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 ملخص تنفيذي 
 
 

 :  ت الجوهرية التي تواجه االدارةالتحديا - 1

 

 كتبة(. –الفئة الرابعة )محررين المراكز الشاغرة في مالك الوزارة من  استكمال -

متابعة اعمال المكننة لتشمل جميع الددوائر واالقسدام وخاصدة مدا يتعلدق بالنقابدات واعمدال  -
 التفتيش واالستخدام واعمال التحقيق.

 ومالك وزارة العمل.متابعة مشروع قانون تعديل هيكلية  -

 موازنة وزارة العمل التي ال تفي باالحتياجات الضرورية المطلوبة منها. -

 تأمين المبنى الالئق والمالئم الستيعاب جميع موظفي وزارة العمل. -

 
 :االنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها – 0

 

ت رغددم التحددديات والصددعوبات التددي واجهددت حركددة العمددل فددي مبنددى الددوزارة  اسددتطاع
وحداتها انجاز المعامالت المطلوبة منها وخاصة ما يتعلق بانجاز عشدرات االال  مدن اجدازات 

انتخابددات النقابددات  مئددات طلبدداتالعمددل والموافقددات المسددبقة وبددراةات الذمددة  واالشددرا  علددى 
الشدركات والمؤسسدات فدي الددوائر  انظمة مئداتواالتحادات العمالية والصحاب العمل وتسجيل 

وتصديق انظمة داخلية لنقابات وشركات العمالية  وىالشكاوى والدعا منوانجاز المئات المعنية 
 وغيرها من المعامالت التي سنفصلها الحقا. ومؤسسات
 

 :اهم هذه االنجازات – 3
 

 اجازة عمل الجانب من مختل  الجنسيات. أل     انجاز ما يزيد عن -
 حل مئات الشكاوى العمالية الفردية والجماعية. -
اعددداد مشدداريع القددوانين والمراسدديم والقددرارات المتعلقددة بشددؤون االجانددب والنقابددات وعمددل  -

 االطفال والمعوقين والضمان االجتماعي والمؤسسة الوطنية لالستخدام.
 مجالس النقابات واالتحادات العمالية واصحاب العمل. اتابخاالشرا  على انت -
 رة االستخدام والدوائر االقليمية.الشركات والمؤسسات في دائ مئاتتسجيل  -
 تنفيذ برامج دورية لتفتيش العمل في مختل  المناطق اللبنانية.وضع و -
 

 
 :رؤية مستقبلية – 4

 
تأمين المبنى الالئق والمالئم الستيعاب جميع موظفي وزارة العمل وتسهيل تعامل  -

 .ت ذات الصلةبتعميم المكننة الشاملة وربط وحدات الوزارة بالجها المواطنين معها

 مكننة جميع وحدات وزارة  العمل. -

 تعزيز تفتيش العمل. -

 .الحالي والمستقبلي وزارة العمل بما يتالةم مع حجمها ودورها اعادة تنظيم  -
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 رسالــة االدارة
  
 :  رسالة االدارة الى المواطن اللبناني -

 :ايها المواطن  
 ت ممكن وبالكلفة المفروضة قانونا.االدارة وجدت لخدمتك وانجاز معامالتك في اقل وق 
التدزم بالقدانون وتقددم مدن موظفيهدا بطلباتددك  وال تكدن اسديرا لشدهوة موظد  او مداخلددة  
 وسيط.
 بالقانون  ستجد نفسك امام موظ  الئق الحديث برية التصر   طويل البال. قيدت 
اك قد تعترضك تصرفات موظد  شداذ عدن االخدالق والقدانون  فدال تخضدع  تقددم بشدكو 

 امام المرجع المختص وبكل ثبات  وقوة وسترى تجاوبا سريعا مع شكواك.
حال كان مسيئا لك  انت الرقيب االول واالهم على عمل الموظ   فال تكن شريكا له في 

وال مشجعا لعاداته السيئة في حال اساة التصر  معك  وال مستسلما لسلطته في حال كان شداذا 
 وتجاوز حد السلطة.

تخ   جاهر بالفاسددين والمفسددين  سداهم فدي تصدحير مسديرة ادارتدك  فهدي  اشتك وال 
 مرآة دولة  القانون والعدالة.

 
 :  االستراتيجية لالدارةاالوليات  -

 

 .تبسيط اجراةات العمل واختصار مسالك سير المعامالت على قاعدة الالمركزية في التقرير -
 .حاب عملتحقيق العمل الثالثي االطرا  / حكومة / عمال / اص -
 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. -
 
 وااللكتروني. واطنين بواسطة التواصل البريديانجاز المعامالت للم -
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 الجزء الثانــي
 االنجازات المؤسسية 

 
 

 :  االهداف الرئيسية واالوليات االستراتيجية الراهنة -1

 
 اعداد مشروع قانون العمل بما يتناسب مع االتفاقيات العربية والدولية. -
بمدا يتعلدق بالعمدال االجاندب وخاصدة مدا يتعلدق  اعداد مشاريع المراسيم والقرارات المناسدبة -

 ومتابعة اوضاعهن. بالعامالت في الخدمة المنزلية

 متابعة قضايا العمال وحل الشكاوى الفردية والجماعية المسجلة في دوائر الوزارة. -

 قين.ومتابعة تطبيق القوانين المتعلقة بالمع -

 التلبية السريعة لخدمات المواطنين. -

 وضع الموظ  ماديا ومعنويا.العمل على تعزيز  -

 متابعة  تطبيق القوانين المتعلقة باستخدام االحداث. -

 
 :  الضغوطات االجتماعية واالقتصادية التي تواجه االدارة -2

 
 تفشي البطالة والركود االقتصادي. -
 االرتفاع المتصاعد لمستوى المعيشة. -

ة فدي وقدت تعداني وحدداتها مدن كثافة المعامالت وال سيما االدارية منهدا التدي تعالجهدا االدار -
 .شغور حاد في مختل  الوظائ 

 % من مالك الوزارة.52 بنسبةالفئتين الرابعة والخامسة  وظائ  الشغور الحاد في -

 ن الى دوائر الوزارة.وكثافة الشكاوى العمالية التي يتقدم بها العمال والمستخدم -

 ة.مالظتعرض االدارة في بعض االحيان الى حمالت اعالمية  -

في وقت تزداد فيه نسدبة الرسدوم  موازنة الوزارة امام تزايد االعباة والمتطلبات صغر حجم -
 .المستوفاة من قبل وحداتها

 
 المتغيرات الداخلية والخارجية لالدارة :  -3
  يرات الداخلية : المتغ –أ      
 وزارة.في الاكتمال مكننة اجازات العمل في جميع الدوائر المعنية  -
يد من المراسيم والقرارات والمذكرات التي تنظم العمل فدي الدوزارة ممدا احددث صدور العد -

 تطورات ايجابية على صعيد العمل.
اعطاة الخيار للمواطن بانجاز معامالته عن  خالل تقدديم الطلدب الدى وزارة العمدل او عبدر  -

 (.OMT –البريد )ليبان بوست 

   
 :  المتغيرات الخارجية –ب  
 
االلكتروني التابع للوزارة بآخر القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بأعمال تعزيز الموقع  -

 الوزارة.

مختل  االدارات الرسمية والمؤسسات العامة والقطاع االهلي   التنسيق الدائم والمستمر مع  -
 .المديرية العامة لالمن العام بما يتعلق بعمل االجانب في لبنانوال سيما 
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ليددد للمسدتمر مددع المنظمدات الدوليددة واالقليميدة وسددفارات  الددول المصدددرة التنسديق الدددائم وا -
 العاملة االجنبية الى لبنان.

 
 الخدمات التي تتوجه االدارة لمعالجتها :  -4

 
واصدددار القددرارات المتعلقددة بعمددل االجانددب والنقابددات اعددداد مشدداريع القددوانين والمراسدديم  -

 م وقضايا التحقيق المتعلقة بالشكاوى العمالية.وتفتيش العمل والوقاية والسالمة واالستخدا

 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  -
 راةات الوقاية والسالمة والصحة المهنية.ومدى تقيدها باج

 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. -

ة الداخلية للمؤسسات والشركات الخاصة بما يتوافق مع قانون العمل دراسة وتصديق االنظم -
 اللبناني.

العمدل وتصدديق  ونقابدات اصدحاباصدار قرارات الترخيص للنقابدات واالتحدادات العماليدة  -
 بها.المتعلقة انظمتها الداخلية واالشرا  على انتخاباتها والبت بالشكاوى والطعون 

 
 :  ؤسسات االخرىعالقة االدارة باالدارات والم -5
 

الجتمدداعي هددي عالقددة وصدداية   مددع بعددض لددوزارة بالصددندوق الددوطني للضددمان اعالقددة ا -
  2التنسيق في مجال التفتيش وتبادل المعلومات 

عالقة الوزارة بالمؤسسة الوطنية لالستخدام ايضا عالقدة وصداية كمدا يدتم تبدادل المعلومدات  -
  2بخصوص دراسات سوق العمل والبطالة واالستخدام

كدون مددير عدام    جمعية ذات منفعدة عامدة عالقة الوزارة بالمركز الوطني للتدريب المهني -
 ادارة المركز. مجلس وزارة العمل هو رئيس

وزارة بتأسدديس النقابددات هددذا الدد اسددتطالع رأي  بشددأنعالقددة الددوزارة مددع وزارة الداخليددة  -
عبدر  العمدل شدكاوى علقدة بليد  الصدحاب  العالقدة المتارسدال كتدب التب عبدرو  واالتحدادات 
  2مخافر الدرك 

  2تتمحور حول العمالة االجنبية في لبنان  بالمديرية العامة لالمن العام عالقة الوزارة  -
وعبددر  لصدحي الممثلددة فيده وزارة العمدل اعالقدة الدوزارة مدع وزارة الصددحة عبدر المجلدس  -

  بعض اللجان المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية.
ة مع وزارة الشؤون االجتماعية عبر لجندة شدؤون المعدوقين والتنسديق بقضدايا عالقة الوزار -

  2 وبعض اللجان االخرى مكافحة عمل االطفال
فرة المتعلقددة االمتددواالحصدداة المركددزي عبددر ارسددال االحصدداةات  بددادارةعالقددة الددوزارة  -

 .وسوق العمل اللبناني باالجانب
وبراةة رسوم اجازات العمل والموافقات المسبقة عالقة الوزارة بوزارة المالية التي تستوفي  -

 الذمة من خالل صندوق المالية الموجود في مبنى الوزارة.

بانشددائها  صواالتحددادات العماليددة واصددحاب العمددل عبددر التددرخيعالقددة الددوزارة بالنقابددات  -
  واالشرا  على انتخاباتها والمصادقة على انظمتها الداخلية.

 تقيددهاالخاصدة عبدر تفتيشدها للتأكدد مدن مددى كات والمؤسسدات عالقة الوزارة بجميدع الشدر -
 وزارة العمل  الىظمة والقوانين وتصديق انظمتها الداخلية والتصرير عن اجرائها باالن
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عالقة الوزارة بالمنظمات الدولية واالقليمية: منظمة العمدل الدوليدة  منظمدة العمدل العربيدة   -
 .وغيرها ونيسكو  الياليونيسي   منظمة الصحة العالمية

عالقة الوزارة بسفارات وقنصليات الدول االجنبية التدي لهدا رعايدا مدن العدامالت والعداملين  -
 في لبنان.

  عالقة الوزارة بمنظمات القطاع االهلي على  اختال  نشاطاتها. -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 

 

 االنجاز المتوقــع
 
 
 :  مباشرة على الجمهورالنتائج والمحصالت التي اثرت  -1
 
 دراسة تسهيل المعامالت االدارية. – 1

 استكمال عملية المكننة. – 2
 دراسة اختصار التواقيع. –3
 شكاوى وانشاة الخط الهاتفي الساخنالتفعيل مكتب  – 4
 مراجعة ودراسة وتعديل قانون العمل. –5
 سرعة البت بقضايا العمال وطلبات اصحاب العالقة. – 6
 فاض وتقلص االعمال المخالفة للقوانين واالنظمة السارية المفعول.انخ – 7
 تقيد الموظفين في الواجبات الوظيفية واخالقيات الوظيفة. – 8
استصدار النصوص العائدة لمنافع وتقديمات مالية للعمال والمستخدمين )المنر المدرسية   – 9

 تعويض الحضور(.
  

 

   اداء االدارة :  -2
 
  2ام الرسمي االلتزام بالدو -
  2تعزيز واحترام التسلسل االداري  -
  2 ظيفيةتمسك الموظفين باالخالق الو -
  2ادراك الموظ  لواجباته الوظيفية  -
  2االنطباع الجيد عن االدارة لدى المواطن  -
  2انجاز المعامالت المطلوبة ضمن المهل القانونية  -
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   االنجاز المحقــق
 

  ئيسية :االنجازات الر -1
على الوحدات المختلفدة فدي الدوزارة كمدا  2215تتوزع االنجازات الرئيسية خالل العام 

 يلي : 
 
 

 الديـــوان   –اوال 
 

بناة على المهام التي يتوالها ديدوان وزارة العمدل مدن اعمدال تحريريدة وقلميدة وغيرهدا 
سجلة في قلم الدديوان مدن فان المعامالت الم 8352/64حددتها المادة الخامسة من المرسوم رقم 
 ةالقيدددود الخاصددد التبدددين سدددجتكدددذلك    ةلدددمعام 2839صدددادر ووارد قدددد بلغدددت مدددا مجموعددده 

 ما يلي : كبالقرارات والمذكرات والتعاميم واالتفاقيات 
 
  2  الوزيرقرارا صادرا عن معالي  231 -
  .عن المدير العام ةصادر تقرارا 523 -
  2 دير العاموالم الوزيرمعالي عن  ةمذكرة صادر 62 -
 مع المتعاقدين في الوزارة.اتفاقا  62 -

 تعميم. 2 -

 
راسددالت دوليددة  وعربيددة   اداريددة المعددامالت المسددجلة فددي قلددم الددديوان تشددتمل علددى م

وهنداك   امدن عدام ومجلدس شدورى الدولدة   ومؤسسات عامدة   اجهدزة رقابيدة   مالية   نقابيةو
اتفاقيددات ثنائيددة نظيميددة ومشدداريع قددوانين  واليددة وتمراسددالت ومعددامالت تشددتمل علددى مراسدديم م

  2ومشاريع لجان
 

المشدار اليهدا اعدالا فدان ومن حيث مواضيع القرارات والمذكرات والتعاميم واالتفاقيات 
 على سبيل المثال ال الحصر:  تناولتهاالمواضيع التي  ابرز

 
  2المشاركة في ندوات اقليمية وعربية ودولية ومؤتمرات  -
 2ل االجانب وشروط استقدام الخادمات ضبط وتنظيم عم -
  2 عمالية واصحاب عملانشاة نقابات واتحادات  -
  2الغاة اجازات عمل وتنظيم وانشاة مكاتب استقدام خادمات  -
  2االجانب عمل مذكرات وقرارات خاصة بتنظيم  -
 2عروض ال اتقرارات تتعلق باستدراج -
   2اعادة توزيع بعض الموظفين  من الفئة الرابعة  -
  2عطاة مساهمات مالية لمنظمتي العمل العربية والدولية ا -
  2تكلي  موظفين واجراة ومتعاقدين باعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي  -
  2العمل العربي  مؤتمرالوفد اللبناني الى  تشكيل قرار  -
  2 ودورات مجلس ادارة المنظمة العمل الدولي مؤتمرالى  تشكيل الوفد اللبنانيقرار  -
 2لصندوق الوطني للضمان االجتماعيالمصادقة على قرارات مجلس ادارة ا -
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 اهم مشاريع القوانين على سبيل المثال ال الحصر فهي :  

 
المتعلددق  5/1/1989تدداري   89/1مشددروع قددانون تعددديل المددادة االولددى مددن القددانون رقددم  -

 .بضمان سائقي السيارات العمومية الذين يقودون سياراتهم بانفسهم
 ابداة الرأي باقتراح قانون يرمي الى انشاة برنامج ازالة الفقر والعوز المدقع في لبنان. -

( لعدام 5مشروع قدانون يرمدي الدى االجدازة للحكومدة االنضدمام الدى االتفاقيدة العربيدة رقدم ) -
بشأن  المفاوضة  1979( لعام 11بشأن  المرأة العاملة  واتفاقية العمل العربية رقم ) 1976
 عية.الجما

 مشروع قانون يرمي الى اعادة تنظيم وزارة العمل. -

لتقاعدية لموظفي مؤسسة  ي الى  تحديد احتساب المحسومات اابداة الرأي باقتراح قانون يرم -
 المحفوظات الوطنية.

ابددداة الددرأي بدداقتراح قددانون يرمددي الددى افددادة المضددمونين المتقاعدددين مددن تقددديمات  العنايددة   -
ض واالمومة في فرع ضمان المرض واالمومة في الصندوق الوطني الطبية في حالتي المر
 للضمان االجتماعي.

 ابداة الرأي باقتراح قانون يرمي  الى انشاة البطاقة الخضراة. -

ابداة الدرأي بداقتراح قدانون يتعلدق بانشداة نظدام التغطيدة الصدحية الشداملة )مشدروع البطاقدة  -
 الصحية(.

 التقاعد والحماية االجتماعية.ابداة الرأي باقتراح قانون نظام   -

 
 :اهم المراسيم ومشاريع المراسيم على سبيل المثال ال الحصر

 

)قبول هبة  مقدمة من منظمة العمدل الدوليدة لصدالر  8/1/2215تاري   1394مرسوم رقم  -
 وزارة العمل(.

مشروع  مرسوم يرمي الى اعطاة تعويض نقل شهري مقطوع للموظفين فدي وزارة العمدل  -
 ين بالتفتيش على المؤسسات  الخاضعة الحكام قانون العمل.المولج

 مشروع مرسوم بقبول هبة  مقدمة من قبل رابطة كاريتاس لبنان. -

 مشروع مرسوم اعطاة منر التعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال. -

)تعيددين الحددد   25/1/2215تدداري   7426مشددروع مرسددوم يرمددي الددى تعددديل الرسددوم رقددم  -
مي الجور  المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل  ونسبة غالة المعيشة االدنى الرس

 وكيفية تطبيقها(.

تداري   4221ابداة الدراي بمشدروع مرسدوم يرمدي الدى تعدديل بعدض احكدام المرسدوم رقدم  -
وتحديدد  21/9/1972تداري   15598المتعلق بتعديل احكام المرسدوم رقدم  18/12/2222

 استثمار المؤسسات السياحية(.الشروط العامة النشاة و

)تعديل مقدار  مساهمة الصندوق الوطني  26/3/2215تاري   1699صدور المرسوم رقم  -
للضددمان االجتمدداعي فددي تكددالي   االدويددة  المخصصددة لمعالجددة امددراض التصددلب اللددويحي 

 والتلي  والضغط الرئيين(.

م بصددورة مؤقتددة )اعطدداة مددنر التعلددي 27/5/2215تدداري   2268صدددور المرسددوم رقددم  -
 (.2215 – 2214للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 

 مشروع مرسوم تعيين اعضاة في مجلس العمل التحكيمية في المحافظات. -

المتعلق بتحديدد  5/9/1998تاري   13222مشروع مرسوم يرمي الى تعديل المرسوم رقم  -
 خالفات  العمل  الجماعية. التعويض الشهري لرئيس واعضاة اللجنة التحكيمية الناظرة في
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 32/1/2214تداري   11822مدن المرسدوم رقدم  62مشروع مرسوم يتعلدق بتعدديل المدادة  -
 المتعلق بتنظيم الوقاية والسالمة المهنية في كافة المؤسسات الخاضعة لقانون  العمل.

 
 :كما يلي 0215اهم القرارات الصادرة عن وزير العمل خالل العام 

 
قرار يتعلق بتحمل اصحاب العمل الذين )  12/1/2215اري  ت 1/1القرار رقم  -

يستخدمون عماال اجانب كافة النفقات 
المتوجبة عليهم لجهة رسوم اجازة العمل  عقد 
العمل  بوليصة التأمين  الفحوصات المخبرية 
وكذلك االشتراكات المتوجبة للضمان 

 (.االجتماعي
تاري   33/1غاة القرار رقم باليتعلق ) 22/1/2215تاري   12/1القرار رقم  -

المتعلق باعطاة اجازة استقدام  12/2/2211
خادمات لمؤسسة كي كي ز ممثلة بالسيد 

 (.ناصي  رزق هللا

تاري   159/1بالغاة القرار رقم يتعلق  ) 22/1/2215 تاري   13/1القرار رقم  -
المتعلق باعطاة اجازة استقدام  8/9/2229

رة العامة خادمات لشركة بوتاركو رنم للتجا
ممثلة بالسيدين عفي  بوتاري ومحمد علي 

 (.عفي  بوتاري

بتكلي  القاضي جويل فواز باعمال يتعلق ) 13/1/2215 تاري  15/1القرار رقم  -
ودراسات قانونية في وزارة العمل حتى 

 (.2215تشرين الثاني 

باستدراج عروض لتلزيم شراة اثاث يتعلق ) 3/2/2215تاري   19/1القرار رقم  -
مفروشات وتجهيزات مكتبية لزوم وزارة  و

 (العمل
يتعلق بقرار المصادقة على قرار مجلس )  4/2/2215تاري   22/1رقم القرار  -

المتخذ في الجلسة  893ادارة الضمان رقم 
)اعطاة سلفة  22/1/2215تاري   558عدد 

 (.للمستشفيات المتعاقدة مع الضمان(

بتكلي   موظفين بالمشاركة في  لقيتع)  13/2/2215تاري   23/1القرار رقم  -
 –برنامج تدريبي بشأن معايير العمل  الدولية 

لغاية  22جني  وايطاليا )تورينو( من 
32/5/2215). 

تاري   232/1بتعديل القرار رقم  يتعلق) 16/2/2215 تاري   26/1القرار رقم  -
المتعلق بتأسيس نقابة وكاالت  13/12/1959

 (.الدعاية واالعالن

تاري   46/1بقرار الغاة القرار رقم  يتعلق)  17/2/2215  تاري  27/1رقم القرار  -
اجازة استقدام عامالت في  19/4/2226

الخدمة  المنزلية لمؤسسة االمل باسم امال 
 (.الجاموس
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بتكلي  موظفين بالمشاركة في اعمال تعلق ي) 25/2/2215 تاري  35/1القرار رقم  -
الكويت ( لمؤتمر العمل العربي 42الدورة )
 (.26/4/2215لغاية  17من 

بالمصادقة على قرار مجلس ادارة  يتعلق) 9/3/2215تاري   41/1القرار رقم  -
المتخذ في  897الضمان االجتماعي رقم 

 24/2/2215تاري   563الجلسة عدد 
المتعلق بصر  ثمن االدوية والمواد 

 (.الصيدالنية

ادقة على قرار مجلس ادارة بالمص تعلقي) 24/3/2215 تاري   46/1القرار رقم  -
المتخذ في  898الضمان االجتماعي رقم 

المتعلق  5/3/2215تاري   564الجلسة عدد 
كة بتجديد عقد االتفاق الرضائي مع شر

cable one.) 

بالمصادقة على قرار مجلس ادارة  يتعلق) 26/3/2215تاري   48/1القرار رقم  -
الضمان فتر اعتماد اضافي في الموازنة 

لتلزيم توريد وتركيب  22156ية للعام االدار
ادوات معلوماتية وخوادم لقواعد البيانات 

 .(المركزية
باعادة جدولة الديون المتوجبة  يتعلق) 31/3/2215 تاري   49/1القرار رقم  -

للصندوق مبال  تسوية  تصفية تعويض نهاية 
 (.الخدمة

قابة  التنسيق مع ن بتشكيل لجنة مهمة يتعلق) 2/4/2215تاري   52/1القرار رقم  -
مقاولي االشغال العامة والبناة اللبنانية بشأن 

 (.وضع العمال السوريين في قطاع البناة

باعطاة  مساهمة مالية لمنظمة العمل  يتعلق)  28/4/2215تاري   62/1القرار رقم  -
 (.العربية

وت بتأسيس النقابة العامة لمالحي اليخيتعلق ) 6/5/2215 تاري  64/1القرار رقم  -
 (.والزوارق السياحية في لبنان

بتكلي  موظفين ومتعاقدين من وزارة يتعلق )  13/5/2215تاري   68/1القرار رقم  -
العمل بالمشاركة في مؤتمر العمل الدولي 

 (.(124)الدورة 

بتكلي  موظفين ومهندسين اثنين  يتعلق) 15/5/2215 تاري   72/1القرار رقم  -
 14من بالمشاركة في ورشة عمل تورينو 

  (.22/6/2215لغاية 
بالمصادقة على قرار مجلس االدارة  يتعلق) 18/5/2215تاري   74/1القرار رقم  -

الك مالمتعلق بتعديل مالك الفئةالسادسة في 
 (.امانة سر الصندوق

تاري   68/1بتعديل القرار رقم  يتعلق) 29/5/2215تاري   81/1القرار رقم  -
المتعلق بتكلي  موظفين  13/5/2215

ومتعاقدين من وزارة العمل بالمشاركة في 
 (.(124ة )رالدو –مؤتمر العمل الدولي 

بالغاة وق  تلزيم وتجهيزات بطاقات  يتعلق) 18/6/2215تاري   88/1القرار رقم  -
 (.العمل االلكترونية )شركة انكربت
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بقرار استخدام اجراة بصفة عمال يتعلق  ) 1/7/2215تاري   89/1القرار رقم  -
 (.في وزارة العملتنظيفات 

بقرار بصالحية البت بتراخيص عمل  )يتعلق 12/7/2215 تاري  92/1القرار رقم  -
 (.االجانب

بقرار المصادقة على اقرار موازنة  )يتعلق 13/7/2215تاري   92/1القرار رقم  -
 (.2215مستشفى البترون للعام 

مجلس نقابة بتحديد موعد انتخابات  )يتعلق 22/7/2215تاري   97/1القرار رقم  -
مستخدمي وعمال شركة طيران الشرق 

عة وتعيين لجنة باتاالوسط والشركات ال
 (.لالشرا  على االنتخابات

بتكلي  المدير العام بالمشاركة في  )يتعلق 23/7/2215تاري   98/1القرار رقم  -
لغاية  27حوار اقليمي في تركيا من 

32/7/2215.) 

اعطاة مساهمة مالية لمنظمة بقرار  لق)يتع 5/8/2215تاري   125/1القرار رقم  -
  (.العمل الدولية

بتحديد موعد انتخاب هيئة مكتب  )يتعلق 27/8/2215تاري   121/1القرار رقم  -
المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام 

 (.وتشكيل لجنة لالشرا  عليها

ت في بقرار تحديد مهل انجاز المعامال)يتعلق  2/9/2215تاري   122/1القرار رقم  -
 (.وزارة العمل

بقرار نقل السيد يوس  الخوري ضمن  )يتعلق 11/9/2215 تاري  124/1القرار رقم  -
السلك الواحد واالدارة الواحدة في مالك 

 (.وزارة العمل

كز ربقرار  اعطاة مساهمة  مالية للم )يتعلق 16/9/2215تاري   128/1القرار رقم  -
 (.الوطني للتدريب المهني

بقرار تحديد المهل النجاز المعامالت  )يتعلق 19/9/2215تاري   129/1القرار رقم  -
 (.في وزارة العمل

بقرار تحديد مهل انجاز المعامالت في )يتعلق  19/9/2215تاري   132/1القرار رقم  -
 (.دائرة رعاية شؤون العمال السوريين

ة بتأسيس نقابة المتخصصين في ادار )يتعلق19/9/2215تاري   131/1القرار رقم  -
 (.الموارد البشرية في لبنان

لوحات  مصنعي)يتعلق بتأسيس نقابة  19/9/2215تاري   132/1القرار رقم  -
 السيارات والمركبات االلية في لبنان(.

) يتعلق بقرار تثبيت مترجمة متمرنة في  8/12/2215تاري   145/1القرار رقم  -
 مالك وزارة العمل(.

قفال  تعلق بتحديد مواعيد الفتر واال)ي 21/12/2215تاري   151/1القرار رقم  -
الصحاب محالت الصاغة والجوهرجية في 

 االراضي اللبنانية(.

) يتعلق بقرار تنظيم عمل مكاتب استقدام  27/11/2215تاري   168/1القرار رقم  -
 العامالت في الخدمة المنزلية(.

ين )يتعلق باعطاة مكافآت نقدية لموظف 8/12/2215تاري   186/1القرار رقم  -
 ومتعاقدين واجراة في الوزارة(.
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 –)يتعلق بقرار تشكيل لجنة تل  السيد فياض  8/12/2215تاري   195/1القرار رقم  -
  اسبر(. –صفا 

) يتعلق بقرار باالعمال والمهن والحر   19/12/2215تاري   218/1القرار  -
والوظائ  الواجب حصرها باللبنانيين فقط(.

    
 
 :الصادرة عن معالي الوزيراالدارية اهم المذكرات  -
 

دوري وشامل على  تفتيشبأجراة  تعلقت) 12/2/2215 تاري  12/1رقم  المذكرة -
جميع المؤسسات والشركات واعداد التقارير 

 (.الخطية باعمال التفتيش

 32/1مذكرة تتعلق بتعديل المذكرة رقم ) 19/3/2215 تاري   17/1رقم المذكرة  -
سية نن الج)قبول طلبات م 9/9/2214تاري  
 (.كونغو الديمقراطية –نيجيريا 

بمهلة اضافية لرعايا جمهورية تعلق ت) 28/5/2215 تاري   29/1رقم  المذكرة -
الذين تقدموا من سفارتهم في العربية مصر

 (.لبنان للحصول على  اجازات سفر جديدة

بمذكرة تقضي بدفع اصحاب العمل  تعلقت) 4/6/2215 تاري   31/1رقم  المذكرة -
جور للعمال والعامالت وعدم حجز اال

 (.االوراق الثبوتية لهم تحت طائلة المسؤولية

تقديم اجازات عمل اول  مرة  بالسماح تتعلق) 8/6/2215تاري   32/1رقم  المذكرة -
 (.للعمال  السوريين في الدوائر االقليمية

بمذكرة تقضي بانجاز معامالت )تتعلق  12/7/2215 تاري  34/1المذكرة رقم  -
رداد شهادة االيداع ضمن مهلة اربعة ايام است

من  تاري  تسجيلها في مصلحة القوى 
 (.العاملة

بطلب الى جميع  اصحاب مكاتب استقدام )تتعلق  8/8/2215تاري   39/1المذكرة رقم  -
العامالت في الخدمة المنزلية التقيد باحكام 

)تنظيم عمل  3/1/2211تاري   1/1القرار 
 (.مكاتب االستقدام(

لدائرة العمال السوريين في  بالسماح )تتعلق 29/12/2215تاري   53/1مذكرة رقم ال -
لبنان استقبال طلبات اجازات عمل االجانب 
السوريين الذين دخلو خلسة او غير شرعية 

 (.بعد ضم المستندات المطلوبة

بمذكرة يطلب فيها من جهاز التفتيش  )تتعلق31/12/2215تاري   54/1المذكرة رقم  -
تفتيش دقيق وشفا  مع التقيد التام  اجراة
 (.بالقوانين

بطلب الى  جميع الوحدات انجاز التقرير )تتعلق 8/12/2215تاري    58/1المذكرة رقم  -
 (.السنوي
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 :الصادرة عن المدير العاماالدارية اهم المذكرات  -
 

بمذكرة تتعلق بتكلي  االطباة تتعلق ) 19/1/2215 تاري   5/2رقم  المذكرة -
لمهندسون في وزارة العمل باجراة اعمال وا

تفتيش على العمالة االجنبية الى  مهامهم 
 (.االصلية

بمذكرة تتعلق بجهاز التفتيش في دائرة  تتعلق) 4/2/2215تاري   7/2رقم  المذكرة -
العمل في البقاع للنص  االول من العام 

2215.) 

ناصر االمنية المولجة بالطلب الى العتتعلق ) 6/2/2215تاري   8/2رقم  المذكرة -
لحماية مبنى الوزارة تفتيش جميع االشخاص 

ع ادخال السالح  من قبل منالداخلين اليها و
 (.المدنيين والعسكريين

بمذكرة توزيع مفروشات على وحدات  تتعلق) 22/3/2215تاري   19/2رقم  المذكرة -
 (.الوزارة

خطوط الهات  اال  بعدم استعمال تتعلق) 11/5/2215تاري   26/2رقم  المذكرة -
 (.لمتطلبات العمل االداري

بقبول طلبات الموافقات المسبقة العائدة )تتعلق  15/7/2215تاري   36/2المذكرة رقم  -    
 (.لدولة غينيا بيساو واالستوائية

)تتعلق بمذكرة تكلي  موظفين بالمشاركة في  24/8/2215تاري   41/2المذكرة رقم  -   
بالبشر بتاري   ورشة عمل حول االتجار

27/8/2215.) 
)تتعلق بمذكرة اجتماع للمفتشين يوم االثنين   13/12/2215تاري   52/2المذكرة رقم  -   

بحضور الفريق االستشاري  19/12/2215
مبنى الوزارة قاعة  –لدعم تعزيز الحوار 

  االجتماعات(.
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 :قسم الشؤون القانونية والوصاية -

  
استشدددارة  32تقدددديم االستشدددارة القانونيدددة سدددواة بالمراجعدددة الخطيدددة التدددي بلددد  عدددددها -

  ام باالتصال الشفوي وهي كثيرة.

 دراسة مشروع قانون العاملين في الخدمة المنزلية . -
 دراسة اقتراح قانون طابع خبير السير . -

رقدددم اعدددداد مشدددروع قدددانون يجيدددز للحكومدددة االنضدددمام الدددى اتفاقيدددة العمدددل الدوليدددة  -
)اتفاقيددة العمددل الالئددق للعمددال المنددزليين ( واعددداد جدددول مقارنددة بينهددا وبددين 189

 القوانين اللبنانية  .

 دراسة اقتراح  القانون الرامي الى انشاة البطاقة الخضراة . -

دراسددة اقتددراح القددانون الرامددي الددى انشدداة المنطقددة االقتصددادية الخاصددة فددي  قضدداة  -
 صور .

 بول هبة عينية مقدمة من رابطة كاريتاس اعداد مشروع مرسوم بق -

 دراسة اقتراح قانون يرمي الى انشاة برنامج إلزالة الفقر والعوز المدقع في لبنان  . -

دراسة كتاب السفارة المصرية بتسوية اوضاع  العمال المصريين الذين دخلدوا خلسدة  -
 الى لبنان  . 

يدة  التدي لدم  يصدادق عليهدا دراسة تقارير لعددد مدن اتفاقيدات وتوصديات العمدل  الدول -
 لبنان .

 اعداد مشروع مرسوم فبول هبة مقدمة من منظمة العمل الدولية لوزارة العمل . -

دراسة مشروع اتفداق تعداون فدي مجدال العمدل والضدمان االجتمداعي والتوظيد  بدين  -
 حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية . 

( المراة 5االنضمام الى اتفاقية العمل العربية رقم ) دراسة طلب منظمة العمل العربية -
 (المفاوضة الجماعية . 16العاملة واتفاقية العمل العربية رقم ة)

اعدددداد مشدددروع مرسدددوم لوضدددع اشدددتراطات وزارة العمدددل بالنسدددبة لمدددنر تدددراخيص  -
مددن اتفاقيددة  18للمؤسسددات الصددناعية والتجاريددة والسددياحية والزراعيددة وفددق المددادة 

 المتعلقة بتفتيش العمل .19لعربية رقم العمل ا

دراسة مالحظات لجنة الخبراة القدانونين فدي منظمدة العمدل الدوليدة حدول بروتوكدول  -
 بشان العمل الجبري   29العمل الجبري التفاقية العمل الدولية رقم 

االقتراح على المركز العربي الدارة العمل والتشغيل في تدونس التدابع لمنظمدة العمدل  -
 ة اقامة ندوة قومية حول : بطالة الشباب والقضاة على اسوأ اشكالها .العربي

لحقددوق UPRالمشدداركة فددي اعددداد التقريددر الددوطني لالسددتعراض الدددوري الشددامل  -
 االنسان .

المشدداركة فددي اعددداد ومناقشددة التقريددر الددوطني حددول حالددة حقددوق االنسددان فددي لبنددان  -
 2215نيسان 29الى 25المقدم الى لجنة حقوق االنسان العربية من 

 دراسة مل  تلزيم البطاقة االلكترونية . -

 ابداة الراي بمشروع مذكرة تفاهم بين لبنان واثيوبيا  . -

 لبنان  ومدغشقر ابداة الراي بمشروع مذكرة تفاهم بين -

التقرير الوطني اللبناني حول العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصدادية واالجتماعيدة  -
 .2215-1993والثقافية للفترة 

المشاركة في دراسة عقد العمل النموذجي للعامالت فدي الخدمدة المنزليدة مدن التابعيدة  -
 الفليبينية.
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يدة بخصدوص المشداريع والبدرامج اعداد المقترحدات التدي طلبتهدا منظمدة العمدل العرب -
 .2216التي يقتضي ادراجها على جدول اعمال مؤتمر العمل العربي لسنة

تزويددد منظمددة العمددل الدوليددة بالمعلومددات عمددا آلددت اليدده اتفاقيددات العمددل الدوليددة رقددم  -
  2226واتفاقية العمل البحري لعام 189و144و87

الشدداملة ) مشددروع  البطاقدددة  دراسددة اقتددراح فددانون يعلدددق بانشدداة التغطيددة الصدددحية  -
 الصحية ( .

ابداة الراي بمشروع مذكرة تفداهم فدي مجدال العمدل والضدمان االجتمداعي بدين لبندان  -
 وتركيا  

 (2دراسة مذكرة ربط نزاع عدد) -
 دراسة مشروع اتفاق تنقل االشخاص بين لبنان والغابون   -

 امالت وزارة العمل  اعداد آلية عمل ودليل خدمة للتعاقد مع شركات بريد جديدة لمع -

اعداد االحصائية التي طلبتها وزارة الخارجية والمغتدربين فدي اطدار تحضدير الوثيقدة  -
 االساسية المشتركة للتقارير حول حقوق االنسان  

المشدداركة فددي الندددوة القوميددة حددول االتجاهددات الجديدددة لدددوافع الهجددرة وتنقددل االيدددي  -
 4/11/2215حتى 31/12/2215من  العاملة العربية التي انعقدت في القاهرة

 25مطالعات مفوض الحكومة لدى مجلس العمل التحكيمدي فدي لبندان الجندوبي. عددد  -
دعدوى   عددد االحكدام 255جلسة علنيدة   عددد الددعاوى  62مطالعة  عدد الجلسات 

62 

انجدز   37تحقيق في دعاوى احيلت من مجلدس العمدل التحكيميدة فدي جبدل لبندان عددد -
 ى تمت المصالحة في اربعة منها. ( دعو 23منها ) 

 (2تحقيق في انهاة عقود عمال عدد ) -
 

 :مهام اخرى -
 لجنة عشرة استد راجات عروض.الرئيس لجنة استدراج العروض اجرت  -
 سكرتير التحرير في لجنة ادارة المجلة االجتماعية اللبنانية . -

 مفوض الحكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في لبنان الجنوبي . -
 ر لجنة تفعيل حقوق االشخاص المعوقين بالعمل . امين س -

 عضو في لجنة التسيير الوطنية . -

مندددوب عددن وزارة العمددل فددي الهيئددة الوطنيددة لرعايددة شددؤون المسددنين فددي وزارة  -
 .الشؤون االجتماعية

 
 :قسم الموظفين والمحاسبة

 
 :االعمال التي يقوم بها القسم

 

من الديوان وارسل الى المالية تصفية  معاملة ادارية محالة 1162سجل  2115عام  

تصفيات على تناسيب الصندوق الوطني للضمان  6تصفية على تنسيب وزارة العمل و 971

 طلب حجز. 227تصفية و 976االجتماعي والمؤسسة الوطنية لالستخدام اي ما مجموعه 

 

مناقشتها بعد موافقة : اهتم القسم باعداد الموازنة السنوية للوزارة وفي المحاسبة واللوازم -أ 

الوزير مع مديرية الموازنة في وزارة المالية وقام باعداد التقارير الفصلية والسنوية عن 

 الموازنة.
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وقام بمتابعة جميع مراحل النفقات من حجز النفقة وتصفيتها وارسال المستندات الى  

 وزارة المالية.

 

مر على القاعدة االثنتي عشرية است 2115وحيث ان العمل بالموازنة العام طوال عام  

فقد انحصر االنفاق بالضروري،  238مضافا اليها القانون  2115وضمن سقف موازنة عام 

لم تصدر اال في اواخر السنة حيث  تاجل العمل بوجبها للسنة  41و 93حيث ان القوانين رقم 

 الجديدة.                        

 

المطلوبة وبالذات القرطاسية وسلمت القرطاسية وكافة وقام القسم باعداد قوائم اللوازم  

 اللوازم تباعا للوحدات بناء على طلبات خطية.

 
 

  :قسم العالقات الخارجية
 

 5102بلغ عذذ المراسالت  المسالةلف  الج سالةم اسالال ال تاالا  ال ارة الف ماالذ بال   ال الاال  
وث قالف  40بشأاها بلغ   وث قف، وتلك  الم روسف والمت ذ ارارا  44كااون االوم ماه  10حتى 

 صا رة عن القسال المذكور اعته.
 
 :التقارير والوثائق التي انجزها قسم العالقات الخارجية واهم الوثائق المدروسة –أ 
 

ااةاز التقر ر الةوابج بالم لوما   المطلوبف الى  ماظمف ال مم  ال ول ف بشأن  احتالراال،  -

 ج ال مم.ت ز ز وتاف ذ المبا ى  والحقوق االساس ف  

ا الال اا السالالفارة الف ل با الالف  الالج لباالالان كامالالم  الملالالا بشالالأن الماااشالالا  التالالج تمالال  بالال ن لباالالان   -

 والف ل ب ن.

ااةاز التقر ر الةوابج وا  اعه مكتب ال مم  ال ولج بشأن توصال ف  ال مالم  ال ول الف راالال  -

 ( االاتقام من االاتصا  غ ر الماظال الى االاتصا  الماظال.514)

ك عمالالم  ول الالف مبرمالالف وتحاالال ر تقالالار ر ظ الال اعها ماظمالالف ال مالالم ااةالالاز  راسالالف صالالكو -

 ال ول ف.

تقر الالر ةالالوابج الالالى ماظمالالف ال مالالم ال ول الالف حالالوم مواالالوا حما الالف ال مالالام المهالالاةر ن  -

 وعائتتهال.

ااةاز االستمارة بالم لوما  والمتحظا  المطلوبفوا  اعها ماظمف ال مم  ال ول ف بشأن  -

  ف على  ال  الف االةتماع ف من اةم عولمف عا لف.تق  ال اثر اعتن ماظمف ال مم ال ول

 تزو   مكتب ال مم ال ولج بالمتحظا  المطلوبف  ج اطار ت   م اتفاا ف ال مم البحري. -

 اع ا  مطال ف ةواب ف   ما  ص مشروا االتفاق ب ن لباان والغابون. -

م الحكومالف ا  اا رئاسف مةلس الوزرا  تقر را ةواب ا بشأن االةالرا ا  المت الذة مالن ابال -

 011 – 99اللبااا ف لر ع صكوك مؤتمر ال مم الال ولج الالى المةلالس الا الابج )الال ورا  

– 010.) 
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مشاركة رئيس قسم العالقاات الخارجياة  اي مااتمرات يدولياة و ر ياة ا وا اداد تقاارير  –ب 
 :حول مشاركتها

 
ر مالاظال  الج تكل ا بالمشاركف  ج المؤتمر الذي اا ق   الج بروكسالم بشالأن االاتصالا  الغ ال -

 .5102كااون الثااج  59و 52

 L C R Pتسم ف االستاذة  ا ز  حروج كماسقف مع وزارة الشؤون االةتماع الف  الج اطالار  -

( و الالج االالذا االطالالار تمالال  اةتماعالالا  5102 –5102) طالالف لباالالان لتسالالتةابف لتزمالالف 

 وا  شارك  بها رئ سف القسال بف ال ف. 5102اسبوع ا و  الف ط لف ال اال  متتال ف

ل الالا رئ سالالف القسالالال كماسالالقف مالالع وزارة الصالالااعف  الالج اطالالار وراالالف ال مالالم بشالالأن بطالالالف تك -

 متوسطج(. –)الت اون الصااعج االورو  MENAالشباب  ج ماطقف 

 –تكل ا رئ سف القسال بالمشاركف مع الو   المشارك  ج مؤتمر ال مم ال ولج  الج ةا الا  -

 (.5102 – 2 – 01تار خ  22/0)القرار  5102حز ران 

رئ سالف القسالال كاقطالف اتصالام  الج اطالار التاسال ق مالع ب ثالف االتحالا  االوروبالج لال ى تسم ف  -

لباان  ج اطار مشروا "لمساع ة الفا الف مالن اةالم  عالال التالرو و للحالوار االةتمالاعج  الج 

 لباان".

المشالاركف  الج ورشالالف عمالم حالالوم االسالال ب المها الالف  الج  تمث الالم اال ارة  الج االةتماعالالا   -

تشالر ن االوم  51و 50م ه  باسم  ل حالان المالالج  الج  والمؤتمرا   ال ول ف التج اظمها

5102. 

تسم ف رئ سف القسال للمشاركف  الج اعمالام الال ورة الت ر ب الف حالوم "المفاواالف الةماع الف"  -

 –من ابم ماظمف ال مم ال رب ف  ج كورام ب تش  5102تشر ن االوم  52الى  51من 

 ب رو .

وم الف  الج شالرال الشال خ حالوم "الاسالا  تكل ا رئ سف القسالال بالمشالاركف  الج اطالار الاال وة الق -

 .5102تشر ن الثااج  10الى  59ذوا  االعااف" من ابم ماظمف ال مم ال رب ف من 

: مكا حالف  الماالج  الج االبتكالار القال مج"المشاركف امن اعمام الحوار االال مج الثالااج  -

  "  األوسالالط الشالالرق المهالالاةر ن  الالج ماطقالالف ةر مالالف االتةالالار بالبشالالر واسالالتغتم ال مالالام

للماظمالالف ال ول الالف للهةالالرة حالالوم تبالالا م ال بالالرا  والممارسالالا  االبتكار الالف االالمن اطالالار 

ل ن  الج مةالام مكا حالف االتةالار بالبشالر، باظاالا ف  لالى ، الذي ةمع ال امPAVE مشروا

الممثلالال ن للحكومالالا  ومؤسسالالا  المةتمالالع المالال اج لماااشالالف التحالال  ا  واالسالالترات ة ا  

 - الالج مو مب الالك  5102كالالااون االوم  4الالالى  5مالالن   بالبشالالر االتةالالار المتب الالف لمحاربالالف

 ب رو .

 01و 9 الالج ب الالرو   الالج  المشالالاركف  الالج اطالالار الماااشالالا  التالالج اةرااالالا الباالالك الالال ولج -

/05/5102: 

“Phase 3 Consultation on the Review and Update of the World Bank's 

Environmental and Social Safeguard Policies”. 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7?source=feed_text&story_id=10153195514266691
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7?source=feed_text&story_id=10153195514266691
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1?source=feed_text&story_id=10153195514266691
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 الالج مالالؤتمر: "متاب الالف تطب الالق اتفاا الالف القاالالا  علالالى ةم الالع  شالالكام التم  الالز االال  المشالالاركف  -

المالالر ة  الالج لباالالان"، الالالذي اظمتالاله اله ئالالف الوطا الالف لشالالؤون المالالر ة اللبااا الالف، بالت الالاون مالالع 

 .01/05/5102 ج   ج ب رو  صا وق االمال المتح ة للسكان،

 

 
 

 :مكافحة عمل االطفال
 

 و مواضيع مختلفة : 0215النشاطات واالنجازات في مجال مكافحة عمل االطفال عن العام 

 
دانيدا  والممول من دول مانحة  –عمل االطفال  –اطالق البرنامج الوطني للحماية والتنمية  -

مملكة المتحدة والجمهورية عدة وهي المفوضية االوروبية والدنمارك وايرلندا وهولندا وال
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 

االكثر تأثرا  على مستوى على تقليص أثر النزوح القسري من سوريا   السيما المجتمعات 
 الحماية وعلى الصعيدين االجتماعي واالقتصادي .

ينفذ هذا البرنامج وفق المعايير الدولية والوطنية وذلك في اطار خطة العمل الوطنية بشأن 
والتي تم اعالنها من قبل  2216القضاة على اسوأ اشكال عمل االطفال في لبنان بحلول العام 

 . 2213بق عام رئيس الجمهورية السا
 
قد اعيد تفعيل البرنامج الدولي للقضاة على عمل االطفال في لبنان  القضاة على عمل األطفال -

  وكان جداً فعال ونشط منذ ذلك الحين خصوصا في دعمه لوزارة العمل  ووحدة عمل األطفال 
 .على وجه التحديد

طفال في لبنان بحلول عام "خطة العمل الوطنية للقضاء على اسوأ اشكال عمل االاعتماد -
.في اي مشروع  2213تشرين الثاني  7  التي اطلقت من القصر الجمهوري بتاري  " 0212

يعنى بمكافحة عمل االطفال في لبنان بحيث اصبحت وثيقة رسمية ومرجع اساسي في صوغ 
 برامج وخطط العمل للغاية اعالا.

ية اآلن  لمكافحة أسوأ أشكال عمل ان خطة العمل الوطنية هي "الخطة الحكومية" الرئيس
تماشيا مع "التزام "الحكومة اللبنانية لمؤتمر الهاي" "  2216األطفال في لبنان بحلول عام 

 لوضع حد لعمل االطفال.
بالتعاون مع الجامعة االميركية  9898دليل خاص بشأن المرسوم المشاركة كخبيرة في اعداد -

 في بيروت ومنظمة العمل الدولية .
 
 :لنشاطات التي نفذت هي التاليةا

 
في منطقتي  وورش عمل حول االطفال العاملين في قطاع الزراعة دورتين تدريبيتينتنظيم -

 ومنظمة اليونيسي  وهي: FAOبالتعاون مع منظمة العمل الدولية و البقاع وعكار  
 
جامعة في المدرسة الزراعية التابعة لل 2215األولى في الثامن عشر الى عشرين آب -

وموضوعها "دورة تدريبية حول عمل االطفال في الزراعة البقاع  –االميركية في بيروت 
والمكرسة لرؤساة وحدات عمل االطفال لدى مخاطرا وسبل تحسين بيئة وشروط العمل 

أطرا  االنتاج الثالثة باالضافة الى وزارة الزراعة ومنظمات االمم المتحدة المعنية   اليونيس  
 ذلك الجمعيات االهلية كجمعية بيوند اسوسيشن.والفاو وك
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وموضوعها "القضاة على عمل  2215والثانية في الرابع والخامس عشر من كانون االول  -

بلدية تل عّباس   سها عكار والتي استهدفت  –االطفال في القطاع الزراعي في منطقة عكار 
ين. عقدت الورشة بالتنسيق والتعاون العّمال المزارعين والعاملين في قطاع الزراعة والمزراع

 مع شبكة عكار للتنمية ومنظمة العمل الدولية والتعاون االيطالي ووزارة العمل .
 
بالتعاون مع  اعداد االستراتيجية الوطنية للتوعية حول اسوأ اشكال عمل االطفالالمساهمة في -

 .البرنامج الدولي للقضاة على عمل االطفال -منظمة العمل الدولية
 
لوحدة مكافحة عمل االطفال في   اطالق رسميا من قبل معالي وزير العمل الموقع اإللكتروني- 

 .0215وزارة العمل في آذار 
 
بالتعاون مع الجامعة االميركية في  9898المساهمة في اعداد دليل خاص بشأن المرسوم  -

 بيروت وبالتنسيق والتعاون مع منظمة العمل الدولية  .
 
 
ق والتعاون مع جمعية بيوند في منطقة زحلة  في مشروع بين الجمعية المذكورة و التنسي -

قامت وحدة مكافحة عمل االطفال بتوزيع ثياب كمساعدة ومساهمة ومنظمة اليونيسي  حيث 
 . 0215من وزارة العمل بمناسبة عيدي الميالد ورأس السنة في كانون االول 

  
 
المستويات الجامعية واالكاديمية بالوثائق والمعلومات حول تزويد الطالب والباحثين من كافة  -

عمل االطفال ونذكر منهم على سبيل المثال :الجامعة اللبنانية :معهد العلوم االجتماعية  كلية 
الحقوق والعلوم السياسية واالدارية. جامعة بيروت العربية  الجامعة اللبنانية المعهد العالي 

 للدكتوراا.
 
ات االهلية ومنظمات االمم المتحدة  بالمعلومات والوثائق المتعلقة بعمل االطفال تزويد الجمعي-

 وجمعية بيوند اسوسيشن .ونذكر منها اتحاد غوث االطفال واليونيسي  
 
المشاركة في اجتماعات المجلس االعلى للطفولة و في اجتماعات اللجنة التنسيقية حول "  -

 االطفال في الشوراع ".
 
 
في لقاةات اعالمية على وسائل االعالم المرئية والمسموعة ومن الوسائل االعالمية: المشاركة -

اذاعة النور واذاعة الرسالة واذاعة البشائر من خالل برامج تعنى بالشؤون االجتماعية والقاة 
 الضوة على واقع عمل االطفال في لبنان....

 
 : مؤتمرات وورش عمل خارجية

 
اللبنانية ) وزارة العمل ( في ورشة عمل شبه اقليمية بشأن المشاركة كممثلة للحكومة  -

آذار  25الى  23اعداد التقارير حول اتفاقيات العمل الدولية الخاصة بعمل االطفل من 

 عمان   المملكة االردنية الهاشمية . – 2215
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 1الذي عقد في جني  من تاري  ( 124المشاركة في مؤتمر العمل الدولي )الدورة  -

 .2215حزيران  13لغاية 

المشاركة في اعمال الدورة التدريبية حول " توفير التعليم للجميع والقضاة على عمل  -

تشرين  2ايلول الى  28ايطاليا خالل الفترة من  –االطفال " والتي عقدت في تورينو 

 .2215االول 

حد المشاركة كممثلة للحكومة اللبنانية في اعمال ورشة عمل اقليمية حول " سياسات ال -

كانون  4لغاية  3من عمل االطفال " التي عقدت في شرم الشي    مصر من تاري  

 .2215االول 

 2:دائرة المشاريع والبرامج
 

تددداري   188/1إن رئددديس دائدددرة المشددداريع والبدددرامج مكلددد  بموجدددب القدددرار رقدددم  - أ
في وزارة العمل  وقد قامت هذا اللجندة خدالل  رئيس لجنة الشراءبمهام  11/7/2227
تتعلدددق بشدددراة مدددواد وتجهيدددزات وخددددمات   معاملةةةة31بدراسدددة وإقدددرار 2215ام العددد

  للوزارة.
 

المؤلفدة بموجدب  رئةيس اللجنةة الفنيةةإن رئيس دائرة المشاريع والبرامج مكل  بمهام   - ب
. مهمة هذا اللجنة هدي دراسدة المواصدفات الفنيدة 19/12/2226تاري   232/1القرار 

ن أثددداث ومفروشدددات وآالت طابعدددة وكمبيدددوترات للقرطاسدددية والتجهيدددزات المكتبيدددة مددد
والطددرش والدددهان وكددل مددا يتعلددق بحاجددة الددوزارة ويجددري تلزيمدده بواسددطة اسددتدراج 

 العروض.
 

بــإعداد تقارير فنيدة والمسداهمة بإعدداد دفداتر  2015وقد قامت اللجنة الفنية خالل العام 
 الشروط الخاصة حول مواصفات تتعلق بـ :

 

 قرطاسية وحبر لزوم الوزارة. إستدراج عروض شراة .1
 

 لتلزيم شراة اجهزة تدفئة وتبريد.إستدراج عروض  .2
 

 استدراج عروض لتلزيم صيانة برامج وانظمة معلوماتية. .3
 

 استدراج عروض لتلزيم شراة قرطاسية. .4
 

 KVA 30استدراج عروض لتلزيم شراة مولد كهربائي بقوة  .5
 

 :الخط الساخن
 

المذكورين اعالا  نفيدكم انه وانفاذا للمهام  المحددة  باالشارة الى الموضوع والمرجع  
 للخط الساخن قد قمنا باعداد التقرير التالي:

 

 تعريف الخط الساخن: 
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ايام في االسبوع على مدار  7/7ساعة في اليوم   24/24الخط الساحن هو الذي يعمل 
ال يؤدي الغاية السنة مما يجعل  الخط الموجود حاليا والذي حدد ضمن  الدوام الرسمي 

 المرجوة.
 

  لواردة عبر الخط الساخناالتصاالت اعدد: 
 

 تتوزع االتصاالت الواردة عبر الخط الساخن على الشكل التالي:
 

 العدد نوع االتصال

 2 شكوى مقدمة من  عاملة منزلية ضد الكفيل

 4 شكوى على مؤسسات تستخدم عاملين سوريين

 1442 اتصاالت متعلقة بقانون  العمل

 2882 استفسارات متعلقة باجازات العمل

 864 استفسارات  مختلفة )مسبقات... ال (

 5182 المجموع
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 مصلحة العمل والعالقات المهنية –ثانيا 
 

الملفات و  مئاتقامت مصلحة العمل والعالقات المهنية بانجاز  2215خالل العام  
صل مع الوحدات االقليمية واعادة تنظيم الملفات المحفوظة المعامالت وتحقيق التوا

"فريق عمل"  ومواكبة عمل المفتشين في  قاعدة)المحفوظات( وتحقيق االداة الوظيفي على 
ومتابعة نشاطاتها وايجاد مئات الحلول الحبية للشكاوى الوحدات االقليمية وضبط الملفات النقابية 

لية واالقليمية ذات الصلة والسفارات والقنصليات التي لها وتكثي  االتصاالت بالمنظمات الدو
 . رعايا في لبنان

  
 مصلحة العمل والعالقات المهنية كما يلي: المسجلة في قلماهم االنجازات والمعامالت  

 
 138  انظمة داخلية   227  نقابات واتحاداتانتخابات  -
 343  معامالت ادارية  13 طلب تأسيس نقابات واتحادات   -
 2 عقود عمل جماعية  93  شكاوى بحق مكاتب استقدام عامالت  -
 2  وساطات  44  شكاوى جماعية بحق شركات -
 45   تشاور النهاة عقود -
 
 
   1212معامالت قلمية   مة:دائرة تفتيش العمل والوقاية والسال –أ 

    
 36  تصديق دوام عمل -  56    محضر ضبط  -
 159  عملتحقيق باجازات  -           51               دوام عمل -
 93 شكاوى على مكاتب استقدام خدم -  82   دئيةبتحقيق بموافقات م -
 14 اعتراض على قرار صر  -             1822        انذارات -
14           مخالفة مكاتب استقدام -  15        الغاة مكتب استقدام -

           
    

 
 486معامالت قلمية   :ة العالقات المهنية والنقاباتدائر –ب 
 
  132    انظمة داخلية  مصدقة -   227   انتخابات نقابية -
 2      عقود عمل جماعي  -   23 موازنة نقابات وقطع حسابات -
 12شكاوى واعتراضات نقابية  -   13  طلبات تأسيس نقابة -
 13            ي قانوني ابداة رأ -   9  انظمة داخلية لنقابات -

                             
                                                           
     

 :دائرة التحقيق وقضايا العمل –ج 
 
        35تحكيمي دعاوى مجلس عمل  -        76 بعد التحقيق شكاوى للحفظ - 362شكاوى فردية  -

           73   شكاوى قيد التحقيق  -     122    حل حبي  -
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 مصلحة القوى العاملة -ثالثا 

 
 :اوال: في مجال العمالة االجنبية

 
مكننة المعامالت التي تردها  حيث تم  2215مصلحة القوى العاملة خالل العام  تتابع – 1

أخرة ( طلب دفع رسوم مت7977( طلب سحب شهادة ايداع  و )11852تسجيل )
)براةة ذمة(  كما تم درس طلبات الموافقة المسبقة واجازات العمل الخاضعة لصالحية 
رئيس مصلحة القوى العاملة  واحالتها الى المرجع المختص وفقا لالصول  باالضافة 

 د عمل.ق( ع1282الى تصديق )
 .لة( معام173بل  عدد المعامالت المسجلة في قلم المصلحة ) – 2
لى المهام المنوطة بها  تستقبل مصلحة القوى العاملة معامالت الوحدات باالضافة ا – 3

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. -
 عمل اول مرة وتجديد اجازة عمل. اجازة -
 

 وقد استقبلت المصلحة من الوحدات ما مجموعه: 
 معاملة من دائرة العمل في الشمال. 11237 -

 معاملة من دائرة العمل في الجنوب. 12132 -

 معاملة من دائرة العمل في النبطية. 6596 -

 من دائرة العمل في البقاع. لةمعام 6215 -

 الهرمل. –في بعلبك معاملة من دائرة العمل 6215 -
 

 :ثانيا: في مجال التدريب المهني
 
قامت دائرة التدريب المهني باالشرا  الدوري على المركز الوطني للتدريب المهني في  – 1

 الدكوانة  باالضافة الى االشرا  على امتحاناته.
االشرا  على دورات تدريبية اقيمت لالحداث في سجن رومية في اختصاصات  – 2

 يك  كهرباة السيارات والحدادة االفرنجية.الميكان
شاركت رئيسة الدائرة  بصفة مقرر في اجتماعات مجلس ادارة المركز الوطني للتدريب  – 3

 التي تعقد مرة في االسبوع  وصياغة محاضر هذا الجلسات.المهني  
 عضو في اللجنة التي تضع مناهج التدريب المهني المعجل. – 4
 الصادرة والواردة من والى الدائرة.تسجيل المراسالت  – 5
 تصديق االفادات الصادرة عن مراكز التدريب المهني التي تشر  عليها الدائرة. – 6
 المشاركة في عدد من الندوات وورش العمل المتعلقة بالتدريب المهني. – 7
 المشاركة في لجان المناقصات في التفتيش المركزي. – 8
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 :اماالستخد لثالثا: في مجا

 
 شركة ومؤسسة لدى دائرة االستخدام. (362)تسجيل   2215تم خالل العام  – 1
 (.432اعطاة افادات بتسجيل الشركات والمؤسسات ) – 2
 (.422تجديد ملفات تسجيل شركات ومؤسسات ) – 3
 (.12بطاقة مندوب مكتب ) – 4
 .(18ترخيص مكتب استقدام عامالت في الخدمة المنزلية )الغاة طلب  – 5
 

 :رابعا: دائرة رعاية شؤون العمال السوريين
 

 نفصلها كاالتي: 2215المعامالت المنجزة من قبل الدائرة خالل العام  -

 اجازة 1122اول مرة اجازات عمل  -

 اجازة. 1248تجديد اجازات  -

 اجازة عمل. 2152مجموع االجازات  -
 

 
 :خامسا: دائرة مراقبة عمل االجانب

 
 باستقدام واستخدام اجراة اجانب. موافقة مبدئية تتعلق 872 -
 معاملة موافقة مسبقة. 14852 -
 معاملة اجازة عمل اول مرة. 9674 -
 معاملة تجديد اجازة عمل. 29391 -
 افادة قيود اجازة عمل. 386 -
 طلبات تغيير صفة. 192 -
 طلبات استرداد شهادة ايداع. 3562 -
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 ر االقليميــةالدوائ –رابعا 

 

  الشمال  دائرة العمل في محافظة -1

 
 كما يلي: 2215م اهم انجازات الدائرة خالل العا

 589معامالت ادارية: 
 

   
 
 وتحقيق :  شكاوى -

 
 168         شكاوى عمل -
  123 دعاوى  مجلس العمل التحكيمي  -
  11 انتخابات نقابية  -
 83 تحقيق في اجازات عمل -
 325 وافقات مبدئيةمتحقيق في  -
 
 
 
 عمل االجانــب :  -
 
 1634 استرداد شهادة ايداع -
  4855  اجازات عمل اول مرة  -
  12525 تجديد اجازات عمل  -
  1359 براةة ذمة ) تسوية (  -
  8227 موافقات مسبقة  -

 
 

 :اعمال التفتيش -
 -   تفتيش طارىة -
 53    مؤسسات مفتشة -
 12   دوام عمل -
 4  على محركاتكش   -
 21   انذارات -

 79  محاضر ضبط -
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 الجنوب دائرة العمل في  -0

 
 

 
 
 تفتيش وتحقيق :  -

 

 226 مؤسسات مفتشة -

 36  انذارات -
     56        شكاوى عمالية  -
 16 تسجيل مؤسسات  -
 13 انتخابات نقابية  -

 21 محضر ضبط -

    3 رخص محركات -
 
 
 
 عمل االجانـــب :  -

 
 
 1957 ايداع استرداد شهادة -
  5415 ة عمل اول مرة اجاز -
  12629 تجديد اجازات عمل  -
  1465  براةة ذمة ) تسوية (  -
  8317 مسبقة  اتموافق -
 322 موافقات مبدئية -
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 دائرة العمل في محافظة النبطية - 3

 
  
 354معامالت قلمية:  -

  
 تفتيش وتحقيق :  -
 
 624   تفتيش دوري -
 9   تفتيش طارىة -
 4   شكاوى عمالية -
 5  انتخابات نقابية -

 7  تصديق عقد عمل
 
 
 
 عمل االجانب :  -

 
 
 3123   اجازة عمل اول مرة -
 4279 تجديد اجازة عمل -
 642 براةة ذمة )تسوية( -
 922 استرداد شهادة ايداع -
 موافقات مسبقة -

 موافقات مبدئية -
4424 
374 
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 البقاعئرة العمل في محافظة دا - 4

 
  512اعمال قلمية:  -

 
 تفتيش وتحقيق :  -
 
 195   مؤسسات مفتشة -
 2   رخص محركات -
 15    دوام عمل -
 112    انذارات -
 15   تسجيل مؤسسات -
 62  ودعاوى عمل شكاوى عمل -
 272  تصرير عن مستخدمين -
 1    طلبات تشاور -
 
 
 
 عمل االجانـــب :  -
 

 
 2528   ة عمل اول مرةاجاز -
 5229   تجديد اجازة عمل -
 4336   موافقات مسبقة -
 922   استرداد كفاالت -
 739   براةة ذمة )تسوية( -
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

31 

 

 الجنوبي دائرة العمل في محافظة جبل لبنان - 5
 
 
 :  تفتيش وتحقيق -

 
 358     شكاوى عمالية -
 32     دعاوى عمل -
 16     دوام عمل -
 37    رخص محركات -
 999     انذارات -
 124    تسوية محاضر ضبط -
 55  احالة محاضر ضبط الى النيابة العامة -
 292    اوامر مهمة للمفتشين -
 
 
 
 
 
 عمل األجانب :  -
 
 
 19889 اجازة عمل اول مرة   -
 44621 تجديد اجازة عمل -
 34344 موافقات مسبقة -
 11158 عسحب شهادة ايدا -
 مسبقات تصحير -
 موافقات مبدئية -

1414 
1941 

 251 تغيير صفة -
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 دائرة العمل في جبل لبنان الشمالي –2
 
 
 

 3922معامالت ادارية: 
 
 :تفتيش وتحقيق -

 
 498  شكاوى عمالية -

 49   دوام عمل -

 22  ترخيص محركات -

 112  محاضر ضبط -
 
 
 عمل االجانب: -
 
 15212  ةمر لاجازة عمل او -

 44361  تجديد اجازة عمل -

 23866  موافقات مسبقة -

 2141  سحب شهادة ايداع -

 2175   براةة ذمة -

 3778  موافقات مبدئية -
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 الهرمل –دائرة العمل في محافظة بعلبك  – 8

 
 

 152: معامالت قلمية 
 
 
 :تفتيش العمل -
 
 2   شكاوى -
   9  تصرير عن مؤسسات -
 3   خابات نقابيةانت -
 15  مؤسسات مفتشة -
 11   انذارات -
 31   اوامر مهمة -
 
 
 :عمل االجانب -
 
 
 1339  اجازة عمل اول مرة -
 2154  تجديد اجازة عمل -
 2323  موافقات مسبقة -
  11 تحقيق في اجازات عمل -
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 على صعيد 0215مجموع ما انجزته الوزارة خالل العام 
 اجازات العمل ووالنقابات  تفتيش والتحقيق في قضايا العمل ال

 
 

 : ونقاباتتفتيش  -1
 

 68  رخص محركات -  1385 وطارىة  تفتيش دوري - 
  227     انتخابات نقابية -  253 تحقيق في اجازات عمل - 
 13   تأسيس نقاباتطلب  -  2979   انذارات - 
 138  انظمة داخلية   -              
  

 
 :  تحقيق في قضايا العمل -2
 

 1528 فردية تحقيق في شكاوى عمالية - 
 44 تحقيق في نزاعات عمل جماعية - 
 172  تحقيق في دعاوى عمل - 
  93  تحقيق في شكاوى على مكاتب - 
  استقدام عامالت في الخدمة المنزلية    
 1282   تصديق عقود عمل -         

 
 اجازات عمل :  -3
 

 ( اول مرة43284) 2214في العام  -  ( اجازة عمل اول مرة.62814)تم انجاز  - 
 ( تجديد155161) 2214في العام  -  ( تجديد اجازة عمل.148862تم انجاز ) - 
 ( اجازة عمل198445) 2214في العام  -   ( اجازة عمل.229674المجموع ) - 
 (.7977براةة ذمة ) - 
 (.19426سحب شهادة ايداع ) - 
  

 
 ب المهني واالستخدام : التدري -4
 

 مؤسسة وشركة في دائرة االستخدام. (362)تسجيل  - 
 (.432جيل الشركات والمؤسسات )تسافادات  -
 (.422تجديد ملفات تسجيل شركات ومؤسسات ) -
 (.18الغاة ترخيص مكاتب استقدام عامالت في الخدمة المنزلية ) -
 (.12بطاقة مندوب مكتب ) -
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 الجزء الثالث

 
 لمحة عامة عن االدارة

 
 

 التفويض وبيان المهمة : 
 النصوص القانونية التي تعطي االدارة الحق الشرعي في ممارسة نشاطها : 

 
  2 23/9/1946قانون العمل تاري   -
 2) تنظيم وزارة العمل( 32/12/1961تاري   8352المرسوم التنظيمي رقم  -
) تحديدددد شدددروط بعدددض احكدددام ا لمرسدددوم  16/11/1959تددداري   2894المرسدددوم رقدددم  -

  2(12/6/1959تاري   111االشتراعي رقم 
 2) نظام الموظفين(  12/6/1959تاري   112المرسوم االشتراعي رقم  -
 2) طوارئ العمل( 16/9/1983تاري   136المرسوم االشتراعي رقم  -
  2عية والوساطة والتحكيم( ) قانون عقود العمل الجما 2/9/1964تاري   17386مرسوم  -
) تنظددديم معددددالت االجدددور واحدددداث  12/5/1943تددداري   29المرسدددوم االشدددتراعي رقدددم  -

  2تعويض عن التكالي  العائلية للعملة ( 
 2) تنظيم عمل االجانب (  18/9/1964تاري   17561مرسوم رقم  -
قامددة مددن ) اصددول اسددتيفاة بدددل اجددازتي العمددل واال 23/7/1999تدداري   127قددانون رقددم  -

  2االجانب(
  2) تنظيم النقابات ( 3/4/1952تاري   7993مرسوم رقم  -
) اصددول صددر  االعانددات للنقابددات العماليددة  12/12/1957تدداري   18271مرسددوم رقددم  -

  2والى اتحاداتها(
  2) تفتيش العمل( 6/6/2222تاري   3273مرسوم رقم  -
 

لدد  مواضدديع قضددايا  العمددل اضددافة الددى عشددرات المراسدديم والقددرارات المتعلقددة بمخت
  2والتفتيش والنقابات واالجانب وغيرها ال مجال لذكرها
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 المخطط التنظيمي او الهيكلية  

 
 :  كيفية تنظيم االدارة 

 تتال  وزارة العمل من : 
 
 :  المديرية العامة للعمل  -             

 
  الديوان : –أ   
  قسم العالقات الخارجية -   
 قسم الشؤون القانونية والوصاية  -   
 قسم الموظفين والمحاسبة  -   
 قسم االحصاة  -   

 
 مصلحة العمل والعالقات المهنية  – ب  

دائدددرة العالقدددات المهنيدددة والنقابدددات ) قسدددم النقابدددات / قسدددم  -
  (العالقات المهنية

 دائرة التحقيق وقضايا العمل  -
 ة والسالمة دائرة تفتيش العمل  والوقاي -
 

 :مصلحة القوى العاملة  – ج  
 دائرة مراقبة عمل االجانب  -    
 دائرة حماية العائلة والجمعيات  -    
 دائرة االستخدام  -    
 دائرة التدريب المهني  -    
 دائرة شؤون العمال السوريين -    

 
  دائرة المشاريع والبرامج – د   

تقيد بمبدأ ترشيد االنفاق في مشروع الموازنة لم تلحظ برامج ومشاريع بسبب ال
 التي تتص  بالتشغيلية.

 الوحدات االقليمية في كل من محافظات الجنوب ، النبطية ، البقاع  -هـ   
 2 (قيد االنجاز عكار، )بعلبك والهرمل جبل لبنان  الشمالي،   ، الجنوبي الشمال وجبل لبنان

 
ة وفقدا لمبددأ التسلسدل االداري  الدذي ندص عليده ترتبط الوحددات االداريدة داخدل الدوزار 

) تنظيم االدارات العامة (   ال سيما المدادة  12/6/1959تاري   111المرسوم االشتراعي رقم 
) تنظيم وزارة العمل ( الذي  32/12/1961تاري   8352اضافة الى المرسوم رقـم  2منه  19

   2 يحدد مهام وحدات الوزارة
 

 
 
 





















 

 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي المؤسسة الوطنية لالستخدام الوزير

العامالمدير  

 

دائرة العمل في 

 محافظة الشمال

 (مرعب شديد)

 باالنابة

دائرة العمل في 

 محافظة البقاع

 )خضر الرفاعي(

دائرة العمل في 

 محافظة الجنوب

 (د.روجيه رحيم)

ئرة العمل في دا

 محافظة    النبطية

 عباس()كامل 

 الديوان
 )علي فياض(

 مصلحة القوى العاملة
 (محمد رمال)

 المهنيةعالقات العمل والمصلحة 
 باالنابة (مارلين عطاهلل)

المشاريع دائرة 

 والبرامج

 )اسامة فرحات(

دائرة التحقيق 

 وقضايا العمل

 )منال حجازي(

 

 ةدائرة العالقات المهني

 والنقابات

 )علي غندور(

دائرة تفتيش العمل 

 والوقاية والسالمة

 )جمانة حيمور(

 قسم النقابات

 )انطوان سعد(

 باالنابة

 قسم العالقات المهنية

 )شيرين حيدر(

 باالنابة

 

 االحصاء قسم

 )بيوتر فلو(

قسم الشؤون 

 القانونية 

 )عادل ذبيان(

قسم االموظفين 

 والمحاسبة

 )ريتا بجاني(

شؤون  رعاية دائرة

 العمال السوريين

 (سوسن صبرا)

التدريب  دائرة

 المهني

 )مريم عاكوم(

مراقبة عمل دائرة 

 االجانب

 )مارلين عطاهلل(

دائرة حماية  دائرة االستخدام

 العائلة والجمعيات

القات سم العق

 الخارجية

 )دنيز دحروج(

 باالنابة

دائرة العمل في 

بعلبك محافظة 

 الهرمل

 الطفيالي( )تامر

دائرة العمل في 

 عكارمحافظة 

 )يوسف الخوري(

 

دائرة العمل في محافظة 

 لبنان الشماليجبل 

 )شربل خليفة(

 باالنابة

 

 دائرة المعلوماتية

دائرة العمل في 

جبل محافظة 

 الجنوبي لبنان

 )ايمان خزعل(
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