
 الجمهورية اللبنانية
  Uوزارة العمل 
 
 

 
 

 المديرية العامة لوزارة العمل
 
 

 حول االنجازات للفترة ما بينالسنوي التقرير 
 ۲۰۱٤شهر كانون الثاني عام 

 و
 ۲۰۱٤شهر كانون االول عام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۱ 
 

U الئحة المحتويــــات 
 
 
 

Uالجزء االولU :   U صفحة 
 

 ۲ .................بيان بالجداول والمصورات ... -
 ۳ ملخص تنفيذي   ............................. -
 ٤ رسالة االدارة  .............................. -
 
 

Uالجزء الثانيU  :  
 

 

 ٥ االنجازات المؤسسية .......................... -
 ۸ االنجاز المتوقع   ............................. -
 ۹ المحقق .............................. االنجاز -
 
 

Uالجزء الثالثU  : 
 

 

 ۳۲ لمحة عامة عن االدارة  ........................ -
 ۳۳ المخطط التنظيمي او الهيكلية ................... -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۲ 
 

Uاالول الجزء 
U  بيان بالجداول والمصورات 

 
 
 

  ۰ المهنموزعة حسب  ۲۰۱٤وحة خالل العام جدول باجازات العمل الممن -۱
 
  ۰الجنسياتموزعة حسب  ۲۰۱٤جدول باجازات العمل الممنوحة خالل العام  -۲

 
 موزعة حسب الجنسية والفئة. ۲۰۱٤جدول باجازات العمل الممنوحة خالل العام  -۳

 
  ۰هيكلية وزارة ا لعمل  -٤

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۳ 
 

U ملخص تنفيذي 
 
 

۱ -U ت الجوهرية التي تواجه االدارةالتحدياU  : 
 

 كتبة). –الفئة الرابعة (محررين المراكز الشاغرة في مالك الوزارة من  استكمال -
متابعة اعمال المكننة لتشمل جميع ال�دوائر واالقس�ام وخاص�ة م�ا يتعل�ق بالنقاب�ات واعم�ال  -

 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. -

 
۲ – Uاالنجازات الرئيسية التي تم تحقيقهاU: 

 
ت رغ��م التح��ديات والص��عوبات الت��ي واجه��ت حرك��ة العم��ل ف��ي مبن��ى ال��وزارة، اس��تطاع

وحداتها انجاز المعامالت المطلوبة منها وخاصة ما يتعلق بانجاز عش�رات االالف م�ن اج�ازات 
انتخاب��ات النقاب��ات  مئ��ات طلب��اتالعم��ل والموافق��ات المس��بقة وب��راءات الذم��ة، واالش��راف عل��ى 

الش�ركات والمؤسس�ات ف�ي ال�دوائر  انظمة مئ�اتواالتحادات العمالية والصحاب العمل وتسجيل 
وتصديق انظمة داخلية لنقابات وشركات العمالية  وىالشكاوى والدعا منوانجاز المئات المعنية 

 وغيرها من المعامالت التي سنفصلها الحقا. ومؤسسات
 

۳ – Uاهم هذه االنجازاتU: 
 
 اجازة عمل الجانب من مختلف الجنسيات. ألف    انجاز ما يزيد عن -
 حل مئات الشكاوى العمالية الفردية والجماعية. -
اع��داد مش��اريع الق��وانين والمراس��يم والق��رارات المتعلق��ة بش��ؤون االجان��ب والنقاب��ات وعم��ل  -

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

٤ – Uرؤية مستقبليةU: 
 

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 يتالءم مع حجمها ودورها اعادة تنظيم  -

 
 

 
 



٤ 
 

 
 
 

Uرسالــة االدارة 
  
- Uرسالة االدارة الى المواطن اللبنانيU  : 

 :ايها المواطن  
 وقت ممكن وبالكلفة المفروضة قانونا. االدارة وجدت لخدمتك وانجاز معامالتك في اقل 
الت�زم بالق�انون وتق�دم م�ن موظفيه�ا بطلبات��ك، وال تك�ن اس�يرا لش�هوة موظ�ف او مداخل��ة  

 وسيط.
 بالقانون، ستجد نفسك امام موظف الئق الحديث بريء التصرف، طويل البال. قيدت 
ش�كواك قد تعترضك تصرفات موظ�ف ش�اذ ع�ن االخ�الق والق�انون، ف�ال تخض�ع، تق�دم ب 

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

وال مشجعا لعاداته السيئة في حال اساء التصرف معك، وال مستسلما لسلطته في حال كان ش�اذا 
 وتجاوز حد السلطة.

وال تخف، جاهر بالفاس�دين والمفس�دين، س�اهم ف�ي تص�حيح مس�يرة ادارت�ك، فه�ي اشتك  
 مرآة دولة  القانون والعدالة.

 
- U االستراتيجية لالدارةاالولياتU  : 
 
 .تبسيط اجراءات العمل واختصار مسالك سير المعامالت على قاعدة الالمركزية في التقرير -
 .اصحاب عمل تحقيق العمل الثالثي االطراف / حكومة / عمال / -
 انشاء قاعدة معلومات شاملة لسوق العمل بكل تشعباته ونشاطاته. -
 .تحقيق التواصل البريدي وااللكتروني بين المواطن واالدارة -

 
- Uاالتجاهات المستقبلية لالدارةU  : 
 
 .توسيع حجم الوحدات العاملة ووضع هيكلية حديثة وزيادة حجم الموارد البشرية فيها. -
 
 وااللكتروني. للمواطنين بواسطة التواصل البريديانجاز المعامالت  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٥ 
 

 
Uالجزء الثانــي 

U االنجازات المؤسسية 
 
 

۱- Uاالهداف الرئيسية واالوليات االستراتيجية الراهنةU  : 
 

 اعداد مشروع قانون العمل بما يتناسب مع االتفاقيات العربية والدولية. -
بم�ا يتعل�ق بالعم�ال االجان�ب وخاص�ة م�ا يتعل�ق اعداد مشاريع المراسيم والقرارات المناس�بة  -

 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. -
 ضع الموظف ماديا ومعنويا.العمل على تعزيز و -
 متابعة  تطبيق القوانين المتعلقة باستخدام االحداث. -

 
۲- Uالضغوطات االجتماعية واالقتصادية التي تواجه االدارةU  : 

 
 تفشي البطالة والركود االقتصادي. -
 االرتفاع المتصاعد لمستوى المعيشة. -
ف�ي وق�ت تع�اني وح�داتها م�ن  كثافة المعامالت وال سيما االدارية منه�ا الت�ي تعالجه�ا االدارة -

 .شغور حاد في مختلف الوظائف
 % من مالك الوزارة.٥۰ بنسبةالفئتين الرابعة والخامسة  وظائف 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 نس�بة الرس�وم  موازنة الوزارة امام تزايد االعباء والمتطلبات غر حجمص -

 .المستوفاة من قبل وحداتها
 

۳- U : المتغيرات الداخلية والخارجية لالدارة 
  يرات الداخلية : المتغ U–أ      
 وزارة.في الاكتمال مكننة اجازات العمل في جميع الدوائر المعنية  -
د من المراسيم والقرارات والمذكرات التي تنظم العمل ف�ي ال�وزارة مم�ا اح�دث صدور العدي -

 تطورات ايجابية على صعيد العمل.
تجدي���د اج���ازات العم���ل عب���ر البري���د (ليب���ان بوس���ت) مم���ا ادى ال���ى تخفي���ف االعب���اء عل���ى  -

 المواطنين.
   

 :  Uالمتغيرات الخارجيةU –ب  
 
بآخر القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بأعمال  تعزيز الموقع االلكتروني التابع للوزارة -

 الوزارة.
مختلف االدارات الرسمية والمؤسسات العامة والقطاع االهلي،  التنسيق الدائم والمستمر مع  -

 .المديرية العامة لالمن العام بما يتعلق بعمل االجانب في لبنانوال سيما 



٦ 
 

لي��د لة واالقليمي�ة وس��فارات  ال�دول المص��درة التنس�يق ال��دائم والمس�تمر م��ع المنظم�ات الدولي�� -
 العاملة االجنبية الى لبنان.

 
٤- U : الخدمات التي تتوجه االدارة لمعالجتها 

 
واص��دار الق��رارات المتعلق��ة بعم��ل االجان��ب والنقاب��ات اع��داد مش��اريع الق��وانين والمراس��يم  -

 بالشكاوى العمالية. وتفتيش العمل والوقاية والسالمة واالستخدام وقضايا التحقيق المتعلقة
 اصدار اجازات عمل لالجانب العاملين على االراضي اللبنانية. -
 دراسة سوق العمل والبطالة من خالل المؤسسة الوطنية لالستخدام. -
التفتيش الدوري والطارىء على المؤسسات والشركات ومراقبة مدى تطبيقها لق�انون العم�ل  -

 لصحة المهنية.ومدى تقيدها باجراءات الوقاية والسالمة وا
 حل النزاعات الفردية والجماعية بين العمال واصحاب العمل. -
 تسجيل الشركات والمؤسسات الخاصة والتصريح عن اجرائها في دائرة االستخدام. -
 الترخيص لمكاتب استقدام الخادمات واصدار القرارات المتعلقة بها ومراقبتها. -
كات الخاصة بما يتوافق مع قانون العمل دراسة وتصديق االنظمة الداخلية للمؤسسات والشر -

 اللبناني.
العم�ل وتص�ديق  ونقاب�ات اص�حاباصدار قرارات الترخيص للنقاب�ات واالتح�ادات العمالي�ة  -

 بها.المتعلقة انظمتها الداخلية واالشراف على انتخاباتها والبت بالشكاوى والطعون 
 

٥- Uعالقة االدارة باالدارات والمؤسسات االخرىU  : 
 

الجتم��اعي ه��ي عالق��ة وص��اية ، م��ع بع��ض وزارة بالص��ندوق ال��وطني للض��مان ال��عالق��ة ا -
  ۰التنسيق في مجال التفتيش وتبادل المعلومات 

عالقة الوزارة بالمؤسسة الوطنية لالستخدام ايضا عالق�ة وص�اية كم�ا ي�تم تب�ادل المعلوم�ات  -
  ۰بخصوص دراسات سوق العمل والبطالة واالستخدام

ك�ون م�دير ع�ام ،  جمعية ذات منفع�ة عام�ة الوطني للتدريب المهنيعالقة الوزارة بالمركز  -
 ادارة المركز. مجلس وزارة العمل هو رئيس

وزارة بتأس��يس النقاب��ات ه��ذه ال�� اس��تطالع رأي  بش��أنعالق��ة ال��وزارة م��ع وزارة الداخلي��ة  -
عب�ر  العم�ل ش�كاوى لي�غ الص�حاب  العالق�ة المتعلق�ة بارس�ال كت�ب التب عب�رو ،واالتح�ادات 

  ۰افر الدرك مخ
  ۰تتمحور حول العمالة االجنبية في لبنان  بالمديرية العامة لالمن العام عالقة الوزارة  -
وعب��ر  لص�حي الممثل��ة في�ه وزارة العم�ل اعالق�ة ال�وزارة م�ع وزارة الص��حة عب�ر المجل�س  -

  بعض اللجان المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية.
عية عبر لجن�ة ش�ؤون المع�وقين والتنس�يق بقض�ايا عالقة الوزارة مع وزارة الشؤون االجتما -

  ۰ وبعض اللجان االخرى مكافحة عمل االطفال
فرة المتعلق��ة االمت��واالحص��اء المرك��زي عب��ر ارس��ال االحص��اءات  ب��ادارةعالق��ة ال��وزارة  -

 .وسوق العمل اللبناني باالجانب
وبراءة قات المسبقة عالقة الوزارة بوزارة المالية التي تستوفي رسوم اجازات العمل والمواف -

 الذمة من خالل صندوق المالية الموجود في مبنى الوزارة.
بانش��ائها  صواالتح��ادات العمالي��ة واص��حاب العم��ل عب��ر الت��رخيعالق��ة ال��وزارة بالنقاب��ات  -

  واالشراف على انتخاباتها والمصادقة على انظمتها الداخلية.
 تقي�دهاتفتيش�ها للتأك�د م�ن م�دى الخاص�ة عب�ر عالقة الوزارة بجمي�ع الش�ركات والمؤسس�ات  -

 وزارة العمل  الىظمة والقوانين وتصديق انظمتها الداخلية والتصريح عن اجرائها باالن



۷ 
 

عالقة الوزارة بالمنظمات الدولية واالقليمية: منظمة العم�ل الدولي�ة، منظم�ة العم�ل العربي�ة،  -
 .وغيرها ، اليونيسكواليونيسيف، منظمة الصحة العالمية

ارة بسفارات وقنصليات الدول االجنبية الت�ي له�ا رعاي�ا م�ن الع�امالت والع�املين عالقة الوز -
 في لبنان.

  عالقة الوزارة بمنظمات القطاع االهلي على  اختالف نشاطاتها. -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۸ 
 

Uاالنجاز المتوقــع 
 
 
۱- Uالنتائج والمحصالت التي اثرت مباشرة على الجمهورU  : 
 
 دراسة تسهيل المعامالت االدارية. – ۱
 استكمال عملية المكننة. – ۲
 دراسة اختصار التواقيع. –۳
 شكاوى وانشاء الخط الهاتفي الساخنالتفعيل مكتب  – ٤
 مراجعة ودراسة وتعديل قانون العمل. –٥
 سرعة البت بقضايا العمال وطلبات اصحاب العالقة. – ٦
 ة للقوانين واالنظمة السارية المفعول.انخفاض وتقلص االعمال المخالف – ۷
 تقيد الموظفين في الواجبات الوظيفية واخالقيات الوظيفة. – ۸
استصدار النصوص العائدة لمنافع وتقديمات مالية للعمال والمستخدمين (المنح المدرسية،  – ۹

 تعويض الحضور).
  

 
۲-  U: اداء االدارةU   
 

  ۰االلتزام بالدوام الرسمي  -
  ۰م التسلسل االداري تعزيز واحترا -
  ۰ ظيفيةتمسك الموظفين باالخالق الو -
  ۰ادراك الموظف لواجباته الوظيفية  -
  ۰االنطباع الجيد عن االدارة لدى المواطن  -
  ۰انجاز المعامالت المطلوبة ضمن المهل القانونية  -
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۹ 
 

Uاالنجاز المحقــق   
 

۱- U: االنجازات الرئيسيةU  
على الوحدات المختلف�ة ف�ي ال�وزارة كم�ا  ۲۰۱٤الرئيسية خالل العام تتوزع االنجازات 

 يلي : 
 
 

U الديـــوان   –اوال 
 

بناء على المهام التي يتوالها دي�وان وزارة العم�ل م�ن اعم�ال تحريري�ة وقلمي�ة وغيره�ا 
فان المعامالت المسجلة في قلم ال�ديوان م�ن  ۸۳٥۲/٦٤حددتها المادة الخامسة من المرسوم رقم 

 ةالقي���ود الخاص��� التب���ين س���جتك���ذلك  ، ةل���معام ۳۲۱٤در ووارد ق���د بلغ���ت م���ا مجموع���ه ص���ا
 ما يلي : كبالقرارات والمذكرات والتعاميم واالتفاقيات 

 
  ۰  الوزيرقرارا صادرا عن معالي  ۲۰۳ -
  .عن المدير العام ةصادر تقرارا ٦٦٥ -
  ۰ والمدير العام الوزيرمعالي عن  ةمذكرة صادر ٥٤ -
 المتعاقدين في الوزارة. معاتفاقا  ٦۳ -
 

راس��الت دولي��ة  وعربي��ة ، اداري��ة المع��امالت المس��جلة ف��ي قل��م ال��ديوان تش��تمل عل��ى م
وهن�اك  ،ام�ن ع�ام ومجل�س ش�ورى الدول�ة ، ومؤسسات عام�ة ، اجه�زة رقابي�ة  ،مالية ، نقابيةو

نائي��ة اتفاقي��ات ثالي��ة وتنظيمي��ة ومش��اريع ق��وانين  ومراس��الت ومع��امالت تش��تمل عل��ى مراس��يم م
  ۰ومشاريع لجان

 
المش�ار اليه�ا اع�اله ف�ان ومن حيث مواضيع القرارات والمذكرات والتعاميم واالتفاقيات 

 على سبيل المثال ال الحصر:  تناولتهاالمواضيع التي  ابرز
 

  ۰المشاركة في ندوات اقليمية وعربية ودولية ومؤتمرات  -
 ۰ضبط وتنظيم عمل االجانب وشروط استقدام الخادمات  -
  ۰ عمالية واصحاب عملانشاء نقابات واتحادات  -
  ۰الغاء اجازات عمل وتنظيم وانشاء مكاتب استقدام خادمات  -
  ۰االجانب عمل مذكرات وقرارات خاصة بتنظيم  -
 ۰عروض ال اتقرارات تتعلق باستدراج -
   ۰اعادة توزيع بعض الموظفين  من الفئة الرابعة  -
  ۰لعربية والدولية اعطاء مساهمات مالية لمنظمتي العمل ا -
  ۰تكليف موظفين واجراء ومتعاقدين باعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي  -
  ۰العمل العربي  مؤتمرالوفد اللبناني الى  تشكيل قرار  -
  ۰ ودورات مجلس ادارة المنظمة العمل الدولي مؤتمرالى  تشكيل الوفد اللبنانيقرار  -
 ۰ندوق الوطني للضمان االجتماعيلصالمصادقة على قرارات مجلس ادارة ا -
 
 
 
 



۱۰ 
 

U  : اهم مشاريع القوانين على سبيل المثال ال الحصر فهي 
 
 ابداء الرأي بمشروع قانون الموارد البترولية في االراضي اللبنانية. -
 ابداء الرأي بمشروع قانون اللغة العر بية. -
 طاع الخاص.مشروع قانون يرمي الى اعطاء منح تعليم للمستخدمين والعمال في الق -
مشروع قانون يرمي الى اعفاء الصندوق الوطني للضمان االجتماعي من الغرامة  المترتبة  -

 من قانون ضريبة الدخل. ٥۲عليه جراء مخالفته احكام المادة 
اب��داء ال��رأي ب��اقتراح الق��انون  الرام��ي  ال��ى انش��اء المنطق��ة االقتص��ادية الخاص��ة ف��ي قض��اء  -

 البترون.
 لى تعديل بعض احكام قانون العمل اللبناني.مشروع قانون يرمي ا  -
اب��داء ال��رأي ب��اقتراح ق��انون يرم��ي ال��ى اف��ادة المض��مونين المتقاع��دين م��ن  تق��ديمات العناي��ة   -

الطبية في حالتي المرض واالمومة في فرع ضمان المرض واالمومة في الصندوق الوطني 
 للضمان االجتماعي.

 نظيم مهنة "االختصاصي في العمل  االجتماعي".ابداء ا لرأي باقتراح قانون ير مي الى ت -
 )۱۸۹(مشروع قانون يرمي الى االجازة للحكومة االنضمام الى اتفاقية العمل  الدولي�ة رق�م  -

 (اتفاقية العمل الالئق للعمال  المنزليين).
 ابداء الرأي باقتراح قانون نظام التقاعد والحماية االجتماعية. -
 نظيم وزارة العمل.مشروع قانون يرمي الى اعادة ت -
 من قانون العمل. ۲۲ابداء الرأي باقتراح قانون يرمي الى تعديل المادة  -
مشروع قانون يرمي الى الموافقة على ابرام اتفاقية بش�أن تنظ�يم اس�تخدام العم�ال ب�ين لبن�ان  -

 .۲۸/٤/۲۰۱۰وقطر موقعة بتاريخ 
(بش�أن الم�رأة  ٥رق�م  مشروع قانون يجي�ز للحكوم�ة االنض�مام ال�ى اتف�اقيتي عم�ل ع�ربيتين -

 (بشأن المفاوضة الجماعية). ۱۱العاملة) ورقم 
ابداء الرأي باقتراح قانون يرم�ي ال�ى انش�اء برن�امج الزال�ة الفق�ر والع�وز الموق�ع ف�ي لبن�ان  -

 "افعال".
 

Uاهم المراسيم ومشاريع المراسيم على سبيل المثال ال الحصرU: 
 

 لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.مشروع مرسوم يرمي الى تشكيل اللجنة المالية  -
مشروع مرسوم باحالة مشروع قانون لمجلس النواب لالجازة للحكومة االنضمام الى اتفاقية  -

 ) اتفاقية المشاورات الثالثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية.۱٤٤العمل الدولية رقم (
ج�ان اب�ي فاض�ل م�ديرا   (تعي�ين  الس�يد ۱٥/٥/۲۰۱٤ت�اريخ  ۱۱٤۷۷صدور المرسوم رق�م  -

 عاما للمؤسسة الوطنية لالستخدام.
(توزيع اعتمادات التجهيزات في موازن�ة  ۸/٥/۲۰۱٤تاريخ  ۱۱۳۸۹صدور المرسوم رقم  -

 دة االقني عشرية).ععلى اساس القا ۲۰۱٤وزارة العمل لعام 
(اعتبار استقالة موظف في مالك وزارة  ۱۳/٥/۲۰۱٤تاريخ  ۱۱٤٤۰صدور المرسوم رقم  -

 لعمل مقبولة حكما).ا
(تعيين السيد يوسف نعوس م�ديرا عام�ا  ۲۲/٥/۲۰۱٤تاريخ  ۱۱۷٦۱صدور المرسوم رقم  -

 لوزارة العمل).
(احال��ة مش��روع ق��انون ال��ى مجل��س  ۲۱/٥/۲۰۱٤ت��اريخ  ۱۱۷٤٦ص��دور المرس��وم رق��م  -

ي�ة اتفاق ۱٤٤النواب يرمي الى طلب الموافقة  على االنضمام الى اتفاقية العم�ل الدولي�ة رق�م 
 المشاورات الثالثية لتعزيز تطبيق معايير  العمل الدولية.
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مش��روع مرس��وم يرم��ي ال��ى اب��رام اتفاقي��ة التع��اون الفن��ي ب��ين حكوم��ة الجمهوري��ة  اللبناني��ة  -
ة المؤسس�ات  وحكومة جمهورية  المانيا الفيدرالية لدعم مشروع تعزيز التعليم المهن�ي وتنمي�

 الصغيرة والمتوسطة.
(احداث دائرة المعلوماتية في م�الك وزارة  ۲٤/۷/۲۰۱٤تاريخ  ۲۷٥م صدور المرسوم رق -

 العمل).
(قب�ول هب�ة مقدم�ة  م�ن منظم�ة العم�ل  ۲۲/٥/۲۰۱٤ت�اريخ  ۱۱۸۸۷صدور المرس�وم رق�م  -

 الدولية (مكتب بيروت) لصالح  المؤسسة الوطنية لالستخدام.
 عضها.مشروع مرسوم استحداث غرف في مجالس العمل التحكيمية وتحديد عدد ب -
(اعط���اء م���نح تعل���يم بص���ورة مؤقت���ة  ۲۱/۸/۲۰۱٤ت���اريخ  ۳٦٤ص���دور المرس���وم رق���م  -

 للمستخدمين والعمال).
 (تعديل في مالك وزارة العمل). ۲۱/۸/۲۰۱٤تاريخ  ۳۸۱صدور المرسوم رقم  -
(تعي�ين مف�وض حكوم�ة ل�دى مجل�س العم�ل  ٤/۹/۲۰۱٤ت�اريخ  ٥۰۰صدور المرس�وم رق�م  -

 التحكيمي).
(اس���تحداث غ���رف ف���ي مج���الس العم���ل  ۲/۱۰/۲۰۱٤ت���اريخ  ۷۲۹ص���دور المرس���وم رق���م  -

 التحكيمية وتحديد عدد بعضها).
(اعط���اء م���نح التعل���يم بص���ورة مؤقت���ة  ٦/۱۱/۲۰۱٤ت���اريخ  ۹٤۰ص���دور المرس���وم رق���م  -

 ).۲۰۱۳ – ۲۰۱۲للمستخدمين والعمال عن العام  الدراسي 
لح��د االدن��ى (تعي��ين ا ۲٥/۱/۲۰۱۲ت��اريخ  ۷٤۲٦مش��روع مرس��وم يتعل��ق بالمرس��وم رق��م  -

 الجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل وكيفية تطبيقها).
 

U كما يلي ٤۱۲۰اهم القرارات الصادرة عن وزير العمل خالل العام: 
 

بقرار تجزئة نفقات وزارة  العمل لعام يتعلق (  ۲/۱/۲۰۱٤تاريخ  ۱/۱القرار رقم  -
۲۰۱۳.( 

بتقسيط ديون االشتراكات المتوجبة  يتعلق( ۱۷/۱/۲۰۱٤تاريخ  ۱٦/۱القرار رقم  -
 ).۳۰/۹/۲۰۱۳عن الفترات لغاية 

الكي العقارات بقرار تأسيس نقابة ميتعلق  ( ۲٤/۱/۲۰۱٤ تاريخ  ۲۲/۱القرار رقم  -
 ).واالبنية المؤجرة في لبنان

تكليف موظفين بالمشاركة في بقرار يتعلق ( ٤/۲/۲۰۱٤ تاريخ ۲٦/۱القرار رقم  -
 ۱۳القاهرة بين مؤتمر العمل العربي في 

 ).۲۰/٤/۲۰۱۳و
بقرار تكليف موظفين ومتعاقدين يتعلق ( ٤/۲/۲۰۱٤تاريخ  ۲۸/۱القرار رقم  -

 واجراء بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي)
تكليف موظفين ومتعاقدين بقرار يتعلق (  ۱۱/۲/۲۰۱٤تاريخ  ۳۱/۱رقم القرار  -

لمجلس  ۳۲۰للمشاركة في اعمال الدورة 
 ).الدولية ادارة منظمة العمل

بقرار اعطاء مساهمة مالية لمنظمة  يتعلق(  ۱٤/۳/۲۰۱٤تاريخ  ۳۹/۱القرار رقم  -
 .العمل العربية)

بقرار تأسيس اتحاد نقابات العاملين في  يتعلق( ۱٤/٤/۲۰۱٤ تاريخ  ٤۷/۱القرار رقم  -
 ).قطاع الغاز والتنقيب في لبنان

تاريخ  ۱۸/۱لقرار ر قم بتعديل ايتعلق (  ۲۲/٤/۲۰۱٤  تاريخ ٤۹/۱القرار رقم  -
تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة  ۲/۲/۲۰۱۳

 عمل االطفال).
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بقرار تأسيس االتحاد العام لنقابات  تعلق ي( ۲۳/٤/۲۰۱٤ تاريخ ٥۲/۱القرار رقم  -
 ).السائقين وعمال النقل في لبنان

استدراج عروض لتلزيم شراء بقرار يتعلق ( ۲۲/٥/۲۰۱٤تاريخ  ٦۲/۱القرار رقم  -
 ).ة لزوم وزارة  العملقرطاسي

بقرار استدراج عروض لتلزيم شراء  تعلقي( ۲۲/٥/۲۰۱٤ تاريخ  ٦۳/۱القرار رقم  -
 ).مطبوعات لزوم وزارة العمل

 .)بتفويض صالحيات الى المدير العام يتعلق( ۳۰/٥/۲۰۱٤تاريخ  ٦۷/۱القرار رقم  -
انة باستدراج عروض لتلزيم صي يتعلق( ۲۳/٦/۲۰۱٤ تاريخ  ۷۷/۱القرار رقم  -

 ).اجهزة تدفئة وتبريد لزوم وزارة العمل
بقرار المصادقة على قرار مجلس يتعلق ( ۷/۸/۲۰۱٤تاريخ  ۹۳/۱القرار رقم  -

ادارة الضمان المتعلق بتعديل نظام المنح  
 ).التعليمية

تأسيس نقابة  المندوبين الطبيين بقرار  يتعلق(  ۷/۸/۲۰۱٤تاريخ  ۹٤/۱القرار رقم  -
 ).في لبنان

باستدراج عروض لتلزيم شراء مولد يتعلق ( ۱۹/۸/۲۰۱٤ تاريخ ۱۰۳/۱قم القرار ر -
 ).كهربائي لزوم وزارة العمل

بتشكيل لجنة لدراسة اسعار مناقصة يتعلق (  ۲۰/۸/۲۰۱٤تاريخ  ۱۰٤/۱القرار رقم  -
تلزيم تقديم انظمة وتجهيزات لبطاقات العمل 

 ).االلكترونية
باعطاء مساهمة مالية لمنظمة العمل ق يتعل( ۳/۹/۲۰۱٤ تاريخ  ۱۰۹/۱القرار رقم  -

  ).۲۰۱٤الدولية عن عام 
بقرار تكليف موظفين بالمشاركة في  يتعلق( ۱۰/۹/۲۰۱٤تاريخ  ۱۱٤/۱القرار رقم  -

) لمؤتمر العمل العربي / ٤۱اعمال الدورة (
 ).۲۱/۹/۲۰۱٤لغاية  ۱٤القاهرة من 

ابة تجار ومستوردي بقرار تأسيس نق يتعلق( ۱۱/۹/۲۰۱٤تاريخ  ۱۱٦/۱القرار رقم  -
البالط والسيراميك والبورسالن واالدوات 

 ).الصحية في لبنان
بقرار نظام عمل دائم لتنفيذ العمل يتعلق ( ۲۳/۹/۲۰۱٤تاريخ  ۱۲۲/۱القرار رقم  -

 ).االضافي في المديرية العامة لوزارة العمل
التحاد  بقرار اعطاء مساهمة مالية ليتعلق  ( ۲۳/۹/۲۰۱٤تاريخ  ۱۲۳/۱القرار رقم  -

 ).العمالي العام
بقرار استدراج عروض لتلزيم شراء (يتعلق  ۲۹/۹/۲۰۱٤ تاريخ ۱۲۷/۱القرار رقم  -

 ).تجهيزات معلوماتية لزوم وزارة العمل
بتشكيل لجنة من وزارة ا لعمل (يتعلق  ۱۰/۱۱/۲۰۱٤تاريخ  ۱٦٦/۱القرار رقم  -

للتنسيق مع المديرية العامة لالمن العام 
عامالت االجانب بخصوص العمال وال

 ).العاملين في لبنان
بتكليف موظفين ومتعاقدين بالعمل (يتعلق  ۱۲/۱۱/۲۰۱٤تاريخ  ۱٦۷/۱القرار رقم  -

 ).خارج الدوام الرسمي
بقرار تسمية اعضاء لجنة التسيير  (يتعلق  ۱۳/۱۱/۲۰۱٤تاريخ  ۱٦۹/۱القرار رقم  -

الوطنية بشأن وضع عامالت المنازل 
 ).المهاجرات في لبنان
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(يتعلق بقرار تأسيس نقابة اصحاب االشجار  ۱۳/۱۱/۲۰۱٤تاريخ  ۱۷۰/۱قرار رقم ال -
  المثمرة في البقاع).

بقرار تأسيس نقابة السالمة  المائية  (يتعلق ۲۷/۱۱/۲۰۱٤تاريخ  ۱۷۸/۱القرار رقم  -
 ).واالنقاذ البحري

باعطاء مكافآت نقدية لموظفين (يتعلق  ۹/۱۲/۲۰۱٤تاريخ  ۱۸٦/۱القرار رقم  -
 ).تعاقدين واجراء في وزارة العملوم

باعطاء مساهمة مالية للصندوق (يتعلق  ۹/۱۲/۲۰۱٤ تاريخ ۱۸۸/۱القرار رقم  -
الوطني للضمان االجتماعي عن العام 

۲۰۱٤.( 
باعطاء مساهمة مالية للمركز الوطني (يتعلق  ۹/۱۲/۲۰۱٤تاريخ  ۱۸۹/۱القرار رقم  -

 ).۲۰۱٤للتدريب المهني للعام 
(يتعلق باعطاء مساهمة مالية للمؤسسة  ۱۲/۱۲/۲۰۱٤تاريخ  ۱۹۱/۱القرار رقم  -

 الوطنية لالستخدام).
(يتعلق بقرار المهن الواجب حصرها  ۱۷/۱۲/۲۰۱٤تاريخ  ۱۹۷/۱القرار رقم  -

 باللبنانيين).
(يتعلق باعطاء مساهمة مالية للصندوق ۳۱/۱۲/۲۰۱٤تاريخ  ۲۰۲/۱القرار رقم  -

الوطني للضمان االجتماعي عن العام 
۲۰۱٤.(    

  
 
-U  الصادرة عن معالي الوزيراالدارية اهم المذكراتU: 
 

بمذكرة  التقيد بالدوام الرسمي  تعلقت( ٤/۳/۲۰۱٤ تاريخ ۱۱/۱رقم  المذكرة -
واالمتناع عن استقبال اصحاب العالقة خارج 

 ).الدوام
بطلب من جدميع مكاتب استقدام  تعلقت( ۱۹/٥/۲۰۱٤ تاريخ  ۱٥/۱رقم المذكرة  -

ت المنزليات مع بداية كل عام ايداع العامال
العاملة شهادة تسجيل في  ىمصلحة القو

مديرية الواردات وصورة عن  اخر تصريح 
سنوي من مديرية الواردات في وزارة 

 ).المالية
بمذكرة التقيد الدوام الرسمي عند تعلق ت( ۱۹/٥/۲۰۱٤ تاريخ  ۱٦/۱رقم  المذكرة -

سجيل الدخول والمغادرة وتعليمات تتعلق بت
المعامالت في وزارة العمل: موافقة مبدئية 

 ).وغيرها
بمنع على الموظفين واالجراء  تعلقت( ۱۱/۷/۲۰۱٤ تاريخ  ۲۰/۱رقم  المذكرة -

والمتعاقدين وعلى عائالتهم الحصول على ا 
ي ترخيص لمكتب استقدام عامالت 

 ).منزليات
المعنية في وزارة بمنع على الوحدات  تتعلق( ٤/۸/۲۰۱٤تاريخ  ۲٦/۱رقم  المذكرة -

العمل استقبال طلبات الموافقة المبدئية 
 –غينيا  –والموافقة المسبقة لرعايا سيراليون 

 ).ليبيريا منعا لتفشي مرض ايبوال
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(تتعلق بقبول طلبات الموافقات المسبقة دون  ۱٤/۸/۲۰۱٤ تاريخ ۲۷/۱المذكرة رقم  -
افادة من القنصلية او السفارة المعنية في حال 

 ازها).عدم ابر
(تتعلق بالبت بطلبات اجازات العمل وتجديدها  ۲٦/۹/۲۰۱٤تاريخ  ۳۸/۱المذكرة رقم  -

للعمال السوريين بمختلف فئاتهم من قبل وزير 
 العمل).

تتعلق بطلب وضع اوامر مهمة وتقارير ( ۹/۱۰/۲۰۱٤تاريخ  ٤۲/۱المذكرة رقم  -
اسبوعية عن اعمال التفتيش على الشركات 
والمؤسسات الخاضعة لقانون العمل ورفعها 

 للمدير العام لعرضها على معالي الوزير).
(تتعلق بخضوع العمال والعامالت االجانب ۱۰/۱۱/۲۰۱٤تاريخ  ٤۷/۱المذكرة رقم  -

الختبار جلدي للسل وصورة شعاعية 
 .للصدر)

(تتعلق بالطلب الى اصحاب مكاتب استقدام ۱۰/۱۱/۲۰۱٤تاريخ   ٤۸/۱المذكرة رقم  -
العامالت االجنبيات نزع جميع االعالنات 
التي تتعلق باستقدام العامالت في الخدمة 

 المنزلية).
(تتعلق بحظر على اصحاب مكاتب استقدام  ۱۱/۱۲/۲۰۱٤تاريخ  ٥۱/۱المذكرة رقم  -

ن خالل االعالن عن موضوع عملهم م
 لوحات االعالنات على الطرقات).

  
 
-U  الصادرة عن المدير العاماالدارية اهم المذكراتU: 
 

تتعلق بمذكرة  تبليغ موظفين للمشاركة في  ( ۳/۱/۲۰۱٤ تاريخ  ۱/۲رقم  المذكرة -
اليوم التدريبي االول حول بناء قدرات وزارة 
العمل من اجل تنفيذ خطة العمل الوطنية 

أ اشكال عمل االطفال بتاريخ للقضاء على اسو
۱۰/۱/۲۰۱٤.( 

بالطلب الى الوحدات المركزية  تتعلق( ٥/۲/۲۰۱٤تاريخ  ۸/۲رقم  المذكرة -
واالقليمية التي تصدر اجازات عمل للعمال 
والعامالت االجانب ان تضيف افادة باجراء 
الفحص االلزامي للتدرن الرئوي باالضافة 

 ).الى الفحوصات الطبية المطلوبة
بالطلب الى جهاز التفتيش في وزارة تتعلق ( ۲۹/٥/۲۰۱٤تاريخ  ۱۷/۲رقم  كرةالمذ -

العمل اجراء تفتيش شامل على عدد من 
 ).المؤسسات

بطلب الى جميع الموظفين واالجراء تتعلق ( ٤/۸/۲۰۱٤تاريخ  ۲٥/۲رقم  المذكرة -
 ).والمتعاقدين االلتزام بدوام العمل الرسمي

بالتشدد الى رؤساء الوحدات المركزية تتعلق ( ۲۲/۹/۲۰۱٤تاريخ  ۳٦/۲رقم  المذكرة -
واالقليمية تسمية الموظفين والمتعاقدين 

 ).واالجراء المقترحين لتنفيذ اعمال اضافية



۱٥ 
 

بالطلب الى رؤساء وحدات وزارة (تتعلق  ۲۲/۱۲/۲۰۱٤تاريخ  ٥۳/۲المذكرة رقم  -
 ۲۰۱٤العمل اعداد التقرير السنوي عن العام 

 ).۱۰/۱/۲۰۱٥ل وايداعه الديوان قب
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-U قسم الشؤون القانونية والوصايةU: 
  

  استش���ارة   ۲۳تق���ديم االستش���ارة القانوني���ة س���واء بالمراجع���ة الخطي���ة الت���ي بل���غ ع���ددها  -
 ،ام باالتصال الشفوي وهي كثيرة.

 دراسة مشروع قانون العاملين في الخدمة المنزلية . -
 سة اقتراح قانون طابع خبير السير .درا -
اع���داد مش���روع ق���انون يجي���ز للحكوم���ة االنض���مام ال���ى اتفاقي���ة العم���ل الدولي���ة رق���م  -

(اتفاقي��ة العم��ل الالئ��ق للعم��ال المن��زليين ) واع��داد ج��دول مقارن��ة بينه��ا وب��ين ۱۸۹
 القوانين اللبنانية  .

 دراسة اقتراح  القانون الرامي الى انشاء البطاقة الخضراء . -
دراس��ة اقت��راح الق��انون الرام��ي ال��ى انش��اء المنطق��ة االقتص��ادية الخاص��ة ف��ي قض��اء  -

 البترون .
دراسة مشروع مرسوم باع�ادة مس�تخدم س�ابق للعم�ل ف�ي الص�ندوق ال�وطني للض�مان  -

 االجتماعي .
المتعلق بالح�د ۲۷/۱/۲۰۱۲تاريخ ۷٤۲٦اعداد مشروع مرسوم بتعديل المرسوم رقم  -

 ن والعمال  الخاضعين الحكام قانون العمل )االدنى لالجور للمستخدمي
دراسة مشروع مرسوم يرمي الى تحديد قواعد واجراءات اعتماد رق�م تعري�ف موح�د  -

 لكل مواطن امام االدارات والمؤسسات العامة والبلديات .
 دراسة مذكرة التفاهم بين وزارة العمل ووزارة البيئة  ومع كاريتاس  . -
 مقدمة من منظمة العمل الدولية لوزارة العمل . اعداد مشروع مرسوم فبول هبة -
دراسة مشروع اتف�اق تع�اون ف�ي مج�ال العم�ل والض�مان االجتم�اعي والتوظي�ف ب�ين  -

 حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية .
اع��داد موض��وعيين فني��ين لوض��عهما عل��ى ج��دول اعم��ال م��ؤتمر العم��ل العرب��ي لع��ام  -

۲۰۱۷ 
ال���ى ۲۸/٥/۲۰۱٤م���ن  ۱۰۳ل م���ؤتر العم���ل اال���دولي ال���دورة المش���اركة ف���ي اعم���ا -

 في جنيف ـ سويسرا.۲۰۱٤/٦/۱۲
ف��ي ۲۲/۹/۲۰۱٤ال��ى ۱۳/۹/۲۰۱٤المش��اركة ف��ي اعم��ال م��ؤتمر العم��ل العرب��ي م��ن  -

 مصر   -القاهرة 
دراسة مالحظات لجنة الخبراء الق�انونيين ف�ي منظم�ة العم�ل العربي�ة عل�ى االتفاقي�ات  -

:۳-٥-۸-۱۱-۱٤. 
 ير عن اتفاقيات وتوصيات لم يصدق عليها لبنان .دراسة تقار -
ملء استبيان يتعلق بدراسة توصية او اتفاقية من قبل منظمة العمل الدولية للنتقال من  -

 االقتصاد غير المنظم الى االقتصاد المنظم .
دراسة مالحظات لجنة الخبراء القانونين في منظمة العمل الدولية حول تطبيق اتفاقي�ة  -

 بشان العمل الجبري ،واعداد استبيان بذلك ۲۹ية رقم العمل الدول
 دراسة ملف تلزيم البطاقة االلكترونية . -
 ابداء راي بمشروع اتفاقية بين لبنان وقطر . -
 دراسة تاسيس نقابة اصحاب االشجار المثمرة . -
 مكافحة االتجار بالبشر . –توفير المعلومات المطلوبة حول مكاتب االستخدام  -
 اسة مذكرات التفاهم مع : الفليبين ،اثيوبيا ، مدغشقر .المشاركة في در -
لسفر رئ�يس القس�م ومش�اركته ۱/۸/۲۰۱٤القيام باعمال قسم العالقات الخارجية حتى  -

 باعمال دورة تدريبية في معهد االدارة في فرنسا .
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 ۲٤مطالعات مفوض الحكومة لدى مجلس العمل التحكيم�ي ف�ي لبن�ان الجن�وبي. ع�دد  -
وبق�ي  ٥۰انجز منه�ا  ۲٦٦جلسة علنية وبلغ عدد الدعاوى  ٤۸لجلسات مطالعة عدد ا

۲۱٦. 
انج�ز   ۲۹تحقيق في دعاوى احيلت من مجل�س العم�ل التحكيمي�ة ف�ي جب�ل لبن�ان ع�دد -

 ) دعوى تمت المصالحة في اربعة منها. ۱۰منها ( 
 
 

Uقسم الموظفين والمحاسبةU: 
 

Uاالعمال التي يقوم بها القسمU: 
 
محالة من الديوان وارسل الى المالية تصفية معاملة ادارية  ۱۱٦۲سجل  ۲۰۱٤عام  

تصفيات على تناسيب الصندوق الوطني للضمان  ٤تصفية على تنسيب وزارة العمل و ۹۹۸
 طلب حجز. ۲۲۰تصفية و ۱۰۰۲االجتماعي والمؤسسة الوطنية لالستخدام اي ما ما مجموعه 

 
وازنة السنوية للوزارة ومناقشتها بعد موافقة : اهتم القسم باعداد المUفي المحاسبة واللوازمU -أ 

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

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

 وزارة المالية.
 
استمر على القاعدة االثنتي عشرية  ۲۰۱٤طوال عام العامة  وحيث ان العمل بالموازنة  

فقد انحصر االنفاق بالضروري، كما ان عدم موافقة ديوان  ۲۰۰٥وضمن سقف موازنة عام 
 المحاسبة على بعض استدراجات العروض اجلت اجراء التلزيمات الضرورية.

 
وسلمت القرطاسية وكافة  وقام القسم باعداد قوائم اللوازم المطلوبة وبالذات القرطاسية 

 اللوازم تباعا للوحدات بناء على طلبات خطية .
 

U بالنسبة لشؤون الموظفين –بU: 
 

جرى ترتيب الملف الشخصي لكل موظف وتبويبه حسب طلب مجلس الخدمة المدنية. كما ان 
 عملية الربط في النظام الخاص للملف الشخصي في مراحلها النهائية.

 
Uةقسم العالقات الخارجيU:  

 
حتى  ۲۰۱٤بلغ عدد المراسالت المسجلة في سجل قسم العالقات الخارجية منذ بدء العام 

وثيقة  ٥۰وثيقة، وتلك المدروسة والمتخذ قرارات بشأنها بلغت  ۷٦كانون االول منه  ۳۱
 صادرة عن القسم المذكور اعاله. 

 
) ۱٦عربي��ة رق��م (اع��داد تقري��ر ج��وابي ال��ى منظم��ة العم��ل العربي��ة ح��ول اتفاقي��ة العم��ل ال -

 (كامل الملف مع اجوبة الجهات المختصة).
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والتوص�ية  ۱٤۱و ۱۱تقارير جوابية الى منظمة العمل الدولي�ة ح�ول اتفاقي�ات ع. د. رق�م  -
 ) بشأن العمال الزراعيين.۱٤۹رقم (

 تقارير جوابية الى منظمة العمل الدولية بشأن استبيانين يتعلقان بالعمل الجبري. -
منظمة العمل الدولي�ة ح�ول االس�تعراض ال�دوري الش�امل لحال�ة حق�وق تقرير جوابي الى  -

 ۷۲ – ۷۱ – ۷۰ – ٦۹ – ٦٦ – ٦٤ – ٥٤ – ٥۱االنسان ف�ي لبن�ان (التوص�يات رق�م: (
– ۷۳ – ۷٤.( 

 ۳۰ – ۱٤ – ۱التقارير الجوابية  الى منظمة العمل  الدولية بشأن اتفاقيات العمل الدولي�ة  -
– ٥۲ – ۸۱ – ۸۹ – ۱۰۰ – ۱۰٦ – ۱۱۱ – ۱٤۲ – ۱۷۲. 

) ۲۰۱٤ش�باط  ۲٦ – ۲٤الس�عودية م�ن  –احالة وثيقة (اعالن الرياض للتنمية والتشغيل  -
 الى الجهات المعنية.

للجن��ة الحري��ة النقابي��ة  ۳۷۱تقري��ر ج��وابي ال��ى مكت��ب العم��ل ال��دولي بش��أن التقري��ر رق��م  -
 (الشكوتان ضد الحكومة اللبنانية).

 ٥ – ۳عمل العربية، عرض اتفاقيات العمل العربية ابالغ الجهات المعنية بطلب منظمة ال -
 على السلطات المختصة. ۱٤و ۱۱ – ۸ –

  
اس��تكمال المل��ف ح��ول الدراس��ة الص��ادرة ع��ن المكت��ب االقليم��ي لمنظم��ة العم��ل الدولي��ة /  -

 بيروت بشأن موضوع مدى مواءمة المهارات مع احتياجات سوق العمل.
مم  المتحدة بناء على طلبهم مالحظ�ات ح�ول اعداد مشروع كتاب (تقرير جوابي) الى اال -

 اهداف التنمية المستدامة.
اعداد محاضر اجتماع لجن�ة تنظ�يم عم�ل  المفتش�ين ف�ي ال�وزارة بع�د المش�اركة ف�ي كاف�ة  -

 ، كمنسقة اللجنة المذكورة.اجتماعات هذه اللجنة
إلنج�از اط�ار اعداد الكتب الالزمة الى الجهات المعنية الستكمال ملف  البرنامج التنفيذي  -

 منظمة التعاون االسالمي للتعاون في مجاالت العمل والتشغيل والحماية االجتماعية.
المشاركة في ندوة منظمة من قبل البنك الدولي (مش�روع تط�وير نظ�ام االحص�اءات ف�ي   -

 لبنان).
تقرير جوابي الى رئاسة مجلس  الوزراء بشأن مقترحات تندرج في اطار آلي�ات التنس�يق  -

 ن ضمن المخطط التوجيهي لإلحصاءات الرسمية.والتعاو
 – I)اب�داء االقتراح�ات المطلوب�ة بش�أن عم�ل االجان�ب ف�ي المنظم�ات غي�ر الحكومي�ة ( -

NGO  من بعد المشاركة في اجتماع يتراسه معالي الوزير مع بعض المسؤولين عن هذه
 المنظمات.

ل بطالة الش�باب ف�ي اعداد تقرير جوابي حول ورقة عمل واردة من وزارة الصناعة، حو -
 (قيد االستكمال). MENAمنطقة 

 
 

 
Uدائرة المشاريع والبرامجU:۰ 

 
ت���اريخ  ۱۸۸/۱إن رئ���يس دائ���رة المش���اريع والب���رامج مكل���ف بموج���ب الق���رار رق���م  - أ

في وزارة العمل، وقد قامت هذه اللجن�ة خ�الل  رئيس لجنة الشراءبمهام  ۱۱/۷/۲۰۰۷
تتعل�ق بش�راء م�واد وتجهي�زات   مل�ةمعا  س�ت وأربع�ون بدراس�ة وإق�رار 2014الع�ام 

  وخدمات للوزارة.
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المؤلف�ة بموج�ب  رئ�يس اللجن�ة الفني�ةإن رئيس دائرة المشاريع والبرامج مكلف بمهام   - ب
. مهمة هذه اللجنة ه�ي دراس�ة المواص�فات الفني�ة ۱۹/۱۰/۲۰۰٦تاريخ  ۲۳۲/۱القرار 

ة وكمبي���وترات للقرطاس���ية والتجهي���زات المكتبي���ة م���ن أث���اث ومفروش���ات وآالت طابع���
والط��رش وال��دهان وك��ل م��ا يتعل��ق بحاج��ة ال��وزارة ويج��ري تلزيم��ه بواس��طة اس��تدراج 

 العروض.
 

بــإعداد تقارير فني�ة والمس�اهمة بإع�داد دف�اتر  2014وقد قامت اللجنة الفنية خالل العام 
 الشروط الخاصة حول مواصفات تتعلق بـ :

 
 .إستدراج عروض شراء قرطاسية وحبر لزوم الوزارة .۱
 
إستدراج عروض تلزيم نظ�ام معلوم�اتي لتعق�ب المراس�الت وأرش�فة الوث�ائق ف�ي  .۲

 ديوان الوزارة.
 

 إستدراجي عروض عروض لشراء مولد كهربائي لزوم الوزارة. .۳
 

إستدراج عروض صيانة وتأهيل الدرج والسفرة ودرابزين االلمنيوم والحديد ف�ي  .٤
 مبنى الوزارة.

 
 في : 2014شارك رئيس الدائرة خالل العام  -ج
 

 .۲۰۱٤تشرين االول  ۲۰عضو في لجنة المناقصات لمدة أسبوع ابتداء من  .۱

 
ف��ي  ۲۰۱٤تش��رين الث��اني  ۱۰ورش��ة عم��ل ع��ن الش��راء الحك��ومي ي��وم االثن��ين  .۲

 المعهد المالي.

وحت��ى  ۸البرن��امج الت��دريبي ح��ول " أدوات المحاس��بة العمومي��ة وتقنياته��ا " م��ن  .۳

 مالي.في المعهد ال ۲۰۱٤كانون االول  ۱۲

 

سمي رئيس الدائرة كعضو في لجنة دراسة أسعار مناقصة تلزيم تقديم انظم�ة وتجهي�زات  -د

 ۲۰۱٤آب  ۲۰ت�اريخ  ۱۰٤/۱لبطاقات العمل االلكترونية المشكلة بموج�ب الق�رار رق�م 

والت��ي كان��ت مهمته��ا دراس��ة اعت��دال االس��عار المتعلق��ة بتل��زيم تق��ديم انظم��ة وتجهي��زات 

رونية لزوم وزارة العمل عبر مقارنتها م�ع المناقص�ة الت�ي أجري�ت لبطاقات العمل االلكت

 للمديرية العامة لالمن العام واسعار السوق ومدى توافر الشروط الفنية فيها.

سمي رئيس الدائرة كعضو في اللجنة المكلفة إعداد المواصفات الفنية المتعلقة بدفتر شروط  -ه
لكترونية لزوم وزارة العمل المشكلة بموجب المذكرة تلزيم تقديم انظمة وتجهيزات بطاقات عمل ا

 .۲۰۱٤تشرين االول  ۹تاريخ  ٤۱/۱رقم 
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U مصلحة العمل والعالقات المهنية –ثانيا 
 
الملفات و  مئاتقامت مصلحة العمل والعالقات المهنية بانجاز  ۲۰۱٤خالل العام  

الملفات المحفوظة المعامالت وتحقيق التواصل مع الوحدات االقليمية واعادة تنظيم 
"فريق عمل"، ومواكبة عمل المفتشين في  قاعدة(المحفوظات) وتحقيق االداء الوظيفي على 

ومتابعة نشاطاتها وايجاد مئات الحلول الحبية للشكاوى الوحدات االقليمية وضبط الملفات النقابية 
لقنصليات التي لها وتكثيف االتصاالت بالمنظمات الدولية واالقليمية ذات الصلة والسفارات وا

 . رعايا في لبنان
  
 مصلحة العمل والعالقات المهنية كما يلي: المسجلة في قلماهم االنجازات والمعامالت  
 
 ۱۳۰  انظمة داخلية   ۱۱۸  نقابات واتحاداتانتخابات  -
 ۳۹٥  معامالت ادارية  ۲٥ طلب تأسيس نقابات واتحادات   -
 ۹۲   شكاوى بحق مكاتب استقدام عامالت -
 ۳٤  شكاوى جماعية بحق شركات -
 ۳۸   تشاور النهاء عقود -
 
 
 :Uدائرة تفتيش العمل والوقاية والسالمةU –أ 
 ۳۰  تصديق دوام عمل -  ٤٥    محضر ضبط  -
 ٥۱  عملتحقيق باجازات  -           ۱٤               دوام عمل -
 ۹۲ قدام خدمشكاوى على مكاتب است -  ٤۲   دئيةبتحقيق بموافقات م -
 ۲۳ اعتراض على قرار صرف -             ۱۷۰۳        انذارات -
           
      
 

 :Uدائرة العالقات المهنية والنقاباتU –ب 
 
  ۱۱۸    انظمة داخلية  مصدقة -   ۱۱۸   انتخابات نقابية -
 ۹      عقود عمل جماعي  -   ۲٥ موازنة نقابات وقطع حسابات -
 ۱۲شكاوى واعتراضات نقابية  -   ۲٥  نقابةطلبات تأسيس  -
 ٦            ابداء رأي قانوني  -   ۱۲  انظمة داخلية لنقابات -
           ۳  تعديل اسم نقابة -
                                              
                                    

 :Uدائرة التحقيق وقضايا العملU –ج 
 
        ۲۳تحكيمي دعاوى مجلس عمل  -        ۹۰ بعد التحقيق شكاوى للحفظ - ٤۲٦فردية شكاوى  -
           ۱۹۰   شكاوى قيد التحقيق  -       ۹۰    حل حبي  -
 ۲۳شكوى جماعية وتشاور  -            
 
 
 



۲۱ 
 

 
U مصلحة القوى العاملة -ثالثا 

 
Uاوال: في مجال العمالة االجنبيةU: 

 
مكننة المعامالت التي تردها، حيث تم  ۲۰۱٤القوى العاملة خالل العام  مصلحة تتابع – ۱

) طلب دفع رسوم متأخرة ۷۰۳۱) طلب سحب شهادة ايداع، و (۱٤۰۳۳تسجيل (
(براءة ذمة)، كما تم درس طلبات الموافقة المسبقة واجازات العمل الخاضعة لصالحية 

ختص وفقا لالصول، باالضافة رئيس مصلحة القوى العاملة، واحالتها الى المرجع الم
 د عمل.ق) ع۸٦۳الى تصديق (

 .الت) معام۲٥۷بلغ عدد المعامالت المسجلة في قلم المصلحة ( – ۲
باالضافة الى المهام المنوطة بها، تستقبل مصلحة القوى العاملة معامالت الوحدات  – ۳

العطائها مجراها االقليمية التابعة للوزارة، للبت بها او احالتها الى المرجع المختص 
 القانوني، وهي عبارة عن:

 طلبات موافقة مسبقة او الغاء. -
 طلبات موافقة مبدئية. -
 استرداد كفالة مصرفية. -
 اجازة عمل اول مرة وتجديد اجازة عمل. -
 
 وقد استقبلت المصلحة من الوحدات ما مجموعه: 

 معاملة من دائرة العمل في الشمال. ۹۰٤٥ -
 رة العمل في الجنوب.معاملة من دائ ۹۹۹۱ -
 معاملة من دائرة العمل في النبطية. ٥۱۱٥ -
 من دائرة العمل في البقاع. لةمعام ٤٤۸۸ -
 الهرمل. –معاملة من دائرة العمل في بعلبك  ۲۱۱۸ -

 
Uثانيا: في مجال التدريب المهنيU: 

 
ي قامت دائرة التدريب المهني باالشراف الدوري على المركز الوطني للتدريب المهني ف – ۱

 الدكوانة، باالضافة الى االشراف على امتحاناته.
االشراف على دورات تدريبية اقيمت لالحداث في سجن رومية في اختصاصات  – ۲

 الميكانيك، كهرباء السيارات والحدادة االفرنجية.
شاركت رئيسة الدائرة، بصفة مقرر في اجتماعات مجلس ادارة المركز الوطني للتدريب  – ۳

 تعقد مرة في االسبوع، وصياغة محاضر هذه الجلسات. التيالمهني، 
 عضو في اللجنة التي تضع مناهج التدريب المهني المعجل. – ٤
 تسجيل المراسالت الصادرة والواردة من والى الدائرة. – ٥
 تصديق االفادات الصادرة عن مراكز التدريب المهني التي تشرف عليها الدائرة. – ٦
 الندوات وورش العمل المتعلقة بالتدريب المهني. المشاركة في عدد من – ۷
 المشاركة في لجان المناقصات في التفتيش المركزي. – ۸
 
 
 
 



۲۲ 
 

 
Uاالستخدام لثالثا: في مجاU: 

 
 شركة ومؤسسة لدى دائرة االستخدام. )٤۲۰(تسجيل   ۲۰۱۳تم خالل العام  – ۱
 ).۳۰۰اعطاء افادات بتسجيل الشركات والمؤسسات ( – ۲
 ).۳۰۰ملفات تسجيل شركات ومؤسسات ( تجديد – ۳
 ).۱۳بطاقة مندوب مكتب ( – ٤
 ).۲٤ترخيص مكتب استقدام عامالت في الخدمة المنزلية (الغاء طلب  – ٥
 ).۱٦ترخيص مكاتب استقدام عامالت في الخدمة المنزلية ( – ٦
 

Uرابعا: دائرة رعاية شؤون العمال السوريينU: 
 

 نفصلها كاالتي: ۲۰۱٤ة خالل العام المعامالت المنجزة من قبل الدائر -
 .اتاجاز ۱۸۱٤اجازات عمل اول مرة عدد  طلبات -
 .۷٥۸اجازات عمل صادرة  -
 اجازة. ۸۱۰تجديد اجازات  -
 .۷طلب تغيير صفة عمل عدد  -

 
Uخامسا: دائرة مراقبة عمل االجانبU: 

 
 موافقة مبدئية تتعلق باستقدام واستخدام اجراء اجانب. ۷٦۸ -
 فقة مسبقة.معاملة موا ۱۲۹۰٤ -
 معاملة اجازة عمل اول مرة. ۷٦۹۷ -
 معاملة تجديد اجازة عمل. ۳۰۸٥۳ -
 افادة قيود اجازة عمل. ۲۳۱ -
 طلبات تغيير صفة. ۱۸٦ -
 طلبات استرداد شهادة ايداع. ٤۰٥٤ -
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۲۳ 
 

              
U الدوائر االقليميــة –رابعا 

 
۱- Uالشمال  دائرة العمل في محافظة  

 
 كما يلي: ۲۰۱٤م انجازات الدائرة خالل العااهم 

 
   
 
- Uوتحقيق :  شكاوى 
 
 ۱۰٦         شكاوى عمل -
  ۹۷ دعاوى  مجلس العمل التحكيمي  -
  ۳۲ انتخابات نقابية  -
 ۱۲ تحقيق في اجازات عمل -
 ۲۳٦ موافقات مبدئية -
 
 
 
- U : عمل االجانــب 
 
 ۱۳۷۲ استرداد شهادة ايداع -
  ۳٤۲٦  اول مرة اجازات عمل  -
  ۱۱۱۷۱ تجديد اجازات عمل  -
  ۱٤۳۰ براءة ذمة ( تسوية )  -
  ٥۷۲٥ موافقات مسبقة  -

 
 

-U اعمال التفتيشU: 
 ۱۰   تفتيش طارىء -
 ٤    مؤسسات مفتشة -
 ٤   دوام عمل -
 ۲  كشف على محركات -

 
 

 االمني في طرابلس. ان انجاز هذه المهام وال سيما اعمال التفتيش تأثر الى حد بعيد بالوضع
 
 
 
 
 
 
 



۲٤ 
 

 
۲- U الجنوب دائرة العمل في 

 
 

 
 
- U : تفتيش وتحقيق 

 
 ۲٤٥ مؤسسات مفتشة -
 ۲۹  انذارات -
     ٤۰        شكاوى عمالية  -
 ٤ تسجيل مؤسسات  -
 ۲٤ انتخابات نقابية  -
 واحد محضر ضبط -
    ۲ رخص محركات -
 
 
 
- U : عمل االجانـــب 
 
 
 ۱۷۰۳ استرداد شهادة ايداع -
  ۳۸۷۰ عمل اول مرة ة اجاز -
  ۱۱۱٤۸ تجديد اجازات عمل  -
  ۱٤۰٤  براءة ذمة ( تسوية )  -
  ٦٥٦٦ مسبقة  اتموافق -
 ۳۰۰ موافقات مبدئية -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۲٥ 
 

۳ -U دائرة العمل في محافظة النبطية 
 

  
 ۳۰۲معامالت قلمية:  -
  
- U : تفتيش وتحقيق 
 
 ۷۲۰   تفتيش دوري -
 ٦   تفتيش طارىء -
 ۸   كاوى عماليةش -
 ٥  انتخابات نقابية -
 ۱   دعوى عمل -
 ۲  رخص محركات -
 
 
 
 
- U : عمل االجانب 
 
 
 ۱۸۰۲   اجازة عمل اول مرة -
 ٤٦٦۲ تجديد اجازة عمل -
 ٥۸۰ براءة ذمة (تسوية) -
 ۸۳۷ استرداد شهادة ايداع -
 ۳۲۲۰ موافقات مسبقة -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۲٦ 
 

Uالبقاعدائرة العمل في محافظة  - ٤ 
 

  
 

- U : تفتيش وتحقيق 
 
 ۲۱۹   مؤسسات مفتشة -
 ۱۲   رخص محركات -
 ۲۷    دوام عمل -
 ۱۰۷    انذارات -
 ۲٥   تسجيل مؤسسات -
 ۸۳  ودعاوى عمل شكاوى عمل -
 ۲٦۱  تصريح عن مستخدمين -
     طلبات تشاور -
 
 
 
- U : عمل االجانـــب 
 
 
 ۱٥۹۹   اجازة عمل اول مرة -
 ٥٤٤۷   تجديد اجازة عمل -
 ۲۹۲٥   موافقات مسبقة -
 ۷٤٦   استرداد كفاالت -
 ٦۸٤   براءة ذمة (تسوية) -
 ٤۸۸    موافقة مبدئية -
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۲۷ 
 

Uجبل لبنان دائرة العمل في محافظة - ٥ 
 
 
- Uتفتيش وتحقيقU  : 
 
 ٥۹۲     شكاوى عمالية -
 ٦۹     دعاوى عمل -
 ٥٥     دوام عمل -
 ۱    رخص محركات -
 ۱٥۹٦     نذاراتا -
 ۱۸    شكاوى جماعية -
 ۷      تشاور -
 ۲٥    تسوية محاضر ضبط -
 
 
 
 
 
- U األجانبعمل  : 
 
 
 ۲٤۱٥۷   اجازة عمل اول مرة -
 ۹۱۲٥٤ تجديد اجازة عمل -
 ٤۲٤۱۰ مسبقة اتموافق -
 ۱۰۲٥۹ سحب شهادة ايداع -
 ٤۹۳ مسبقات تصحيح -
 موافقات مبدئية -
 تجديد مسبقات -
 الغاء مسبقات -
 استبدال -
 استرحام -

۲۷٦۳ 
٥۸ 

۱۳۸٥ 
۳۹ 
٦٤ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۲۸ 
 

Uالهرمل –دائرة العمل في محافظة بعلبك  – ٦ 
 
 

 ۱۲٦: معامالت قلمية 
 
 
-U تفتيش العملU: 
 
 ۳   شكاوى -
   ۸  تصريح عن مؤسسات -
 ۸   انتخابات نقابية -
 ۱۲  مؤسسات مفتشة -
 ۷   انذارات -
 ۸  تسجيل مؤسسات -
 ۲٥   اوامر مهمة -
 
 
-U عمل االجانبU: 
 
 
 ۸٤۹  اجازة عمل اول مرة -
 ۲۳۹۸  تجديد اجازة عمل -
 ۱۲۹۷  موافقات مسبقة -
  ۳٥ تحقيق في اجازات عمل -
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۲۹ 
 

 
 

 على صعيد ۲۰۱٤مجموع ما انجزته الوزارة خالل العام 
U لعمل اجازات اووالنقابات  التفتيش والتحقيق في قضايا العمل 

 
 

۱- U ونقاباتتفتيشU : 
 
 ۱۹  رخص محركات -  ۱۱۹۳ وطارىء  تفتيش دوري - 
  ۱۱۸     انتخابات نقابية -  ٦۳ تحقيق في اجازات عمل - 
 ۲٥   تأسيس نقاباتطلب  -  ۳٤٤۱   انذارات - 
 ۱۳۰  انظمة داخلية   -              
  
 

۲- Uتحقيق في قضايا العملU  : 
 
 ۱۱٥۲  تحقيق في شكاوى عمالية - 
 ٤۱ تحقيق في نزاعات عمل جماعية - 
 ۱۹۰  تحقيق في دعاوى عمل - 
  ۹۲  تحقيق في شكاوى على مكاتب - 
  استقدام عامالت في الخدمة المنزلية    

 ۸٦۳   تصديق عقود عمل -         
 

۳- U : اجازات عمل 
 
 رة) اول م٤۰۹۸۱( ۲۰۱۳في العام  -  ) اجازة عمل اول مرة.٤۳۲۸٤تم انجاز ( - 
 ) تجديد۱۱۷۲۳٥( ۲۰۱۳في العام  -  ) تجديد اجازة عمل.۱٥٥۱٦۱تم انجاز ( - 
 ) اجازة عمل۱٥۸۲۱٦( ۲۰۱۳في العام  -   ) اجازة عمل.۱۹۸٤٤٥المجموع ( - 
 ).۷۰۳۱براءة ذمة ( - 
 ).۱٤۰۳۳سحب شهادة ايداع ( - 
  
 

٤- U : التدريب المهني واالستخدام 
 
 رة االستخدام.مؤسسة وشركة في دائ )٤۲۰(تسجيل  - 

 ).۳۰۰جيل الشركات والمؤسسات (تسافادات  -
 ).۳۰۰تجديد ملفات تسجيل شركات ومؤسسات ( -
 ).۱٦طلب ترخيص مكاتب استقدام عامالت في الخدمة المنزلية ( -
 ).۲٤الغاء ترخيص مكاتب استقدام عامالت في الخدمة المنزلية ( -

  
 
 
 

                         



۳۰ 
 

 
Uالجزء الثالث 

 
Uلمحة عامة عن االدارة 

 
 
 U: التفويض وبيان المهمة 

U : النصوص القانونية التي تعطي االدارة الحق الشرعي في ممارسة نشاطها 
 
  ۰ ۲۳/۹/۱۹٤٦قانون العمل تاريخ  -
 ۰( تنظيم وزارة العمل) ۳۰/۱۲/۱۹٦۱تاريخ  ۸۳٥۲المرسوم التنظيمي رقم  -
روط بع���ض احك���ام ا لمرس���وم ( تحدي���د ش��� ۱٦/۱۱/۱۹٥۹ت���اريخ  ۲۸۹٤المرس���وم رق���م  -

  ۰)۱۲/٦/۱۹٥۹تاريخ  ۱۱۱االشتراعي رقم 
 ۰( نظام الموظفين)  ۱۲/٦/۱۹٥۹تاريخ  ۱۱۲المرسوم االشتراعي رقم  -
 ۰( طوارئ العمل) ۱٦/۹/۱۹۸۳تاريخ  ۱۳٦المرسوم االشتراعي رقم  -
  ۰( قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم)  ۲/۹/۱۹٦٤تاريخ  ۱۷۳۸٦مرسوم  -
( تنظ���يم مع���دالت االج���ور واح���داث  ۱۲/٥/۱۹٤۳ت���اريخ  ۲۹المرس���وم االش���تراعي رق���م  -

  ۰تعويض عن التكاليف العائلية للعملة ) 
 ۰( تنظيم عمل االجانب )  ۱۸/۹/۱۹٦٤تاريخ  ۱۷٥٦۱مرسوم رقم  -
( اص��ول اس��تيفاء ب��دل اج��ازتي العم��ل واالقام��ة م��ن  ۲۳/۷/۱۹۹۹ت��اريخ  ۱۰۷ق��انون رق��م  -

  ۰االجانب)
  ۰( تنظيم النقابات ) ۳/٤/۱۹٥۲تاريخ  ۷۹۹۳رقم مرسوم  -
( اص��ول ص��رف االعان��ات للنقاب��ات العمالي��ة  ۱۲/۱۲/۱۹٥۷ت��اريخ  ۱۸۰۷۱مرس��وم رق��م  -

  ۰والى اتحاداتها)
  ۰( تفتيش العمل) ٦/٦/۲۰۰۰تاريخ  ۳۲۷۳مرسوم رقم  -
 

اض��افة ال��ى عش��رات المراس��يم والق��رارات المتعلق��ة بمختل��ف مواض��يع قض��ايا  العم��ل 
  ۰تفتيش والنقابات واالجانب وغيرها ال مجال لذكرهاوال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



۳۱ 
 

 
U  المخطط التنظيمي او الهيكلية 

 
 Uكيفية تنظيم االدارةU  : 

 تتالف وزارة العمل من : 
 

             U-  المديرية العامة للعملU  : 
 
  Uالديوان : –Uأ   
 قسم العالقات الخارجية  -   
 ة والوصاية قسم الشؤون القانوني -   
 قسم الموظفين والمحاسبة  -   
 قسم االحصاء  -   
 
  Uمصلحة العمل والعالقات المهنية  – ب 

دائ���رة العالق���ات المهني���ة والنقاب���ات ( قس���م النقاب���ات / قس���م  -
  )العالقات المهنية

 دائرة التحقيق وقضايا العمل  -
 دائرة تفتيش العمل  والوقاية والسالمة  -
 

 :Uلقوى العاملة مصلحة اU – ج  
 دائرة مراقبة عمل االجانب  -    
 دائرة حماية العائلة والجمعيات  -    
 دائرة االستخدام  -    
 دائرة التدريب المهني  -    
 دائرة شؤون العمال السوريين -    
 
  Uدائرة المشاريع والبرامج – Uد   

ي مشروع الموازنة لم تلحظ برامج ومشاريع بسبب التقيد بمبدأ ترشيد االنفاق ف
 التي تتصف بالتشغيلية.

 الوحدات االقليمية في كل من محافظات الجنوب ، النبطية ، البقاع  -Uهـ   
U ۰ )قيد االنجاز عكار، (بعلبك والهرمل  ،الشمال وجبل لبنان 

 
ترتبط الوح�دات االداري�ة داخ�ل ال�وزارة وفق�ا لمب�دأ التسلس�ل االداري، ال�ذي ن�ص علي�ه  

( تنظيم االدارات العامة ) ، ال سيما الم�ادة  ۱۲/٦/۱۹٥۹تاريخ  ۱۱۱تراعي رقم المرسوم االش
( تنظيم وزارة العمل ) الذي  ۳۰/۱۲/۱۹٦۱تاريخ  ۸۳٥۲اضافة الى المرسوم رقـم  ۰منه  ۱۹

   ۰ يحدد مهام وحدات الوزارة
 
 
 
 


