتماعية.
المشددداركة فدددي حفدددل اطددد ق وتنفيدددذ خطدددة عمدددل االسدددتراتيجية الوطنيدددة للمدددرأة بتددداري
. 2016/7/28
المشاركة ضدمن فعاليدات المدنتمر الدذع انعقدد فدي تدونس مدن  18الدى  20تمدوز 2016
بشنن الحوكمة من اجل التوظيف .ETF –GEMM-
التكليددف بحضددور ندددوة فددي معهددد الحكمددة (جمعيددة انسددان) حددول العدداملين فددي الخدمددة
المنزلية في لبنان بتاري .2016/7/22

مكافحة عمل االطفال:
النشاطات واالنجازات في مجال مكافحة عمل االطفال عن العام  2016و مواضيع مختلفة :
 متابعة التنسيق والتعاون مع منظمة العمل الدولية في تنفيذ البرنامج الوطني للحماية والتنمية– عمل االطفال – دانيدا والممول من دول مانحة عدة وهي المفوضية االوروبية والدنمارك
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وايرلندا وهولندا والمملكة المتحة والجمهورية التشيكية تتخذ وزارة الخارجية الدنماركية قيادة
وادارة المبادرة اجمعها بالتنسيق والتعاون مع وزارة العمل وغيرها من الوزارات في لبنان .
يهد البرنامج الى مساعدة الدول المستضيفة على تقليص أثر النزوح القسري من سورا
السيما المجتمعات االكثر تأثرا على مستوى الحماية وعلى الصعيدين االجتماعي واالقتصادي
.
ينفذ هذا البرنامج وفق المعايير الدولية والوطنية وذلك في اطار خطة العمل الوطنية بشأن
القضاة على اسوأ اشكال عمل االطفال في لبنان بحلول العام  2016والتي تم اعالنها من قبل
رئيس الجمهورية السابق عام .2013
اطالق مشروع CLEARCountry Level Engagement and Assistance to Reduce Child Labour
)CLEAR PROJECT ( Lebanon
الهدف من هذا المشروع مساعدة لبنان للحد من عمل االطفال .
الممول من ادارة العمل االميركية  USDOLينفذ هذا البرنامج وفق المعايير الدولية والوطنية
وذلك في اطار خطة العمل الوطنية بشأن القضاة على اسوأ اشكال عمل االطفال في لبنان
بحلول العام. 2019تقوم منظمة العمل الدولية بادارة وتنفيذ هذا المشروع بالتنسيق مع وزارة
العمل .
اعتماد "خطة العمل الوطنية للقضاء على اسوأ اشكال عمل االطفال في لبنان بحلول عام " 2019التي اطلقت من القصر الجمهوري بتاري  7تشرين الثاني . 2013في اي مشروع
يعنى بمكافحة عمل االطفال في لبنان بحيث اصبحت وثيقة رسمية ومرجع اساسي في صوغ
برامج وخطط العمل للغاية اعالا.
المشاركة كخبيرة في اعداد دليل خاص بشأن االطفال العاملين في القطاع الزراعي بالتعاونمع منظمة الفاو ومنظمة العمل الدولية.
 تنظيم دورات تدريبية وورش عمل حول االطفال العاملين لبناة نظام مراقبة عمل االطفالوحقوق االطفال العاملين ...
-االولى من  1حتى  5نيسان  2016تنظيم ورشة عمل اقليمية بالتعاون مع منظمة العملالدولية وجمعية بيوند اسوسشيشن حول " دعم حقوق االطفال من خالل التعليم والفن واالعالم
التي عقدت في فندق الكومودور – الحمرا – بيروت .
الثانية في 8و9و 10آب  2016في فندق برنتانيا – برمانا وموضوعها "دورة تدريبية حولبناة نظام واحالة ورقابة عمل االطفال والمكرسة لرؤساة وحدات عمل االطفال لدى أطرا
االنتاج الثالثة باالضافة الى وزارات الداخلية الشؤون االجتماعية التربية والتعليم العالي
العدل الصحة و الزراعة ومنظمات االمم المتحدة المعنية وكذلك الجمعيات االهلية كجمعية
بيوند اسوسيشن وبيت الرجاة بالتعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية .
 التنسيق والتعاون مع بلدية الكحالة حيث قامت وحدة مكافحة عمل االطفال بتوزيع ثيابكمساعدة ومساهمة من وزارة العمل بمناسبة عيدي الميالد ورأس السنة في كانون االول
. 2016
 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 .جامعة بيروت العربية الجامعة اللبنانية المعهد العالي
للدكتوراا.
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تزويد الجمعيات االهلية ومنظمات االمم المتحدة بالمعلومات والوثائق المتعلقة بعمل االطفالونذكر منها اتحاد غوث االطفال واليونيس وجمعية بيوند اسوسيشن .
 المشاركة في اجتماعات وزارة الشؤون االجتماعية لمناقشة الخطط واالستراتيجات التيتتعلق بسبل العيش والحماية .
المشاركة في لقاةات اعالمية على وسائل االعالم المرئية والمسموعة ومن الوسائل االعالمية:تلفزيون لبنان راديو سوا مجلة الدايلي ستار من خالل برامج تعنى بالشؤون االجتماعية
والقاة الضوة على واقع عمل االطفال في لبنان....
تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة الوطنية لمكافحة عمل االطفال برئاسة مدير عام
وزارة العمل وتضم ممثلين عن منظمة اليونيس في لبنان ومنظمة العمل الدولية واتحاد
الفالحين اللبنانيين واالتحاد العمالي العام ورئيسة وحدة مكافحة عمل االطفال  .عقدت اللجنة
اجتماعات عدة حيث اسفرت اجتماعاتها عن اعداد دراسة عن وضع االطفال العاملين في قطاع
الزراعة (شروط الصحة والسالمة المهنية ) واختيرت الجامعة االميركية في بيروت – كلية
العلوم الصحية العداد الدراسة كما تقوم جمعية بيوند اسوسيشن بدعم هذا الدراسة ميدانيا .
تشكيل لجنة تعاون مشتركة للحد من عمل االطفال الخطر وحمايتهم بقرار من وزير
العمل رقم  1/253تاري  2016/7/25تضم ممثلين عن وزارة العمل ووزارة الداخلية
والبلديات ( المديرية العامة لالمن العام ) منظمة العمل الدولية وممثلين عن جمعية بيوند
ا سوسيشن مهام اللجنة مراجعة وتعديل النصوص ذات الصلة بما يتوافق مع معايير العمل
الدولية والقوانين الوطنية التي تحد من عمل االطفال الخطر وحمايتهم واعداد خطة عمل
مشتركة تترافق مع وضع آلية عمل تحدد دور كل جهة لتطبيقها  .عقدت هذا اللجنة اجتماعات
عدة في وزارة العمل برئاسة مدير عام وزارة العمل وحضور جميع اعضاة اللجنة لدراسة
الملحق رقم  10المرفق بمذكرة الخدمة رقم /99أع/م د الصادرة عن المديرية العامة لالمن
العام ونتج عن ذلك تعديل الملحق رقم  10ورفع سن استخدام االطفال في القطاع الزراعي الى
 16عاما واصدرت بيان عن المديرية المذكورة يحذر من استخدام عاملين في الزراعة دون
عمر  16عاما ً وانشأت وحدة لمكافحة عمل االطفال في دائرة حقوق االنسان في المديرية .
اطالق دليل استخدام المرسوم  8987تاري  2012/9/29الذي يتعلق بتحظير استخداماالحداث قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة في االعمال التي تشكل خطرا على صحتهم او سالمتهم
او سلوكهم االخالقي بتاري آذار  2016عبر مؤتمر صحفي عقدا وزير العمل لهذا الغاية .
دعم مشروع سبل العيش بالتعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية للتأكد من اتباع االسسوالمعايير الدولية والوطنية لالطفال العاملين مع االخذ بعين االعتبار ادوات التدريب والمحتوى
.
 تفعيل منير االطفال العاملين بالتنسيق والتعاون مع جمعية بيوند اسوسيشن ومنظمة العملالدولية
 عقد ورشة عمل اقليمية بالتنسيق والتعاون مع منظمة العمل الدولية في لبنان واالردن وجمعيةبيوند اسوسيشن حول دعم حقوق االطفال من خالل التعليم والفن واالعالم على مدى خمسة ايام
في بيروت وذلك برعاية وزير العمل ومشاركة رئيسة وحدة مكافحة عمل االطفال وممثلين عن
جمعيات اهلية ووزارات معنية
تطوير خطة العمل الوطنية لمكافحة اسوأ اشكال عمل االطفال في لبنان بحلول العام 2019بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية والمحلية بقيادة واشرا وزارة
العمل ومشاركة اللجنة الوطنية لمكافحة عمل االطفال حيث جرى تعديل الخطة وتطويرها بما
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يتوافق مع المعايير الدولية والوطنية وتوصيات اللجنة الوطنية المذكورة اعالا  .كما ت ّم اعداد
ملحق خاص لالطفال العاملين النازحين السوريين .
اعداد خطة عمل سنوية لوحدة مكافحة عمل االطفال في وزارة العمل بالتعاون مع منظمةالعمل الدولية وغيرها من المنظمات حيث نوقشت هذا الخطة في اجتماعات اللجنة الوطنية
لمكافحة عمل االطفال وهدفت الخطة الى توحيد المفاهيم ومسار برامج ومشاريع مكافحة عمل
االطفال وتوحيد الجهود مع كافة المنظمات الدولية والمحلية تحت رعاية ورقابة وزارة العمل
استنادا لالسس والمعايير الدولية والوطنية بهذا الشأن .
اعداد دليل حول" االطفال العاملين في القطاع الزراعي بالتعاون مع منظمة العمل الدوليةوبتنفيذ من الجامعة االميركية في بيروت _ كلية العلوم الصحية .
 تشكيل فريق عمل توجيهي لبناة نظام مراقبة عمل االطفال بقرار من وزير العمل رقم 1/401تاري  2016/12/16منبثق عن اللجنة الوطنية لمكافحة عمل االطفال ويضم ممثلين عن
وزارات العمل التربية والتعليم العالي العدل الداخلية العمل الشؤون االجتماعية
جمعية الصناعيين االتحاد العمالي العام وجمعيات اهلية (مركز بيت الرجاة جمعية بيوند
اسوسيشن) .مهام الفريق بناة نظام مراقبة احالة ومتابعة عمل االطفال ووضع ادوات المراقبة
ونظام االحالة وتنظيم فرق المراقبة وتدريب المراقبين والمتابعين للحاالت وبناة قدراتهم
واختيار تصميم المراقبة في منطقتي جبل لبنان وضواحي بيروت يعمل هذا الفريق تحت
اشرا وادارة وزارة العمل.
انشاة مراكز متخصصة تحت اشرا وزارة العمل لمساعدة االطفال العاملين في مناطقالبقاع( سعدنايل زحلة ) والشمال ( باب التبانة ) وضواحي بيروت ( االوزاعي ) بالتعاون
وتنفيذ جمعية بيوند اسوسيشن وبدعم من منظمة الليونز النروجية وجمعية انقاذ الطفل .
تدريب مفتشي العمل في وزارة العمل حول المرسوم  8987الذي يتعلق بتحظير استخداماالحداث قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة في االعمال التي تشكل خطرا على صحتهم او سالمتهم
او سلوكهم االخالقي ودليل استخدام المرسوم المذكور بالتعاون والتنسيق مع منظمة العمل
الدولية .
 عقد اجتماع للدول المانحة لتمويل خطة العمل الوطنية وروابطها اي الملحق عن االطفالالنازحين السوريين بقيادة معالي وزير العمل وذلك بدعم من منظمة العمل الدولية المكتب
االقليمي في بيروت .
مؤتمرات وورش عمل خارجية :
المشاركة كممثلة للحكومة اللبنانية ( وزارة العمل ) في ورشة عمل اقليمية بشأن اعداد خططواستراتيجيات اقليمية حول االطفال االعاملين النازحين السوريين في عمان المملكة االردنية
الهاش مية بدعوة من منظمة اليونسي ومكتب االمم المتحدة لشؤون الالجئين التي عقدت
بتاري  11-10تشرين الثاني .2016
المشاركة كممثلة للحكومة اللبنانية في الجولة الدراسية حول " وضع االطفال العاملين فيالشوارع صعوبات وتحديات " والتي عقدت في مصر – القاهرة خالل الفترة من  7الى 11
كانون االول بالتنسيق والتعاون مع منظمة العمل الدولية .
دائرة المشاريع والبرامج0:
أ -إن رئددديس دائدددرة المشددداريع والبدددرامج مكلددد بموجدددب القدددرار رقدددم  1/188تددداري
 2007/7/11بمهام رئيس لجنة الشراء في وزارة العمل وقد قامت هذا اللجندة خدالل
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العدددام  2015بدراسدددة وإقدددرار33معاملةةةة تتعلدددق بشدددراة مدددواد وتجهيدددزات وخددددمات
للوزارة.
ب -إن رئيس دائرة المشاريع والبرامج مكل بمهام رئةيس اللجنةة الفنيةة المؤلفدة بموجدب
القرار  1/232تاري  .2006/10/19مهمة هذا اللجنة هدي دراسدة المواصدفات الفنيدة
للقرطاسدددية والتجهيدددزات المكتبيدددة مدددن أثددداث ومفروشدددات وآالت طابعدددة وكمبيدددوترات
والطددرش والدددهان وكددل مددا يتعلددق بحاجددة الددوزارة ويجددري تلزيمدده بواسددطة اسددتدراج
العروض.
وقد قامت اللجنة الفنية خالل العام  2012بــإعداد تقارير فنية والمسداهمة بإعدداد دفداتر
الشروط الخاصة حول مواصفات تتعلق بـ :
 .1اعداد دفتر شروط فني العمال الدهان في داخل مبنى الوزارة.
 .2إستدراج عروض لتلزيم شراة قرطاسية لزوم الوزارة.
 .3استدراجي عروض لتلزيم شراة تجهيزات معلوماتية..
 .4استدراج عروض لتلزيم شراة مولد كهربائي بقوة KVA 30
 .5اعداد دفتر شروط فني لتحديد المواصفات الفنية للمكيفات.
 .6اعداد دفتر شروط فني لتحديد المواصفات الفنية للمطبوعات.
 .7اعداد دفتر شروط فني لتحديد المواصفات الفنية للمفروشات.
ج – ان رئيس دائرة المشاريع والبرامج مكل بمهام رئيس اللجنة المؤلفة بموجب المذكرة
رقم  1/65تداري  2016/10/10لتجهيدز المبندى الجديدد لددائرة العمدل فدي جبدل
لبنددان الشددمالي (جونيددة) لجهددة متابعددة كددل مددا يتعلددق بالمفروشددات وتجهيددزات
المعلوماتية والمكيفات والكهرباة وانتقال الددائرة .وقدد تمدت عمليدة االنتقدال وتدم
افتتاح المركز الجديد للدائرة.
ج – شارك رئيس الدائرة خالل العام  2016كعضو في لجنة المناقصات المؤلفة في ادارة
المناقصات وذلك خالل االسبوع الممتد من  8وحتى  12آب .2016
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ثانيا – مصلحة العمل والعالقات المهنية
خالل العام  2016قامت مصلحة العمل والعالقات المهنية بانجاز مئات الملفات
والمعامالت 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:
 انتخابات نقابات واتحادات طلب تأسيس نقابات واتحادات شكاوى بحق مكاتب استقدام عامالت شكاوى جماعية بحق شركات تشاور النهاة عقود -شكاوى نقابية

 انظمة داخلية لمؤسسات وشركات 906
 انظمة داخلية لنقابات1000
 معامالت ادارية8
 عقود عمل جماعية5
 وساطات17
 دراسة طلب جمعية510
 -معامالت ادارية متفرقة

161
12
64
24
67
10

أ – دائرة تفتيش العمل والوقاية والسالمة :معامالت قلمية 1999
134
42
34
1956
12

 محضر ضبط دوام عمل تحقيق بموافقات مبدئية انذارات -الغاة مكتب استقدام

23

 تصديق دوام عمل -تحقيق باجازات عمل

42

64
13

 -شكاوى على مكاتب استقدام خدم

 تحقيق باعادة نظر -اعمال تفتيش

161

ب – دائرة العالقات المهنية والنقابات :معامالت قلمية 486
 انتخابات نقابية طلبات تأسيس نقابة -انظمة داخلية لنقابات

انظمة داخلية مصدقة لشركات
عقود عمل جماعية
شكاوى واعتراضات نقابية
ابداة رأي قانوني

161
12
6

90
8
10
11

ج – دائرة التحقيق وقضايا العمل:
 شكاوى فردية 496 حل حبي  - 129شكاوى قيد التحقيق 73149
 عدم المراجعة -شكاوى تعذر حلها 101
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 -دعاوى مجلس عمل تحكيمي

 شكاوى جماعية -ملفات تشاور

39

38
44

ثالثا  -مصلحة القوى العاملة
اوال :في مجال العمالة االجنبية:
 – 1تابعت مصلحة القوى العاملة خالل العام  2016مكننة المعامالت التي تردها حيث تم
تسجيل ( )11379طلب سحب شهادة ايداع و ( )11003طلب 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 ( )1177عقد عمل.
 – 2بل عدد المعامالت المسجلة في قلم المصلحة ( )327معاملة.
 – 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.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.
ثالثا :في مجال االستخدام:
 – 1تم خالل العام  2016تسجيل ( )200شركة ومؤسسة لدى دائرة االستخدام.
 – 2اعطاة افادات بتسجيل الشركات والمؤسسات (.)440
 – 3تجديد ملفات تسجيل شركات ومؤسسات (.)350
 – 4بطاقة مندوب مكتب (.)32
 –5طلب الغاة ترخيص مكتب استقدام عامالت في الخدمة المنزلية (.)12
 – 6ترخيص مكتب (.)4
 – 7تعديل اسم مكتب (.)70
 – 8الغاة مكتب (.)12
21

رابعا :دائرة رعاية شؤون العمال السوريين:
-

المعامالت المنجزة من قبل الدائرة خالل العام  2016نفصلها كاالتي:
اجازات عمل اول مرة  206اجازة
تجديد اجازات  1361اجازة.
تغيير صفة .22
طلب اعادة نظر .619

خامسا :دائرة مراقبة عمل االجانب:
  778موافقة مبدئية تتعلق باستقدام واستخدام اجراة اجانب.  15064معاملة موافقة مسبقة.  10953معاملة اجازة عمل اول مرة.  29530معاملة تجديد اجازة عمل.  329افادة قيود اجازة عمل.  112طلبات تغيير صفة.  3794طلبات استرداد شهادة ايداع. 360 -طلب اعادة نظر
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رابعا – الدوائر االقليميــة
 -1دائرة العمل في محافظة الشمال
اهم انجازات الدائرة خالل العام  2016كما يلي:

 شكاوى وتحقيق :119
18
86
155

 شكاوى ودعاوى عمل انتخابات نقابية تحقيق في اجازات عمل -تحقيق في موافقات مبدئية

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

1757
6057
10554
1120
6057

23
23
3
1
11
43
3
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 -2دائرة العمل في الجنوب

 تفتيش وتحقيق :-

مؤسسات مفتشة 435
48
انذارات
57
شكاوى عمالية
تسجيل مؤسسات 7
14
انتخابات نقابية
10
محضر ضبط
رخص محركات 3
تحقيق في اجازات عمل ومبدئيات
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 عمل االجانـــب : استرداد شهادة ايداع اجازة عمل اول مرة تجديد اجازات عمل براةة ذمة ( تسوية ) موافقات مسبقة -موافقات مبدئية

2099
7117
10842
1573
9915
465
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 - 3دائرة العمل في محافظة النبطية
 معامالت قلمية223 : تفتيش وتحقيق : تفتيش دوري تفتيش طارىة شكاوى عمالية انتخابات نقابيةتصديق عقد عمل

625
6
8
8
39

 عمل االجانب :-

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

3700
4575
718
1181
5463
376
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 - 4دائرة العمل في محافظة البقاع
 اعمال قلمية415 : تفتيش وتحقيق : مؤسسات مفتشة رخص محركات دوام عمل انذارات تسجيل مؤسسات شكاوى عمل ودعاوى عمل تصرير عن مستخدمين -طلبات تشاور

210
12
62
16
60
232
2

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

3755
5266
5136
1085
888
200
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 - 5دائرة العمل في محافظة جبل لبنان الجنوبي
 اعمال قلمية955 : تفتيش وتحقيق :371
15
9
1
685
93
185

 شكاوى عمالية دعاوى عمل دوام عمل رخص محركات انذارات محاضر ضبط -اوامر مهمة للمفتشين

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

25914
36113
33763
12549
1658
1462
181
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 –6دائرة العمل في جبل لبنان الشمالي

معامالت ادارية5315 :
 تفتيش وتحقيق: -شكاوى عمالية

540

 عمل االجانب:-

اجازة عمل اول مرة
تجديد اجازة عمل
موافقات مسبقة
سحب شهادة ايداع
براةة ذمة
موافقات مبدئية

22806
58212
29693
6500
4254
2720
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 – 7دائرة العمل في محافظة بعلبك – الهرمل
معامالت قلمية323 :
 تفتيش العمل: شكاوى تصرير عن مؤسسات انتخابات نقابية مؤسسات مفتشة انذارات تصرير عن عمال -تصديق دوام عمل

11
3
20
23
2
8
1

 عمل االجانب: اجازة عمل اول مرة تجديد اجازة عمل موافقات مسبقة براةة ذمة موافقات مبدئية -استرداد شهادة ايداع

2207
2140
3227
439
105
524

29

 – 8دائرة العمل في محافظة عكار
 معامالت قلمية130 : تفتيش وتحقيق: -تحقيق في اجازة عمل

2

 عمل االجانب: -اجازة عمل اول مرة

286

 -تجديد اجازة عمل

276

 -استرداد شهادة ايداع

59

 -براةة ذمة

41

 -موافقة مبدئية
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 -موافقة مسبقة

442
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مجموع ما انجزته الوزارة خالل العام  2016على صعيد
التفتيش والتحقيق في قضايا العمل والنقابات واجازات العمل
 -1تفتيش ونقابات:
 تفتيش دوري وطارىة تحقيق في اجازات عمل انذارات -محاضر ضبط

1662
150
2764
280

 رخص محركات انتخابات نقابية طلب تأسيس نقابات -انظمة داخلية

5
161
12
96

 -2تحقيق في قضايا العمل :
1662
24
54
64

 تحقيق في شكاوى عمالية فردية تحقيق في نزاعات عمل جماعية تحقيق في دعاوى عمل تحقيق في شكاوى على مكاتباستقدام عامالت في الخدمة المنزلية
1177
 -تصديق عقود عمل

 تشاور النهاة عقود شكاوى نقابية عقود عمل جماعية وساطات -دراسة طلب جمعية

67
10
8
5
17

 -3اجازات عمل :
 في العام  )60814( 2015اول مرة في العام  )148860( 2015تجديد -في العام  )209674( 2015اجازة عمل

 تم انجاز ( )77205اجازة عمل اول مرة. تم انجاز ( )155125تجديد اجازة عمل. المجموع ( )232330اجازة عمل. براةة ذمة (.)11003 سحب شهادة ايداع (.)11379 -موافقة مسبقة (.)105386

 -4التدريب المهني واالستخدام :
 تسجيل ( )200مؤسسة وشركة في دائرة االستخدام. افادات تسجيل الشركات والمؤسسات (.)440 تجديد ملفات تسجيل شركات ومؤسسات (.)350 الغاة ترخيص مكاتب استقدام عامالت في الخدمة المنزلية (.)12 بطاقة مندوب مكتب (.)32 اشرا دائرة التدريب المهني على دورات تدريبية لالحداث في سجن روميه. -اشرا دائرة التدريب المهني على المركز الوطني للتدريب المهني في الدكوانة.
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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 تاري 0 1946/9/23
المرسوم التنظيمي رقم  8352تاري  ( 1961/12/30تنظيم وزارة العمل)0
المرسدددوم رقدددم  2894تددداري  ( 1959/11/16تحديدددد شدددروط بعدددض احكدددام ا لمرسدددوم
االشتراعي رقم  111تاري 0)1959/6/12
المرسوم االشتراعي رقم  112تاري  ( 1959/6/12نظام الموظفين) 0
المرسوم االشتراعي رقم  136تاري  ( 1983/9/16طوارئ العمل)0
مرسوم  17386تاري  ( 1964/9/2قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم) 0
المرسدددوم االشدددتراعي رقدددم  29تددداري  ( 1943/5/12تنظددديم معددددالت االجدددور واحدددداث
تعويض عن التكالي العائلية للعملة ) 0
مرسوم رقم  17561تاري  ( 1964/9/18تنظيم عمل االجانب ) 0
قددانون رقددم  107تدداري  ( 1999/7/23اصددول اسددتيفاة بدددل اجددازتي العمددل واالقامددة مددن
االجانب)0
مرسوم رقم  7993تاري  ( 1952/4/3تنظيم النقابات )0
مرسددوم رقددم  18071تدداري  ( 1957/12/12اصددول صددر االعانددات للنقابددات العماليددة
والى اتحاداتها)0
مرسوم رقم  3273تاري  ( 2000/6/6تفتيش العمل)0

اضددافة الددى عشددرات المراسدديم والقددرارات المتعلقددة بمختل د
والتفتيش والنقابات واالجانب وغيرها ال مجال لذكرها0
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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 السورييند – دائرة المشاريع والبرامج
لم تلحظ برامج ومشاريع بسبب التقيد بمبدأ ترشيد االنفاق في مشروع الموازنة
التي تتص بالتشغيلية.
 -دائرة المعلوماتية

هـ  -الوحدات االقليمية في كل من محافظات الجنوب  ،النبطية  ،البقاع
الشمال وجبل لبنان الجنوبي  ،جبل لبنان الشمالي ،بعلبك والهرمل  ،وعكار 0
ترتبط الوحددات االداريدة داخدل الدوزارة وفقدا لمبددأ التسلسدل االداري الدذي ندص عليده
المرسوم االشتراعي رقم  111تاري  ( 1959/6/12تنظيم االدارات العامة ) ال سيما المدادة
 19منه  0اضافة الى المرسوم رقـم  8352تاري  ( 1961/12/30تنظيم وزارة العمل ) الذي
يحدد مهام وحدات الوزارة 0
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