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شارك ھذا الخبر
  

Thursday, April 30, 2020

 
ھال الترك

 
خاص موقع الكلمة أونالین

یطّل علینا عید العّمال من ھذا العام في ظّل ظروف معیشیة قاسیة كانت قد مھدت لثورة 17 تشرین.. فإنتفض الشعب.. وإغلقت المداالس والمؤسسات
للمطالبة بتحسین الظروف المعیشیة.. ھذا اإلقفال أدى بطبیعة الحال إلى تدھور أكبر في القطاع اإلقتصادي، وما ھي إال أشھر حتى حّل علینا وباء

"الكورونا" فمنعنا "قسراً" من المشاركة في العجلة اإلقتصادیة.. فكل منا وجد في محلة سكنھ على األقل متجر واحداً أغلق أبوابھ بسبب سوء الظروف

 
المعیشیة.. فكیف تحمي دولة القانون الموظف ورب العمل من "قساوة الُدنیا".

وفي ھذا اإلطار كان لموقع "الكلمة أونالین" مقابلة خاصة مع د. شربل عون عون، محام باالستئناف ومستشار معتمد لدى عدة ھیئات دولیة، الذي شرح لنا
عما إذا كان من المسموح قانونیاً صرف االجیر خالل ھذه الفترة معتبراً أن :"ان قانون العمل اللبناني لم ینص على اي حالة خاصة تتعلق بالتعبئة العامة،

لذلك یجب على رب العمل في حال اراد صرف االجراء لدیھ بسسب اوضاع اقتصادیة صعبة التقّید بأحكام المادة 50 فقرة (و) من قانون العمل التي تفرض
علیھ ابالغ وزارة العمل قبل فترة شھر على االقل من تاریخ انھاء العقود. بعد ابالغ الوزارة، فأنھ من واجب تلك االخیرة البت في الطلب ولھا ان تطلب من
رب العمل ایة مستندات او وثائق جدیة تبّین حالتھ االقتصادیة الصعبة على مّر عدة سنوات، فیمكنھا على سبیل المثال طلب تزویدھا بالمیزانیات المالیة لعدد

معین من السنوات السابقة. فمن الناحیة العملیة یتم التشاور بین الوزارة ورب العمل لوضع برنامج نھائي لالجراء تراعى معھ اقدمیة كل منھم واعمارھم
ً
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ووضعھم االجتماعي. " مضیفاً:"ان التعویض الذي تقّرره الوزارة ھو ملزم لالجراء وال یمكنھم اللجوء فیما بعد الى مجلس العمل التحكیمي للمطالبة
بتعویضات اضافیة في حال كانت التعویضات المقررة غیر كافیة بالنسبة لھم. "

ان بعض الدول عمدت الى اصدار قوانین وتعدیالت خاصة لقوانین العمل تتعلق بفایروس الكورونا المستجد، ماذا عن لبنان؟ إذ یرى د. عون :"أن وضع
ارباب العمل واالجراء ھو صعب جدا في ھذه الظروف، ومن الممكن ان یلجأ بعض ارباب العمل الى عدم تسدید االجور او الى صرف االجراء؛ لذلك

عمدت بعض الدول االجنبیة والعربیة الى معالجة الموضوع، على سبیل المثال لجأت الدولة الفرنسیة الى اعتماد حالة chomage partiel التي بموجبھا
یتقاضى االجیر جزءا من أجره من رب العمل وذلك بدال من االستغناء عن خدماتھ؛ ان الحكومة اللبنانیة عمدت الى اعطاء مساعدات اجتماعیة لبعض

المواطنین ولكنھا لم تتحرك في مجال التشریع فیما یتعلق بقانون العمل، لذلك ال بد برأیي من اصدار قانون تعدیلي ھدفھ تنظیم عالقات العمل خالل ھذه الفترة
وذلك بعد القیام بدراسة قانونیة دقیقة؛ برأیي الخاص، یمكن للقانون التعدیلي الزام رب العمل تسدید جزءا من االجور، على ان تقوم الدولة بتسدید من حسابھا

الخاص اشتراكات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بغیة استمرار استفادة االجراء من تقدیمات الصندوق السّیما فرعي المرض واالمومة وتعویض
نھایة الخدمة. بھذا االمر، تكون الدولة اللبنانیة قد حمت حقوق الطرفین بالحد االدنى في ھذه الظروف الصعبة. "

أما عن قرار مصرف لبنان رقم 13213 تاریخ 23 اذار 2020 فھل یعتبر كافیا إللزام رب العمل بتسدید االجور قال د. عون :"ان قرار مصرف لبنان
الذي اشرتم الیھ لیس كافیا على االطالق لحمایة االجور، فھو قد اشترط على رب العمل الذي یرید االستفادة من قرض مصرفي لفترة خمس سنوات ومن

دون فوائد تسدید اجور ورواتب العاملین لدیھ؛ ولكن ماذا عن رب العمل الذي ال یرید االستفادة من ایة قروض؟ فكیف یمكن الزامھ بتسدید االجور؟ لذلك كما
اشرنا اعاله ال بد من اصدار قانون تعدیلي لقانون العمل یوضح بموجبھ مسألة تسدید االجور من قبل رب العمل. "


