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ھل بإمكان الوزير الجديد إيجاد الحلول المناسبة لتعديل قانون
العمل؟

الجمعة ٨ شباط ٢٠١٩   12:40 سؤال قانوني

 

أعلن وزیر العمل كمیل أبو سلیمان أن من ضمن أولویاتھ في الوزارة تحدیث   قانون العمل  الذي مضى علیھ أكثر
.من نصف قرن

فما ھو واقع القانون الحالي في ظل الظروف االقتصادیة الصعبة؟ ما المطلوب في المستقبل؟ وھل بإمكان الوزیر
الجدید إیجاد الحلول المناسبة؟

لإلجابة على ھذه األسئلة واإلضاءة أكثر على شوائب قانون العمل اللبناني، تحدث موقع "االقتصاد" مع المحامي
الدكتور  شربل عون  الذي أوضح أن وزارة العمل تعتبر من أحد المراجع االساسیة التي یمكن لألجیر اللبناني أن

یلجأ الیھا في حال حصول أي خالف مع رب عملھ، أو في حال أراد أن یشتكي رب عملھ لقیامھ بأمٍر غیر
قانوني غیر متوافق مع أحكام قانون العمل ومنھا توظیف أجراء سوریین بدون حصولھم على إجازات عمل وفقاً

....للقانون وغیرھا

ال بد من االشارة ھنا بأن عدد المفتشین لدى وزارة العمل غیر كاٍف لتغطیة كافة النزاعات والشكاوى المقدمة
الیھا، ومن أجل إجراء التفتیش الدوري لدى أرباب العمل الذین ال یحترمون قانون العمل من توظیف أجانب

وغیرھا. إن ھذا النقص كانت تعاني منھ كافة الوزارات السابقة، وال یمكن برأیي للوزیر الحالي أو الالحق أن
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یفعل أي شيء في ھذا السیاق اذا لم یكن ھناك قراراً جدیاً من  الحكومة اللبنانیة  یھدف الى تخصیص امكانیات
.عالیة بغیة زیادة عدد المفتشین لدى وزارة العمل

من ناحیة أخرى، إن  المؤسسة الوطنیة لالستخدام  التي تخضع لوصایة وزارة العمل والتي من أحد مھامھا
األساسیة القیام بالدراسات واألبحاث التي تؤدي الى رسم سیاسة االستخدام، دورھا معطل وضعیفاً جداً وھي شبھ

مقفلة؛ فإن إحیاء ھذه المؤسسة یتطلب قراراً جدیاً من الحكومة ألن وزیر العمل ال یمكنھ أن یفعل الكثیر اال اذا
.كان ھناك قراراً سیاسیاً جدیا نابع عن الحكومة یتعلق بذلك
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