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د. عون: ھل يحق لألجراء السوريین اللجوء الى محاكم العمل في
حالة الصرف التعسفي؟

األربعاء ١٩ أيلول ٢٠١٨   11:28 مقابالت االقتصادية

 

ال یختلف اثنان حول موضوع مزاحمة النازحین السوریین ل لبنان یین في سوق العمل، وفي الكثیر من المجاالت.
وھنا تطرح ھذه األسئلة نفسھا: ما الوضع القانوني لألجراء السوریین في سوق العمل اللبنانیة؟ ھل یدفعون

الضرائب؟ ھل یستفیدون من تقدیمات  الضمان االجتماعي ؟ وھل یحق لھم مقاضاة  رب العمل  في حاالت الصرف
التعسفي؟! ولمعرفة اإلجابة عن ھذه التساؤالت كان لـ"اإلقتصاد ھذا اللقاء مع المحامي باإلستئناف، والمستشار

:المعتمد لدى عدة ھیئات دولیة د.شربل عون عون

ما ھو وضع االجراء السوریین في سوق العمل اللبناني؟

ان االجراء السوریین في لبنان یعملون في قطاعات عدیدة تنافس االجیر اللبناني من دون الحصول على اجازة
عمل، وھذا االمر قد سبق وان تكلمنا عنھ مرارا وتكرارا وبرأیي لن یكون من اي حل جذري للمسألة اال بعد

.انتھاء  االزمة السوریة  وعودة عدد كبیر من النازحین السوریین الى دیارھم

ماذا عن الحقوق التي یتمتعون بھا وفقا ل قانون العمل  اللبناني؟ ھل من اي تمییز بحقھم؟

ان قانون العمل اللبناني لم یمیز بین االجیر اللبناني واالجنبي بما فیھم السوري في معظم مواده، وبالتالي فأن
االجیر االجنبي مھما كانت جنسیتھ فھو یستفید من معظم الحقوق التي یستفید منھا االجیر اللبناني، اكانت تتعلق
باالجازات على كافة انواعھا او غیرھا من الحقوق. ولكن ھناك امرین اساسین یختلف الوضع فیھما عن االجیر
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اللبناني، وھما مسألة التسجیل في الضمان االجتماعي ومسألة الصرف التعسفي، فالجمیع یسأل ویستغرب!! ھل
یحق لالجراء السوریین اللجوء الى محاكم العمل في حالة الصرف التعسفي؟ ھل یجب تسجیل االجیر السوري

في الضمان االجتماعي؟ ھل یجب على االجیر السوري تسدید الضریبة على الرواتب واالجور؟

فیما یتعلق بالضمان االجتماعي: ان الضمان االجتماعي مؤلف كما تعلمون من ثالثة فروع، ضمان المرض
واالمومة- ال تعویض ات العائلیة- تعویض  نھایة الخدمة . ان االجیر اللبناني یتم تسجیلھ في الفروع الثالثة وتدفع

عنھ االشتراكات ویستفید من كافة الفروع. اما بالنسبة لالجراء االجانب ومن بینھم السوریین، فأن رب العمل
ملزم بتسجیلھم فقط في فرعین وھما فرع ضمان المرض واالمومة وفرع التعویضات العائلیة وتدفع عنھم

.االشتراكات ولكن دون ان یحق لھم االستفادة من تقدیمات ھذین الفرعین

ھناك فقط اربعة دول اجنبیة تستیفد من كافة فروع الضمان االجتماعي ومن كافة تقدیماتھ وعندھا یكون رب
العمل ملزما بتسجیل رعایا ھذه الدول لدى الضمان في الفروع الثالثة وتسدید كافة االشتراكات عنھم. وھذه

.الدول ھي  فرنسا ،  بریطانیا ،  ایطالیا  و بلجیكا  وذلك لوجود معاملة بالمثل مع دولة لبنان

بالنسبة لالجراء الفلسطینین الوضع یختلف، فأن رب العمل ملزم بتسجیلھم في الفروع الثالثة ولكنھم یستفیدون
فقط من تقدیمات فرع تعویض نھایة الخدمة دون سواه من الفروع. بالنسبة لفرع التقدیمات العائلیة وضمان

المرض واالمومة فأنھم ال یستفیدون من تقدیمات الضمان االجتماعي الن منظمة االونوروا ھي التي تغطي تلك
التقدیمات مباشرة مع الفلسطینیین. من ھذا المنطلق نشیر الى انھ في حال امتنعت الدول االمیركیة وباقي الدول

عن تغطیة تمویل االونوروا كما سمعنا مؤخرا، فاننا سنكون امام مشكلة الن الجمیع یعلم بأن لبنان غیر قادر على
.تغطیة ھذه التقدیمات

فیما یتعلق بمسألة الصرف التعسفي: بدایة ال بد من االشارة بأن حق االجنبي باللجوء الى المحاكم اللبنانیة مصان
سندا للمادة 7 من قانون اصول المحكمات المدنیة التي نّصت صراحة بأنھ یحّق الي أجنبي تقدیم دعوى للمطالبة
بحقوقھ؛ ولكن في حال تقدیم االجنبي او االجیر السوري خاصة دعوى الصرف التعسفي، فھل ستحكم لھ المحكمة

بھذه الحقوق في حال ثبوتھا ام یقتضي توافر شروط أخرى شكلیة؟

ھنا ال بد من العودة الى المادة 59 من قانون العمل اللبناني التي نصت على انھ یحق لالجراء االجانب اللجوء
الى محاكم العمل من اجل الحصول على تعویض صرف تعسفي وذلك في حال كان ھناك معاملة بالمثل مع

الدولة الذي ینتمي الیھا ھذا االجیر مع ترتب الحصول على اجازة عمل من قبل وزارة العمل لھذا االخیر؛ ومن
ھنا انقسمت اجتھادات المحاكم، فالبعض اعتبر بأنھ وجود المعاملة بالمثل كاف لالجیر االجنبي للمطالبة بحقوقھ

.دون شرط الحصول على اجازة عمل والبعض االخر اعتبر بأن توافر الشرطین اساسیا للمطالبة بالتعویض

فیما یتعلق باالجراء السوریین، ال بد من االشارة بأنھ یمكن للقضاء اللبناني االستناد الى نص المادة 4 من
االتفاقیة الثنائیة الموقعة بین الجمھوریة اللبنانیة والجمھوریة العربیة السوریة بتاریخ 23/5/1991 التي اعتبرت
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انھ یتمتع اجراء البلدین بنفس الحقوق والواجبات المتبادلة امام القانون وذلك من أجل أعتبار وجود المعاملة
بالمثل بین الدولتین؛ فمن بعدھا، یعود للمحكمة ان تقّرر ما اذا كان شرط الحصول على اجازة عمل ضروریا ام

.ال

من ھنا نلفت نظر ارباب العمل اللبنانیین على ھذا االمر الن توظیف االجیر السوري ال یعني انھم اصبحوا بمنأى
عن ایة مالحقة قضائیة امام محاكم العمل، وفي حال صدر الحكم لمصلحة رب العمل في حال كان االجیر

السوري لیس لدیھ اجازة العمل، ھذا االمر ال یعني انھ ال یمكن للضمان االجتماعي مالحقة رب العمل والزامھ
بتسجیل االجیر السوري في الضمان االجتماعي ودفع كافة الغرامات مع االشتراكات عن كامل الفترة التي عمل

.بھا لدى رب العمل

:فیما یتعلق بالضریبة على الرواتب واالجور

كما تعلمون ان الضریبة على الرواتب واالجور یسددھا االجیر الى وزارة المالیة من خالل التصریح الذي یقدمھ
رب العمل الى الوزارة؛ اي ان رب العمل یعمد الى اقتطاع الضریبة من اجر كافة االجراء لدیھ ویقوم بتأدیتھا

الى وزارة المالیة. بالتأكید فأن االجیر االجنبي ومن ضمنھم السوري لدیھ نفس الموجب ولیس ھناك من اي تمیز
.او استثناء یتعلق بھذا االمر

ماذا عن تعھد المسؤولیة التي یقدمھا رب العمل الى  االمن العام  اللبناني، ھل ھي كافیة وتعفیھ من االستحصال -
على اجازة عمل لألجیر السوري؟

بالتأكید ال، فأن التعھد الذي یوقعھ رب العمل ویسلّمھ لالمن العام ال یعفي ھذا االخیر على االطالق من موجب
االستحصال على اجازة عمل لالجیر السوري؛ وھذا االمر عددا كبیرا من ارباب العمل ال یعرفھ ویؤدي الى

مشاكل قانونیة فیما بعد. ان التعھد المطلوب من قبل رب العمل فرضھ االمن العام فقط لدواع امنیة ولكنھ لیس
.متوافقا مع احكام قانون العمل وال یعفي رب العمل من موجب مراجعة وزارة العمل

ماذا عن ال مھن  التي یحق لالجیر االجنبي العمل بھا، وباالخص السوري؟ -

بشكل عام ان كافة المھن التي یمكن لالجراء الللبنانیین ان یقوموا بھا ھي محصورة بھم وال تعطى عندھا ایة
اجازة عمل بھذا الخصوص لالجراء االجانب، وھذا االمر تنظمھ وزارة العمل عبر اصدار سنویا قرارا اداریا
یتعلق بھذا الموضوع. بالنسبة لالجیر السوري فھو یحق لھ ان یعمل فقط في ثالثة مھن وھي الزارعة، النظافة

.والبناء وبالتأكید شرط الحصول على اجازة عمل من قبل وزارة العمل
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