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المحامي د. شربل عون عون: تعديل قانون العمل اصبح حتمیا
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كما في كل عام، یخّصص موقع "اإلقتصاد"  عید العمال  لإلضاءة على أبرز التحدیات التي یواجھھا العامل في  
لبنان . والیوم سیطلعنا المحامي باإلستئناف، والمستشار المعتمد لدى عدة ھیئات دولیة د.   شربل عون عون ، على
أھمیة تعدیل قانوني العمل والضمان اإلجتماعي باإلضافة الى بعض التفاصیل حول الّدعاوى أمام مجلس العمل

:التحكیمي والمزاحمة األجنبیة التي یعاني منھا العامل اللبناني والحلول المقترحة

ما ھي أبرز التحدیات الّتي یواجھھا رّب العمل واألجیر في ھذه األّیام؟

كما تعلمون قد تّم مؤّخًرا تعدیل قانون التجارة اللّبناني في عدة مواد أساسّیة، وسیبدأ العمل بھا بعد تاریخ
ا على سیر عمل الشركات التجاریة العاملة في لبنان 1/7/2019؛ إّن ھذا التعدیل سیكون لھ بالطبع أثًرا إیجابّیً
ا وبحاجة إلى اعادة نظر ولقد حان الوقت لتعدیل قانوني العمل والضمان اإلجتماعي اللّذین یعتبران قدیمین جّدً

وتوحید في عدة مواّد قانونّیة. یجب اعادة النظر أیضا ببعض أحكام قانون الضریبة على الرواتب واألجور
.والمراسیم والمذّكرات الصادرة عن وزارة المالّیة بھذا الخصوص

إّن تعدیل وتوحید الّنصوص القانونّیة المتعلّقة بقوانین العمل والضمان اإلجتماعي والضریبة على الرواتب
واألجور سیؤّدي إلى تقلیص عدد الخالفات والمشاكل الّتي قد تطرأ على األجراء و أرباب العمل، وربما حلّھا

.بشكل افضل وأسرع امام المحاكم

:نذكر لكم على سبیل المثال بعض المواّد القانونّیة الّتي یقتضي تعدیلھا
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إجازة الوفاة: إّن قانون العمل لم یلحظ أي إجازة لإلخوة واألخوات في حالة الوفاة كما ولم یلحظ األقرباء ذوي
.الّدرجات البعیدة، وھذا األمر یعتبر نقًصا كبیًرا یقتضي تعدیلھ

اإلجازة الّسنوّیة: إّن قانون العمل لحظ فقط خمسة عشرة یوًما كإجازة سنوّیة دون إمكانّیة إزدیادھا بحسب سنین
الخدمة، ھذا األمر أیًضا یقتضي تعدیلھ لكي یتماشى مع المعاھدات الّدولّیة، علًما بأّن وزارة العمل تلزم رّب
العمل بإزدیاد اإلجازات الّسنوّیة حسب سنین الخدمة عندما یقوم ھذا االخیر بتسجیل النظام الداخلي لالجراء

لدیھا؛ ولكن ماذا سیحصل عندما ال یكون لرّب العمل اي نظام داخلي مسّجل لدى وزارة العمل؟ من ھذا المنطلق
.یجب تعدیل قانون العمل لكي یصبح أكثر وضوًحا لألجیر ورّب العمل

اجازتي الزواج واالبوة: إّن قانون العمل لم یلحظ أّي إجازة زواج أو إجازة أبوّیة، وھذا الّنقص تغّطیھ في بعض-
.األحیان وزارة العمل

دوام العمل الجزئي: لم یلحظ قانون العمل أّیة أحكام تتعلّق بدوام العمل الجزئّي، األمر الذي من شأنھ ان یخلق-
.عدًدا كبیًرا من المشاكل بین األجیر ورّب العمل فیما یتعلّق بكیفیة تطبیق النصوص القانونیة المتعلّقة بھذا الشأن

مھلة الشھر القانونّیة: إّن مھلة تقدیم دعوى الصرف التعّسفي ھي شھر واحد من تاریخ الصرف أو من تاریخ-
علم األجیر بھ؛ وإّن ھذه المھلة ھي مھلة إسقاط أي أّنھ ال یمكن قطعھا بأّي إجراء قانوني أو إنذار أو شكوى أمام

وزارة العمل. في كثیر من األحیان یقوم األجیر بتقدیم شكوى أمام وزارة العمل دون أن یقوم بتقدیم ایة دعوى
أمام مجلس العمل التحكیمي، وھنا یسقط حّقھ بالمطالبة بحقوقھ أمام محاكم العمل في حال لم تؤدي المفاوضات

أمام وزارة العمل إلى أّي حّل إیجابي وفي حال لم یقم بتقدیم دعوى امام محكمة العمل. من ھنا یقتضي تعدیل ھذه
.الماّدة وإعتبار الشكوى المقّدمة أمام وزارة العمل من شأنھا أن تؤّدي إلى قطع مھلة الشھر القانونّیة

إشتراكات الضمان اإلجتماعي والضریبة على الرواتب واألجور: ان عددا كبیرا من االحكام التي ترعى ھذه-
النصوص تؤّدي في العدید من األوقات إلى خلق مشاكل وغموض بین العالقة التى ترعى رّب العمل واألجیر.
على سبیل المثال، ھناك عدد كبیرا من ملحقات األجر تعتبر خاضعة للضریبة على الرواتب واألجور، وغیر
خاضعة في نفس الوقت إلشتراكات الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي. ھناك أمثلة أخرى لذلك وال یمكننا
الخوض في تفاصیلھا، ولكن نؤّكد لكم بأّن عدًدا كبیًرا من مذّكرات الضمان اإلجتماعي ال تتوافق مع مذّكرات
ومراسیم وزارة المالّیة، علّما بأّنھ یقتضي توحیدھا لكي تصبح أكثر وضوًحا لألجراء وأرباب العمل، وكذلك

.للمحاكم. ھذا األمر یتطلّب عمًال كبیًرا و لكن یجب البدء بھ

لماذا الّدعاوى أمام مجلس العمل التحكیمي تأخد وقًتا طویًال؟

نّصت الماّدة 80 من قانون العمل على انھ یقتضي على مجلس العمل التحكیمي ان ینظر في القضایا المرفوعة
الیھ بالطرق المستعجلة، ولكن ھذا األمر ال یطّبق حالًیا في المحاكم نظًرا لكثرة عدد الشكاوى المرفوعة أمامھا.
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إّن المشكلة تتعلّق بكثرة الّدعاوى وبقلّة عدد القضاة، علًما بأّن الّدعاوى أمام مجلس العمل التحكیمي ھي معفاة من
.الرسوم وھذا امر یؤدي الى ارتفاع عددھا

ماذا عن االجراء االجانب الذین یزاحمون اللبنانیین؟ ھل من حل برأیكم في ھذا المجال؟

سبق وان تكلمنا مطوال عن ھذا االمر وبالتأكید ال یمكن القاء اللوم على وزارة العمل بھذا الخصوص. ان حل
وضعیة االجراء السوریین في لبنان مرتبط بالحل السیاسي وعودتھم الى وطنھم، ولم تحل ھذه المشكلة اال بعد

عودتھم. ال بد ھنا لرب العمل اللبناني ان یعمد الى اخذ الحیطة والحذر عند توظیفھ أجراء اجانب النھ یمكن الي
منھم ان یرتد علیھ بدعوى امام مجلس العمل التحكیمي مطالبا بحقوقھ وحتى دون ان یكون لدیھ ایة اجازة عمل

.معطاة وفقا لالصول القانونیة


