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ملياء يمني :خطة إلعادة هيكلة الوزارة
قطعنا شوطًا بعيدا في تطوير قانون العمل

■ كم بلغ عدد املرصوفني من العمل؟
□ ال وجود الحصاءات دقيقة حول اعداد
املرصوفني من اعاملهم بسبب االزمة.
نحن نستند اىل االرقام املوجودة يف
الوزارة ،باالضافة اىل ارقام مجالس العمل
التحكيمية واالرقام التي يزودنا اياها
الضامن االجتامعي .لكننا نتعاون مع
دائرة االحصاءات لنقوم باحصاءات حول
نسب البطالة يف لبنان ،ونسعى تاليا اىل
ايجاد جهة لتمويل هذه الدراسة .نعمل
حاليا عىل دراسة مرشوع آللية النشاء
صندوق التمكني االجتامعي من اجل دعم
اللبنانيني بهدف ايجاد حلول لتداعيات
ارتفاع معدالت البطالة ،وذلك لتعويض
من فقد عمله بسبب االقفال الذي حصل
يف الفرتة االخرية نتيجة انتشار فريوس
كورونا .نحن نسعى جاهدين ملساعدة
املواطن ،وخاصة العامل ،كونه الحلقة
االضعف يف مواجهة التحديات واالزمات.

تعهدت وزيرة العمل ملياء ميني عند تسلمها مهامت الوزارة انجاز الكثري من االمور لضبط العمل وتطويره ،ومعالجة املشكالت
القامئة يف قطاع العمل ويف الضامن االجتامعي .لكن عقبات كثرية واجهتها ،السيام بعد اندالع التحركات الشعبية االحتجاجية
وانتشار فريوس كورونا وتفاقم االزمة االقتصادية واملالية ،ما زاد االعباء واملشكالت
منذ تسلمها وزارة العمل من سلفها الوزير
كميل ابوسليامن ومبارشة عملها ،تعهدت
الوزيرة ملياء ميني التصدي لجميع اشكال
الفساد والرشوة ،والعمل عىل مكننة
املعامالت لتسهيل معامالت املواطنني،
ومواجهة مشكلة البطالة ،والعمل عىل
حل مشاكل الضامن االجتامعي ،وتنظيم
العاملة االجنبية ،ومعالجة املشكالت
الناشئة بني ارباب العمل والعامل.
تابعت وزيرة العمل موضوع اقفال
املؤسسات ورصف العامل الذي بدأ بعد
التحركات الشعبية يف  17ترشين االول،
وتفاقم مع الوقت السيام مع تفيش فريوس
كورونا واعتامد التعبئة العامة واجراءات
الوقاية .واوضحت ان طلبات التشاور
وانهاء العقود التي تم التقدم بها اىل
الوزارة منذ ترشين االول املايض تتخطى
 4االف ،الفتة اىل ان هذا الرقم ال يعكس
الواقع الفعيل لعدد املؤسسات والرشكات
التي اقفلت وعدد االجراء الذين خرسوا
وظائفهم ،الن قسام كبريا منهم ال يعلم
وزارة العمل بهذا االمر.
تفيد معلومات وزارة العمل يف هذا
السياق ان  %30من املؤسسات اقفلت،
يف حني ان  %20منها تدفع نصف راتب
ملوظفيها .لكن املشكلة ان ال امكانات
لدى الدولة للتدخل بشكل كاف وتقديم
املساعدات اىل املرصوفني.
يف املوازاة ،تسعى الوزيرة ميني اىل ضامن
حقوق عامل املنازل املهاجرين وعدم
جعلهم عرضة لالستغالل وسوء املعاملة.
وهي تعمل حاليا عىل عقد العمل املوحد
كاول خطوة يف اتجاه تفكيك نظام الكفالة.

تعمل ايضا عىل مرشوع تحديث قانون
العمل الذي من املفرتض ان يلحظ املواد
التي تراعي مثل هذه الظروف االستثنائية
ومواد اخرى تواكب االصالح االقتصادي يف
املستقبل .كام تعمل مع مجلس النواب
عىل اعداد دراسة انشاء نظام التقاعد
والحامية االجتامعية.
يف اللقاء مع "االمن العام" تحدثت وزيرة
العمل عن كل املشكالت التي اعرتضت
عملها خالل االزمات التي طرأت ،وعن
مشاريعها لتطوير الوزارة ومؤسسة
الضامن االجتامعي ،وضامن حقوق العامل
اللبنانيني واالجانب.
■ برزت خالل االشهر املاضية مشكالت
كثرية امام وزارة العمل وسائر الوزارات
بسبب فريوس كورونا .ما ابرز املشكالت
التي اعرتضت عملكم وكيف تصديتم
لها ،السيام بالنسبة اىل العامل اللبنانيني
واالجانب؟
□ كانت لفريوس كورونا تداعيات سلبية
عىل كل القطاعات واملؤسسات ،علام ان
وزارة العمل تأثرت كغريها من الوزارات
من مخاطر انتشار هذا الفريوس .يف
فرتة ما قبل التعبئة ،قمنا بالتدابري
الالزمة لحامية املوظفني واملواطنني الذي
يقصدون الوزارة الجراء معامالتهم.
اتخذنا اجراءات وقائية داخل الوزارة،
وما زلنا نتبعها حتى اليوم عىل مستوى
التعقيم والتعاطي مع املواطنني ،مع
احرتام البعد املطلوب للمسافة .مع قرار
التعبئة العامة ،عمل موظفو الوزارة
بالتناوب ما اعاق العمل عىل املشاريع

التي كنا قد خططنا لها منذ تولينا الوزارة،
وقد اضطررنا اىل القيام باالجتامعات عن
بعد .اضافة اىل كل ذلك ،تم تفعيل الخط
الساخن ( )1740لتلقي شكاوى العامل،
وقد قمنا بالعديد من جلسات التشاور
من خالل االجتامعات عرب االنرتنت يف فرتة
التعبئة العامة ،كام ف ّعلنا خطا ساخنا اخر
( )1741لتسهيل تلقي شكاوى العامالت
يف الخدمة املنزلية .حاليا عاد العمل يف
الوزارة اىل طبيعته ،لكن بطريقة مكثفة
النجاز معامالت املواطنني العالقة منذ
اشهر والستكامل العمل عىل مشاريعنا.
خالل انتشار ازمة كورونا وكون الصحة
والسالمة يف اماكن العمل هي من صلب
مهامت وزارة العمل ،اصدرنا تعاميم
متنوعة يف هذا املجال لحامية العامل كل
عىل االرايض اللبنانية ،مواطنني واجانب
من هذا الوباء.
■ كيف شاركت الوزارة يف مواجهة
الفريوس وتفعيل االعامل يف الوقت ذاته؟
□ شاركت وزارة العمل منذ اليوم
االول بشكل فعال يف لجنة متابعة
التدابري واالجراءات الوقائية لفريوس
كورونا ،لتجنب مخاطر هذا الفريوس يف
اماكن العمل ،ممثلة باملفتشني االطباء
واملستشارين .واكبت الوزارة اعادة
فتح القطاعات من خالل اصدارها كل
التعاميم واالرشادات لتأمني رشوط الصحة
والسالمة املهنية يف اماكن العمل ،وفق
معايري منظمتي العمل والصحة الدولية.
قامت كذلك بالتنسيق مع كل الوزارات
والقطاعات املعنية يف هذا املجال .كذلك

وزيرة العمل ملياء ميني.

اطلقت منظمة العمل الدولية ورشة عمل
لتدريب مفتيش الوزارة ،تلتها جوالت
ميدانية للتأكد من التزام املؤسسات
تدابري الصحة والسالمة املفروضة واقامة
حمالت توعية .اخريا ،جندنا مجموعة من
املتطوعني زاد عددهم عن االلفني ،لتعزيز
نشاط املراقبة الحكومية بالتعاون مع
وزارة الداخلية والصليب االحمر.
■ برزت ايضا مشكالت بني ارباب العمل
والعامل واملوظفني اللبنانيني ،السيام
خفض الرواتب او العمل بال راتب
موقتا او الفصل من العمل ،كذلك اقفال
الكثري من املؤسسات وخسارة الكثري من
الوظائف .هل من خطة وقائية ملعالجة
هذه املشكالت؟
□ االزمة االقتصادية والنقدية التي
يعانيها لبنان ،اضف اىل ذلك انتشار
فريوس كورونا ،تسببا يف اقفال عدد كبري
من املؤسسات ،ما ادى اىل العديد من
املشاكل بني اصحاب العمل والعامل.
نتيجة لذلك خرس االالف من اللبنانيني
وظائفهم .ومبا ان وزارة العمل معنية
مبارشة بهذا املوضوع سعت اىل التأكيد

جندنا اكثر من الفي
متطوع ملساعدتنا في
مواجهة كورونا
نسعى الى ايجاد جهة
تمول دراسة نسب البطالة
في لبنان

عىل دفع التعويضات للعامل املرصوفني
من عملهم .دوائر الوزارة تعمل باستمرار
عىل معالجة ما يرد اليها من شكاوى
عمل ،كام انها تبت بشكل فوري عمليات
التشاور التي تأيت اىل الوزارة لرصف
العامل .عىل الرغم مام تعانيه من قلة
عدد املفتشني ،فان دائرة التفتيش يف
الوزارة تقوم بواجباتها عىل اكمل وجه،
وقد عالجت اعدادا كبرية من الشكاوى
التي وصلت اليها يف غضون االشهر
املاضية وال تزال تعالجها حتى اليوم.

■ ماذا عن تطوير الوزارة ،السيام يف ما
يتعلق بقانون العمل وعمل االجانب
وقانون الضامن؟
□ طبعا ،هنالك ورش عمل واسعة النطاق
بغية تطوير الوزارة عىل كل املستويات.
لقد وضعنا خطة عمل متكاملة العادة
هيكلة الوزارة ومكننتها وتحديث
اداراتها ،يف ضوء رؤية عرصية واسرتاتيجيا
جديدة ،بالتعاون مع مكتب وزير الدولة
لشؤون التنمية االدارية واالتحاد االورويب
املمثل بـ  .Crown Agentمن اهداف
هذا املرشوع :انشاء االدارات والوحدات
الجديدة والقامئة وتحديثها ،تبسيط
العمليات االدارية ،وتفعيل التفتيش من
خالل دائرة مختصة ملا له من اهمية
يف سري العمل .يف هذا السياق ،شكلت
لجنة يف الوزارة من املفتشني بالتنسيق
مع مستشار اقليمي من منظمة العمل
الدولية ،لالطالع عىل واقع تفتيش
العمل والسالمة والصحة املهنية ،ووضع
اسرتاتيجيا عمل رسيعة لتطويره وتعزيز
فعاليته يف الوزارة .يف ما يتعلق بقانون
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مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية
االدارية والصندوق الوطني للضامن ،وقد
استكمل جزء كبري منه ،وقد بقيت املرحلة
النهائية وهي مرحلة التطبيق.

نعمل عىل معالجة اوضاع العامل االجانب عرب آلية مع االمن العام.

العمل ،هناك لجنة تجتمع بشكل شبه
يومي لتعديل هذا القانون مبا يتناسب
مع تطور االدارة وعرصنتها .قطعنا شوطا
بعيدا حتى االن ،ونحن نعمل عىل
احالته عىل مجلس النواب القراره يف
ارسع وقت ممكن .كذلك نحن نشارك
يف اللجنة الربملانية التي تدرس نظام
التقاعد والحامية االجتامعية ،ونعمل
مع الحكومة عىل مرشوع يرمي اىل وضع
اسرتاتيجيا وطنية لنظام التقاعد والحامية
االجتامعية .من اولوياتنا ايضا وضع آليات
تنفيذية لتطبيق القانون  220الخاص
بذوي االحتياجات الخاصة الذي صدر منذ
عرشين عاما ومل يطبق اال بطريقة خجولة
حتى االن .لذا نحن نعمل حاليا عىل آلية
تطبيق هذا القانون .من املشاريع املهمة
التي نعمل عليها بالتعاون مع منظمة
العمل الدولية يف املدى القريب ،مرشوع
انشاء صندوق التمكني االجتامعي الذي
يدعم كل الذين تركوا اعاملهم بسبب
الوضع االقتصادي املرتدي .كذلك نتعاون
مع املنظمة عىل تطوير دور املؤسسة
الوطنية لالستخدام وتفعيلها ،لخلق فرص
عمل للبنانيني تتامىش مع متطلبات سوق

مشروع انشاء صندوق
التمكني االجتماعي يؤمن
حلوال للبطالة

العمل ضمن خطة الحكومة لتنظيم
العاملة االجنبية ومكافحة البطالة.
■ متى سيتم تعيني مجلس ادارة للضامن
وملء الوظائف الشاغرة؟
 يجب ان يتم تعيني مجلس ادارة جديدللضامن يف اقرب وقت ممكن ،خصوصا وان
صالحية املجلس الحايل انتهت منذ سنوات
عدة .هذا االمر ينبغي ان يبت مبوجب
آلية توضع الختيار االعضاء وفق الكفاية
والجدارة والخربة .لوزارة العمل سلطة
وصاية عىل الصندوق الوطني للضامن
االجتامعي ،وهي تقوم بدرس وضعه
ومشاكله االدارية والهيكلية واملالية .يف
هذا االطار ،تدرس ايضا املرشوع الذي
يعمل عليه االتحاد االورويب بالتعاون

■ برزت مشكلة ترحيل العامل االجانب
وتعرثت ما هي االسباب؟ كيف ستجدون
حال ملن مل يعد يستطيع توفري راتب عاملة
املنزل؟
 تتابع وزارة العمل ومنذ اليوم االول لربوزاالزمة ملف العامالت والعامل االجانب
عن كثب ،وقد وضعت اجراءات ملعالجتها
نظرا اىل تشعبها .ان اعداد العامل االجانب
مرتفعة يف لبنان (خاصة غري القانونية
منها) ،ما يؤدي اىل اخراج اموال طائلة
من العملة الصعبة ،اي الدوالر ،اىل خارج
البالد .مع االزمة االقتصادية وارتفاع سعر
رصف الدوالر ،اصبح جزء كبري من اصحاب
العمل غري قادرين عىل توفري اجور عاملهم
االجانب بالدوالر .اضيف اىل ذلك ارتفاع
نسب البطالة لدى اللبنانيني ،فمن الطبيعي
ان يتم االستغناء عن جزء كبري منهم.
العودة الطوعية لهؤالء العامل االجانب
باتت من االمور االساسية التي نعمل عىل
حلها .بادرنا كوزارة عمل اىل التنسيق
لهذه العودة الطوعية ،وعقدنا اجتامعات
تنسيقية مع السفارات والقنصليات املعنية،
للضغط من اجل افساح املجال امام عودة
هؤالء العامل اىل بالدهم .طلبنا من تلك
السفارات تزويدنا لوائحهم ،وعملنا عىل
ايجاد آلية معينة مع االمن العام ومديرية
الطريان املدين لتأمني مغادرتهم الطوعية.
لكن ويا لالسف بعض السفارات مل يتعاون
معنا .الدولة اللبنانية غري قادرة عىل تحمل
تبعات ازمة مغادرة العامل االجانب اىل
بالدهم لوحدها .لذا نحن نطلب دعم
املنظامت الدولية يف هذا املوضوع ونعمل
عىل معالجة اوضاع العامل االجانب يف
ارسع وقت ،السيام غري النظاميني منهم،
من خالل وضع آلية مع االمن العام ،نظرا
اىل تداعيات هذا املوضوع عىل لبنان يف
ظل االزمة االقتصادية التي نعاين منها.

69

