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تمهيد
ي�سعى الدليل �إىل تو�ضيح القوانني والقرارات والإجراءات الإدارية التي ترعى عمل الالجئ الفل�سطيني يف �سوق العمل اللبنانية ،مبا يهدف
وب�سيط ميكن
وا�ضح
ٍ
مرجع ٍ
�إىل زيادة وعي الأجري الفل�سطيني يف لبنان يف ما يتع َّلق بحقوقه وواجباته .والهدف من الدليل هو توفري ٍ
اللجوء �إليه واال�ستعانة به يف ق�ضايا �أ�سا�سية تت�صل بالعمل وال�ضمان االجتماعي ،بحيث يجيب على الأ�سئلة التي ميكن �أن تواجه الأجري
الفل�سطيني ملعرفة حقوقه وواجباته حيال ٍّ
كل من �صاحب العمل والدولة اللبنانية .و ُي�ش ِّكل الدليل باملقابل ماد ًة �أ�سا�سي ًة و�سهل ًة تتمحور حول
غمو�ض يف تطبيق القانون.
التبا�سات �أو
قوانني العمل ،يرجع �إليها �صاحب العمل الذي يوظف �أجراء فل�سطينيني ال�ستي�ضاح �أيِّ
ٍ
ٍ
عدد من الأمور الأ�سا�س َّية التي ت�شغل الأجراء ،فهو يو�ضح باخت�صار الإطار القانوين لعمل الفل�سطينيني ،واملهن
ويتط َّرق الدليل �إىل ٍ
املحظورة ،و�إجازة العمل والإجراءات الإدارية للح�صول عليها ،وعقد العمل والتفا�صيل املحيطة به كا َّفة ،وحقوق العمل واملنافع الناجمة
عنه كالإجازات و�ساعات العمل وطوارئه وتعوي�ض نهاية اخلدمة ،ف�ض ًال عن واجبات الأجري يف هذا ال�صدد .كما يعر�ض الدليل ،يف
النهاية ،لكيفية االت�صال بعدد من امل�ؤ�س�سات واملراجع التي ميكن اللجوء اليها للح�صول على مزيد من املعلومات �أو امل�شورة القانونية� ،أو
لتقدمي �شكوى للح�صول على م�ساعدة قانونية �أو ق�ضائية.
م�شرتك بني ٍّ
كل من وكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني يف ال�شرق الأدنى (الأونروا) ومنظمة العمل
نتاج جهدٍ
ٍ
مي ِّثل هذا الدليل َ
ُ
الدولية وجلنة احلوار اللبناين الفل�سطيني وجلنة عمل الالجئني الفل�سطينيني بتمويل من قبل االحتاد الأوروبي والأونروا .وقد �أ ِع َّد الدليل
عدد من احلقوقيني وممثلني عن ٍّ
كل من وزارة العمل واملجتمع املدين والنقابات واالحتادات الع َّمالية التي جنزل لها
ا�ستنادًا �إىل خربات ٍ
كلها ال�شكر الوفري.
ون�أمل �أن ي�ساهم الدليل يف توفري �أداة معرفية جديدة وفعالة ُت�سهِ م يف رفع م�ستوى وعي الأجراء الفل�سطينيني و�أ�صحاب عملهم يف ما
يت�صل ب�إجراءات العمل وقوانينه ،مبا يهدف �إىل حت�سني ظروف عمل الأجراء املذكورين يف لبنان و�إحقاق حقهم يف العمل الالئق.
خلدون ال�شريف

ندى النا�شف

�آن دي�سمور

�سمري خوري

جلنة احلوار اللبناين الفل�سطيني

منظمة العمل الدولية

وكالة غوث وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني يف ال�شرق الأدنى

جلنة عمل الالجئني الفل�سطينيني
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حق الالجئين
الفلسطينيين
في العمل
ين�ص قانون العمل اللبناين �صراح ًة يف � ٍّأي من موادِّه على و�ضعية الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان بالتحديد .فهم م�شمولون بالقوانني
مل ّ
عدد من ال�شروط وامل�ؤهِّ الت �أهمها مبد�أ املعاملة
والإجراءات نف�سها التي تُط َّبق على غري اللبنانيني العاملني يف لبنان ،والتي تنطوي على ٍ
باملثل� .إال �أنه يحق لوزير العمل �إعفاء بع�ض الأجانب من بنود القرار الوزاري املتعلق باملهن املح�صورة باللبنانيني� ،إذا كان ه�ؤالء (�أي
ب�شرط من ال�شروط ال�ستة املذكورة يف املادة  8من املر�سوم رقم  17561تاريخ .1964/9/18
الأجانب) يتمتعون ٍ
يف العام  ،2005رفعت احلكومة اللبنانية – نتيجة القرار الوزاري ال�صادر عن وزير العمل �آنذاك ،اال�ستاذ طراد حمادة– القيود
املفرو�ضة على الالجئني الفل�سطينيني للعمل مبهن حم َّددة .وقد �شمل ذلك � ً
أي�ضا �شرط املعاملة باملثل (با�ستثناء املهن املنظمة بقوانني/
املهن النقابية).
ويف �آب ُ ،2010عدِّ َلت قوانني العمل وال�ضمان االجتماعي ،التي وفرت بع�ض التقدميات لالجئني الفل�سطينيني ،حيث �أ�صبح الأجري
امل�سجل يف ال�صندوق الوطني لل�ضمان الإجتماعي ي�ستفيد من فرع تعوي�ض نهاية اخلدمة وحوادث العمل ،باال�ضافة �إىل
الفل�سطيني َّ
�إعفائه من ر�سوم اال�ستح�صال على �إجازة عمل.
وقد جرت حماوالت عديدة قام بها بع�ض وزراء العمل املتعاقبني (الوزيران بطر�س حرب و�شربل نحا�س) بغية ت�سهيل الإجراءات االدارية
جناحا .وقد م�ضت ثالث �سنوات
التي يواجهها العمال الفل�سطينيني يف اال�ستح�صال على �إجازة عمل ،ولكن املحاوالت املذكورة مل تعرف ً
على �إ�صدار التعديالت القانونية يف عام  ،2010وما تزال العقبات التي يواجهها الأجري الفل�سطينية ماثلة (عقد عمل موقع من �صاحب
العمل وم�سجل لدى كاتب العدل) ،وما تزال فرتة جتديد �إجازة العمل �سنة َ
اقرتاح رفعها �إىل ثالث �سنوات.
بدل
ِ
�أخ ًريا ،جتدر الإ�شارة �إىل �أنَّ جميع االطراف املعنية بحق الفل�سطينيني يف العمل وال�ضمان االجتماعي من م�ؤ�س�سات دولية ومنظمات
غري حكومية تعمل ب�شكل حثيث من �أجل تعزيز احلق يف العمل وت�سهيل الإجراءات االدارية املفرو�ضة على العمال والأجراء الفل�سطينيني
وحت�سني ظروف عملهم ومتابعة كل ذلك.
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بح�سب القرار رقم  1/10من العام - 2010ال�صادر عن الوزير بطر�س حرب -ومع مراعاة مبد�أ تف�ضيل العامل
اللبناين ،للفل�سطينيني املولودين على الأرا�ضي اللبنانية حق العمل يف املهن التالية املح�صورة باللبنانيني� ،شرط �أن
يكونوا م�سجلني ب�شكل ر�سمي يف �سجالت وزارة الداخلية اللبنانية (مديرية ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والالجئني):
الأجراء ،الأعمال الإدارية وامل�صرفية على اختالف �أنواعها وب�صورة خا�صة عمل:
�أعمال الدهان تركيب الزجاج
احلاجب
احلار�س
ال�سائق
ال�سفرجي
احلالق
الأعمال الإلكرتونية
طاهي م�أكوالت عربية

مندوب الت�سويق
املدير
مراقب �أ�شغال
نائب املدير
�أمني م�ستودع
رئي�س املوظفني
بائع
�أمني ال�صندوق املحا�سب
�صائغ
ال�سكرتري
خياط
امل�ستكتب
رتَّى با�ستثناء عامل رتَّى ال�سجاد
املوثق
التمديدات الكهربائية
�أمني حمفوظات كمبيوتر
امليكانيك وال�صيانة
املندوب التجاري
املهن الفنية يف قطاع البناء وم�شتقَّاته ،كالتبليط والتوريق وتركيب اجلف�صني والألومنيوم واحلديد واخل�شب والديكور ،وما �شابه...
التدري�س يف املراحل االبتدائية واملتو�سطة والثانوية ،با�ستثناء تدري�س اللغات الأجنبية عند ال�ضرورة
�أعمال احلدادة والتنجيد
التمري�ض
جميع �أنوع الأعمال يف ال�صيدليات وم�ستودعات الأدوية واملختربات الطبية
�أعمال الكيل وامل�ساحة
�أعمال التجميل وب�صورة عامة كل الأعمال واملهن التي يتوفر لبنانيون لإ�شغالها.
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�أ�صحاب الأعمال:
الأعمال التجارية على اختالف �أنواعها
�أعمال ال�صرافة
املحا�سبة
القوم�سيون
الأعمال الهند�سية مبختلف �أنواعها
ال�صياغة
الطباعة والن�شر والتوزيع
اخلياطة والرتي
احلالقة
ال َك ُّي وال�صباغة
ت�صليح ال�سيارات (حدادة ،دهان ،ميكانيك ،تركيب زجاج ،فر�ش وكهرباء �سيارات).
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عقد العمل
وإجازة العمل
ما الفرق بين عقدي العمل

ما هو عقد العمل؟

الخطي والشفهي؟

ع َّرف القانون عقد العمل ب�أنه عقد يلتزم مبقت�ضاه �أحد
املتعاقدين ب�أن يجعل عمله رهن خدمة الفريق الآخر وحتت
�إدارته مقابل �أجر يلتزم هذا الفريق ب�إدائه له.

عموما ،يت�شابه عقدا العمل ال�شفهي واخلطي من حيث كونهما
ً
قابلني للتنفيذ؛ ذلك �أنَّ عقد العمل ال�شفهي مينح العامل و�صاحب
العمل احلقوق نف�سها التي مينحها عقد العمل اخلطي ،ولكنَّ
امل�شكلة تكمن يف طريقة �إثبات العقد ال�شفهي .فالإثبات يعتمد
على ع َّدة طرق� ،أه ُّمها �شهادة ال�شهود� ،أو توفري �أيِّ �إثبات على
دفع الراتب ،ف�ض ًال عن و�سائل الإثبات الأخرى .بيد �أنَّ العقد
اخلطي �أكرث فائد ًة ،لأنه يد ِّون ك َّل املعلومات فيه ب�صورة وا�ضحة.

ولعقد العمل ثالثة عنا�صر :العمل ،الأجر ،التبعية القانونية.
ميكن لعقد العمل �أن يكون �إ َّما �شفه ًّيا و�إ َّما خط ًّيا مو َّق ًعا بني
الطرفني� ،أو خط ًّيا مو َّق ًعا عند كاتب العدلِّ .
وبغ�ض النظر عن
نوع عقد العمل ،فهو يبقى ُم ِلز ًما لطرفيه وينبغي تنفيذه وف ًقا
لأحكامه .و�إذا ُجدِّ د عقد العمل مرتني (�أي ملدة �سنتني) فهو
ي�صبح مبثابة عقد عمل دائم.

ما هي مدة عقد العمل؟

مبدئي ًاُ ،يع ُّد العقد �شريع َة املتعاقدَ ْين� ،إذ ميكنهما ،تال ًيا ،االتفاق
بالر�ضا والقبول -يف ما بينهما على مدة العقد ،التي ينبغي� اَّأل تقل عن �سنة على الأقل ،كي ي�ستفيد الأجري الفل�سطيني من
احل�صول على �إجازة عمل من وزارة العمل.

وقد فر�ض قانون العمل وجود عقد عمل مو َّق ٍع لدى الكاتب
العدل باعتباره م�ستندً ا �إلزام ًّيا للفل�سطينيني من �أجل احل�صول
الت�سجل يف ال�صندوق الوطني
على �إجازة عمل ،ومن بعدها
ُّ
لل�ضمان الإجتماعي.
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ما هي أصول فسخ عقد العمل؟

التنبه لها عند
ما هي البنود التي يجب
ُّ
توقيع عقد العمل؟

عقد العمل ْ �-أي �صاحب العمل �أو الأجري-
يجوز ل ٍّأي من فري َق ِي ِ
ممار�سة ح ِّقه يف �إنهاء العمل .ويكون الإنهاء القانوين مبوجب
خطي ُم�س َب ٍق من � ٍّأي من الطرفني ،وف ًقا لعدد �سنوات
�إ�شعا ٍر ٍّ
اخلدمة على ال�شكل التايل:

عند توقيع �أيِّ عقد عمل ،يجب التن ُّبه �إىل ما يلي:
• •طبيعة العمل
• •مدة العقد
• •�ساعات العمل
• •مكان مزاولة العمل
• •الراتب وكيفية ت�سديده (نقدً ا �أو بوا�سطة �شيك �أو حتويل
م�صريف ،مع وجوب حتديد تاريخ الدفع ومكانه)
• •الإجازات ال�سنوية
• •عدم املناف�سة (املزاحمة)
• •فرتة التجربة (وهي مبدئ ًّيا � 3أ�شهر)
• •�شروط ف�سخ العقد
• •الإ�صابات �أثناء العمل
• •الت�أمني ال�صحي /ال�ضمان االجتماعي
وجلهة عدد الن�سخ ،يجب �أن يحتفظ الأجري بن�سخة �أ�صلية
من عقد العمل.
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•�إ�شعار خطي م�سبق قبل �شهر مقابل ثالث �سنوات
خدمة �أو �أقل.
•�إ�شعار خطي م�سبق قبل �شهرين مقابل ثالث �إىل �أقل من �ست
�سنوات خدمة.
•�إ�شعار خطي م�سبق قبل ثالثة �أ�شهر مقابل �أكرث من �ست
�سنوات و�أقل من اثنتي ع�شرة �سنة خدمة.
•�إ�شعار خطي م�سبق قبل �أربعة �أ�شهر مقابل اثنتي ع�شرة �سنة
خدمة �أو �أكرث.

9

ما هي اإلجراءات والمستندات المطلوبة
للحصول على إجازة عمل؟

�إن �إجازة العمل م�ستند �أ�سا�سي من �أجل حت�صيل احلقوق
واملنافع وتقدمي ال�شكاوى لدى وزارة العمل .ولذا ،يقت�ضي تقدمي
امل�ستندات التالية ُبغية احل�صول على �إجازة العمل املجانية ،ذلك
ر�سوم مالية:
�أنه ال ُير ِّت ُب احل�صول عليها دفع �أيِّ
ٍ
• •�صورة هوية الأجري
• •عقد عمل موقع لدى كاتب العدل
• •�صورة هوية �صاحب العمل �أو املفو�ض بالتوقيع
• •امل�ستندات القانونية للم�ؤ�س�سة �أو ال�شركة
• •�صورتان �شم�سيتان للأجري
• •ت�صريح بالت�سجيل لدى ال�صندوق الوطني
لل�ضمان االجتماعي
ُيق َّدم الطلب �إىل وزارة العمل ،حيث ُت�صدَ ر �إجازة العمل خالل
�أ�سبوعني على الأكرث �-إذا تو َّفرت ك ُّل ال�شروط -وهي �إجازة
قابلة للتجديد ملدة �سنة بال�شروط نف�سها .يف حال مت تغيري
املهنة او �صاحب العمل ،يقت�ضي تقدمي م�ستندات جديدة وتغيري
�إجازة العمل.
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الحقوق والمنافع
في العمل
ب ْيدَ �أنَّ التعديالت فر�ضت خ�ضوع الالجئ الفل�سطيني ِّ
لكل
يتوجب
فروع ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي ،بحيث َّ
عليه دفع  %23,5من قيمة راتبه �سنو ًّيا بح�سب اجلدول �أدناه،
ولك َّنه ال ي�ستفيد� اَّإل من فرعي طوارئ العمل وتعوي�ض نهاية
عام،
اخلدمة اللذين ال ُي�ش ِّكالن �سوى  %8,5فقط.
ٍ
وب�شكل ٍّ
ي�ستفيد الأجري من تقدميات ال�صندوق الوطني لل�ضمان
االجتماعي بعد م�ضي ثالثة �أ�شهر.

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي:

اد من تقديماته؟
ماذا
ِّ
يقدم؛ وكيف ُيستَ َف ُ

ُيلزَ ُم �صاحب العمل بت�سجيل الأجري الفل�سطيني يف ال�صندوق
الوطني لل�ضمان االجتماعي خالل مهلة ع�شرة �أيام ،وذلك
بعد ا�ستح�صاله على �إجازة عمل �صادرة عن وزارة العمل .وقد
خا�صا
�أفرد ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي �صندو ًقا ًّ
بالالجئني الفل�سطنيني.

ن�سبة اال�شرتاك
ن�سبة اال�شرتاك
املتوجبة على �صاحب العمل املتوجبة على الأجري

الفرع

�ضمان املر�ض والأمومة (�ضمن �سقف من الأجور حده
الأق�صى  2,500,000ل.ل).
التقدميات العائلية
6
(�ضمن �سقف من الأجور حده الأق�صى 2,500,000 :ل.ل).
فرع تعوي�ض نهاية اخلدمة
8,5
(للم�ستفيدين من تقدمياته فقط وعن كامل الأجر)
7
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املجموع

2

9

�صفر

6

�صفر

8,5

•

ما هي شروط االستفادة من اإلجازة

السنوية واإلجازة المرضية وإجازة األمومة

•

وإجازة الوفاة؟
اإلجازة السنوية

•

يخ�ضع الأجري الفل�سطيني لأحكام قانون العمل الذي مينح
الأجراء احلق ب�إجازة �سنوية مدتها خم�سة ع�شر يوم عمل فعل ًّيا
وب�أجر كامل� ،شرط �أن يكون قد م�ضى على التحاق الأجري بالعمل
�سن ُة على الأقل وبدوام كامل .ال يفر�ض القانون على �صاحب
العمل �إعطاء الأجري الإجازة ال�سنوية خالل فرتة معينة من
ال�سنة ،بل �إ َّنه ترك له اخليار يف حتديد موعدها وف ًقا ملقت�ضيات
العمل .ميكن التد ُّرج يف عدد �أيام الإجازة ال�سنوية بح�سب �سنوات
اخلدمة ،كما ميكن ُم َرا َك َمة الإجازات ال�سنوية .ويحق للأجري
اال�ستفادة منها طاملا كانت عالقة العمل قائمة ،وخالل عامني من
بعد ترك العمل.

•

إجازة األمومة

يحق للأجرية الفل�سطينية احل�صول على �إجازة �أمومة م َّدتُها
�سبعة �أ�سابيع مدفوعة الأجر كاملة� ،إال �إذا كان النظام الداخلي
املعمول به يف ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة التي يعمل فيها الأجري ين�ص
على عطاءات �أف�ضل.
إجازة الوفاة

الم َر ِض َّية
اإلجازة َ

�أجاز القانون للأجري اال�ستفادة من �إجازة يومني ب�أجر كامل
�إذا فقد �أحد �أقاربه املح َّددين على �سبيل احل�صر ،وهم :الأب
والأم والزوج و�أحد الأوالد و�أحد الأحفاد و�أحد اجل َّدين و�إحدى
اجل َّدتني .وال حت�سم هذه الإجازة من الإجازة ال�سنوية� ،إال �إذا
كان النظام الداخلي املعمول به يف ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة التي يعمل
فيها الأجري ين�ص على عطاءات �أف�ضل.

مبر�ض غري الأمرا�ض الناجمة عن
�إذا �أُ�صيب الأجري ٍ
خدمته ونتيجة حلوادث العمل ،فله احلق ب�إجازة َم َر ِ�ض َّية
على الوجه التايل:
•

أجر كامل ،و�شهر بن�صف �أجر ،للأجري الذي
•�شهر ب� ٍ
ق�ضى يف اخلدمة �أكرث من �سنتني ،حتى �أربع �سنوات.
أجر كامل ،و�شهر ون�صف بن�صف �أجر،
•�شهر ون�صف ب� ٍ
للأجري الذي ق�ضى يف اخلدمة �أكرث من �أربع �سنوات،
حتى �ست �سنوات.
أجر كامل ،و�شهران بن�صف �أجر ،للأجري الذي
•�شهران ب� ٍ
ق�ضى يف اخلدمة �أكرث من �ست �سنوات ،حتى ع�شر �سنوات.
أجر كامل ،و�شهران ون�صف ال�شهر
•�شهران ون�صف ال�شهر ب� ٍ
بن�صف �أجر ،للأجري الذي تفوق خدمته الع�شــر �سـنوات.

أجر كامل ،ون�صف �شهر بن�صف �أجر ،للأجري
•ن�صف �شهر ب� ٍ
الذي ق�ضى يف اخلدمة مدة ثالثة �أ�شهر و�أكرث ،حتى �سنتني.
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•

من يستفيد من بدل النقل ،وكيف يحتسب؟

بحق لكل �أجري بدوام عمل كامل ببدل نقل عن كل يوم عمل
فعلي� ،شرط � اَّأل يكون الأجري م�ستفيدً ا من و�سيلة نقل ي� ِّؤمنها
�صاحب العمل �أو من ال َب َيات (ا َمل َن َامة) يف امل�ؤ�س�سة .وال يعترب بدل
النقل عن�ص َّرا من عنا�صر الأجر .هذا ،وي�ستفيد من بدل النقل
الأجراء كا َّفة.

•
•

ساعات العمل اإلضافية:

كيف ُتحتَ َسب وكيف يمكن المطالبة بها؟

تعويض نهاية الخدمة:

ح َّدد القانون �ساعات العمل بـ � 48ساعة ا�سبوعيا� ،إال �إذا ن�صت
قوانني بع�ض الأعمال على �ساعات عمل �أطول بح�سب متطلبات
العمل وطبيعته� ،شرط ا�ستفادة الأجري من راح ٍة يومي ٍة ال تق ُّل عن
ت�سع �ساعات متوا�صلة.

متى يستحق وكيف يحتسب؟

تعوي�ض نهاية اخلدمة هو املبلغ املُت َعينَّ ُ �أدا�ؤه للأجري عند انتهاء
خدمته قانو ًناُ .يحت ََ�س ُب مبلغ تعوي�ض نهاية اخلدمة على �أ�سا�س
�شهر واحد عن كل �سنة خدمة بح�سب الراتب ال�شهري الأخري من
تاريخ �صدور القانون يف العام  . 2010يدفع ال�صندوق الوطني
لل�ضمان االجتماعي للأجري تعوي�ض نهاية اخلدمة �إذا كان الأجري
م�سجلاً فيتح َّمل �صاحب
م�سجلاً يف ال�صندوق� ،أ َّما �إذا مل يكن َّ
َّ
العمل عبء دفع هذا التعوي�ض.

اعترب القانون �ساعات العمل الإ�ضافية ا�ستثنا ًء ،ولذلك فقد
ٌ
ظروف ا�ضطراري ٌة ،حيث يكون الأجري
�أجازها �إذا ُو ِجدَ ت
ملزما بها ،ولكن �ضمن َ
�شرط ِي عدم جتاوز عدد �ساعات العمل
ً
الإجمايل اليومي � 12ساعة ،و�أن تُدفع �أجرة ال�ساعة الإ�ضافية
بقيمة �ساعة ون�صف من ال�ساعة العادية .و�إذا �صادف وقوع
�ساعات العمل الإ�ضافية يف العطل الر�سمية والأعياد ،تُد َفع
�أجرة ال�ساعة الإ�ضافية بقيمة �ساعتي عمل عادي (�أو يومني
عن كل يوم عمل عادي).

حاالت ا�ستحقاق تعوي�ض نهاية اخلدمة:
•
•
•

•بلوغ ال�سن القانونية كامل ًة (بنيالـ � 64-60سنة
يحدِّ دها الأجري)
•خدمة ع�شرين �سنة فعلية على الأقل
•زواج امل�ضمونة وتركها العمل خالل �سنة من تاريخ زواجها
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•�إ�صابة امل�ضمون بعجز ن�سبته  %50على الأقل مينعه من القيام
بعمله �أو بعمل مماثل
•الوفاة
•ترك العمل ب�صورة نهائية دون ق�صد الرجوع �إليه.

والأجري الذي يعمل �ساعات �إ�ضافية وف ًقا ل�شروط ال�ساعات
الإ�ضافية املن�صو�ص عليها قانو ًنا ،ميكنه �أن يطالب ببدل
عنها �أمام جمل�س العمل التحكيمي .وجتدر الإ�شارة �إىل �أنَّ
مدة مرور الزمن على املطالبة ب�أجر ال�ساعات الإ�ضافية بعد ترك
العمل هي �سنتان.
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واجبات العامل
وحق صاحب العمل
حم َّددة .ولكي يكون هذا البند قانون ًّيا ،يجب �أن يكون حم َّددا يف
املكان (نطاق جغرايف معينَّ حم�صور يف منطقة معينة) والزمان
(عدد معينَّ من ال�سنوات) واملو�ضوع (حتديد املو�ضوع ب�شكل
وا�ضح و�صريح من خالل حتديد الأعمال بد َّقة) ،يحدِّ ده عاد ًة
�صاحب العمل.
ُ

يحق لصاحب العمل
ما هي العقوبات التي
ُّ
فرضها على األجير؟

�إذا ارتكب الأجري خط�أً خط ًريا ،و�أغفل � اً
ً
�صارخا القواعد
إغفال
والأنظمة الداخلية وخالفها وخرقها ،يجوز ل�صاحب العمل
تغرميه بح�سم ثالثة �أيام من راتبه جزا ًء على فعله اخلاطئ .و�إنَّ
ك�سر �أيِّ ماد ٍة من مواد العمل هو مثال على خط�أ قد ي�صدر عن
الأجري .و�إذا وقع اخلالف على خط�أٍ ماُ ،ي َلج�أ �إىل جمل�س العمل
التحكيمي لتو�صيفه.

�صاحب العمل على �صرف الأجري.
ال يط َّبق بند عدم املناف�سة �إذا �أقدم
ُ
هل تنبغي المحافظة على سرية
المعلومات في العمل؟

و�إذا �أحلق الأجري ب�صاحب العمل �أ�ضرا ًرا مادية ،يجوز لهذا
الأخري تعوي�ض ال�ضرر من خالل ح�سم مبلغ معني من املال
من راتب الأجري ،على �أن ال يتجاوز احل�سم قيمة خم�سة �أيام
عمل يف ال�شهر.

يجب على الأجري �أن يحرتم �أ�سرار مهنة �صاحب العمل و� اَّأل ُيف�شيها
للغري حتى ال يلحق ال�ضرر املادي �أو املعنوي ب�صاحب العمل.
ف�إف�شاء �أ�سرار العمل يع ِّر�ض مرتك َب ُه للمالحقة القانونية مبطالبته
دفع تعوي�ض ل�صاحب العمل ينا�سب حجم ال�ضرر احلا�صل.

ما هو بند عدم المنافسة في عقد العمل؟

من هم األجراء المياومون

بند عدم املناف�سة يف عقد العمل هو �شرط قانوين يوافق مبوجبه
قدما يف مهنة
طرف واحد (عاد ًة الأجري) على عدم امل�ضي ً
مماثلة �أو مناف�سة �ضد الطرف الآخر (�أي �صاحب العمل) ،وذلك
�ضمن مدة زمنية ومكان جغرايف حمدد .يحق ل�صاحب العمل
�أن يدرج يف عقد العمل الذي يوقعه مع الأجري بندً ا مينع مبوجبه
الأجري من مناف�سته خالل فرتة عمله وبعد انق�ضائها لفرتة زمنية
12

وما هي حقوقهم؟

املياوم هو الأجري الذي يعمل ب�شكل ثابت مع تقا�ضيه �أجره يوم ًّيا.
يخ�ضع الأجراء املياومون لأحكام قانون العمل ،ويتمتعون بحقوق
الأجري غري املياوم نف�سها� ،شرط مرور �سنة على الأقل على عمله
يف ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة نف�سها يف العمل نف�سه من دون انقطاع.
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14

دليل العامل الفلسطيني
حقوقه وواجباته

مسائل أخرى
حمل العمل و�أثناء القيام به ،و�إذا حكم على الأجري لأجل
الأفعال املن�صو�ص واملعاقب عليها يف املادة  344من قانون
العقوبات.
• •�إذا اعتدى الأجري على رب العمل �أو ُم َت َوليِّ الإدارة امل�س�ؤول يف
حمل العمل.
على الأجري امل�صروف من العمل دون وجه حق � اَّأل يتع َّر�ض
ل�صاحب العمل ،بل �أن يتق َّدم بدعوى قانونية �أمام جمل�س العمل
التحكيمي للمطالبة بدفع التعوي�ضات املنا�سبة له (مع احلق
مبراجعة وزارة العمل) ،وذلك خالل مدة �شهر من تاريخ العلم
بال�صرف ،ويجب �أن يب َّلغ خاللها �صاحب العمل وال�صندوق
الوطني لل�ضمان الإجتماعي.

التعسفي؟
كيف يجب التعاطي مع الصرف
ُّ

�إذا ثبت حدوث ال�صرف التع�سفي ،ي�ستفيد الأجري من تعوي�ضات
عمل� ،أو ما يقدِّ ره
�إ�ضافية ترتاوح بني �شهرين واثني ع�شر �شه َر ٍ
جمل�س العمل التحكيمي .وي�ستند هذا التقدير �إىل العديد من
العوامل :طبيعة العمل� ،سن الأجري ،مدة اخلدمات ،الظروف
العائلية وال�صحية ،الأ�ضرار املُ َت َك َّبدة .والأهم من ذلك كله ،مدى
�إ�ساءة �صاحب العمل ا�ستعمال حقِّ الف�سخ.
ال يعترب ال�صرف تع�سف ًّيا �إذا تو َّفرت �إحدى احلاالت املن�صو�ص
عليها يف املادة  74وهي ب�شكل حم َّدد:
•
•
•
•

•

•�إذا انتحل الأجري جن�سية كاذبة.
يحزْ َ
رب
•�إذا ا�ست ِ
ر�ضا ِّ
ُخد َم الأجري على �سبيل التجربة ،ومل ُ
العمل خالل ثالثة �أ�شهر من ا�ستخدامه.
•�إذا ثبت �أنَّ الأجري ارتكب عملاً �أو � اً
إهمال مق�صودًا يرمي �إىل
رب العمل املادية.
�إحلاق ال�ضرر مب�صالح ِّ
•�إذا اقدم الأجري -بالرغم من التنبيهات اخلطية التي توجه
�إليه -على ارتكاب خمالفة مه َّمة للنظام الداخلي ثالث مرات
يف ال�سنة الواحدة.
يوما
•�إذا تغيب الأجري دون عذر �شرعي �أكرث من خم�سة ع�شر ً
يف ال�سنة الواحدة �أو �أكرث من �سبعة �أيام متوالية� .إذا حكم
على الأجري باحلب�س �سنة ف�أكرث الرتكابه جناية �أو جنحة يف
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التعرض لإلصابة
ماذا يحصل في حال
ُّ
أثناء العمل؟

يعترب �صاحب العمل م�س� اًؤول عن الإ�صابات التي يتع َّر�ض لها
الأجري خالل العمل �إذا توفرت يف احلادث ال�شروط التالية:
�إ�صابة الأجري ب�ضرر ووقوع طارئ �أثناء ت�أدية العمل �أو يف منا�سبته
نتيجة قيامه بعمله ،ومن ال�ضروري �أن يكون م�صدر الطارئ
خارج ًّيا و�أن يقع بغت ًة و�أن يلحق �ضر ًرا ج�سمان ًّيا .هذا ،وي�ستفيد
الأجري الذي يتع َّر�ض لطارئ عمل من العناية الطبية ومن
جزئي نتيجة �إ�صابته .وعند وجود
التعوي�ض عن �أيِّ ٍ
دائم �أو ٍّ
عجز ٍ
�أيِّ نزاع ،يقت�ضي الأمر مراجعة الق�ضاء املخت�ص.
14
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هل يمكن لألجير الفلسطيني االنتساب

للنقابات واالتحادات العمالية؟ هل يمكنه
االنتساب للنقابات المهنية؟

يحق للأجري الفل�سطيني االنت�ساب للنقابات واالحتادات العمالية
دون �أن يكون له حق ُّ
الرت�شح �أو االنتخاب؛ ولكنْ يح ُّق له مع زمالئه
انتداب من ميثلهم لدى جمل�س النقابة يف املهن التي يعملون فيها.

14

15

16

دليل العامل الفلسطيني
حقوقه وواجباته

الخدمات القانونية المتوفرة
وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى (األونروا)
مشروع المساعدات القانونية والقضائية في الوكالة

هو م�شروع تقدمي امل�ساعدات القانونية والق�ضائية لالجئني الفل�سطنيني يف لبنان عرب �إعطاء اال�ست�شارة القانونية �أو التمثيل
الق�ضائي يف جميع الدعاوى املدنية التي تطابق املعايري املو�ضوعة يف نطاق م�شروع امل�ساعدات القانونية يف «الأونروا» ،وهي خدمة
جمانية .ميكن تقدمي طلب احل�صول على امل�ساعدة القانونية على العنوان التايل:
هاتف76-683646 :

الربيد الإلكرتوين:

legalaid@unrwa.org

وزارة العمل اللبنانية

ال�شياح  -امل�شرفية  -الطريق العام
هاتف01-556801/3 :

املوقع ال�شبكي:

www.labor.gov.lb

ميكن االطالع على قانون العمل اللبناين عرب موقع وزارة العمل ال�شبكي:
http://www.labor.gov.lb

المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين

هاتف01-425783 :

الربيد الإلكرتوين:
املوقع ال�شبكي:

admin@lebaneselw.com
lebaneselw.com

مجلس العمل التحكيمي

موجود يف ق�صر العدل بكل حمافظة
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