مجلس النواب
لجنة حقوق اإلنسان النيابية

سلسلة الدراسات الخلفية

الحق في العمل والضمان
االجتماعي

الطريق إلى الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان

حرصنا يف الورشة التي رعتها اللجنة النيابية لحقوق اإلنسان ،بالتعاون مع مرشوع برنامج االمم املتحدة
اإلمنايئ ( )UNDPيف مجلس النواب ومكتب املفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،من أجل اإلعداد للخطة
الوطنية لحقوق اإلنسان ،طوال أكرث من سنتني تحت قبة الربملان اللبناين وبدعم مشكور من دولة رئيس
مجلس النواب األستاذ نبيه بري ،عىل إلتزام الخطوط العريضة لرشعة حقوق اإلنسان العاملية ،وإرشاك
كل اإلدارات الرسمية املعنية واملنظامت الدولية ذات الصلة العاملة يف لبنان ورشائح املجتمع املدين
وقطاعاته يف بلورة هذه الخطة ،يك تأيت معربة فعال عن تطلعات مجتمعنا التواق إىل تكريس هذه
املبادىء العاملية يف شتى امليادين ،وإضفاء صبغة رشعية وطنية عليها وقوننتها الحقا.
وقد شملت هذه الورشة عقد أكرث من  30لقاء عمل ضمت املعنيني بالخطة وإعداد  23دراسة خلفية
حول حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واإلقتصادية واإلجتامعية والثقافية ،أعدها خرباء وباحثون،
وناقشت كال منها مجموعة عمل شملت لجنة حقوق اإلنسان واللجان النيابية ذات الصلة ،والوزارات
واإلدارات العامة واملنظامت الدولية العاملة يف لبنان ،وعدد من الخرباء .وتشكل هذه الدراسات القاعدة
التي ينطلق منها لوضع الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان.
وبالتايل فإن اآلراء الواردة يف هذه الدراسات ال متثل وجهة نظر لجنة حقوق اإلنسان أو برنامج االمم
املتحدة اإلمنايئ أو املفوضية السامية لحقوق اإلنسان بل هي محصلة نقاش وآراء سائر الجهات
والقطاعات املشاركة يف الحلقات النقاشية.

بريوت يف  20ترشين الثاين 2008
النائب د .ميشال موىس
رئيس لجنة حقوق اإلنسـان النيابية
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اعد المسودة األولى لهذه الدراسة المحامي ميشال جورج خديج ،استاذ محاضر في جامعة القديس
يوسف.
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مقدمة

تشكل العدالة االجتامع ّية الركن االسايس الستقرار املجتمعات يف مختلف أقطار العامل .ومن ضمن مكونات
العدالة االجتامع ّية نجد دامئاً القوانني املنظمة للعمل وتلك املتع ّلقة بالحامية والرعاية االجتامع ّية التي
تسعى الدولة اىل تأمينها بأفضل السبل وأعىل الدرجات لرعاياها وبشكل خاص عندما يكون ذلك تطبيقاً
لاللتزامات التي اتخذتها الدولة تجاه املجتمع الدويل من خالل االتفاقيات التي إنضمت اليها.
ويف هذا املجال وطاملا أن لبنان منضم اىل العهد الدويل للحقوق االقتصاد ّية واالجتامع ّية والثقاف ّية ،فال
ب ّد له من أن يلتزم ببنوده ومنها املواد  6اىل  9التي تك ّرس الحق بالعمل وباحرتام الحر ّية النقاب ّية وبتأمني
الرعاية االجتامع ّية.
غري أن تأمني كل ذلك ليس سهال عملياّ ولرمبا أقل الصعوبات التي تواجهها الدولة يف هذا املجال هي
الكلفة االقتصاد ّية .كام وعىل الدولة مراعاة مصالح متناقضة تضعها أمام مهمة صعبة جداً وهي محاولة
قدر املستطاع الوصول اىل الهدف بإيجاد الحل االكرث توازناً إذ أن أي خلل ال ب ّد من أن ينعكس سلباً
عىل من أراده ملصلحته.
املس بالوضع القائم خوفاً من الدخول يف املجهول .من هنا نرى
هذا التوازن الصعب يجعل املشرتع يأىب ّ
أن القوانني والنصوص املتع ّلقة بهذه املادة االساس ّية تبقى عىل ما هي عليه لفرتات طويلة جداً بالرغم
من كشف نواقصها وايجاد نظرية الحلول املناسبة.
فقانون العمل الصادر سنة  1946مل يشهد سوى بعض التعديالت الطفيفة بالرغم من وجود مشاريع
تعديل كثرية ،منها مشاريع كاملة ومتكاملة تأخذ كلها بعني االعتبار النواقص التي أظهرها التطبيق
وتواكب التطورات والحاجات الجديدة التي مل تكن موجودة عند وضع النص االسايس.
أما قانون الضامن االجتامعي الذي بدأ تنفيذه سنة  ،1965فال تزال بعض فروعه غري مط ّبقة إطالقا فيام
ال يزال ميدان تطبيق الفروع االخرى أضيق مام تص ّوره وأراده املشرتع.
من هنا ترمي الدراسة الحارضة ،وبعد استعراض الوضع القانوين الحايل ،اىل تسليط االضواء عىل الحاجات
وامللحة يف هذا املجال حفاظاً عىل لحمة واستقرار املجتمع ووصوال اىل استيفاء الرشوط
االساس ّية
ّ
املفروضة عىل الدولة مبوجب االتفاقيات الدول ّية التي التزمت بتطبيقها وعىل رأسها االعالن العاملي
لحقوق االنسان.
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 .1الواقع القانوني

دراسة الوضع القانوين يف ما يتع ّلق بتأمني الحقّ بالعمل والضامن االجتامعي يعود اىل استعراض النصوص
املوجودة يف هذين املجالني ومدى تطابقهام مع الهدف املنوي الوصول اليه وهو تكريس فع ّ
يل لوصول
املواطن اىل هذين الحقينّ االساسيني وفقا للرشيعة الدول ّية.
وسنكتفي يف ما ييل باستعراض أهم املصادر القانون ّية التقليد ّية وما تتضمنّه من خصائص أساس ّية وثغرات
جوهر ّية.

أوالً :المواثيق الدولية
تم تكريس الحق يف العمل والضامن االجتامعي مبوجب نصوص دول ّية أساس ّية أهمها :
ّ
املادة  23من االعالن العاملي لحقوق االنسان.
املادة  8من العهد الدويل للحقوق املدن ّية والسياس ّية.
املواد  6اىل  9من العهد الدويل للحقوق االقتصاد ّية واالجتامع ّية والثقاف ّية.
االهم فهو العهد الدويل للحقوق االقتصاد ّية واالجتامع ّية والثقاف ّية.
أما ّ
النص ّ
 .1العهد الدولي للحقوق االقتصاديّة واالجتماعيّة والثقافيّة

نص العهد الدويل للحقوق االقتصاد ّية واالجتامع ّية والثقاف ّية يف الجزء الثالث منه ،وبالتحديد يف املواد 6
اىل  9عىل ما حرفيته :
المادة 6

 . 1تعرتف الدول األطراف يف هذا العهد بالحق يف العمل ،الذي يشمل ما لكل شخص من حق يف أن تتاح
له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية ،وتقوم باتخاذ تدابري مناسبة لصون هذا الحق.
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 . 2يجب أن تشمل التدابري التي تتخذها كل من الدول األطراف يف هذا العهد لتأمني املامرسة الكاملة
لهذا الحق توفري برامج التوجيه والتدريب التقنيني واملهنيني ،واألخذ يف هذا املجال بسياسات وتقنيات من
شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتامعية وثقافية مطردة وعاملة كاملة ومنتجة يف ظل رشوط تضمن للفرد
الحريات السياسية واالقتصادية األساسية.
المادة 7

تعرتف الدول األطراف يف هذا العهد مبا لكل شخص من حق يف التمتع برشوط عمل عادل ومرضية تكفل
عيل الخصوص :
أ) .مكافأة توفر لجميع العامل  ،كحد أدين :
 .1أجراً منصفاً  ،ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي متييز  ،عيل أن يضمن للمرأة خصوصاً
متتعها برشوط عمل ال تكون أدىن من تلك التي يتمتع بها الرجل ،وتقاضيها أجراً يساوي أجر الرجل لدى
تساوي العمل؛
 .2عيشاً كرمياً لهم وألرسهم طبقاً ألحكام هذا العهد؛
ب) .ظروف عمل تكفل السالمة والصحة؛
ج) .تساوي الجميع يف فرص الرتقية ،داخل عملهم ،إىل مرتبة أعىل مالمئة ،دون إخضاع ذلك إال العتباري
األقدمية والكفاءة؛
د) .االسرتاحة وأوقات الفراغ ،والتحديد املعقول لساعات العمل ،واإلجازات الدورية مدفوعة األجر ،وكذلك
املكافأة عن أيام العطل الرسمية.
المادة 8

 .1تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بكفالة ما ييل :
أ) .حق كل شخص يف تكوين النقابات باالشرتاك مع آخرين ويف االنضامم إىل النقابة التي يختارها ،دومنا قيد
سوى قواعد املنظمة املعنية ،عىل قصد تعزيز مصالحه االقتصادية واالجتامعية وحاميتها ،وال يجوز إخضاع
مامرسة هذا الحق ألي قيود غري تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابري رضورية ،يف مجتمع دميقراطي،
لصيانة األمن القومي أو النظام العام أو لحامية حقوق اآلخرين وحرياتهم؛
ب) .حق النقابات يف إنشاء اتحادات أو اتحادات حالفية قومية  ،وحق هذه االتحادات يف تكوين منظامت
نقابية دولية أو االنضامم إليها ؛
ج) .حق اإلرضاب ،رشيطة مامرسته وفقاً لقوانني البلد املعني.
 .2ال تحول هذه املادة دون إخضاع أفراد القوات املسلحة أو رجال الرشطة أو موظفي اإلدارات الحكومية
لقيود قانونية عىل مامرستهم لهذه الحقوق.
 .3ليس يف هذه املادة أي حكم يجيز للدول األطراف يف اتفاقية منظمة العمل الدولية املعقودة عام 1948
بشأن الحرية النقابية وحامية حق التنظيم النقايب اتخاذ تدابري ترشيعية من شأنها ،أو تطبيق القانون
بطريقة من شأنها ،أن تخل بالضامنات املنصوص عليها يف تلك االتفاقية.
10

المادة 9

تقر الدول األطراف يف هذا العهد بحق كل شخص يف الضامن االجتامعي  ،مبا يف ذلك التأمينات
االجتامعية.
أما املفهوم الفعيل والعميل لهذه االحكام ،فيمكن تلخيصه عىل الشكل التايل :
عىل الدولة أن تبذل كافة الجهود املمكنة لخلق بيئة توف ّر أكرب عدد من فرص العمل لالفراد.
يقترص موجب الدولة عىل موجب وسيلة وال ميكن أن يكون موجب نتيجة.
صحة وسالمة مقبولة.
ال تعترب فرص عمل صالحة اال تلك التي تؤمن تأد ّية العمل بكرامة وضمن رشوط ّ
يجب أن يبقى حق إختيار العمل حراً.
واىل جانب العهد الدويلّ ،
فإن االتفاقيات الدولية التي انضم اليها لبنان والتي تساهم ،إذا ما ط ّبقت عىل
وجه سليم ،يف تأمني وصول املواطن اىل ح ّقه بالعمل والضامن االجتامعي هي:
 .2اتفاقيات منظمة العمل الدوليّة ()ILO

منظمة االمم املتّحدة .ومن ضمن املنظامت الدول ّية التابعة لتلك ّ
لبنان عضو مؤسس وعامل يف ّ
املنظمة نجد
منظمة العمل الدول ّية وجهازها التنفيذي ،مكتب العمل الدويل (.)BIT
حتى تاريخ إعداد الدراسة الحارضة كان قد أنضم لبنان اىل  50اتفاقية عمل دول ّية ال تزال  49منها سارية
املفعول بعد استبدال االتفاق ّية رقم  15باالتفاق ّية رقم  138سنة  .2003وانضامم لبنان اىل تلك االتفاقيات
تم عىل مراحل عديدة وعىل الشكل التايل:
سنة  1962االتفاقيات رقم .90-89-81-52-45-26-14
سنة  1977االتفاقيات رقم -115-111-106-105-100-98-95-88-78-77-59-30-29-19-17-15-1
.131-127-122-120
سنة  1983االتفاقيات رقم .147-133-109-74-73-71-58-9-8
سنة  2000االتفاقيات رقم .176-172-159-142-139-136
سنة  2001االتفاقية رقم .182
سنة  2003االتفاقية رقم .138
سنة  2004االتفاقية رقم .152
سنة  2005االتفاقيات رقم .174-150-148
• سنة  2006االتفاقية رقم .170
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 .3اتفاقيات منظمة العمل العربيّة

لبنان هو أيضاً عضو مؤسس وعامل يف جامعة الدول العرب ّية .ومن ضمن املنظامت التابعة لتلك ّ
املنظمة
نجد منظمة العمل العرب ّية.
حتى تاريخ إعداد الدراسة الحارضة كان لبنان قد أنضم اىل  7اتفاقيات عمل عرب ّية .وانضامم لبنان اىل تلك
االتفاقيات تم عىل مراحل عديدة وعىل الشكل التايل:
تم االنضامم اىل االتفاقيات رقم 18-17-15-13-9-1
سنة ّ 2000
تم االنضامم اىل االتفاق ّية رقم  19مع بعض التحفظات.
سنة ّ 2004
تساهم هذه االتفاقيات يف تحديد الرشوط الدنيا التي يجب أن تتوفر يف الترشيعات الوطن ّية يك تعترب
الدولة ساهرة عىل تأمني مامرسة صحيحة وسليمة للحق بالعمل والضامن االجتامعي.

ثانيًا :البنية التشريعية والقانونية في لبنان
 .1الدستور اللبناني

ك ّرس الدستور املعدّل مبوجب وثيقة الوفاق الوطني يف مقدّمته اهتامم الدولة بالوضع االجتامعي وتع ّهدها
بتح ّمل كامل مسؤولياتها عىل هذا الصعيد تجاه رعاياها من خالل السهر عىل تأمني العدالة االجتامع ّية
واملساواة بني جميع املواطنني ،وأيضاً من خالل تأمني االمناء االجتامعي املتوازن لكافة املناطق.
نصت عىل ما حرفيته :
فالفقرة ج من مقدمة الدستور ّ
«ج .لبنان جمهور ّية دميقراط ّية برملان ّية تقوم عىل احرتام الحر ّيات العامة ويف طليعتها حر ّية الرأي واملعتقد،
وعىل العدالة االجتامع ّية واملساواة بني جميع املواطنني دون متايز أو تفضيل».
نصت عىل ما حرفيته :
أما الفقرة ز فقد ّ
«ز .االمناء املتوازن للمناطق ثقافياً واجتامعياً واقتصادياً ركن أسايس من أركان وحدة الدولة واستقرار
النظام».
وإن مل يحدّد الدستور بالتفصيل كيف ّية تجسيد هذه املبادئ غري أننا نستطيع القول أن هذه املبادئ تشري
اىل بعض االمور االساس ّية املتعارف عليها والتي يدخلها املشرتع دورياً يف صلب الترشيعات االجتامع ّية،
ومنها منع التمييز بني الرجل واملرأة يف مجال العمل وصون حر ّية العمل وخلق الحوافز لتأمني فرص عمل
يف كافة املناطق والخ...
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وتجدر االشارة أخرياً اىل أن الدستور ال يشكل مصدراً من مصادر قانون العمل فقط عندما يتك ّلم عن العدالة
اإلجتامعية واالمناء االجتامعي ،بل هنالك أمور كثرية أخرى يتناولها الدستور وترتجم عملياً من خالل قانون
العمل.
فعندما ينص الدستور عىل احرتام حر ّية التعبري ،هذا االحرتام مي ّر أيضا باالعرتاف بالحر ّيات النقاب ّية وبحقّ
االرضاب للمطالبة بالحقوق املرشوعة.
ينص الدستور عىل وجوب تأمني االمناء الثقايف لكافة املناطق ،فهذا يفرتض حت ًام تحظري عمل
وعندما ّ
االطفال وفرض ح ّد أدىن من التعليم االلزامي.
 .2التشريعات العادية

تجسد الدولة احرتامها لحق املواطن بالعمل والضامن االجتامعي وسعيها الدائم لصون هذا الحق من خالل
ّ
النصوص القانون ّية التي تضعها وتعدّلها باستمرار.
وهذه النصوص يجب أن تعالج املواضيع الرئيس ّية التالية :
عمل النساء
عمل االطفال
عمل املعوقني
عمل املسنني
عمل االجانب
وبالفعل عالج القانون اللبناين هذه املواضيع من خالل عدّة قوانني ونصوص أهمها:
 .1قانون العمل الصادر يف  23أيلول .1946
 .2نظام املوظفني الصادر يف .1959/6/12
 .3قانون عقود العمل الجامع ّية والوساطة والتحكيم الصادر يف  2أيلول .1964
 .4قانون الضامن االجتامعي املوضوع موضع التنفيذ مبوجب املرسوم رقم  13955تاريخ  26أيلول .1963
 .5مرسوم إنشاء تعاون ّية موظفي الدولة الصادر يف .1963/10/29
 .6قانون حقوق االشخاص املعوقني الصادر يف .2000/5/29
وتضاف اىل هذه القوانني االساس ّية مجموعة كبرية من النصوص التكميلية تعالج أكرث تفصيال بعض النقاط
الخاصة.
وسنستعرض يف ما ييل قانون العمل وقانون عقود العمل الجامع ّية والوساطة والتحكيم وقانون الضامن
االجتامعي.
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أ .قانون العمل الصادر في  23أليلول 1946

تتناول لفظة «قانون العمل» مفهومني يف آن واحد.
فاملعنى الض ّيق لهذه اللفظة يشري فقط اىل نص وحيد هو قانون العمل الصادر يف  23أيلول  1946وتعديالته
املتعاقبة وآخرها التعديل الحاصل مبوجب القانون رقم  207تاريخ  26أيار  .2000وهذا النص يعرف
بالفرنس ّية بعبارة .Code du Travail
أما املعنى الواسع لهذه اللفظة فيشري اىل مجموعة النصوص عىل اختالف أنواعها ودرجاتها ومصادرها
الوطنية والدولية التي ترعى عالقة العمل املع ّرف عنها يف املادة  624من قانون املوجبات والعقود والتي
رب عمل وطرف آخر يطلق عليه اسم أجري .وهذا املعنى
تربط بني طرف يطلق عليه اسم صاحب عمل أو ّ
الواسع يرتجم باللغة الفرنس ّية بعبارة .Droit du Travail
وقانون العمل ،وخالفاً ملا قد يظن البعض إنطالقاً من شمول ّية اللفظة ،ال يرعى إطالقاً جميع عالقات العمل
القامئة بني االشخاص أكانوا أشخاصاً طبيعيني أو معنويني ،وايضا أشخاصاً من القانون الخاص أو من القانون
العام أو حتى ذات الطبيعة املختلطة ،وامنا يتعايش مع قوانني ونصوص أخرى ترعى عالقات عمل مختلفة
ومنها قانون املوجبات والعقود الذي اليزال القانون العام واجب التطبيق يف بعض الحاالت التي استثناها
قانون العمل رصاحة من نطاق تطبيقه ومل توضع لها قوانني خاصة ومنها مثال فئة الخدم يف بيوت االفراد،
وقانون الوظيفة العامة ونظام االجراء يف الدولة ،وقانون تنظيم الهيئة التعليم ّية يف املعاهد الخاصة،
والخ...
وبشكل عام ،وعدا بعض االستثناءات ،فان قانون العمل يرعى القسم االكرب من عالقات العمل القامئة بني
أشخاص القانون الخاص متاماً كام يف املقابل قانون الوظيفة العامة يرعى القسم االكرب من العالقات القامئة
بني الدولة والعاملني لديها.
يتم ّيز قانون العمل ببعض امليزات االساس ّية الهامة جداً.
امليزة االوىل هي تعدّد وتن ّوع مصادره .فمصادر قانون العمل ال تقترص فقط عىل املصادر التقليد ّية
كالدستور واالتفاقيات الدول ّية والقوانني وباقي النصوص الترشيع ّية ،بل تتعدّاها لتشمل املصادر غري
الترشيع ّية وعىل رأسها املصادر املهن ّية ،وتوليها أهم ّية تكاد توازي أهم ّية املصادر الترشيع ّية .ومن هذه
املصادر غري الترشيع ّية ميكننا ذكر االنظمة الداخل ّية وعقود العمل الجامع ّية.
أما امليزة الثانية لهذا القانون فهي الطابع الردعي أي أن مخالفة أحكامه تؤدّي إىل انزال عقوبات جزائ ّية
بحقّ املخالفني.
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ّ
ولعل امليزة االهم لقانون العمل هي طابعه االلزامي إذ أن كافة أحكامه تعترب من االنتظام العام ،أي أنه
ال يحق للمتعاقدين استبعادها حتى برضاهام املتبادل ،وهذا االمر يش ّكل استثناء هاماً ملبدأ حر ّية التعاقد
التي يقوم عليها نظامنا القانوين.
( )1نطاق تطبيق القانون
يط ّبق قانون العمل عىل جميع أصحاب العمل واالجراء املرتبطني بعقد عمل ،باستثناء:
الفئات املذكورة يف املادة  7منه ،أي املستخدمني واالجراء املياومني واملؤقتني العاملني لدى االدارات
الحكوم ّية والهيئات البلدية الذين ال يشملهم نظام املوظفني ،والخدم يف بيوت االفراد ،وأعضاء العائلة
الواحدة العاملني يف املؤسسة العائل ّية تحت إدارة االب أو االم أو الويص ،والعامل الزراعيني الذين ال عالقة
لهم بالتجارة والصناعة
الفئات املستثناة مبوجب قوانني خاصة ومنهم املوظفون ،واساتذة التعليم الخاص.
( )2استخدام النساء واالوالد
يخضع استخدام االوالد والنساء لبعض الرشوط الخاصة ومنها :
حظر استخدام االحداث قبل اكاملهم سن الرابعة عرشة.
حظر استخدام االحداث يف بعض االعامل والصناعات قبل اكاملهم سن الخامسة عرشة أو السادسة
عرشة أو السابعة عرشة.
رضورة حصول الحدث عىل شهادة طب ّية تجدّد سنوياً حتى إكامله سن الثامنة عرشة وتث ّبت لياقته للقيام
بالعمل املطلوب.
حظر استخدام النساء يف بعض االعامل والصناعات.
( )3مدة العمل
حدّد قانون العمل عدد ساعات العمل االسبوع ّية بـ  48ساعة .كام أخضع هذا القانون توزيع عدد الساعات
االسبوعية للرشوط التالية :
عدم جواز تجاوز عدد ساعات العمل اليوم ّية  12ساعة للرجال والنساء و  6ساعات لالحداث.
حظر استخدام االحداث بني الساعة السابعة ليال والساعة السابعة صباحاً.
رضورة منح االجري  9ساعات راحة متواصلة يومياً للرجال والنساء و  13ساعة لالحداث.
رضورة منح االجري  36ساعة راحة متواصلة اسبوعياً.
رضورة منح االجري ساعة راحة كل  6ساعات عمل للرجال وكل  5ساعات للنساء وكل  4ساعات
لالحداث.
ولحظ القانون إمكانية الطلب من االجري العمل ساعات إضافية ولكن فقط يف الحاالت االضطرار ّية رشط
عدم تجاوز يف مطلق حال  12ساعة عمل يومياً ،وعىل أن تب ّلغ وزارة العمل يف كل م ّرة وأن تدفع الساعة
االضاف ّية مبعدل مرة ونصف أجر الساعة العاد ّية .غري أنه ّ
يحظر تشغيل االحداث ساعات عمل إضاف ّية.
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وأخرياً أعطت املادة  32الحق لوزير العمل بانقاص ساعات العمل االسبوعية يف االعامل املرهقة أو ّ
املرضة
بالصحة أو زيادتها يف بعض االحوال إذا كان ذلك يصب يف مصلحة االجري كالعمل يف املطاعم واملقاهي
ّ
حيث يستفيد االجري من االكراميات.
( )4االجازات
نص قانون العمل عىل أربعة أنواع من االجازات :
ّ
ً
االجازة السنو ّية ومدّتها  15يوم عمل للرجال والنساء و  21يوما لالحداث .ال تتأثر مدّة هذه االجازة
بأقدم ّية االجري.
االجازة املرضية بأجر كامل أو بنصف أجر ملدّة ترتاوح بني نصف شهر و شهرين ونصف بحسب أقدم ّية
املؤسسة .أما طوارئ العمل فتخضع لنظام خاص موضوع مبوجب املرسوم االشرتاعي رقم 136
االجري يف ّ
تاريخ  16أيلول .1983
إجازة االمومة ومدتها  7أسابيع تشمل الفرتة التي تسبق وتلك التي تيل تاريخ الوالدة
إجازة الوفاة مدتها يومان يف حال فقد األجري زوجه أو أباه أو أمه أو أحد أوالده أو أحفاده أو أحد
جدوده أو جداته.
كام ألزم قانون تنظيم عيد العمل الصادر يف  30نيسان  1959جميع املؤسسات الخاصة واصحاب املهن
الح ّرة بالتعطيل بتاريخ االول من أيار .كذلك ألزم قانون صادر بتاريخ  21ترشين الثاين  1962جميع
املؤسسات الخاصة واصحاب املهن الح ّرة بالتعطيل يوم ذكرى االستقالل يف  22ترشين الثاين.
( )5االجور
أعطى القانون رقم  36تاريخ  16أيار  1967الحكومة حق تحديد -مبرسوم يتّخذ يف مجلس الوزراء  -الح ّد
االدىن الرسمي لالجور ونسبة غالء املعيشة .وكان هذا الح ّد االدىن  300,000ل.ل .عمال باملرسوم رقم 8733
ثم عدّل مبوجب
الصادر بتاريخ  8متوز  ،1996وكانت نسبة زيادة غالء املعيشة املحدّدة فيه قدرها ّ .%20
املرسوم  500الصادر بتاريخ  2008/10/16ليصبح  500,000ل.ل.
باالضافة إىل ذلك ،ومنذ سنة  1995كان قد أعطى مرسوم غالء املعيشة ما قبل االخري األجراء الحق بتقايض
بدل نقل يومي من صاحب عملهم عن كل يوم عمل فعيل قدره حالياً  6000ل.ل .و منحة مدرس ّية تعطى
عن ثالثة أوالد عىل االكرث ويبلغ مجموعها ح ّداً أقىص قدره مليون لرية .وهاتان املنفعتان ُتجددان سنوياً
منذ سنة  1995وبالرغم من أنهام كانتا قد ُلحظتا لسنة واحدة فقط ولحني تفعيل النقل املشرتك واملدرسة
الرسم ّية.
وأخرياً ،ومبوجب القانون رقم  137تاريخ  26ترشين االول  1999منح املشرتع االجراء اعانة غذائية عن
طريق قسائم طعام أو وجبة طعام وبدل ملبس’ غري أن هاتني املنفعتني بقيتا إختياريتني عىل عكس بدل
النقل واملنحة املدرس ّية.
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( )6الرصف من الخدمة
ّ
لعل تعديل املادة  50من قانون العمل الحاصل سنة  1975هو أهم تعديل طال هذا القانون .وهذا
ّ
املترضر من
التعديل املتع ّلق بكيف ّية فسخ عقود العمل الفرد ّية غري محدّدة املدّة أعطى الحق للفريق
التعسفي أكان رصفاً تعسفياً إذا أىت من صاحب العمل أو
الفسخ بالحصول عىل تعويض عن هذا الفسخ ّ
تعسفية إذا أتىت من االجري.
إستقالة ّ
( )7وقاية االجراء
ّ
نظم قانون العمل رشوط الوقاية والسالمة يف أماكن العمل كام وطبابة العمل .واستكملت االحكام امللحوظة
يف القانون بعدّة نصوص أخرها املرسوم رقم  11802تاريخ  30كانون الثاين  2004الذي الغى واستبدل
والصحة املهن ّية يف كافة املؤسسات
املرسوم رقم  6341تاريخ  1951/10/24املتع ّلق بتنظيم الوقاية والسالمة
ّ
إنضم اليها لبنان.
الخاضعة لقانون العمل .والنص الجديد يأخذ بعني االعتبار اتفاقيات دولية كثرية ّ
ويف سياق هذا النص صدر بتاريخ  2005/2/26املرسوم رقم  14229الذي حدّد االمراض املهن ّية.
( )8النقابات
نظم قانون العمل يف الباب الرابع منه النقابات وطرق إنشائها وإدارتها .واستكمل نص القانون بنص املرسوم
رقم  7993تاريخ  3نيسان  1952الذي ح ّدد دقائق تطبيق أحكام القانون.
وش ّكل هذا القانون االعرتاف الرسمي بأهم ّية وخصوص ّية الحر ّيات النقاب ّية والعمل النقايب
ب .قانون عقود العمل الجماعيّة والوساطة والتحكيم الصادر في  2أيلول 1964

يشكل قانون عقود العمل الجامع ّية والوساطة والتحكيم الخطوة االساس ّية الثانية التي خطاها املشرتع
عىل طريق تزويد البالد بترشيعات إجتامعية مالمئة .فبعد قانون العمل الذي كان قد نظم عالقات العمل
الفرد ّية ،أىت هذا القانون لريعى وينظم عالقات العمل بنظرة جامعية ،والجامعة مبعنى هذا القانون تكون
حتام من ناحية االجراء ،املنظمني ضمن إطار نقابة أم ال بحسب الحاالت ،وأحياناً من ناحية صاحب العمل
ويصح أن يبقى منفرداً.
الذي يجوز
ّ
وينظر هذا القانون اىل عالقات العمل الجامعية إما بنظرة سلم ّية فيحدّد كيفية تجسيدها وادارتها من
خالل عقود العمل الجامع ّية ،وإما بنظرة خالف ّية فيضع آل ّية فعالة ورسيعة ملعالجتها وتطويق نتائجها
السلب ّية عىل املؤسسة وأحياناً عىل االقتصاد.
( )1عقود العمل الجامع ّية
عقود العمل الجامع ّية وسيلة أساس ّية لتشجيع التشاور بني طريف عقد العمل أي صاحب العمل واالجري
وتجسيد هذا االتفاق بشكل واضح وملزم.
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وهذا العقد الذي ال ميكن التفاوض عليه إال من قبل نقابة اجراء يعطي النقابات دورا» فعاال» يف حامية
ورعاية وتحسني رشوط العمل يف املؤسسة والقطاع.
وتلعب عقود العمل الجامع ّية دوراً هاماً يف تأمني املساواة والعدالة االجتامعية بني االجراء بحيث ال تكون
رشوط عمل كل واحد منهم مختلفة عن رشوط االخرين الذين هم يف نفس الوضع او يف وضع مشابه
جدا.
ومام يلحظه القانون من أمور أساس ّية بشأن هذه العقود ميكننا ذكر :
رضورة إعادة مناقشتها دورياً.
رضورة إيداعها لدى وزارة العمل ونرشها يف الجريدة الرسم ّية .ولكن ،مع إمكان ّية االكتفاء بااليداع لجعل
النص ساري املفعول ،عُ ِّّطل كليا موجب النرش هذا ومعه هدف املشرتع من وراء ذلك وهو تسهيل حركة
االنضاممات املؤد ّية اىل التوسيع.
إمكانية االنضامم اىل عقد موجود من قبل أطراف آخرين.
إمكان ّية لجوء وزير العمل اىل توسيع عقد عىل قطاع معينّ بكامله.
( )2الوساطة والتحكيم
نظم قانون  2أيلول  1964يف الجزء الثاين منه آل ّية خاصة لحل نزاعات العمل الجامعية تبدأ بالوساطة وقد
تصل يف ما بعد اىل التحكيم حيث تنتهي حت ًام.
وخالفاً ملا قد يظن البعض فال يوجد أي رابط بني عقود العمل الجامع ّية وبني الوساطة والتحكيم ،إذ يجوز
اللجوء اليهام بغض النظر عن وجود أو عدم وجود عقد عمل جامعي أو حتى نقابة.
فالنـزاع الجامعي بحسب تعريف القانون هو نزاع يتع ّلق مبجموعة من االجراء ويدور حول نقطة تتناول
مصلحة جامع ّية أي مصلحة موضوع ّية غري مرتبطة باملعنيني بالنـزاع فقط.
أما الوساطة فهي مرحلة محاولة تقريب وجهات النظر يقوم بها وسيط هو رئيس مصلحة العمل والعالقات
املهن ّية يف وزارة العمل.
فيتم االنتقال اىل مرحلة التحكيم أمام لجنة تحكيم ّية مؤلفة من تسعة أعضاء تفصل
وإذا فشلت الوساطة ّ
توصلت اليها ملزمة للطرفني.
النزاع بشكل نهايئ وتكون الحلول التي ّ
ج .قانون الضمان االجتماعي

يشكل قانون الضامن االجتامعي الحجر االسايس الثالث يف سياسة الدولة االجتامعية .وهدف هذا القانون
هو تأمني رعاية اجتامع ّية كاملة ليس فقط لالجراء بل لكل املواطنني ،وهذا االمر منصوص عليه بكل وضوح
يف املادة  12منه التي لحظت أن نظام الضامن يطبق يف املرحلة الثالثة واالخرية من تنفيذه «عىل االشخاص
الذين مل يخضعوا بعد الحكامه يف املرحلتني االوىل والثانية (عامل دون أجر ،عامل مستقلون ،أرباب عمل
الخ.»)...
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ولكن هذا الهدف ال يزال بعيداً يف الوقت الحارض كام سرناه يف معرض تحليل الوضع الراهن.
وأهم ّية هذا النظام تكمن يف كون التغطية متتد من خالل املضمون اىل عائلته وحتى اىل والديه وتشمل
خدمات واسعة كالدواء مثال.
أما فيام يتع ّلق بالوضع القانوين الحايل للضامن االجتامعي فيت ّلخص مبا ييل :
( )1نطاق تطبيق الضامن االجتامعي
رسمت املواد  9اىل  12من قانون الضامن ميدان تطبيقه بتحديدها رشائح املجتمع التي تخضع له .ولكن
ال يزال القانون غري مطبق عىل بعض االشخاص املذكورين يف هذه املواد حتى اليوم بانتظار صدور مراسيم
تطبيق ّية ،يف حني أخضعت فئات أخرى مل تكن مذكورة أساساً فيها وذلك مبوجب قوانني تعديل ّية متعاقبة
كام تم تنفيذ الضامن االختياري يف بعض الحاالت املحدودة.
واليوم فنظام الضامن االجتامعي يطبق بكل أو بعض فروعه عىل االشخاص التاليني :
االجراء اللبنانيون الدامئون واملتمرنون واملتدربون الخاضعون لقانون العمل
االجراء غري الذين يعملون يف قطاع البحر
العاملون لحساب الدولة أو املؤسسات العامة من غري املوظفني.
االجراء الزراعيون الدامئون
السائقون العموميون
بائعو الصحف واملجالت
أفراد الهيئة التعليم ّية يف املدارس الخاصة
الطالب الجامعيون
املخاتري
االطباء املتعاقدون مع الضامن
االشخاص املستوفون رشوط الضامن االختياري
بعض االجراء االجانب العاملني يف لبنان
بعض االجراء اللبنانيني العاملني يف الخارج
( )2ضامن املرض واالمومة
وضع هذا الفرع موضع التنفيذ اعتباراً من  1970/10/1بالنسبة الستحقاق االشرتاكات و اعتباراً من
 1971/2/1بالنسبة الستحقاق التقدميات مبوجب املرسوم  14035تاريخ .1970/3/16
وتشمل تقدميات ضامن املرض واالمومة:
املعاينات.
االستشفاء.
الدواء.
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املخترب واالش ّعة.
تعويض نفقات الدفن.
أما تعويض املرض وتعويض االمومة املنصوص عليهام يف القانون فال يزاالن غري مطبقني لعدم قدرة الصندوق
عىل تحمل العبء املايل الناتج عنهام.
( )3ضامن طوارئ العمل واالمراض املهن ّية
ال يزال هذا الفرع من الضامن االجتامعي غري ساري املفعول حتى تاريخه .وطوارئ العمل تخضع الحكام
املرسوم االشرتاعي رقم .83/136
( )4نظام التقدميات العائل ّية والتعليم ّية
يؤمن نظام التعويضات العائل ّية والتعليم ّية حالياً فقط التعويضات العائل ّية مبعدّل  60000ل.ل .شهرياً عن
الزوجة و  33000ل.ل .عن كل ولد لغاية خمسة أوالد.
أما التقدميات التعليم ّية فلم تسمح مال ّية الصندوق حتى اآلن بتأمينها.
( )5نظام تعويض نهاية الخدمة
هذا النظام هو مبثابة صندوق إدخار لالجري يغذى من قبل صاحب العمل .وكان من املفرتض أن يكون هذا
النظام مرحلياً وأن يستبدل يف أقرب فرصة بنظام ضامن الشيخوخة الذي يؤمن للمضمون معاشاً تقاعدياً
لحني وفاته .غري أن هذه الفرصة مل تأت بعد وال يزال نظام تعويض نهاية الخدمة مطبقاً حتى تاريخه.
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 .2الوضع الراهن في لبنان

أوالً :على صعيد الحق بالعمل
 .1بالرغم من مرور أكرث من  60سنة عىل إقراره ال يزال قانون العمل يف أجزاء كبرية واساس ّية منه عىل ما
هو عليه منذ والدته ،وجمود هذا القانون االسايس مينع من مواكبة التطورات الحديثة واألخذ بعني االعتبار
الحاجات الجديدة ،كام وجعل القوانني منسجمة مع االتفاقيات الدول ّية .وتسعى وزارة العمل اىل تصحيح
الوضع من خالل االنظمة الداخل ّية إذا وجدت ،ولكنها تضطر من أجل ذلك اىل تجاوز صالحياتها يف بعض
االحيان وغالباً ما تكون النتيجة غري كافية.
باالضافة إىل ذلك ،فان امكانيات وزارة العمل املحدودة للقيام بتفتيش جدّي وفعاّل وبطء املحاكم يؤديان
اىل تعطيل النصوص بسبب غياب الرقابة واملساءلة.
ومام ال شك فيه هو أن الدولة تسعى جاهدة اىل تحسني االوضاع من خالل انضاممها املستمر اىل االتفاقيات
الدول ّية الحديثة والربامج االمنائ ّية كربامج مكافحة عمل االطفال ،غري أن الخطوة االهم والتي هي تحديث
القوانني باءت بالفشل حتى االن السباب عدّة منها سياس ّية ومنها إقتصادية.
ومن أهم الثغرات التي ال تزال موجودة يف القوانني ميكننا باختصار ذكر:
الح ّد االدىن لسن عمل االحداث الذي ال يزال متدنياً
مدّة اجازة االمومة
الحريات النقاب ّية
 .2أما السياسات الرسم ّية التي إعتمدتها الدولة يف سبيل تجسيد وتفعيل الحق بالعمل فهي بشكل
أسايس:
إنشاء املجلس الوطني للعمل مبوجب القانون رقم  65/21الذي استكمل باملرسوم رقم  6304تاريخ
 .1966/12/5وهذا املجلس من شأنه تفعيل التشاور بني أصحاب العمل واالجراء وصوال اىل تحسني رشوط
العمل واملامرسات يف هذا املجال.
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إنشاء املؤسسة الوطن ّية لالستخدام مبوجب املرسوم االشرتاعي رقم  80تاريخ  .1977/6/27وتهدف هذه
املؤسسة بحسب مادتها الثالثة اىل :
 مكافحة البطالة املساهمة يف تحسني تنظيم سوق العمل املساهمة يف تشجيع املشاريع ذات االنعكاس عىل سوق العمل القيام بالدراسات واالبحاث الرامية اىل تحديد السياسة العامة لالستخدامإنشاء املجلس االقتصادي واالجتامعي مبوجب القانون رقم  389تاريخ 1995/1/12

ثانيًا :على صعيد الحق بالضمان االجتماعي
سبق وذكرنا ،يف املحور رقم :1
ّأن قانون الضامن االجتامعي ال يزال غري مطبق عىل بعض االشخاص املذكورين يف مواده حتى اليوم
بانتظار صدور مراسيم تطبيق ّية ،يف حني أخضعت فئات أخرى مل تكن مذكورة أساساً فيها وذلك مبوجب
قوانني تعديل ّية متعاقبة ،كام تم تنفيذ الضامن االختياري يف بعض الحاالت املحدودة.
ّ
وان تعويض املرض وتعويض االمومة املنصوص عليهام يف القانون ال يزاالن غري مطبقني لعدم قدرة
الصندوق عىل تحمل العبء املايل الناتج عنهام.
ّأن فرع ضامن طوارئ العمل واالمراض املهن ّية ال يزال غري ساري املفعول حتى تاريخه.
ّأن مال ّية الصندوق مل تسمح حتى اآلن بتأمني التقدميات التعليمية.
إذن ،ال يزال قانون الضامن االجتامعي غري مط ّبق باجزاء كبرية منه إن لجهة ميدان تطبيقه الذي أراده
املشرتع شامال» ،أم لجهة التقدميات التي يؤمنها للمضمونني .وهذا االمر يعود بشكل كبري إىل فقدان التوازن
تم تخفيض االشرتاكات دون أن تتّخذ تدابري كافية لتواكب هذا التخفيض
املايل للصندوق خاصة بعد أن ّ
كتحسني جباية االشرتاكات ومراقبة التقدميات منعاً من التالعب.
وبالرغم من أن بعض املحاوالت قد ّمتت لتحسني االوضاع كتفعيل الضامن االختياري غري أن هذه املحاوالت
اصطدمت م ّرة جديدة بالواقع املايل.
ومن جهة أخرى يوجد يف لبنان اىل جانب الضامن االجتامعي مجموعة كبرية من أنظمة التغطية الصح ّية
واالجتامع ّية كتعاون ّية موظفي الدولة وأنظمة التغط ّية التابعة للقوى املس ّلحة عىل أنواعها باالضافة اىل
الصحة االشخاص الذين ليس لديهم أي نظام تغطية.
صناديق التعاضد ورشكات التأمني .كام تغطي وزارة ّ
واملشكلة هنا تكمن عىل صعيدين وهام :
كرثة االنظمة التي تؤثر سلباً عىل الكلفة االقتصاد ّية لهذه االنظمة.
التفاوت الكبري يف نطاق ورشوط التغطية بني نظام وآخر.
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 .3مشروع الخطة القطاعية

أوالً :على صعيد الحق بالعمل
جمع كامل النصوص املتفرّقة واملرشذمة بنص جديد وحيد يصبح قانون عمل عرصياً ومنسّ قاً يأخذ بعني
االعتبار الحاجات الجديدة ويعيد اىل املادة وضوحها وشفافيتها بشكل يسمح لالفرقاء وبشكل خاص االجراء
معرفة حقوقهم وموجباتهم بالسهولة الرضوريّة لتمكينهم من املحافظة عليها.
إدخال يف النص الداخيل كافة التعديالت الالزمة يف الترشيع بحسب االتفاقيات الدوليّة.
تنظيم سوق العمل مبوجب قوانني منسجمة مع بعضها بحيث ال يكون هنالك تفاوت يف الحقوق
واملوجبات بني القطاعات إن مل يكن يوجد مربّر جدي ومعلل لذلك (مثال عىل صعيد دوام العمل أو مدة
االجازات والخ)...
تفعيل املؤسسة الوطنيّة لالستخدام بحيث تلعب دورها االسايس بشكل كامل وفعاّل.
توجيه الطالب نحو اختصاصات متالمئة مع الحاجات وذلك للح ّد من البطالة.
تفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش وبشكل خاص تلك التابعة لوزارة العمل.

ثانياً :على صعيد الحق بالضمان االجتماعي
الح ّد من رشذمة أنظمة التغطية من خالل ضم العدد االكرب املمكن اىل بعضه.
استكامل توسيع ميدان تطبيق قانون الضامن االجتامعي بحيث يشمل كافة املواطنني عىل حد سواء.
تطبيق جميع الفروع امللحوظة يف قانون الضامن االجتامعي.
وضع أنظمة تقاعد عرصيّة بعيدة عن منطق تعويض نهاية الخدمة الذي أظهر بشكل فادح حدوده
ونواقصه.
أما الصعوبات االكرب عىل هذا الصعيد تكمن يف :
الكلفة االقتصاديّة العالية.
البطء يف اعداد واقرار القوانني والنصوص.
23

خاتمة
تشكل الدراسة الحارضة خطوة أوليّة لرصد الوضع القانوين القائم حاليا يف الحقل االجتامعي لناحية تنظيم
عالقات العمل بني أصحاب العمل واالجراء ولناحية االسس التي تعتمدها الدولة لتأمني الرعاية االجتامعيّة
ملواطنيها وتكريس حقّهم بالعمل والضامن االجتامعي.
وال ب ّد من أن تستكمل هذه الدراسة لتعالج كل النقاط املطروحة بأدقّ تفصيلها االمر الذي يؤدي اىل وضع
خطة عمل شاملة تسمح بالوصول اىل النتيجة املرجوّة.
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