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 االول الجزء
 بيان بالجداول والمصورات  

 
 
وتوزيعها حسب  الجنسبية والمهنبة والفلبة لعبا   تقرير الموافقات المسبقة – 1

2017. 
 
تقريببر اجببازات  العمببل اول مببرة حسبب  الجنسببية والمهنببة والفلببة لعببا   – 2

2017. 
 
ة وتوزيعها حسب  الجنسبية والمهنبة والفلبة لعبا  ددتقرير االجازات المج – 3

2017. 
 

  0هيكلية وزارة ا لعمل  - 4
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 ملخص تنفيذي 
 
 

 :  التحديات الجوهرية التي تواجه االدارة - 1
 

 جميع الفلات الوظيفية.المراكز الشاغرة في مالك الوزارة من  استكمال -

متابعبة اعمبال المكننبة لتشببمل جميبع البدوالر واالقسبا  وخاصببة مبا يتعلبق بالنقاببات واعمببال  -
 .والديوان التفتيش واالستخدا  واعمال التحقيق

 ل هيكلية ومالك وزارة العمل.متابعة مشروع قانون تعدي -

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

 لعمل في الوزارة.ا ل ليالالمبنى  هيلتأ -

 
 :االنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها – 2

 

رغ  التحديات والصعوبات التي واجهت حركة العمل في مبنى الوزارة، استطاعت وحداتها 
المعببامالت المطلوبببة منهببا وخاصببة مببا يتعلببق بانجبباز عشببرات االالل مببن اجببازات العمببل  انجبباز

انتخاببات النقاببات واالتحبادات  ملبات طلبباتوالموافقات المسبقة وبراءات الذمة، واالشرال على 
الشركات والمؤسسات في الدوالر المعنيبة وانجباز  انظمة ملاتالعمالية والصحا  العمل وتسجيل 

 وتصببديق انظمببة داخليببة لنقابببات وشببركات ومؤسسبباتالعماليببة  ووالشببكاوو والببدعا نمببالملببات 
 وغيرها من المعامالت التي سنفصلها الحقا.

 
 :اهم هذه االنجازات – 3

 

 اجازة عمل الجان  من مختلل الجنسيات. ألل   ملتي انجاز ما يزيد عن -
 حل ملات الشكاوو العمالية الفردية والجماعية. -
اريع القوانين والمراسي  والقرارات المتعلقة بشؤون االجان  والنقابات وعمبل االطفبال اعداد مش -

 والمعوقين والضمان االجتماعي والمؤسسة الوطنية لالستخدا .
 مجالس النقابات واالتحادات العمالية واصحا  العمل. اتابخاالشرال على انت -
   والدوالر االقليمية.الشركات والمؤسسات في دالرة االستخدا ملاتتسجيل  -
 تنفيذ برامج دورية لتفتيش العمل في مختلل المناطق اللبنانية.وضع و -
 

 
 :رؤية مستقبلية – 4

 
تأمين المبنى الاللق والمالل  الستيعا  جميع موظفي وزارة العمل وتسهيل تعامل  -

 .بتعمي  المكننة الشاملة وربط وحدات الوزارة بالجهات ذات الصلة المواطنين معها

 مكننة جميع وحدات وزارة  العمل. -

 تعزيز تفتيش العمل. -

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

 :ايها المواطن  
 الكلفة المفروضة قانونا.االدارة وجدت لخدمتك وانجاز معامالتك في اقل وقت ممكن وب 
التببز  بالقببانون وتقببد  مببن موظفيهببا بطلباتببك، وال تكببن اسببيرا لشببهوة موظببل او مداخلببة  
 وسيط.

 بالقانون، ستجد نفسك اما  موظل اللق الحديث بريء التصرل، طويل البال. قيدت 
قد تعترضك تصرفات موظل شاذ عن االخالق والقانون، فال تخضع، تقد  بشبكواك امبا   

 لمرجع المختص وبكل ثبات  وقوة وسترو تجاوبا سريعا مع شكواك.ا
حبال كبان مسبيلا لبك  انت الرقي  االول وااله  على عمل الموظل، فال تكن شريكا له في 

وال مشجعا لعاداته السيلة في حال اساء التصرل معك، وال مستسبلما لسبلطته فبي حبال كبان شباذا 
 وتجاوز حد السلطة.

ر بالفاسدين والمفسدين، ساه  في تصحيح مسيرة ادارتك، فهي مرآة اشتك وال تخل، جاه 
 دولة  القانون والعدالة.

 
 :  االستراتيجية لالدارةاالوليات  -

 

 .تبسيط اجراءات العمل واختصار مسالك سير المعامالت على قاعدة الالمركزية في التقرير -
 .تحقيق العمل الثالثي االطرال / حكومة / عمال / اصحا  عمل -

 انشاء قاعدة معلومات شاملة لسوق العمل بكل تشعباته ونشاطاته. -
 

 :  االتجاهات المستقبلية لالدارة -

 
 تامين المبنى الاللق والمالل  لعمل وحدات الوزارة . -

 .توسيع حج  الوحدات العاملة ووضع هيكلية حديثة وزيادة حج  الموارد البشرية فيها. -

 
 وااللكتروني. لتواصل البريديانجاز المعامالت للمواطنين بواسطة ا -
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 الجزء الثانــي
 االنجازات المؤسسية 

 
 

 :  االهداف الرئيسية واالوليات االستراتيجية الراهنة -1

 
 اعداد مشروع قانون العمل بما يتناس  مع االتفاقيات العربية والدولية. -
االجانبب  وخاصببة مببا يتعلببق  اعببداد مشبباريع المراسببي  والقببرارات المناسبببة بمببا يتعلببق بالعمببال -

 ومتابعة اوضاعهن. بالعامالت في الخدمة المنزلية

 متابعة قضايا العمال وحل الشكاوو الفردية والجماعية المسجلة في دوالر الوزارة. -

 قين.ومتابعة تطبيق القوانين المتعلقة بالمع -

 التلبية السريعة لخدمات المواطنين. -

 معنويا.العمل على تعزيز وضع الموظل ماديا و -

 متابعة  تطبيق القوانين المتعلقة باستخدا  االحداث. -

 
 :  الضغوطات االجتماعية واالقتصادية التي تواجه االدارة -2

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

اتها مببن كثافببة المعببامالت وال سببيما االداريببة منهببا التببي تعالجهببا االدارة فببي وقببت تعبباني وحببد -
 .شغور حاد في مختلل الوظالل

 % من مالك الوزارة.60 بنسبةالفلتين الرابعة والخامسة  وظالل الشغور الحاد في -

 ن الى دوالر الوزارة.وكثافة الشكاوو العمالية التي يتقد  بها العمال والمستخدم -

 ة.مالظتعرض االدارة في بعض االحيان الى حمالت اعالمية  -

فبي وقبت تبزداد فيبه نسببة الرسبو   زارة اما  تزايد االعباء والمتطلبباتموازنة الو صغر حج  -
 .المستوفاة من قبل وحداتها

 
 المتغيرات الداخلية والخارجية لالدارة :  -3

 
 

  يرات الداخلية : المتغ –أ      
 وزارة.في الاكتمال مكننة اجازات العمل في جميع الدوالر المعنية  -
القبرارات والمبذكرات التبي تبنظ  العمبل فبي البوزارة ممبا احبدث صدور العديد من المراسي  و -

 تطورات ايجابية على صعيد العمل.
اعطاء الخيار للمبواطن بانجباز معامالتبه عبن  خبالل تقبدي  الطلب  البى وزارة العمبل او عببر  -

 (.OMT –البريد )ليبان بوست 
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 :  المتغيرات الخارجية –   
 
تابع للوزارة بآخر القوانين والمراسبي  والقبرارات المتعلقبة بأعمبال تعزيز الموقع االلكتروني ال -

 الوزارة.

مختلل االدارات الرسبمية والمؤسسبات العامبة والقطباع االهلبي،  التنسيق الدال  والمستمر مع  -
 .المديرية العامة لالمن العا  بما يتعلق بعمل االجان  في لبنانوال سيما 

ليببد لنظمببات الدوليببة واالقليميببة وسببفارات  الببدول المصببدرة التنسببيق الببدال  والمسببتمر مببع الم -
 العاملة االجنبية الى لبنان.

 
 الخدمات التي تتوجه االدارة لمعالجتها :  -4

 
واصدار القرارات المتعلقة بعمل االجان  والنقابات وتفتبيش اعداد مشاريع القوانين والمراسي   -

 قيق المتعلقة بالشكاوو العمالية.العمل والوقاية والسالمة واالستخدا  وقضايا التح

 اصدار اجازات عمل لالجان  العاملين على االراضي اللبنانية. -

 دراسة سوق العمل والبطالة من خالل المؤسسة الوطنية لالستخدا . -

التفتيش الدوري والطاروء على المؤسسبات والشبركات ومراقببة مبدو تطبيقهبا لقبانون العمبل  -
 والسالمة والصحة المهنية. ومدو تقيدها باجراءات الوقاية

 حل النزاعات الفردية والجماعية بين العمال واصحا  العمل. -

 تسجيل الشركات والمؤسسات الخاصة والتصريح عن اجرالها في دالرة االستخدا . -

 واصدار القرارات المتعلقة بها ومراقبتها. العامالتالترخيص لمكات  استقدا   -

مؤسسات والشركات الخاصة بما يتوافبق مبع قبانون العمبل دراسة وتصديق االنظمة الداخلية لل -
 اللبناني.

العمببل وتصببديق  ونقابببات اصببحا اصببدار قببرارات التببرخيص للنقابببات واالتحببادات العماليببة  -
 بها.المتعلقة انظمتها الداخلية واالشرال على انتخاباتها والبت بالشكاوو والطعون 

 
 :  عالقة االدارة باالدارات والمؤسسات االخرى -5
 

الجتماعي هي عالقة وصاية ، مع بعبض التنسبيق لوزارة بالصندوق الوطني للضمان اعالقة ا -
  0في مجال التفتيش وتبادل المعلومات 

عالقة البوزارة بالمؤسسبة الوطنيبة لالسبتخدا  ايضبا عالقبة وصباية كمبا يبت  تببادل المعلومبات  -
  0بخصوص دراسات سوق العمل والبطالة واالستخدا 

كبون مبدير عبا  ،  جمعيبة ذات منفعبة عامبة ارة ببالمركز البوطني للتبدري  المهنبيعالقة الوز -
 ادارة المركز. مجلس وزارة العمل هو رليس

وزارة بتأسبببيس النقاببببات هبببذل الببب اسبببتطالع رأي  بشبببأنعالقبببة البببوزارة مبببع وزارة الداخليبببة  -
عبر مخافر  لعمل اشكاوو ليغ الصحا   العالقة المتعلقة بارسال كت  التب عبرو ،واالتحادات 

  0الدرك 

  0تتمحور حول العمالة االجنبية في لبنان  بالمديرية العامة لالمن العا  عالقة الوزارة  -

وعبر بعض  العمل  لصحي الممثلة فيه وزارةاالمجلس عالقة الوزارة مع وزارة الصحة عبر  -
  اللجان المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية.

شبؤون االجتماعيبة عببر لجنبة شبؤون المعبوقين والتنسبيق بقضبايا عالقة البوزارة مبع وزارة ال -
  0 وبعض اللجان االخرو مكافحة عمل االطفال
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 فرة المتعلقة باالجان االمتواالحصاء المركزي عبر ارسال االحصاءات  بادارةعالقة الوزارة  -
 .وسوق العمل اللبناني

وببراءة لعمبل والموافقبات المسببقة عالقة الوزارة بوزارة المالية التي تستوفي رسو  اجبازات ا -
 الذمة من خالل صندوق المالية الموجود في مبنى الوزارة.

بانشبببالها  صواالتحبببادات العماليبببة واصبببحا  العمبببل عببببر التبببرخيعالقبببة البببوزارة بالنقاببببات  -
  واالشرال على انتخاباتها والمصادقة على انظمتها الداخلية.

 تقيببدهاالخاصببة عبببر تفتيشببها للتأكببد مببن مببدو  عالقببة الببوزارة بجميببع الشببركات والمؤسسببات -
 وزارة العمل  الىظمة والقوانين وتصديق انظمتها الداخلية والتصريح عن اجرالها باالن

عالقة البوزارة بالمنظمبات الدوليبة واالقليميبة: منظمبة العمبل الدوليبة، منظمبة العمبل العربيبة،  -
 .وغيرها ، اليونيسكواليونيسيل، منظمة الصحة العالمية

عالقة الوزارة بسفارات وقنصليات الدول االجنبية التي لها رعايا من العامالت والعباملين فبي  -
 لبنان.

  عالقة الوزارة بمنظمات القطاع االهلي على  اختالل نشاطاتها. -
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 االنجاز المتوقــع
 
 
 :  جمهورالنتائج والمحصالت التي اثرت مباشرة على ال -1
 
 دراسة تسهيل المعامالت االدارية. – 1

 استكمال عملية المكننة. – 2
 دراسة اختصار التواقيع. –3
 شكاوو وانشاء الخط الهاتفي الساخنالتفعيل مكت   – 4
 مراجعة ودراسة وتعديل قانون العمل. –5
 سرعة البت بقضايا العمال وطلبات اصحا  العالقة. – 6
 عمال المخالفة للقوانين واالنظمة السارية المفعول.انخفاض وتقلص اال – 7
 تقيد الموظفين في الواجبات الوظيفية واخالقيات الوظيفة. – 8
استصدار النصوص العالدة لمنافع وتقديمات مالية للعمال والمستخدمين )المنح المدرسية،  – 9

 تعويض الحضور(.
  

 

   اداء االدارة :  -2
 

  0االلتزا  بالدوا  الرسمي  -
  0تعزيز واحترا  التسلسل االداري  -

  0 ظيفيةتمسك الموظفين باالخالق الو -

  0ادراك الموظل لواجباته الوظيفية  -

  0االنطباع الجيد عن االدارة لدو المواطن  -

  0انجاز المعامالت المطلوبة ضمن المهل القانونية  -
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   االنجاز المحقــق
 

  االنجازات الرئيسية : -1
 على الوحدات المختلفة في الوزارة كما يلي  2017االنجازات الرليسية خالل العا  تتوزع 

 
 الديـــوان   –اوال 

 
بنباء علبى المهبا  التببي يتوالهبا ديبوان وزارة العمبل مببن اعمبال تحريريبة وقلميبة وغيرهببا 

ن مبن فبان المعبامالت المسبجلة فبي قلب  البديوا 8352/64حددتها المادة الخامسة من المرسو  رق  
ببالقرارات  ةالقيود الخاصب التبين سجتكذلك  ، ةلمعام 3835صادر ووارد قد بلغت ما مجموعه 
 ما يلي : كوالمذكرات والتعامي  واالتفاقيات 

 
  0  الوزيرعن معالي  ةصادر ت قرارا  340 -
  .عن المدير العا  صادرا قرارا  517 -

  0 والمدير العا  الوزيرمعالي عن  ةمذكرة صادر  90 -

 مع المتعاقدين في الوزارة.اتفاقا   62 -

 تعمي .   3 -

 
ماليبة راسالت دولية  وعربيبة ، اداريبة والمعامالت المسجلة في قل  الديوان تشتمل على م

وهنباك مراسبالت  ،امن عبا  ومجلبس شبورو الدولبة ، ومؤسسات عامة ، اجهزة رقابية  ،، نقابية
  0اتفاقيات ثنالية ومشاريع لجانريع قوانين  والية وتنظيمية ومشاومعامالت تشتمل على مراسي  م

 
المشبار اليهبا اعبالل فبان ومن حيث مواضبيع القبرارات والمبذكرات والتعبامي  واالتفاقيبات 

 على سبيل المثال ال الحصر:  تناولتهاالمواضيع التي  ابرز
 

  0المشاركة في ندوات اقليمية وعربية ودولية ومؤتمرات  -

 0شروط استقدا  الخادمات ضبط وتنظي  عمل االجان  و -

  0 عمالية واصحا  عملانشاء نقابات واتحادات  -

  0الغاء اجازات عمل وتنظي  وانشاء مكات  استقدا  خادمات  -

  0االجان  عمل مذكرات وقرارات خاصة بتنظي   -

 0عروض ال اتقرارات تتعلق باستدراج -

   0اعادة توزيع بعض الموظفين  من الفلة الرابعة  -

  0ت مالية لمنظمتي العمل العربية والدولية اعطاء مساهما -

  0تكليل موظفين واجراء ومتعاقدين باعمال اضافية خارج اوقات الدوا  الرسمي  -

  0العمل العربي  مؤتمرالوفد اللبناني الى  تشكيل قرار  -

  0 ودورات مجلس ادارة المنظمة العمل الدولي مؤتمرالى  تشكيل الوفد اللبنانيقرار  -
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 0لصندوق الوطني للضمان االجتماعيى قرارات مجلس ادارة االمصادقة عل -
 
 

 :اهم المراسيم ومشاريع المراسيم على سبيل المثال ال الحصر
المتعلببق بافببادة المضببمونين المتقاعببدين مببن  2017شببباط  10تبباري   27/2017قببانون رقبب   -

 تقديمات فرع ضمان المرض واالمومة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.

المتعلبق بتحديبد  5/9/1998تباري   13002مشروع مرسو  يرمي الى تعديل المرسو  رقب    -
 التعويض الشهري لرليس واعضاء اللجنة  التحكيمية الناظرة في خالفات العمل الجماعية.

مشببروع مرسببو  يرمببي الببى تعببديل تعببويض مفببوض الحكومببة لببدو مجلببس ادارة الصببندوق  -
 الوطني للضمان االجتماعي.

) تعيبين مفبوض حكومبة لبدو مجلبس العمبل 13/6/20.17تباري   879مرسو  رق  صدور ال -
 التحكيمي في محافظة لبنان الجنوبي،

 مشروع مرسو  يتعلق بتعيين موظفين متمرنين في مالك وزارة العمل. -

اقسبا  ومفتشبي عمبل اطبباء ومفتشبي عمبل مهندسبين مشروع مرسبو  يتعلبق بتعيبين رؤوسباء  -
 الك وزارة العمل. ومساعدات اجتماعيات في م

 مشروع مرسو  يرمي الى اعادة تنظي  وزارة العمل، -

مشبببروع مرسبببو  يتعلبببق بتعيبببين عضبببوين فبببي اللجنبببة  الفنيبببة للصبببندوق البببوطني للضبببمان  -
 االجتماعي.

 مشروع قانون يتعلق بتنظي  العمل الاللق للعاملين في الخدمة المنزلية . -

ء منح تعلي  بصورة مؤقتة للمسبتخدمين ) اعطا 23/1/2017تاري   61صدور المرسو  رق   -
 ( 2017-2016العمال عن العا  الدراسي 

مشببروع مرسببو  اعفبباء المضببمون مببن المسبباهمة فببي تكبباليل االدويببة  المخصصببة لمعالجببة  -
 االمراض السرطانية وامراض التصل  اللويجي والتلييل الرلوي والضغط الرلوي،

 وق الوطني للضمان االجتماعي،مشروع مرسو  تعيين اللجنة المالية في الصند -

مشروع مرسو  يتعلق باسبتفادة افبراد الهيلبة التعليميبة  فبي المبدارس والمعاهبد الخاصبة البذين  -
 انتهت خدمته   في فروع المرض واالمومة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، 

نببة  ) نقببل اعتامبباد مببن احتيبباطي المواز 17/10/2017تبباري   1619صببدور المرسببو  رقبب   -
 .  2017لعا   –المؤسسة الوطنية لالستخدا   –العامة الى موازنة وزارة العمل 

 مشروع مرسو  تشكيل لجنة " قياسي الكفاءة " بناء على التعمي  دولة رليس مجلس الوزراء . -
 

 كما يلي: 7201اهم القرارات الصادرة عن وزير العمل خالل العام 
 
 

تكليل قاضي باعمال ودراسات قانونية للعا  )   4/1/2017تاري   5/1القرار رق   -
2017 .) 

 قرار تعيين لجنة استدراج العروض()  20/1/2017تاري   30/1القرار رق   -

)تشكيل الجان  اللبناني في لجنة العمل المشتركة    20/1/2017تاري   32/1القرار رق   -
بين وزارة القوو العاملة في جمهورية مصر 

 الجمهورية اللبنانية (.  العربية ووزارة العمل في

 تفويض صالحيات الى المدير العا ( )  27/1/2017تاري   40/1القرار رق   -

)قرار يتعلق باالعمال والمهن والحرل   28/1/2017تاري   41/1القرار رق   -
 للوظالل  الواج  حصرها باللبنانيين( 
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مرنات في )قرار يتعلق بتثبيت محررات مت 11/2/2017تاري   70/1القرار رق   -
 مالك وزارة العمل(.

)قرار يتعلق بتكليل موظفين بالمشاركة في   18/2/2017تاري   80/1القرار رق   -
لمؤتمر العمل العربي القاهرة  40اعمال الدورة 

  2017نيسان  16و9
 

باعطاء مساهمة مالية لمنظمة  تعلق يقرار )  8/3/2017 تاري  115/1القرار رق   -
 العمل العربية (.

استدراج عروض  لتلزي  شراء تجهيزات قرار )  28/3/2017تاري   138/1ار رق  القر -
 تدفلة وتبريد  لزو  وزارة العمل(.

 

باعطاء مساهمة مالية للتدري    تعلقيقرار ) 30/3/2017 تاري   143/1القرار رق   -
 المهني(.

في  بتكليل المدير العا  بالمشاركة يتعلق) 9/5/2017تاري   184/1القرار رق   -
 في برلين(. –حضور اجتماع في المانيا 

قرار استدراج عروض لتلزي  شراء )  10/5/2017 تاري   185/1القرار رق   -
 مطبوعات لوزارة العمل(.

 تعيين لجنة استدراج عروض(. يتعلق) 6/6/2017تاري   203/1القرار رق   -

ية للمؤسسة بقرار اعطاء مساهمة مال يتعلق) 26/7/2017تاري   233/1القرار رق   -
 الوطنية لالستخحدا (.

بقرار تأسيس نقابة الحرفيين والمصفين يتعلق ) 27/7/2017 تاري  235/1القرار رق   -
 التقليدين في لبنان(.

ندوق ر يتعلق باعطاء مساهمة مالية للص) قرا 2/10/2017تاري   274/1القرار رق   -
 الوطني للضمان االجتماعي(. 

بتكليل موظفين المشاركة في  يتعلققرار)18/10/2017تاري   291/1القرار رق   -
 ( 11/2017/ 15-14مؤتمر في بروكسل من 

بتاسيس نقابة مربي االبقار يتعلق قرار  ) 4/12/2017تاري   316/1القرار رق   -
 (.الحلو  في لبنان

بتاسيس نقابة مزارعي القمح  يتعلققرار ) 4/12/2017 تاري  317/1القرار رق   -
 اع(.والحبو  في البق

 

قرار  –اعطاء  مكافات نقدية بقرار  )يتعلق19/12/2017 تاري  331/1القرار رق   -
مكافآت لموظفين ومتعاقدين  واجراء في وزارة 

 العمل (. 

 
)قرار يتعلق باعطاء مساهمة مالية للمركز  19/12/2017تاري   333/1القرار رق   -

 الوطني للتدري  المهني(. 
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 :الصادرة عن معالي الوزيراالدارية اهم المذكرات  -
 

يطل  الى كافة الدوالر االقليمية رفع تقرير ) 17/1/2017 تاري  8/1رق   المذكرة -
باعمال التفتيتش المنجزة مرتين في االسبوع 

 وتكلل االنسة جمانة حيمور متابعتها. 

مل االجان  الى كافة الدوالر المعنية  بعمذكرة ) 28/1/2017 تاري   14/1رق  المذكرة  -
اضافة السجل التجاري واالذاعة التجارية 

 ونسخة عن التصريح للضمان(. 

بالطل  الى كافة الدوالر المعنية مذكرة تتعلق ) 23/2/2017 تاري   32/1رق   المذكرة -
عد  الموافقة على استرداد شهادة االيداع العالدة 
للفلات االولى والثانية والثالثة للهاربين اال بعد 

 سنتين على االقل(. مرور 

بالطل  الى رليس دالرة العمال مذكرة تتعلق ) 27/2/2017تاري   33/1رق   المذكرة -
متعلقة السوريين احالة جميع المعامالت  ال

ري لعرضها على بالسوريين بالتسلسل االدا
 الوزير(.

) تامينا لحسن سير العمل يطل  الى رليس   16/3/2017تاري   37/1المذكرة رق   -
حة القوو العاملة احالة جميع المعامالت مصل

 العمل(.  يرالمتعلقة باالجان  الى وز

) يطل  الى الوحدات المختصة بعمل االجان    18/7/2017تاري   63/1رق   المذكرة -
عد  استقبال اختبار التدرن الرلوي الجلدي 

(IDR – PPD  والصورة الشعاعية اال من )
 مختبرات المستشفيات الحكومية(. 

في اطار التعاون بين وزارة العمل مذكرة )20/10/2017 تاري  75/1المذكرة رق   -
مج التوظيل ومنظمة العمل الدولية على برنا

 في لبنان(. المكثل والبيلة التحتية 

  
 
 :الصادرة عن المدير العاماالدارية اهم المذكرات  -
 

 9/1/2017ي  حضور ورشة عمل بتارمذكرة ) 4/1/2017تاري   4/2رق   المذكرة -
 حول اسوأ اشكال عمل االطفال(.

 

اعداد مذكرات توزيع التفتيش على االحياء ) 11/1/2017تاري   5/2رق   المذكرة -
 واالقضية لمدة ستة اشهر(. 

بالطل  الى كافة الدوالر واالقسا  مذكرة تتعلق )  28/1/2017تاري   13/2رق   المذكرة -
ة  تقدي  طلبات الحاجة الى مفروشات واجهز

 تدفلة وتبريد وتجهيزات فنية(. 
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باجراء دورة تدريبية مع منظمة مذكرة تتعلق ) 5/4/2017تاري   40/2رق   المذكرة -
  AUB –العمل الدولية 

يطل  الى كافة الوحدات المعنية بعمل االجان  )     10/4/2017تاري   41/2  المذكرة رق  -    
في ارفاق بيان افادة بعدد االجراء المسجلين 

  الضمان في معامالت الوزارة(. 
يكلل جهاز التفتيش  في دالرة  الشمال اجراء ) 21/4/2017تاري   44/2المذكرة رق   -   

تفتيش شامل على المؤسسات والشركات المدرج 
 اسماؤها في الاللحة ربطا(. 

بقاع توزيع جهاز التفتيش في دالرة العمل في ال) 13/7/2017تاري  62/2المذكرة رق   - 
 (.2017للنصل الثاني من العا  

يطل  الى المفتشين  ارفاق صورة عن هوية ) 5/8/2017تاري   68/2المذكرة رق   -
الكفيل او مدير الشركة  او المؤسسة عند تنظي  

 محضر ضبط بحقه (.
) مذكرة ادارية تنفيذية بخصوص تعديل الدوا    22/8/2017تاري   71/2ـ المذكرة رق  

 ساعة اسبوعيا(.  35ساعة الى  32الرسمي من 
 بضبط  الدوا  الرسمي(.)مذكرة تتعلق  17/11/2017تاري   77/2المذكرة  -
 

)مذكرة تقضي عد  قبول طلبات االجازة   5/12/2017تاري   79/2ـ المذكرة رق  
 قبل اسبوع من تاريخه(.  اال االدارية

 
الستمرار في اعتماد سجل الصادر )ا  29/12/2017تاري   89/2ـ المذكرة رق            

والوارد الورقي مع الصاق خالصة الكترونية 
 بالموافقات المبدلية(. 

 
 
 

 :مشاركة رئيس الديوان في مؤتمرات عربية ودولية -
  

في جنيل، حيث انه عضو دال  في  اللجنة  2017المشاركة في مؤتمر العمل الدولي لعا   -
ع دول آسيا والمحيط الهادي وعضو دال  في لجنة المالية للمؤتمر، وعضو دال  في اجتما

 التنسيق العربية للمؤتمر.

في القاهرة كعضو دال  في اللجنة المالية  2017المشاركة في مؤتمر العمل العربي لعا   -
 لمنظمة العمل العربية وفي اجتماعات الجمعية العامة للمؤتمر.

 
       

 :قسم الموظفين والمحاسبة
 

 :م بها القسماالعمال التي يقو

 

 :المهــام
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من  8قسم الموظفين والمحاسبة يتبع اداريا ديوان وزارة العمل، وهو يتولى بحسب المادة  

)تنظيم وزارة العمل( اعمال المحاسبة وشؤون  1961كانون االول  30تاريخ  8352المرسوم 

 الموظفين واللوازم وفقا الحكام القوانين واالنظمة المرعية االجراء.

 

ا ينظم جداول بدل تعويض البطالة العائدة للمعوقين القادرين على العمل بناء على كم 

اللوائح االسمية التي تنظمها دائرة حماية العائلة والجمعيات والدوائر االقليمية في المحافظات اال ان 

لم يطبق بعد الن آلية  7/6/2002تاريخ  7999هذا النص االخير الذي اضيف بموجب المرسوم 

 طاء تعويض البطالة لم يتم االتفاق عليها. اع

 

 :مالك القسم

 

 يفترض ان يضم مالك القسم رئيس قسم ومحرر عدد اثنين وكاتب ومحاسب. 

 

حاليا فقط وظيفة رئيس القسم مشغولة وايضا وظيفة محرر باالضافة الى مدخل  معلومات  

 \او رئيس الديوان. عدد اثنان واجير يعمل كأمين مستودع وما يكلفه به رئيس القسم

 

 

 الشاغر المشغول الملحوظ الوظيفة

 - 1 1 رئيس قسم

 1 1 2 محرر

 1 - 1 كاتب

 - بالتكليف 1 محاسب

 
 

 

 

 :االعمال التي يقوم بها القسم

 

معاملة ادارية محالة من الديوان وارسل الى المالية                             952سجل  2017عام  

تصفيات على تناسيب الصندوق الوطني للضمان       8نسيب وزارة العمل و على ت1058تصفية 

 طلب حجز.142تصفية و     1066االجتماعي والمؤسسة الوطنية لالستخدام اي ما مجموعه  

 

: اهتم القسم باعداد الموازنة السنوية للوزارة ومناقشتها بعد موافقة في المحاسبة واللوازم -أ 

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

 

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

 المالية.

 

استمر على القاعدة االثنتي  2017مع االشارة الى  ان العمل بالموازنة العام طوال عام 

فقد انحصر االنفاق  238مضافا اليها القانون  2005ضمن سقف موازنة عام عشرية و

 لم يصدر حتى اواخر السنة.                         2017بالضروري، حيث ان قانون موازنة عام 
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وقام القسم باعداد قوائم اللوازم المطلوبة وبالذات القرطاسية وسلمت القرطاسية وكافة  

  ات بناء على طلبات خطية.اللوازم تباعا للوحد

 

  

  

 

  :قسم العالقات الخارجية
 

 :االنجازات - 2 

 

 :المهام - 1
 

، 1995شابا   10تااري   6348حددت مهام قسم العالقات الخارجية بموجب المرسوم  
 على النحو  االتي:

 
تراك تأمين ارتبا  الوزارة مع الهيئات العربية واالقليمية  والدولية، وتأمين وساائ  االشا -

 في اجتماعات هذه الهيئات.

اعداد ومتابعة تنفيذ مشااريع  التعااون الفناي ماع  المن ماات الدولياة واالقليمياة والعربياة  -

 بالتعاون مع الدوائر المختصة.

التحضااااير الجتماعااااات  من مااااة العماااا  الدوليااااة والهيئااااات االخاااار  المرتب ااااة بهااااا   -

ياة االخار  ذات العالقاة بمهاام  وزارة والجتماعات المن مات الدولية واالقليمياة والعرب

 العم .

دراسة اتفاقيات  وتوصيات العم  العربياة والدولياة الصاادرة عان ساائر المن ماات ذات  -

 العالقة بمهام  وزارة العم .

 
 
 
 :االنجازات - 2
 

حتى  2017بلغ عذذ المراسالت المسجلة في سج  قسم العالقات  الخارجية منذ بدء العام  
وثيقاة صاادرة  18وثيقة، وتلك المدروسة والمتخذ قرارات بشأنها بلغت  45و  من  كانون اال 31

 عن القسم المذكور اعاله.
 
 
 
 :التقارير والوثائق التي انجزها قسم العالقات الخارجية واهم الوثائق المدروسة –أ 
 

 . تقرير جوابي الى من مة العم  الدولية بشأن تعزيز وحماية حقوق العما  المهاجرين -

تقرير جاوابي بالمعلوماات الاى من ماة  العما  الدولياة بشاأن تصاديق لبناان علاى صاكوك  -

 .  152-150-131-122-111-98-95-90-78-77-59عم  دولية ارقام : 
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تقرير جوابي الى من مة العم  العربية بشأن تصاديق لبناان علاى اتفاقياات العما  العربياة  -

  19و 17وايضا ارقام:  7و 5-3ارقام: 

 2010مشروع كتاب الى مجلس الوزراء بشأن عرض اتفاقيات وتوصيات من سنة  اعداد -

 على السل ات المختصة.  2015حتى 

اتفاقيات عم  دولياة وهاو مان البناود المدرجاة علاى جادو   6است الع رأي بمسالة الغاء  -

 . 2018اعما  مؤتمر العم  الدولي 

 العم  الدولية . تقرير جوابي الى لجنة الخبراء القانونيين في من مة  -

 
 
مشاركة رئيس قسم العالقات الخارجية في مؤتمرات )دولية وعربية ( واعداد تقارير حول  –ب 

 :مشاركتها

 
 

  8977/2012المشاركة في ورشة عم  بشأن المرسوم رقم  -

فااي بيااروت برعايااة ومشاااركة وزارة   TORINO  PROCESSالمشاااركة فااي اجتماااع  -

 التربية. 

تدريبية حاو  المسااعدة التقنياة لادعم تعزياز الحاوار االجتمااعي فاي  دوراتالمشاركة في  -

 نيسان( 26لبنان وذلك في المجلس االقتصادي واالجتماعي) بين شبا  و 

 حضور ورشة عم  حو  النازحين السورييين.  -

المشاركة في توقيع مذكرة تفاهم البرنامج الو ني للعم  الالئق باين لبناان ومن ماة العما   -

 الدولية. 

المشاركة في دورة تدريبية لتعزيز قدرات مفتشي العم  ) الصاحة والساالمة المهنياة( فاي  -

AUB  -  .بيروت لمدة يومان 

 المشاركة في االجتماع العربي الثالثي حو  مستقب  العم  بتن يم من مة العم  الدولية -

 (  2017نيسان  16 – 9المشاركة ضمن فعاليات مؤتمر العم  العربي في القاهرة )  -

تلبية دعوة وزارة االقتصاد الجتماع عقدت  الوزارة المذكورة مع مجموعة عم  تقييم تنفيذ  -

 قانون االعما  التجارية الصغيرة. 

 (  2017ايار  18و 17المشاركة في اجتماعات لجنة الحوار االجتماعي )  -

 ( 2017حزيران  16 – 5المشاركة ضمن فعاليات مؤتمر العم  الدولي في جنيف )  -

لمشاااركة فااي جلسااة حااوار فااي المجلااس االقتصااادي واالجتماااعي بشااأن موضااوع ازمااة ا -

 االقتصاد واالصالحات العاجلة. 

 المشاركة في ورشة عم  تدريبية حو  تعزيز الحوار االجتماعي في لبنان.  -

 5-4المشاااركة فااي اجتماااع تنقاا  االياادي العاملااة فااي اساايا وافريقيااا الااى الشاارق االوساا  ) -

 (  2017تشرين او  

 WORLDالمشاركة بندوة حو  زيادة فرص العم  وتحسينها ) شما  لبنان( بالتعاون مع  -

BANK . 

المشااااركة فاااي برناااامج تااادريب تحااات عناااوان اال اااار القاااانوني والمؤسساااات للحاااوار  -

 االجتماعي، دعم تعزيز الحوار االجتماعي  في لبنان. 
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في مقار جمعياة الصاناعيين   SOLIDتكليف  بالمشاركة في ا الق  ورشة عم  لمشروع  -

 اللبنانيين. 

المشاااركة بورشااة عماا  حااو  اختيااار ق اااعين اساساايين فااي االقتصاااد اللبناااني العااداد  -

 دراسات متعلقة بمشاك  التو يف. 

 حضور احتفا  ن مت  وزارة الزراعية بمناسبة يوم االغذية العالمي  -

 فتشي وزارة العم  برنامج ورشة عم  الضمانات الوقائية االجتماعية بمشاركة م -

خ ااة االسااتجابة لالزمااة  حضااور اجتماااع تنساايق فااي وزارة الشااؤون االجتماعيااة حااو  -

 . (LCRP) السورية

تشارين الثااني  15-14فاي بروكسا  )  TAIEXالتكليف بالمشاركة ضمن فعالياات ماؤتمر  -

2017 .) 

ق االنسان المشاركة في ورشة عم  تدريبية حو  لبنان وااللتزامات الدولية في مجا  حقو -

((UPR. 

 

 مكافحة عمل االطفال : 

 –متابعة التنسيق والتعاون مع منظمة العمل الدولية في تنفيذ البرنامج الوطني للحماية والتنمية  -

دانيدا  والممول من دول مانحة عدة وهي المفوضية االوروبية والدنمارك  –عمل االطفال 

التشيكية ، تتخذ وزارة الخارجية الدنماركية قيادة  وايرلندا وهولندا والمملكة المتحة والجمهورية

وادارة المبادرة اجمعها بالتنسيق والتعاون مع وزارة العمل وغيرها من الوزارات في لبنان . 

يهدل البرنامج الى مساعدة الدول المستضيفة على تقليص أثر النزوح القسري من سورا ، السيما 

 لحماية وعلى الصعيدين االجتماعي واالقتصادي .المجتمعات االكثر تأثرا، على مستوو ا

ينفذ هذا البرنامج وفق المعايير الدولية والوطنية وذلك في اطار خطة العمل الوطنية بشأن القضاء 

والتي ت  اعالنها من قبل رليس  2020على اسوأ اشكال عمل االطفال في لبنان بحلول العا  

 . 2013الجمهورية السابق عا  

 CLEARع مشرواطالق -

Country Level Engagement and Assistance to Reduce Child Labour 
 

                                         CLEAR PROJECT ( Lebanon) 

 الهدف من هذا المشروع مساعدة لبنان للحد من عمل االطفال .

لمعايير الدولية والوطنية ينفذ هذا البرنامج وفق ا  USDOLالممول من ادارة العمل االميركية 

وذلك في اطار خطة العمل الوطنية بشأن القضاء على اسوأ اشكال عمل االطفال في لبنان بحلول 

 .تقو  منظمة العمل الدولية بادارة وتنفيذ هذا المشروع بالتنسيق مع وزارة العمل . 2019 العا 

فال في لبنان بحلول عام "خطة العمل الوطنية للقضاء على اسوأ اشكال عمل االطاعتماد -

.في اي مشروع  2013تشرين الثاني  7، التي اطلقت من القصر الجمهوري بتاري  " 2020
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يعنى بمكافحة عمل االطفال في لبنان بحيث اصبحت وثيقة رسمية ومرجع اساسي في صوغ 

 برامج وخطط العمل للغاية اعالل.

لعاملين في القطاع الزراعي بالتعاون مع دليل خاص بشأن االطفال االمشاركة كخبيرة في اعداد -

 منظمة الفاو ومنظمة العمل الدولية. 

 

تنظي  دورات تدريبية وورش عمل حول االطفال العاملين لبناء نظا  مراقبة عمل االطفال -

وحقوق االطفال العاملين ...لمتاعة النشاطات التوعوية في لبنان حول تطبيق مذكرة االمن العا  

جبها االطفال ما دون السادسة عشر من العملر وخاصة السوريين منه  من العمل التي منعت بمو

 في القطاع الزراعي في لبنان :

تنظي  ورشة عمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية واتحاد  2017كانون االول  20االولى في  --

 شفت .العمال الفالحين  التي عقدت في عكار شمال لبنان في مركز اتحاد بلديات ال

كانون الثاني في مدينة النبطية في نادي الشقيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية  8الثانية في -

 بالتنسيق مع االتحاد الوطني للفالحين اللبنانيين واللقاء الديمقراطي في مدينة النبطية في الجنو  

قامت وحدة مكافحة عمل االطفال بتوزيع ثياب التنسيق والتعاون مع بلدية الكحالة  حيث  -

كمساعدة ومساهمة من وزارة العمل بمناسبة عيدي الميالد ورأس السنة في كانون االول 

2017  .  

تزويد الطال  والباحثين من كافة المستويات الجامعية واالكاديمية بالوثالق والمعلومات حول  -

الجامعة اللبنانية :معهد العلو  االجتماعية، كلية عمل االطفال ونذكر منه  على سبيل المثال :

الحقوق والعلو  السياسية واالدارية. جامعة بيروت العربية ،الجامعة اللبنانية المعهد العالي 

 للدكتورال.

تزويد الجمعيات االهلية ومنظمات االم  المتحدة  بالمعلومات والوثالق المتعلقة بعمل االطفال -

 وجمعية بيوند اسوسيشن . واليونيسلاالطفال  ونذكر منها اتحاد غوث

المشاركة في اجتماعات وزارة الشؤون االجتماعية  لمناقشة الخطط واالستراتيجات التي تتعلق  -

 بسبل العيش والحماية . 

المشاركة في لقاءات اعالمية على وسالل االعال  المرلية والمسموعة ومن الوسالل االعالمية: -

ديو سوا ،  مجلة الدايلي ستار من خالل برامج تعنى بالشؤون االجتماعية والقاء تلفزيون لبنان، را

 الضوء على واقع عمل االطفال في لبنان....

متابعة اعمال اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لمكافحة عمل االطفال برلاسة  -

ومنظمة العمل الدولية واتحاد مدير عا  وزارة العمل وتض  ممثلين عن منظمة اليونيسل في لبنان 

الفالحين اللبنانيين واالتحاد العمالي العا  ورليسة وحدة مكافحة عمل االطفال . عقدت اللجنة 

اجتماعات عدة حيث اسفرت اجتماعاتها عن اعداد دراسة عن وضع االطفال العاملين في قطاع 
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كلية  –يركية في بيروت الزراعة )شروط الصحة والسالمة المهنية ( واختيرت الجامعة االم

 العلو  الصحية العداد الدراسة ، كما تقو  جمعية بيوند اسوسيشن بدع  هذل الدراسة ميدانيا .

متابعة اعمال لجنة التعاون المشتركة للحد من عمل االطفال الخطر وحمايته  التي شكلت   -

العمل  وضمت ممثلين عن وزارة 25/7/2016تاري   253/1بقرار من وزير العمل رق  

ووزارة الداخلية والبلديات ) المديرية العامة لالمن العا  ( ، منظمة العمل الدولية وممثلين عن 

جمعية بيوند اسوسيشن ، مها  اللجنة مراجعة وتعديل النصوص ذات الصلة بما يتوافق مع معايير 

اعداد خطة عمل العمل الدولية والقوانين الوطنية التي تحد من عمل االطفال الخطر وحمايته  و

مشتركة تترافق مع وضع آلية عمل تحدد دور كل جهة  لتطبيقها . عقدت هذل اللجنة اجتماعات 

عدة في وزارة العمل برلاسة مدير عا  وزارة العمل وحضور جميع اعضاء اللجنة لدراسة 

العا   /أع/  د الصادرة عن المديرية العامة لالمن99المرفق بمذكرة الخدمة رق   10الملحق رق  

 16ورفع سن استخدا  االطفال في القطاع الزراعي الى  10ونتج عن ذلك تعديل الملحق رق  

 16يحذر من استخدا  عاملين في الزراعة دون عمر  عاما واصدرت بيان عن المديرية المذكورة

 وانشأت وحدة لمكافحة عمل االطفال في دالرة حقوق االنسان في المديرية . عاما  

الذي يتعلق بتحظير استخدا   29/9/2012تاري   8987ى دليل استخدا  المرسو  التدري  عل-

االحداث قبل بلوغه  سن الثامنة عشرة في االعمال التي تشكل خطرا على صحته  او سالمته  او 

 –بعلبك  –عكار  –سلوكه  االخالقي ، في مناطق عدة في لبنان لالتحاد العمال الفالحين ) البقاع 

 النبطية ( .

اعداد دليل ارشادي لالطفال العاملين في القطاع الزراعي بالتعاون مع منظمة االغذية والزراعة -

 لالم  المتحدة في لبنان الفاو ومنظمة العمل الدولية ووزارة الزراعة .

دع  مشروع سبل العيش بالتعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية للتأكد من اتباع االسس -

 ية والوطنية لالطفال العاملين مع االخذ بعين االعتبار ادوات التدري  والمحتوو .والمعايير الدول

 

 2020تطوير خطة العمل الوطنية لمكافحة اسوأ اشكال عمل االطفال في لبنان بحلول العا  -

بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية والمحلية بقيادة واشرال وزارة 

شاركة اللجنة الوطنية لمكافحة عمل االطفال حيث جرو تعديل الخطة وتطويرها بما العمل وم

يتوافق مع المعايير الدولية والوطنية وتوصيات اللجنة الوطنية المذكورة اعالل . كما تّ  اعداد 

 ملحق خاص لالطفال العاملين النازحين السوريين .

في وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل اعداد خطة عمل سنوية لوحدة مكافحة عمل االطفال -

الدولية وغيرها من المنظمات حيث نوقشت هذل الخطة في اجتماعات اللجنة الوطنية لمكافحة 

عمل االطفال وهدفت الخطة الى توحيد المفاهي  ومسار برامج ومشاريع مكافحة عمل االطفال 

عاية ورقابة وزارة العمل استنادا وتوحيد الجهود مع كافة المنظمات الدولية والمحلية تحت ر

 لالسس والمعايير الدولية والوطنية بهذا الشأن .

اعداد دليل حول" االطفال العاملين في القطاع الزراعي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبتنفيذ -

 من الجامعة االميركية في بيروت _ كلية العلو  الصحية .

 171/1مراقبة عمل االطفال بقرار من وزير العمل رق   تشكيل فريق عمل توجيهي لبناء نظا -

منبثق عن اللجنة الوطنية لمكافحة عمل االطفال ويض  ممثلين عن وزارات  26/4/2017تاري  

العمل ،التربية والتعلي  العالي ، العدل ، الداخلية ، العمل ، الشؤون االجتماعية ، جمعية 
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يات اهلية )مركز بيت الرجاء ، جمعية بيوند اسوسيشن(. الصناعيين ، االتحاد العمالي العا  وجمع

مها  الفريق بناء نظا  مراقبة، احالة ومتابعة عمل االطفال ووضع ادوات المراقبة ونظا  االحالة 

وتنظي  فرق المراقبة وتدري  المراقبين والمتابعين للحاالت وبناء قدراته  واختيار تصمي  

 هذا الفريق تحت اشرال وادارة  وزارة العمل. المراقبة في منطقة البقاع ، يعمل

انشاء مركز متخصص تحت اشرال وزارة العمل  لمساعدة االطفال العاملين في منطقة النبطية  -

بالتعاون وتنفيذ جمعية بيوند اسوسيشن وبدع  من منظمة العمل الدولية والسفارة النروجية في 

 .2017تشرين الثاني  9لبنان بتاري  

الذي يتعلق بتحظير استخدا   8987تشي العمل في وزارة العمل حول المرسو  تدري  مف-

االحداث قبل بلوغه  سن الثامنة عشرة في االعمال التي تشكل خطرا على صحته  او سالمته  او 

سلوكه  االخالقي ،ودليل استخدا  المرسو  المذكور بالتعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية 

 .9/1/2017.بتاري  

 

 والسالمة الصحة معايير حول العمل مفتشي قدرات لتعزيز العمل وزارة في العمل مفتشي تدري 

 العلو  كلية ، بيروت في االميركية والجامعة الدولية العمل منظمة مع والتنسيق بالتعاون  المهنية

 . 2017 نيسان 25-24 بتاري  الصحية

 

 : مؤتمرات وورش عمل خارجية

للحكومة اللبنانية في مؤتمر العمل العربي  الذي عقد في القاهرة بتاري  نيسان   المشاركة كممثلة-

2017. 

 

المشاركة في المناقشة لتقرير لبنان الدولي حول اتفاقية حقوق الطفل كممثلة لوزارة العمل الذي -

 . 2017ايار  19-18عقد في جنيل بتاري  

 في عقد الذي ( 106ؤتمر العمل الدولي الدورة )م في اعمال  اللبنانية للحكومة كممثلة المشاركة-

 . 2017/ 17/6لغاية  5/6جنيل نتاري   في المتحدة االم  مقر

 

المشاركة في اعمال المؤتمر العالمي الرابع  للقضاء على عمل االطفال كممثلة  للحكومة  -

  .2017 تشرين الثاني 16-14اللبنانية الذي عقد في االرجنتين من 

 

 0:اريع والبرامجدائرة المش
 مهام الدائرة : 

 17464ترتبط دائرة المشاريع والبرامج بالمدير العاام مباشارة، وتتاولى بحساب محكاام المرساوم 

 :9/9/1964تاريخ 

تأمين االرتباط مع مديرية الدراسات والتخطيط في وزارة التصميم العام التي تضع الخطة العاماة  -

 الشاملة للتنمية.
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جهزة فاي اادارة الواحادة علاى دعاداد وتنسايق مشااريعها وتحليلهاا وعرضاها، مساعدة مختلف األ -

 وتقديم االقتراحات المتعلقة باألفضليات في نطاق الخطة القطاعية. 

دجراء االتصاالت مع اادارات األخار  فاي حاال اشاتراك مكنار مان ددارة واحادة فاي مشاروع مو  -

دحااد  اادارات عناادما تكااون هااذم المعلومااات برنااامج معااين، مو لتبااادل معلومااات متااوفرة لااد  

 ضرورية لوضع مشاريع عائدة ادارة مخر .

تحضااير العنا اار التااي تمكاان المديريااة العامااة المعنيااة ماان وضااع مشااروع الموازنااة مو البرنااامج  -

 السنوي للعمل لجهة انطباق ااعتمادات على المد  المحدد للخطة.

ق بنشااط اادارة التقناي حاول مشااريع فاي قياد التنفياذ مو جمع وترتياب وحفاا المعلوماات والوثاائ -

 ستنفذ في المستقبل.

دطالع المديرية العامة للدراسات والتخطيط في وزارة التصميم العام على الخطوط الكبر  لنشاط  -

 اادارة التقني.

 القيام باألشغال األخر  التي يمكن من يكلفها بها المدير العام. -

 

 ى :مهام أخر        

 

 11/7/2007تااريخ  88/1دن رئيس دائرة المشاريع والبرامج مكلف بموجب القارار رقام  - م

 2017بمهااام رئاايس لجنااة الشااراء فااي وزارة العماال، وقااد قاماات هااذم اللجنااة خااالل العااام 

  تتعلق بشراء مواد وتجهيزات وخدمات للوزارة. عشر معامالت بدراسة ودقرار

 

 

مج مكلف بمهام رئيس اللجنة الفنية المؤلفة بموجب القرار دن رئيس دائرة المشاريع والبرا  - ب

. مهمة هذم اللجنة هي دراسة الموا فات الفنياة للقرطاساية 19/10/2006تاريخ  232/1

والتجهيزات المكتبية من مثاا  ومفروشاات وآالت طابعاة وكمبياوترات والطارد والادهان 

 راج العروض.وكل ما يتعلق بحاجة الوزارة ويجري تلزيمه بواسطة استد

 

 

بــإعداد تقارير فنية والمسااهمة بإعاداد دفااتر  2012وقد قامت اللجنة الفنية خالل العام 

 الشروط الخا ة حول موا فات تتعلق بـ :

 

 دستدراج عروض لتلزيم شراء قرطاسية لزوم الوزارة. .1

 

 دستدراج عروض لتلزيم شراء تجهيزات معلوماتية. .2

 

 لموا فات الفنية لتجهيزات التكييف والتبريد.دعداد دفتر شروط فني لتحديد ا .3

 

دعداد دفتر شروط فني لتحديد الموا فات الفنية لتأهيل و ايانة شابكة الكهربااء فاي  .4

 مبنى الوزارة.
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شارك رئيس دائرة المشاريع والبرامج بصفة عضو في اللجنة المشكلة بموجب القارار رقام  -ج

ارة، وتحااال اليهااا العااروض المقدمااة ماان )التااي تتعلااق بمناقصااة للمكننااة فااي الااوز 285/2

الشااركات لتدرسااها وترفااع تقرياارا مفصااال لمعااالي الااوزير، وعلااى اساسااه تاام اجااراء عقااد 

 ااتفاق(. حيث تقدم عارض وحيد معدت اللجنة تقريرا مفصال عنه حسب األ ول.

 

 

وض  دن رئيس دائرة المشاريع والبرامج مكلف بمهام عضو ردياف فاي لجناة اساتدراج العار -د

 17/6/2017تاريخ  211/1لقرار رقم المعينة بموجب ا

 

 

 في : 2017شارك رئيس الدائرة خالل العام  -م

 

 .2017/ 22/2ددارة المناقصات : بصفة رئيس لجنة رديف  بتاريخ  .1

ددارة المناقصااات: بصااافة رئاايس للجناااة المناقصاااات لءساابوع المبتاااد ء ياااوم  .2

 .2017تشرين األول  30األثنين بتاريخ 

نظمهااا  اسددوأ اادداالهاوساابل القضاااء علااى  بطالددة الشددبا وطنيااة حااول   وةنددد .3

، لبنددا فاي  وزارة العمد المركاز العرباي ادارة العمال والتشاغيل بالتعاااون ماع 

 .2017آذار  9وحتى  7برعاية وزير العمل من 

 

البرنااامج التاادريبي فااي مجااال التوريااد ضاامن مشااروع   الاادعم التقنااي لتحااديث  .4

ية في لبنان الاذي نظماه مكتاب وزيار الدولاة لشاؤون التنمياة المناقصات العموم

 االدارية بتمويل من ااتحاد األوروبي والذي شمل:

 .تأهيل المتنافسين في مناقصات توريد اللوازم واألشغال والخدمات 

 .ادارة التغيير في عقود توريد اللوازم وتنفيذ األشغال والخدمات 

 رحلتي التنافس وادارة العقود.ادارة المخاطر في الصفقات العامة: م 

 .التخطيط االستراتيجي للصفقات العمومية ووضع خطة الشراء 

  دراساااااة المساااااتندات المالياااااة للشاااااركات المتنافساااااة وشاااااروط الكفااااااالت

 واالعتمادات المصرفية.

  اجراءات ومنهجيات تقييم العروض في مناقصات توريد اللوازم واألشغال

 والخدمات.

 فقات والبت باالعتراضات.التدقيق في ملفات الص 

 

البرنااامج التاادريبي حااول تعزيااز النزاهااة ماان خااالل الرقابااة والتاادفيف الااداخلي  .5

 8و  7و 6الااذي نظمااه معهااد باساال فليحااان المااالي واالقتصااادي  وذلاا  ميااام  

 . 2017حزيران 
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 مصلحة العمل والعالقات المهنية –ثانيا 

 
الملفات  ملاتالعمل والعالقات المهنية بانجاز  قامت مصلحة 2017خالل العا   

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

ها وايجاد ملات الحلول الحبية للشكاوو ومتابعة نشاطاتالوحدات االقليمية وضبط الملفات النقابية 
وتكثيل االتصاالت بالمنظمات الدولية واالقليمية ذات الصلة والسفارات والقنصليات التي لها 

 . رعايا في لبنان
  

 اهم االنجازات والمعامالت المسجلة في قلم مصلحة العمل والعالقات المهنية كما يلي: 
 
  124لمؤسسات وشركات انظمة داخلية  -        98      انتخابات نقابات واتحادات -
 19انظمة داخلية لنقابات                   -        45      جماعية بحق شركات شكاوو  -
 964  معامالت ادارية -      22 طل  تاسيس نقابات واتحادات نقابات  ـ

       4               عقود عمل جماعية      -       74   ـ  شكاوو ووساطات عمل جماعية 
   

 
      مة:دائرة تفتيش العمل والوقاية والسال –أ 
  253    محضر ضبط  -
 17  عملتحقيق باجازات  -        43               دوا  عمل -
 44 شكاوو على مكات  استقدا  خد  -      2   دليةبتحقيق بموافقات م -
 2  يق باعادة نظرتحق -            1937        انذارات -
 12           شكاوو من سفارات  -  11        الغاء مكت  استقدا  -

1           حوادث عمل    -       
                                   

 
   :دائرة العالقات المهنية والنقابات –ب 
 
 124     انظمة داخلية مصدقة لشركات   98   انتخابات نقابية -
 4عقود عمل جماعية                       19  ة داخلية لنقابات انظمـ 

  12 شكاوو واعتراضانت نقابية    124  ـ انظمة داخلية لشركات 
      64 موازنة نقابات ونظا  جلسات     48  ـ جمعية عمومية 

22          طلبات تاسيس نقابة    80  ـ انظمة داخلية مصدقة 
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 :دائرة التحقيق وقضايا العمل –ج 
 
 23دعاوو مجلس عمل تحكيمي     -     61تعذر حلها   شكاوو  - 396شكاوو فردية  -
   33      شكاوو جماعية             -       92و قيد التحقيق شكاو -     116    حل حبي  -
 46           ملفات تشاور             -    98عد  المراجعة        -             
 
 
 

 مصلحة القوى العاملة -ثالثا 
 

 :اوال: في مجال العمالة االجنبية
 
يث ت  المعامالت التي تردها، حمكننة  2017مصلحة القوو العاملة خالل العا   تتابع – 1

( طل  دفع رسو  متأخرة )براءة 8094( طل  سح  شهادة ايداع، و )11934) تسجيل
ذمة(، كما ت  درس طلبات الموافقة المسبقة واجازات العمل الخاضعة لصالحية رليس 
مصلحة القوو العاملة، واحالتها الى المرجع المختص وفقا لالصول، باالضافة الى 

 د عمل.ق( ع1388تصديق )
 .لة( معام389بلغ عدد المعامالت المسجلة في قل  المصلحة ) – 2
باالضافة الى المها  المنوطة بها، تستقبل مصلحة القوو العاملة معامالت الوحدات االقليمية  – 3

التابعة للوزارة، للبت بها او احالتها الى المرجع المختص العطالها مجراها القانوني، 
 ن:وهي عبارة ع

 طلبات موافقة مسبقة او الغاء. -
 طلبات موافقة مبدلية. -
 استرداد كفالة مصرفية. -
 اجازة عمل اول مرة وتجديد اجازة عمل. -
 
 

 :ثانيا: في مجال التدريب المهني
 
قامت دالرة التدري  المهني باالشرال الدوري على المركز الوطني للتدري  المهني في  – 1

 ى االشرال على امتحاناته.الدكوانة، باالضافة ال
حضور اجتماعات مجلس ادارة المركز الوطني للتدري  المهني التي تعقد مرة في االسبوع،  – 2

 .بصفة مقرر، وصياغة محاضر هذل الجلسات. 
 عضو في اللجنة التي تضع مناهج التدري  المهني المعجل. – 3
 لتي تشرل عليها الدالرة.تصديق االفادات الصادرة عن مراكز التدري  المهني ا – 4
 المهني داخل وخارج لبنان.  المشاركة في عدد من الندوات وورش العمل المتعلقة بالتدري  –5
 المشاركة في لجان المناقصات في التفتيش المركزي  – 6
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منسق مشروع المساعدة لدع  تعزيز الحوار االجتماعي وعضو في اللجنة التوجيهية لهذا   – 7
 المشروع. 

امية لشؤون التنسيق مع المنظمات ) منظمة العمل الدولية ، منظمة اليونيسل، المفوضية الس – 8
وجيهات من رليس مجلس ادارة المركز الوطني للتدري  المهني، الالجلين(، بمساعي وت

 حيث تحقق الكثير من االمور، اهمها: 
مبادرة منظمتي   اعداد مشروع تحديث وتطوير المركز الوطني للتدري  المهني في اطار -

العمل الدولية واليونيسل لدع  التعلي  والتدري  المهني والتقني في لبنان وتعزيز االلتحاق 
 به. 

اجراء دورات تدريبية في المركز في اختصاصات التكييل والتبريد والتمديدات  -
عن IECDالكهربالية قبل وبعد الظهر، بالتعاون مع المعهد االوروبي للتعاون والتنمية 

 UNHCRطريق المفوضية  السامية لشؤون الالجلين 

 

 : في مجال االستخدام ثالثا: 
 250   تسجيل شركات اول مرة  -1

 150  اعطاء تافادات بتسجيل الشركات  -2

 200     تجديد الشركات  -3

 13    طلبات الغاء مكت   -4

 19   طلبات بطاقة مندو  مكت   -5

  100  طلبات ترخيص مكات  استقدا  عامالت  -6

 
  

 
 :ابعا: دائرة رعاية شؤون العمال السوريينر
 
 

 نفصلها كاالتي: 2017المعامالت المنجزة من قبل الدالرة خالل العا   -

 اجازة 366اول مرة اجازات عمل  -

 اجازة. 1409تجديد اجازات  -

 27تغيير صفة   -

 610طل  اعادة نظر   -
 

 
 :خامسا: دائرة مراقبة عمل االجانب

 
 استقدا  واستخدا  اجراء اجان .موافقة مبدلية تتعلق ب 770 -
 معاملة موافقة مسبقة.  15064  -
 معاملة اجازة عمل اول مرة.  12398 -
 معاملة تجديد اجازة عمل.  30319 -
 افادة قيود اجازة عمل. 377 -
 طلبات تغيير صفة. 174 -
 طلبات استرداد شهادة ايداع. 4085 -
 ة طل  اعادة نظر 468 -
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1 
 
 
 

              
 الدوائر االقليميــة –رابعا 

 

  الشمال  دائرة العمل في محافظة -1

 
 كما يلي: 2017  اه  انجازات الدالرة خالل العا

 

 

   
 
 وتحقيق :  شكاوى -

 
          125          ودعاوو عمل شكاوو -
  30 انتخابات نقابية  -
 115 تحقيق في اجازات عمل -
 51 موافقات مبدليةتحقيق في  -
 
 
 
 عمل االجانــب :  -
 
 1606 استرداد شهادة ايداع -
 6718  اجازات عمل اول مرة  -
 11131 تجديد اجازات عمل  -
  1476 براءة ذمة ) تسوية (  -
 8855 موافقات مسبقة  -

 
 

 :اعمال التفتيش -

 25   تفتيش طاروء -
 225    مؤسسات مفتشة -
 4   دوا  عمل -
 4  كشل على محركات -

 15   انذارات -

 195  محاضر ضبط -

 12  مؤسسات مسجلة -
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 الجنوب دائرة العمل في  -2

 
 923المعامالت القلمية المسجلة  -

 
 
 تفتيش وتحقيق :  -

 

 295 مؤسسات مفتشة -

 57  انذارات -
    64        شكاوو عمالية  -
 14 تسجيل مؤسسات  -
 9 انتخابات نقابية  -

 3 محضر ضبط -

 3 رخص محركات -

 
 
 
  عمل االجانـــب : -

 
 
 2012 استرداد شهادة ايداع -
 7184 ة عمل اول مرة اجاز -
  12388 تجديد اجازات عمل  -
 1694  براءة ذمة ) تسوية (  -
 9559 مسبقة  اتموافق -
 284 موافقات مبدلية -
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 دائرة العمل في محافظة النبطية - 3
 

  
 508معامالت قلمية:  -

  
 تفتيش وتحقيق :  -

 
 300  ؤسسات مفتشة م -
 50   شكاوو عمالية -
 12  انتخابات نقابية -
 2  عمل دوا تصديق  -
 12   انذارات خطية -
 9  ط   بضمحاضر  -
 2  تسجيل مؤسسات  -
 3  كشل محركات  -
 
 
 
 عمل االجانب :  -

 
 
 4347   اجازة عمل اول مرة -
 6116 تجديد اجازة عمل -
 886 براءة ذمة )تسوية( -
 1194 ادة ايداعاسترداد شه -
 موافقات مسبقة -

 موافقات مبدلية -
5664 
251 
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 البقاعدائرة العمل في محافظة  - 4

 
 558اعمال قلمية:  -

 
 تفتيش وتحقيق :  -
 
 256   مؤسسات مفتشة -
 -   رخص محركات -
 16    دوا  عمل -
 68    انذارات -
 7   تسجيل مؤسسات -
 76  ودعاوو عمل شكاوو عمل -
 28    دعاوو عمل -
 188  تصريح عن مستخدمين -
 273  تحقيق في اجازات عمل  -
 10   انتخابات نقابية  -
 
 
 
 عمل االجانـــب :  -

 

 
 4069   اجازة عمل اول مرة -
 6123   تجديد اجازة عمل -
 5346   موافقات مسبقة -
 1051   استرداد كفاالت -
 1030   براءة ذمة )تسوية( -

 125    ليةموافقة مبد
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 دائرة العمل في محافظة جبل لبنان الجنوبي - 5
 
 2128اعمال قلمية:  -

 
 :  تفتيش وتحقيق -

 
 347    افرادية  شكاوو عمالية -
 18    جماعية  دعاوو عمل -
 11     دعاوو عمل  -
 19     دوا  عمل -
 11    رخص محركات -
 835     انذارات -
    67     محاضر ضبط -
 144   عدد المؤسسات المفتشة  -
 
 
 
 
 
 عمل األجانب :  -
 
 
 20077 اجازة عمل اول مرة   -
 38105 تجديد اجازة عمل -
 30297 موافقات مسبقة -
 10947 سح  شهادة ايداع -
 تصحيح مسبقات -
 موافقات مبدلية -

1489 
1299 
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 دائرة العمل في جبل لبنان الشمالي –6
 
 
 

 6140 قلمية مسجلة معامالت 
 
 :تفتيش وتحقيق -

 
 680  شكاوو عمالية -

 
 
 
 عمل االجانب: -
 
 20350  اجازة عمل اول مرة -

 61312  تجديد اجازة عمل -

 29250  موافقات مسبقة -

 6330  سح  شهادة ايداع -

 4610   براءة ذمة -

 2092  موافقات مبدلية -
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 الهرمل –ة بعلبك دائرة العمل في محافظ – 7
 

 390: معامالت قلمية 
 
 :تفتيش العمل -
 
  3 عمالية افرادية  شكاوو -
   17  تصريح عن مؤسسات -
 10   انتخابات نقابية -
 108  مؤسسات مفتشة -
 9  تصريح عن عمال -
 2  تصديق دوا  عمل -
  25   محاضر ضبظ -
 
 
 :عمل االجانب -
 
 
 2349  اجازة عمل اول مرة -
 2725  يد اجازة عملتجد -
 3469  موافقات مسبقة -
 659   براءة ذمة -
 66  موافقات  مبدلية -
  430  استرداد شهادة ايداع -
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 دائرة العمل في محافظة عكار – 8
 
 
 454معامالت قلمية:  -

 
 :تفتيش وتحقيق -

 5  تفتيش طارئ -

 92  مؤسسات مفتشة  -

 21   انذارات  -

 44  محاضر ضبط -

 1  تصديق دوا  عمل  -

 
 
 
 :عمل االجانب -

 
 733   اجازة عمل اول مرة -

 

 920   تجديد اجازة عمل -

 

 101   استرداد شهادة ايداع -

 

 171    براءة ذمة -

 

 45   موافقة مبدلية -

 

    1059   موافقة مسبقة -
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 على صعيد 2017مجموع ما انجزته الوزارة خالل العام 
 اجازات العمل ووالنقابات  ايا العمل التفتيش والتحقيق في قض

 
 

 : ونقاباتتفتيش  -1
 

 18  رخص محركات -   1450 وطاروء  تفتيش دوري - 
  98      انتخابات نقابية -   405 تحقيق في اجازات عمل - 
 19  انظمة داخلية لنقابات  -   2945   انذارات - 
 124ات انظمة داخلية لمؤسسات وشرك -   552  محاضر ضبط     - 
 22  ـ تاسيس نقابات عدد  
  

 
 :  تحقيق في قضايا العمل -2

 
 75تشاور النهاء عقود          - 1741   فردية تحقيق في شكاوو عمالية - 
  97تحقيق في نزاعات عمل جماعية   - 
 4عقود عمل جماعية           -   62    يق في دعاوو عملتحق - 
  2       وساطات -  44    تحقيق في شكاوو على مكات  - 
  
     استقدا  عامالت في الخدمة المنزلية    
  1788    تصديق عقود عمل -         

 
 اجازات عمل :  -3

 
   اجازة عمل اول مرة. (82764ت  انجاز ) -
   ( تجديد اجازة عمل.169538ت  انجاز ) -
    ( اجازة عمل.252302المجموع ) -
 (.8094براءة ذمة ) -
 (.11934دة ايداع )سح  شها -
 (.108704)   موافقة مسبقة -
 

 التدريب المهني واالستخدام :  -4
 

 مؤسسة وشركة في دالرة االستخدا . (250)تسجيل  - 
 (.150جيل الشركات والمؤسسات )تسافادات  -
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 (.200تجديد ملفات تسجيل شركات ومؤسسات ) -
 (.11ة )الغاء ترخيص مكات  استقدا  عامالت في الخدمة المنزلي -

 ( 100ـ طلبات ترخيص مكات  استقدا  )
 اشرال دالرة التدري  المهني على المركز الوطني للتدري  المهني في الدكوانة. -

 ني للتدري  المهني.--- اجتماعات مجلس ادارة المركز الوطـ حضور 
 ـ تصديق االفادات الصادرة عن مراكز التدري  المهني المعجل.

 
 
 

 2017لعام نجازات تقرير عن ابرز اال

 

 اوال: لجهة ابرز االنجازات على صعيد داخل الوزارة 

 شراء ثالثة االف ب اقة عم . – 1

 شراء مفروشات ومكيفات. -2

 القيام ببعض الصيانة ال فيفة في مبنى الوزارة. -3

 شراء سيارتين لزوم تنقالت الوزير والمدير العام.-4

خمسة سيارات توضع في تصرف المفتشين قبو  هبة من شركة انكربت عبارة عن  -5

 في المحاف ات للقيام باعما  التفتيش.

 تلزيم تركيب مصعد جديد اضافي ن را القتصار المبنى على مصعد واحد. -6

اجراء دراسة حو  المكننة وسب  ت ويرها مع ت وير وصيانة خدمة الموقع  -7

 االلكتروني التابع للوزارة.

 لتلقي الشكاو  من العامالت في الخدمة المنزلية. 1741تركيب خ  ساخن جديد  -8

تنفيذ الرب  االلكتروني مع الضمان االجتماعي للحصو  على البيانات والمعلومات  -9

المتعلقة بالمؤسسات والشركات ، مع العم  على انشاء راب  الكتروني مع المديرية العامة 

 لالمن العام.

 دائرة جب  لبنان الشمالي ودائرة البقاع. تركيب ساعات مراقبة دوام في ك  من -10

 االيفاء بكافة االلتزامات اتجاه المن مات العربية والدولية.  -11

الحصو  على موافقة مجلس الوزراء على تعيين فائض الناجحين في مبارات  -12

المؤسسة الو نية لالستخدام في مالك وزارة العم  واعداد المرسوم المتعلق بتعيينهم 

    الى المراجع المختصةوارسال

 

 ثانيا: لجهة ابرز االنجازات على صعيد اعمال اللجان والمنظمات

 

تكثيف االجتماعات للجنة التسيير الو نية بخصوص تامين الحقوق للعامالت في  -1

الخدمة المنزلية ،واجراء التعديالت الم لوبة بما يخدم هذه السياسة بعد التنسيق الدائم مع 
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مة لالمن العام عبر اللجنة المشتركة بين الوزارة واالمن العام لضب  العمالة المديرية العا

 االجنبية واتخاذ االجراءات االدارية المناسبة بما يخدم المصلحة اللبنانية.

انعقاد عدة اجتماعات بين وحدة مكافحة اال فا  في الوزارة واللجنة التنسيقية لمكافحة  -2

عي وتم اصدار دلي  ارشادي للعاملين في الق اع الزراعي عم  اال فا  في الق اع الزرا

لمكافحة عم  اال فا  بالتعاون مع من مة الفاو ومن مة االغذية العالمية ومن مة العم  

 الدولية.

انشاء اربعة مراكز للحماية االجتماعية للحد من اسوأ اشكا  عم  اال فا  في من قة -

 االوزاعي والنب ية.

 في الكحالة.دعم بيت الرجاء  -

 تقديم وتوزيع هدايا لال فا  بمناسبة عيدي الميالد وراس السنة . -

تاليف جوقة و نية لال فا  العاملين في لبنان بقيادة المايسترو سليم سحاب وبالتعاون  -

 والتنسيق مع وزارة الثقافة والمعهد الو ني للموسيقى )الكونسرفتو(.

اون بين ك  من وزارة الشؤون االجتماعية ومن مة تنفيذ مشرروع البنى التحتية بالتع -3

العم  الدولية ووزارة العم  وبرنامج االمم المتحدة االنمائي بتموي  من الحكومة 

 االلمانية.

التحضير لتوقيع اتفاقية تعاون مع من مة المدن العربية لتنفيذ برنامج تدريبي يستهدف  -4

بنانية على قانون العم  ومساعدة مئة وعشرون شر ي بلدي في مختلف المنا ق الل

 اجهزة الوزارة في ضب  المخالفات لهذا القانون بتموي  من حكومة كاتالونيا اسبانيا .

السعي لتوقيع اتفاقية ت وير وتحديث مركز التدريب المهني في الدكوانة بالتعاون مع  -5

تسعة ورش  من مة اليونسيف ضمن المبادرة الموافق عليها من رئاسة الحكومة،وشراء

 تدريب متحركة للمنا ق.

التعاون مع من مة التدريب االوروبي لتدريب عناصر التفتيش في الوزارة واجراء  -6

 دراسات حو  سوق العم  .

اجراء اتصاالت جانبية مع ارباب العم  والعما  وارسا  كتاب الى ادارة االحصاء  -7

منذ تاري  اقرار اخر زيادة رواتب المركزي لتزويد لجنة المؤشر بنسبة التضخم الحاصلة 

تمهيدا لعقد اجتماع لجنة المؤشر للخروج بتوصية او  2017لغاية العام  2012في العام 

 اقتراح مشروع مرسوم تصحيح االجور والرواتب في الق اع الخاص.

توقيع مذكرة تفاهم بين من مة العم  الدولية والجمهورية اللبنانية واالتحاد العمالي  -8

م وجمعية الصناعيين حو  اتفاقية العم  الالئق واالرتقاء بمستواه في لبنان سندا العا

التفاقية المساعدة الفنية المعيارية  الموقعة بين الحكومة اللبنانية ومن مة العم  الدولية في 

واتفاقية البلد المضيف الموقعة بين الحكومة اللبنانية ومن مة العم   1960ايلو   11

 . 1966ايار  14الدولية في 

السعي مع البنك الدولي لتموي  برنامج خاص بالمؤسسة الو نية لالستخدام بشك   -9

يؤمن التواص  بين  البي العم  وتو يف اللبنانين مع تقديم حوافز الرباب العم  تشجيعا 

لهم على تو يف اللبنانين اضافة الى تعيين ثالثة وثالثين مو ف جديد في المؤسسة 

 ستخدام.الو نية لال
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المشاركة في االجتماع التحضيري للجنة الو نية لتنفيذ خ ة االمم المتحدة للتنمية  -10

المتعلقة بتحقيق اهداف التنمية المستدامة الموقعة بموجب قرار  2030المستدامة للعام 

 .2017-10-21تاري   203مجلس الوزراء 

العم  الدولية في جنيف حزيران  المشاركة في اعما  الدورة العادية السنوية لمن مة -11

2017. 

توقيع بروتوكو  تنفيذي لضب  العمالة وتباد  الخبرات حو  الصحة والسالمة  -12

 المهنية ،وانشاء راب  الكتروني بين وزارتي العم  في ك  من البلدين في القاهرة.

ريب عقد اجتماع مع وزارة التعاون االلمانية لبحث سب  التعاون في مجا  التد -13

 المهني وتباد  االفكار حو  عدة مشاريع انمائية لتمويلها في برلين .

 المشاركة في اعما  المؤتمر السنوي لمن مة العم  العربية المنعقدة في القاهرة . -14

                        
 
 

 الجزء الثالث
 

 لمحة عامة عن االدارة
 
 

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

 
  0 23/9/1946قانون العمل تاري   -
 0) تنظي  وزارة العمل( 30/12/1961تاري   8352المرسو  التنظيمي رق   -

) تحديببببد شببببروط بعببببض احكببببا  ا لمرسببببو   16/11/1959تبببباري   2894المرسببببو  رقبببب   -
  0(12/6/1959تاري   111االشتراعي رق  

 0) نظا  الموظفين(  12/6/1959تاري   112الشتراعي رق  المرسو  ا -

 0) طوارئ العمل( 16/9/1983تاري   136المرسو  االشتراعي رق   -

  0) قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكي (  2/9/1964تاري   17386مرسو   -

تعبويض  ) تنظي  معدالت االجور واحبداث 12/5/1943تاري   29المرسو  االشتراعي رق   -
  0عن التكاليل العاللية للعملة ( 

 0) تنظي  عمل االجان  (  18/9/1964تاري   17561مرسو  رق   -

) اصببول اسببتيفاء بببدل اجببازتي العمببل واالقامببة مببن  23/7/1999تبباري   107قببانون رقبب   -
  0االجان (

  0) تنظي  النقابات ( 3/4/1952تاري   7993مرسو  رق   -

) اصول صرل االعانات للنقابات العمالية والبى  12/12/1957تاري   18071مرسو  رق   -
  0اتحاداتها(

  0) تفتيش العمل( 6/6/2000تاري   3273مرسو  رق   -

 
اضبببافة البببى عشبببرات المراسبببي  والقبببرارات المتعلقبببة بمختلبببل مواضبببيع قضبببايا  العمبببل 

 0واالجان  وغيرها ال مجال لذكرهاوالتفتيش والنقابات 
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 تنظيمي او الهيكلية  المخطط ال

 
 :  كيفية تنظيم االدارة 

 تتالل وزارة العمل من : 
 

 :  المديرية العامة للعمل  -             
 

  الديوان : –أ   
 قس  العالقات الخارجية  -   
 قس  الشؤون القانونية والوصاية  -   
 قس  الموظفين والمحاسبة  -   
 قس  االحصاء  -   

 
 عمل والعالقات المهنية مصلحة ال – ب  

دالرة العالقات المهنية والنقابات ) قس  النقابات / قس  العالقات  -
  (المهنية

 دالرة التحقيق وقضايا العمل  -
 دالرة تفتيش العمل  والوقاية والسالمة  -
 

 :مصلحة القوى العاملة  – ج  
 دالرة مراقبة عمل االجان   -    
 الجمعيات دالرة حماية العاللة و -    
 دالرة االستخدا   -    
 دالرة التدري  المهني  -    
 دالرة شؤون العمال السوريين -    

 
  دائرة المشاريع والبرامج – د   

ل  تلحظ برامج ومشاريع بسب  التقيد بمبدأ ترشبيد االنفباق فبي مشبروع الموازنبة 
 التي تتصل بالتشغيلية.

 دائرة المعلوماتية -

 
 االقليمية في كل من محافظات الجنوب ، النبطية ، البقاع  الوحدات -هـ   

 0 وعكار، بعلبك والهرمل جبل لبنان  الشمالي،   ، الجنوبي الشمال وجبل لبنان
 

تببرتبط الوحببدات االداريببة داخببل الببوزارة وفقببا لمبببدأ التسلسببل االداري، الببذي نببص عليببه  
االدارات العامبة ( ، ال سبيما المبادة  ) تنظبي  12/6/1959تباري   111المرسو  االشتراعي رقب  
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) تنظبي  وزارة العمبل ( البذي  30/12/1961تباري   8352اضافة الى المرسو  رقـ   0منه  19
   0 يحدد مها  وحدات الوزارة

 

 
 
 


