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المحامي شربل عون عون: القانون ُيلزم رفع الحد األدنى لألجور..
ولكن التطبیق مستحیل مع وجود أكثر من سعر صرف

الخمیس ٢٤ كانون األول ٢٠٢٠   09:52 مقابالت االقتصادية

 

یطالب األجراء زیادة الحد األدنى الشھري لألجور، في ضوء أسوأ أزمة یعیشھا االقتصاد منذ الحرب ال لبنان یة،
.إن لم تكن األسوأ على اإلطالق

.ھذه األزمة بأكملھا انعكست على المواطن اللبناني، من غالء إلى فقدان فرص العمل وارتفاع نسب  البطالة 

ویخشى األجراء ممن بقوا في أعمالھم، التصعید في مطالباتھم بزیادة  األجور ، خوفاً من تسریحھم وانضمامھم إلى
."الملیون شخص العاطل عن العمل في لبنان بحسب آخر دراسة لـ "الدولیة للمعلومات

ویغیب عن األجراء حّقھم القانوني في رفع أجورھم، خاصة أن الحد األدنى بات ال یتعّدى مستوى 90 دوالراً
.شھریاً، یقابلھ ارتفاع في معّدل  التضخم  بأكثر من 136% خالل العام 2020

فبماذا ینّص القانون بخصوص رفع  الحد األدنى لألجور ؟ وھل نشھد ھذه الخطوة العام المقبل؟ وما اإلجراءات
التي یقتضي اتخاذھا لحمایة األجور؟

.ھذه األسئلة وغیرھا أجاب عنھا المحامي د.  شربل عون عون  المستشار المعتمد لدى عدة ھیئات دولیة

ھل  الحكومة اللبنانیة  ُملزَمة بزیادة الحد األدنى لألجور؟
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إن الحد األدنى الشھري لألجور في لبنان قیمتھ 675 ألف لیرة، موّزع على أساس 30 ألف لیرة للیوم الواحد"
دون احتساب بدل الّنقل، وفق ما أقر بموجب مرسوم تصحیح األجور رقم 7420 تاریخ 25/01/2012؛ ومن
الناحیة القانونیة، فإن زیادة الحد األدنى لألجور یجب أن تحصل دوریاً في لبنان وذلك سنداً لعدة مواد واتفاقیات

.عمل عربیة ودولیة

:وترتبط المواد رقم 44 و45 و46 من  قانون العمل  اللبناني بھذا المجال وتنص على ما یلي

المادة 44: "یجب أن یكون الحد األدنى من األجر كافیاً لسد حاجات األجیر الضروریة وحاجات عائلتھ، على أن
."یؤخذ بعین اإلعتبار نوع العمل، ویجب أن ال یقل عن الحد األدنى الرسمي

."المادة 45: "یقوم بتحدید الحد األدنى لجان تمثل فیھا وزارة االقتصاد وأرباب العمل واألجراء

."المادة 46: "یعاد النظر في تحدید األجر األدنى كلما دعت الظروف االقتصادیة لذلك

أما فیما یتعلق باالتفاقیات العربیة والدولیة، فإن "اتفاقیة  منظمة العمل الدولیة " رقم 131 المبرمة في لبنان
بموجب المرسوم رقم 70 تاریخ 25/06/1977، والتي ألزمت بموجبھا كافة الدول المصادقة بتحدید الحد

.األدنى لألجور وتعدیلھا كلما دعت الحاجة

فیما تؤكد "اتفاقیة العمل العربیة" رقم 15 تاریخ 1983 المبرمة في لبنان بموجب القانون رقم 183 تاریخ
24/05/2000، على أن یكون الحد األدنى لألجور كافیاً لألجیر للعیش بمستوى الئق، كما نصت المادة 20

".منھا، على أن تراجع اللجنة المتخصصة بدراسة الحد األدنى لألجور دوریاً لفترات ال تزید عن سنة

من الناحیة العملیة والقانونیة، كیف تتم زیادة الحد األدنى لألجور في لبنان؟

إن زیادة الحد األدنى لألجور في لبنان تتم من خالل لجنة مؤشر الغالء المنشأة بموجب المرسوم رقم 4602"
:تاریخ 8/8/1981 والمؤلفة وفقاً لما یلي

وزیر العمل رئیساً -

مدیر عام وزارة العمل والشؤون االجتماعیة نائباً للرئیس -

ممثالن عن الدولة -

ممثالن عن الھیئة االقتصادیة -

"ممثالن عن " اإلتحاد العمالي العام  -
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موظف من وزارة العمل -

ومن إحدى المھام الرئیسیة للجنة، درس سیاسة األجور وتقدیم المقترحات والتوصیات الھادفة إلى مكافحة الغالء
".والحد من ارتفاع األسعار، ویتم دعوتھا من قبل وزیر العمل

ھل نشھد زیادة الحد األدنى لألجور خالل 2021؟

إن زیادة الحد األدنى لألجور ال یمكن أن تحصل في الوقت الحالي، ألنھ ھناك عدة أسعار للدوالر األمیركي،"
وبالتالي إن أیة دراسة أو زیادة للحد األدنى لألجور قبل تثبیت سعر الصرف الرسمي ستكون غیر دقیقة وغیر

منصفة ألرباب العمل واألجراء على الّسواء؛ ھذا مع العلم بأن الحد األدنى لألجور في لبنان أصبح یوازي حالیاً
.نحو 80 إلى 90 دوالراً، وھو یعدُّ منخفضاً جداً مقارنة مع باقي الدول وحتى الفقیرة منھا

:وفي نظرة سریعة، یمكن رؤیة الفرق بین الحد األدنى لألجور في لبنان وبعض الّدول األخرى

المغرب: 310  دوالرات  -

إیران: 261 دوالراً -

مالیزیا  243$ دوالراً  -

ألبانیا 210 دوالرات -

مصر  173 دوالراً  -

أوكرانیا  140 دوالراً  -

"باكستان: 113 دوالراً -

إذا لم یتم تعدیل الحد األدنى لألجور بشكٍل رسمي في الوقت الحالي، ما ھي اإلجراءات التي یقتضي اتخاذھا
لحمایة األجور؟

إن عدداً كبیراً من أرباب العمل لجأ إلى تحویل األجر من الدوالر األمیركي إلى اللیرة اللبنانیة من دون أخذ"
موافقة األجیر؛ ھذا األمر بالتأكید یضرُّ بمصلحة األجیر كون أجره الحالي لم یعد یوازي قیمة أجره الحقیقي الذي

.على أساسھ تم التعاقد مع  رب العمل 
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وأنا برأي، كان یجب على وزارة العمل التدخل في ھذا األمر عن طریق مراقبة أرباب العمل وإلزامھم بعض
الشيء، إلى ضرورة اإللتزام بالعملة التي تم على أساسھا التعاقد، علماً بأن بعض أرباب العمل قد عمد من تلقاء

نفسھ إلى تصحیح وضع األُجراء لدیھ عن طریق تسدید جزء من الراتب بالدوالر األمیركي والجزء اآلخر باللیرة
.اللبنانیة

من ناحیة أخرى، ال ُبدَّ من اإلشارة إلى أن وضع أرباب العمل لیس سلیماً أیضاً، ألنھ لم یتم مساعدتھم من خالل
الحكومة الحالیة خالل أزمة "كوفید-19"، بعكس ما قامت بھ معظم  الدول العربیة  واألجنبیة ألصحاب المصالح

مت لھم تحفیزات ضریبیة و مساعدات مالیة  ال بأس فیھا ".والشركات عندما قدَّ

ماذا عن تعویض الصرف التعسفي وعن الدعاوى التي ال تزال عالقة أمام المحاكم؟

إن مسألة إحترام العقود الموقعة بین أرباب العمل واألجراء، تعدُّ أمراً أساسیاً في القانون واالجتھادات، وبالتالي"
فإن العملة المشار إلیھا في العقود الُبدَّ للمحاكم أن تحترمھا عند صدور األحكام؛ فإذا كانت بالدوالر األمیركي،

یجب أن تصدر األحكام على ھذا األساس، وإذا كانت باللیرة اللبنانیة، ال یمكن للمحاكم أن تتخطى ھذا األمر
ل من تلقاء نفسھا قیمة األجر، فسوف تصدر األحكام باللیرة اللبنانیة في نھایة وتصدر أحكامھا بالدوالر أو أن تعدِّ

".المطاف
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