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تمهيد
ي�سعى الدليل اإىل تو�سيح القوانني والقرارات والإجراءات الإدارية التي ترعى عمل الالجئ الفل�سطيني يف �سوق العمل اللبنانية، مبا 

يهدف اإىل زيادة وعي الأجري الفل�سطيني يف لبنان يف ما يتعلَّق بحقوقه وواجباته.  والهدف من الدليل هو توفري مرجٍع وا�سٍح وب�سيٍط 

ميكن اللجوء اإليه وال�ستعانة به يف ق�سايا اأ�سا�سية تت�سل بالعمل وال�سمان الجتماعي، بحيث يجيب على الأ�سئلة التي ميكن اأن 

ل الدليل باملقابل مادًة اأ�سا�سيًة  تواجه الأجري الفل�سطيني ملعرفة حقوقه وواجباته حيال كلٍّ من �ساحب العمل والدولة اللبنانية. وُي�سكِّ

و�سهلًة تتمحور حول قوانني العمل، يرجع اإليها �ساحب العمل الذي يوظف اأجراء فل�سطينيني ل�ستي�ساح اأيِّ التبا�ساٍت اأو غمو�ٍض يف 

تطبيق القانون.

ة التي ت�سغل الأجراء، فهو يو�سح باخت�سار الإطار القانوين لعمل الفل�سطينيني، واملهن  ق الدليل اإىل عدٍد من الأمور الأ�سا�سيَّ ويتطرَّ

ة، وحقوق العمل واملنافع  املحظورة، واإجازة العمل والإجراءات الإدارية للح�سول عليها، وعقد العمل والتفا�سيل املحيطة به كافَّ

الناجمة عنه كالإجازات و�ساعات العمل وطوارئه وتعوي�ض نهاية اخلدمة، ف�ساًل عن واجبات الأجري يف هذا ال�سدد. كما يعر�ض 

الدليل، يف النهاية، لكيفية الت�سال بعدد من املوؤ�س�سات واملراجع التي ميكن اللجوء اليها للح�سول على مزيد من املعلومات اأو 

امل�سورة القانونية، اأو لتقدمي �سكوى للح�سول على م�ساعدة قانونية اأو ق�سائية.

ميثِّل هذا الدليل نتاَج جهٍد م�سرتٍك بني كلٍّ من وكالة غوث وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني يف ال�سرق الأدنى )الأونروا( ومنظمة 

العمل الدولية وجلنة احلوار اللبناين الفل�سطيني وجلنة عمل الالجئني الفل�سطينيني بتمويل من قبل الحتاد الأوروبي والأونروا. وقد 

الية  ِعدَّ الدليل ا�ستناًدا اإىل خربات عدٍد من احلقوقيني وممثلني عن كلٍّ من وزارة العمل واملجتمع املدين والنقابات والحتادات العمَّ
ُ
اأ

التي جنزل لها كلها ال�سكر الوفري.

وناأمل اأن ي�ساهم الدليل يف توفري اأداة معرفية جديدة وفعالة ُت�سِهم يف رفع م�ستوى وعي الأجراء الفل�سطينيني واأ�سحاب عملهم يف ما 

يت�سل باإجراءات العمل وقوانينه، مبا يهدف اإىل حت�سني ظروف عمل الأجراء املذكورين يف لبنان واإحقاق حقهم يف العمل الالئق.

�شمري خورياآن دي�شمورندى النا�شفخلدون ال�شريف

وكالة غوث وت�سغيل الالجئني منظمة العمل الدوليةجلنة احلوار اللبناين الفل�سطيني

الفل�سطينيني يف ال�سرق الأدنى

جلنة عمل الالجئني الفل�سطينيني
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بح�سب القرار رقم 1/10 من العام 2010 -ال�سادر عن الوزير بطر�ض حرب- ومع مراعاة مبداأ تف�سيل العامل 

اللبناين، للفل�سطينيني املولودين على الأرا�سي اللبنانية حق العمل يف املهن التالية املح�سورة باللبنانيني، �سرط اأن 

يكونوا م�سجلني ب�سكل ر�سمي يف �سجالت وزارة الداخلية اللبنانية )مديرية ال�سوؤون ال�سيا�سية والالجئني(:

الأجراء، الأعمال الإدارية وامل�شرفية على اختالف اأنواعها وب�شورة خا�شة عمل:

اأعمال الدهان تركيب الزجاجمندوب الت�سويق املدير 

احلاجبمراقب اأ�سغال نائب املدير 

احلار�ضاأمني م�ستودع رئي�ض املوظفني 

ال�سائقبائع اأمني ال�سندوق املحا�سب 

ال�سفرجي�سائغال�سكرتري 

احلالقخياطامل�ستكتب 

الأعمال الإلكرتونيةرتَّى با�ستثناء عامل رتَّى ال�سجاداملوثق 

طاهي ماأكولت عربيةالتمديدات الكهربائيةاأمني حمفوظات كمبيوتر 

امليكانيك وال�سيانةاملندوب التجاري 

اته، كالتبليط والتوريق وتركيب اجلف�سني والألومنيوم واحلديد واخل�سب والديكور، وما �سابه... املهن الفنية يف قطاع البناء وم�ستقَّ

التدري�ض يف املراحل البتدائية واملتو�سطة والثانوية، با�ستثناء تدري�ض اللغات الأجنبية عند ال�سرورة

اأعمال احلدادة والتنجيد

التمري�ض

جميع اأنوع الأعمال يف ال�سيدليات وم�ستودعات الأدوية واملختربات الطبية

اأعمال الكيل وامل�ساحة

اأعمال التجميل وب�سورة عامة كل الأعمال واملهن التي يتوفر لبنانيون لإ�سغالها.

 حق الالجئين 
الفلسطينيين في العمل

ه على و�سعية الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان بالتحديد. فهم م�سمولون  مل ين�ّض قانون العمل اللبناين �سراحًة يف اأيٍّ من موادِّ

الت اأهمها  بالقوانني والإجراءات نف�سها التي ُتطبَّق على غري اللبنانيني العاملني يف لبنان، والتي تنطوي على عدٍد من ال�سروط واملوؤهِّ

مبداأ املعاملة باملثل. اإل اأنه يحق لوزير العمل اإعفاء بع�ض الأجانب من بنود القرار الوزاري املتعلق باملهن املح�سورة باللبنانيني، اإذا 

كان هوؤلء )اأي الأجانب( يتمتعون ب�سرٍط من ال�سروط ال�ستة املذكورة يف املادة 8 من املر�سوم رقم 17561 تاريخ 1964/9/18. 

يف العام 2005، رفعت احلكومة اللبنانية – نتيجة القرار الوزاري ال�سادر عن وزير العمل اآنذاك، ال�ستاذ طراد حمادة– القيود 

ا �سرط املعاملة باملثل )با�ستثناء املهن املنظمة  دة. وقد �سمل ذلك اأي�سً املفرو�سة على الالجئني الفل�سطينيني للعمل مبهن حمدَّ

بقوانني/ املهن النقابية(.

َلت قوانني العمل وال�سمان الجتماعي،   ويف اآب 2010،  ُعدِّ

ل يف ال�سندوق الوطني   التي وفرت بع�ض التقدميات لالجئني الفل�سطينيني، حيث اأ�سبح الأجري الفل�سطيني امل�سجَّ

لل�سمان الإجتماعي ي�ستفيد من فرع تعوي�ض نهاية اخلدمة وحوادث العمل، بال�سافة اإىل اإعفائه من ر�سوم ال�ستح�سال على اإجازة 

عمل. 

وقد جرت حماولت عديدة قام بها بع�ض وزراء العمل املتعاقبني )الوزيران بطر�ض حرب و�سربل نحا�ض( بغية ت�سهيل الإجراءات 

الدارية التي يواجهها العمال الفل�سطينيني يف ال�ستح�سال على اإجازة عمل، ولكن املحاولت املذكورة مل تعرف جناًحا. وقد م�ست 

ثالث �سنوات على اإ�سدار التعديالت القانونية يف عام 2010، وما تزال العقبات التي يواجهها الأجري الفل�سطينية ماثلة )عقد عمل 

موقع من �ساحب العمل وم�سجل لدى كاتب العدل(، وما تزال فرتة جتديد اإجازة العمل �سنة بدَل اقرتاِح رفعها اإىل ثالث �سنوات. 

 اأخرًيا، جتدر الإ�سارة اإىل اأنَّ جميع الطراف املعنية بحق الفل�سطينيني يف العمل وال�سمان الجتماعي من موؤ�س�سات 

 دولية ومنظمات غري حكومية تعمل ب�سكل حثيث من اأجل 

تعزيز احلق يف العمل وت�سهيل الإجراءات الدارية املفرو�سة على العمال والأجراء الفل�سطينيني وحت�سني ظروف عملهم ومتابعة كل 

ذلك.
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 عقد العمل 
وإجازة العمل
ما هو عقد العمل؟

ف القانون عقد العمل باأنه عقد  يلتزم مبقت�ساه اأحد  عرَّ

املتعاقدين باأن يجعل عمله رهن خدمة الفريق الآخر وحتت 

اإدارته مقابل اأجر يلتزم هذا الفريق باإدائه له. 

ولعقد العمل ثالثة عنا�سر: العمل، الأجر، التبعية القانونية.

ًعا بني  ا خطيًّا موقَّ ا واإمَّ ا �سفهيًّ ميكن لعقد العمل اأن يكون اإمَّ

ًعا عند كاتب العدل. وبغ�ضِّ النظر عن  الطرفني، اأو خطيًّا موقَّ

نوع عقد العمل، فهو يبقى ُملِزًما لطرفيه وينبغي تنفيذه وفًقا 

د عقد العمل مرتني )اأي ملدة �سنتني( فهو  لأحكامه. واإذا ُجدِّ

ي�سبح مبثابة عقد عمل دائم.

ٍع لدى الكاتب  وقد فر�ض قانون العمل وجود عقد عمل موقَّ

ا للفل�سطينيني من اأجل احل�سول  العدل باعتباره م�ستنًدا اإلزاميًّ

ل يف ال�سندوق الوطني  على اإجازة عمل، ومن بعدها الت�سجُّ

لل�سمان الإجتماعي.

ما الفرق بين عقدي العمل الخطي والشفهي؟
عموًما، يت�سابه عقدا العمل ال�سفهي واخلطي من حيث كونهما 

قابلني للتنفيذ؛ ذلك اأنَّ عقد العمل ال�سفهي مينح العامل 

و�ساحب العمل احلقوق نف�سها التي مينحها عقد العمل اخلطي، 

ولكنَّ امل�سكلة تكمن يف طريقة اإثبات العقد ال�سفهي. فالإثبات 

ها �سهادة ال�سهود، اأو توفري اأيِّ اإثبات  ة طرق، اأهمُّ يعتمد على عدَّ

على دفع الراتب، ف�ساًل عن و�سائل الإثبات الأخرى. بيد اأنَّ 

ن كلَّ املعلومات فيه  العقد اخلطي اأكرث فائدًة، لأنه يدوِّ

ب�سورة وا�سحة.

ما هي مدة عقد العمل؟
مبدئيًا، ُيعدُّ العقد �سريعَة املتعاقَدْين، اإذ ميكنهما، تالًيا، 

التفاق -بالر�سا والقبول- يف ما بينهما على مدة العقد، 

التي ينبغي األَّ تقل عن �سنة على الأقل، كي ي�ستفيد الأجري 

الفل�سطيني من احل�سول على اإجازة عمل من وزارة العمل.

اأ�شحاب الأعمال:

الأعمال التجارية على اختالف اأنواعها 

اأعمال ال�سرافة 

املحا�سبة 

القوم�سيون 

الأعمال الهند�سية مبختلف اأنواعها 

ال�سياغة 

الطباعة والن�سر والتوزيع 

اخلياطة والرتي 

احلالقة 

الَكيُّ وال�سباغة

ت�سليح ال�سيارات )حدادة، دهان، ميكانيك، تركيب زجاج، فر�ض وكهرباء �سيارات(.
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ما هي اإلجراءات والمستندات المطلوبة 
للحصول على إجازة عمل؟ 

اإن اإجازة العمل م�ستند اأ�سا�سي من اأجل حت�سيل احلقوق 

واملنافع وتقدمي ال�سكاوى لدى وزارة العمل. ولذا، يقت�سي تقدمي 

امل�ستندات التالية ُبغية احل�سول على اإجازة العمل املجانية، 

 مالية:
ٍ
ُب احل�سول عليها دفع اأيِّ ر�سوم ذلك اأنه ل ُيرتِّ

�سورة هوية الأجري  •

عقد عمل موقع لدى كاتب العدل •

�سورة هوية �ساحب العمل اأو املفو�ض بالتوقيع •

امل�ستندات القانونية للموؤ�س�سة اأو ال�سركة •

�سورتان �سم�سيتان لالأجري •

 ت�سريح بالت�سجيل لدى ال�سندوق الوطني  •

لل�سمان الجتماعي 

م الطلب اإىل وزارة العمل، حيث ُت�سَدر اإجازة العمل   ُيقدَّ

رت كلُّ ال�سروط- وهي  خالل اأ�سبوعني على الأكرث -اإذا توفَّ

اإجازة قابلة للتجديد ملدة �سنة بال�سروط نف�سها. يف حال مت 

تغيري املهنة او �ساحب العمل، يقت�سي تقدمي م�ستندات جديدة 

وتغيري اإجازة العمل.

ه لها عند توقيع  ما هي البنود التي يجب التنبُّ
عقد العمل؟

عند توقيع اأيِّ عقد عمل، يجب التنبُّه اإىل ما يلي:

طبيعة العمل •

مدة العقد •

�ساعات العمل  •

مكان مزاولة العمل •

الراتب وكيفية ت�سديده )نقًدا اأو بوا�سطة �سيك اأو حتويل  •

م�سريف، مع وجوب حتديد تاريخ الدفع ومكانه(

الإجازات ال�سنوية  •

عدم املناف�سة )املزاحمة( •

فرتة التجربة )وهي مبدئيًّا 3 اأ�سهر( •

�سروط ف�سخ العقد •

الإ�سابات اأثناء العمل •

التاأمني ال�سحي/ ال�سمان الجتماعي •

 وجلهة عدد الن�سخ، يجب اأن يحتفظ الأجري بن�سخة اأ�سلية 

من عقد العمل.

ما هي أصول فسخ عقد العمل؟
يجوز لأيٍّ من فريَقِي عقِد العمل -اأْي �ساحب العمل اأو الأجري- 

ه يف اإنهاء العمل. ويكون الإنهاء القانوين مبوجب  ممار�سة حقِّ

اإ�سعاٍر خطيٍّ ُم�سَبٍق من اأيٍّ من الطرفني، وفًقا لعدد �سنوات 

اخلدمة على ال�سكل التايل: 

 اإ�سعار خطي م�سبق قبل �سهر مقابل ثالث �سنوات  •

خدمة اأو اأقل.

اإ�سعار خطي م�سبق قبل �سهرين مقابل ثالث اإىل اأقل من  •

�ست �سنوات خدمة.

اإ�سعار خطي م�سبق قبل ثالثة اأ�سهر مقابل اأكرث من �ست  •

�سنوات واأقل من اثنتي ع�سرة �سنة خدمة.

اإ�سعار خطي م�سبق قبل اأربعة اأ�سهر مقابل اثنتي ع�سرة  •

�سنة خدمة اأو اأكرث.
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ما هي شروط االستفادة من اإلجازة السنوية 
واإلجازة المرضية وإجازة األمومة وإجازة الوفاة؟

اإلجازة السنوية
 يخ�سع الأجري الفل�سطيني لأحكام قانون العمل الذي مينح 

الأجراء احلق باإجازة �سنوية مدتها خم�سة ع�سر يوم عمل 

ا  وباأجر كامل، �سرط اأن يكون قد م�سى على التحاق  فعليًّ

الأجري بالعمل �سنُة على الأقل وبدوام كامل. ل يفر�ض القانون 

على �ساحب العمل اإعطاء الأجري الإجازة ال�سنوية خالل فرتة 

معينة من ال�سنة، بل اإنَّه ترك له اخليار يف حتديد موعدها وفًقا 

ملقت�سيات العمل. ميكن التدرُّج يف عدد اأيام الإجازة ال�سنوية 

بح�سب �سنوات اخلدمة، كما ميكن ُمَراَكَمة الإجازات ال�سنوية. 

ويحق لالأجري ال�ستفادة منها طاملا كانت عالقة العمل قائمة، 

وخالل عامني من بعد ترك العمل.

ة اإلجازة الَمَرِضيَّ
�سيب الأجري مبر�ٍض غري الأمرا�ض الناجمة عن 

ُ
 اإذا اأ

ة  يَّ  خدمته ونتيجة حلوادث العمل، فله احلق باإجازة َمَر�سِ

على الوجه التايل:

 ن�سف �سهر باأجٍر كامل، ون�سف �سهر بن�سف اأجر، •

  لالأجري الذي ق�سى يف اخلدمة مدة ثالثة اأ�سهر 

واأكرث، حتى �سنتني.

 �سهر باأجٍر كامل، و�سهر بن�سف اأجر، لالأجري الذي  •

ق�سى يف اخلدمة اأكرث من �سنتني، حتى اأربع �سنوات.

�سهر ون�سف باأجٍر كامل، و�سهر ون�سف بن�سف اأجر،  •

 لالأجري الذي ق�سى يف اخلدمة اأكرث من اأربع �سنوات، 

حتى �ست �سنوات.

�سهران باأجٍر كامل، و�سهران بن�سف اأجر، لالأجري الذي  •

ق�سى يف اخلدمة اأكرث من �ست �سنوات، حتى ع�سر �سنوات.

�سهران ون�سف ال�سهر باأجٍر كامل، و�سهران ون�سف ال�سهر  •

بن�سف اأجر، لالأجري الذي تفوق خدمته الع�ســر �سـنوات.

إجازة األمومة
ُتها  يحق لالأجرية الفل�سطينية احل�سول على اإجازة اأمومة مدَّ

�سبعة اأ�سابيع مدفوعة الأجر كاملة، اإل اإذا كان النظام الداخلي 

املعمول به يف ال�سركة اأو املوؤ�س�سة التي يعمل فيها الأجري ين�ض 

على عطاءات اأف�سل.  

إجازة الوفاة 
اأجاز القانون لالأجري ال�ستفادة من اإجازة يومني باأجر كامل 

دين على �سبيل احل�سر، وهم: الأب  اإذا فقد اأحد اأقاربه املحدَّ

ين واإحدى  والأم والزوج واأحد الأولد واأحد الأحفاد واأحد اجلدَّ

تني. ول حت�سم هذه الإجازة من الإجازة ال�سنوية، اإل اإذا  اجلدَّ

كان النظام الداخلي املعمول به يف ال�سركة اأو املوؤ�س�سة التي 

يعمل فيها الأجري ين�ض على عطاءات اأف�سل.  

من يستفيد من بدل النقل، وكيف يحتسب؟
بحق لكل اأجري بدوام عمل كامل ببدل نقل عن كل يوم عمل 

نها  فعلي، �سرط األَّ يكون الأجري م�ستفيًدا من و�سيلة نقل يوؤمِّ

�ساحب العمل اأو من الَبَيات )امَلَناَمة( يف املوؤ�س�سة. ول يعترب 

ا من عنا�سر الأجر. هذا، وي�ستفيد من بدل  بدل النقل عن�سرَّ

ة.  النقل الأجراء كافَّ

 الحقوق  والمنافع  
في  العمل

 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي: 
م؛ وكيف ُيسَتَفاُد من تقديماته؟ ماذا يقدِّ

ُيلَزُم �ساحب العمل بت�سجيل الأجري الفل�سطيني يف  ال�سندوق 

الوطني لل�سمان الجتماعي خالل مهلة ع�سرة اأيام، وذلك 

بعد ا�ستح�ساله على اإجازة عمل �سادرة عن وزارة العمل. وقد 

ا  اأفرد ال�سندوق الوطني لل�سمان الجتماعي �سندوًقا خا�سًّ

بالالجئني الفل�سطنيني.

 بْيَد اأنَّ التعديالت فر�ست خ�سوع الالجئ الفل�سطيني لكلِّ 

ب  فروع ال�سندوق الوطني لل�سمان الجتماعي، بحيث يتوجَّ

عليه دفع 23،5% من قيمة راتبه �سنويًّا بح�سب اجلدول اأدناه، 

ه ل ي�ستفيداإلَّ من فرعي طوارئ العمل وتعوي�ض نهاية  ولكنَّ

 ، الن �سوى 8،5% فقط. وب�سكٍل عامٍّ اخلدمة اللذين ل ُي�سكِّ

ي�ستفيد الأجري من تقدميات ال�سندوق الوطني لل�سمان 

الجتماعي بعد م�سي ثالثة اأ�سهر.

ن�سبة ال�سرتاكالفرع

املتوجبة على �ساحب العمل

ن�سبة ال�سرتاك 

املتوجبة على الأجري

املجموع

�سمان املر�ض والأمومة )�سمن �سقف من الأجور حده 

الأق�سى 2،500،000 ل.ل.(
729

 التقدميات العائلية

)�سمن �سقف من الأجور حده الأق�سى: 2،500،000 ل.ل.(
6-6

 فرع تعوي�ض نهاية اخلدمة

)للم�ستفيدين من تقدمياته فقط وعن كامل الأجر(
8،5-8،5
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 واجبات العامل 
وحق صاحب العمل

ما هي العقوبات التي يحقُّ لصاحب العمل 
فرضها على األجير؟

 خطرًيا، واأغفل اإغفاًل �سارًخا القواعد 
ً
اإذا ارتكب الأجري خطاأ

والأنظمة الداخلية وخالفها وخرقها، يجوز ل�ساحب العمل 

تغرميه بح�سم ثالثة اأيام من راتبه جزاًء على فعله اخلاطئ. 

واإنَّ ك�سر اأيِّ مادٍة من مواد العمل هو مثال على خطاأ قد ي�سدر 

عن الأجري. واإذا وقع اخلالف على خطاأٍ ما، ُيلَجاأ اإىل جمل�ض 

العمل التحكيمي لتو�سيفه.

 واإذا اأحلق الأجري ب�ساحب العمل اأ�سراًرا مادية، يجوز 

 لهذا الأخري تعوي�ض ال�سرر من خالل ح�سم مبلغ معني من 

املال من راتب الأجري، على اأن ل يتجاوز احل�سم قيمة خم�سة 

اأيام عمل يف ال�سهر.  

ما هو بند عدم المنافسة في عقد العمل؟ 
بند عدم املناف�سة يف عقد العمل هو �سرط قانوين يوافق مبوجبه 

طرف واحد )عادًة الأجري( على عدم امل�سي قدًما يف مهنة 

مماثلة اأو مناف�سة �سد الطرف الآخر )اأي �ساحب العمل(، 

وذلك �سمن مدة زمنية ومكان جغرايف حمدد. يحق ل�ساحب 

العمل اأن يدرج يف عقد العمل الذي يوقعه مع الأجري بنًدا مينع 

مبوجبه الأجري من مناف�سته خالل فرتة عمله وبعد انق�سائها 

دة. ولكي يكون هذا البند قانونيًّا، يجب اأن  لفرتة زمنية حمدَّ

دا يف املكان )نطاق جغرايف معنيَّ حم�سور يف منطقة  يكون حمدَّ

معينة( والزمان )عدد معنيَّ من ال�سنوات( واملو�سوع )حتديد 

ة(،  املو�سوع ب�سكل وا�سح و�سريح من خالل حتديد الأعمال بدقَّ

ده عادًة �ساحُب العمل. يحدِّ

ق بند عدم املناف�سة اإذا اأقدم �ساحُب العمل   ل يطبَّ

على �سرف الأجري.

 هل تنبغي المحافظة على سرية المعلومات
في العمل؟

 يجب على الأجري اأن يحرتم اأ�سرار مهنة �ساحب العمل 

واألَّ ُيف�سيها للغري حتى ل يلحق ال�سرر املادي اأو املعنوي 

�ض مرتكَبُه   ب�ساحب العمل. فاإف�ساء اأ�سرار العمل يعرِّ

للمالحقة القانونية مبطالبته دفع تعوي�ض ل�ساحب العمل 

ينا�سب حجم ال�سرر احلا�سل.

من هم األجراء المياومون وما هي حقوقهم؟ 
 املياوم هو الأجري الذي يعمل ب�سكل ثابت مع تقا�سيه 

اأجره يوميًّا. يخ�سع الأجراء املياومون لأحكام قانون العمل، 

ويتمتعون بحقوق الأجري غري املياوم نف�سها، �سرط مرور �سنة 

على الأقل على عمله يف ال�سركة اأو املوؤ�س�سة نف�سها يف العمل 

نف�سه من دون انقطاع. 

 تعويض نهاية الخدمة: متى يستحق 
وكيف يحتسب؟ 

ُ اأداوؤه لالأجري عند انتهاء  تعوي�ض نهاية اخلدمة هو املبلغ املُتَعنيَّ

خدمته قانوًنا. ُيحَت�َسُب مبلغ تعوي�ض نهاية اخلدمة على اأ�سا�ض 

�سهر واحد عن كل �سنة خدمة بح�سب الراتب ال�سهري الأخري 

من تاريخ �سدور القانون يف العام 2010 . يدفع ال�سندوق 

الوطني لل�سمان الجتماعي لالأجري تعوي�ض نهاية اخلدمة 

اًل  ا اإذا مل يكن م�سجَّ اًل يف ال�سندوق، اأمَّ اإذا كان الأجري م�سجَّ

ل �ساحب العمل عبء دفع هذا التعوي�ض. فيتحمَّ

حالت ا�ستحقاق تعوي�ض نهاية اخلدمة:

 بلوغ ال�سن القانونية كاملًة )بنيالـ 60-64 �سنة  •

دها الأجري( يحدِّ

خدمة ع�سرين �سنة فعلية على الأقل •

زواج امل�سمونة وتركها العمل خالل �سنة من تاريخ زواجها •

اإ�سابة امل�سمون بعجز ن�سبته 50% على الأقل مينعه من  •

القيام بعمله اأو بعمل مماثل

الوفاة •

ترك العمل ب�سورة نهائية دون ق�سد الرجوع اإليه. •

ساعات العمل اإلضافية: كيف ُتحَتَسب وكيف 
يمكن المطالبة بها؟

د القانون �ساعات العمل بـ 48 �ساعة ا�سبوعيا، اإل اإذا ن�ست  حدَّ

قوانني بع�ض الأعمال على �ساعات عمل اأطول بح�سب متطلبات 

العمل وطبيعته، �سرط ا�ستفادة الأجري من راحٍة يوميٍة ل تقلُّ 

عن ت�سع �ساعات متوا�سلة.

اعترب القانون �ساعات العمل الإ�سافية ا�ستثناًء، ولذلك فقد 

اأجازها اإذا ُوِجَدت ظروٌف ا�سطراريٌة، حيث يكون الأجري 

ملزًما بها، ولكن �سمن �سرَطِي عدم جتاوز عدد �ساعات العمل 

الإجمايل اليومي 12 �ساعة،  واأن ُتدفع اأجرة ال�ساعة الإ�سافية 

بقيمة �ساعة ون�سف من ال�ساعة العادية. واإذا �سادف وقوع 

�ساعات العمل الإ�سافية يف العطل الر�سمية والأعياد، ُتدَفع 

 اأجرة ال�ساعة الإ�سافية بقيمة �ساعتي عمل عادي )اأو يومني 

عن كل يوم عمل عادي(.

والأجري الذي يعمل �ساعات اإ�سافية وفًقا ل�سروط ال�ساعات 

 الإ�سافية املن�سو�ض عليها قانوًنا، ميكنه اأن يطالب ببدل 

 عنها اأمام جمل�ض العمل التحكيمي. وجتدر الإ�سارة اإىل اأنَّ 

مدة مرور الزمن على املطالبة باأجر ال�ساعات الإ�سافية بعد 

ترك العمل هي �سنتان.
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هل يمكن لألجير الفلسطيني االنتساب 
للنقابات واالتحادات العمالية؟ هل يمكنه 

االنتساب للنقابات المهنية؟
يحق لالأجري الفل�سطيني النت�ساب للنقابات والحتادات 

ح اأو النتخاب؛ ولكْن يحقُّ له  العمالية دون اأن يكون له حق الرت�سُّ

مع زمالئه انتداب من ميثلهم لدى جمل�ض النقابة يف املهن التي 

يعملون فيها.

مسائل أخرى
في؟ كيف يجب التعاطي مع الصرف التعسُّ

اإذا ثبت حدوث ال�سرف التع�سفي، ي�ستفيد الأجري من 

تعوي�سات اإ�سافية  ترتاوح  بني �سهرين واثني ع�سر �سهَر عمٍل، 

ره جمل�ض العمل التحكيمي. وي�ستند هذا التقدير اإىل  اأو ما يقدِّ

العديد من العوامل: طبيعة العمل، �سن الأجري، مدة اخلدمات، 

الظروف العائلية وال�سحية، الأ�سرار املَُتَكبَّدة. والأهم من ذلك 

كله، مدى اإ�ساءة �ساحب العمل ا�ستعمال حقِّ الف�سخ.

رت اإحدى احلالت املن�سو�ض  ا اإذا توفَّ ل يعترب ال�سرف  تع�سفيًّ

د: عليها يف املادة 74 وهي ب�سكل حمدَّ

اإذا انتحل الأجري جن�سية كاذبة. •

ا ربِّ  • اإذا ا�سُتخِدَم الأجري على �سبيل التجربة، ومل يُحْز ر�سَ

العمل خالل ثالثة اأ�سهر من ا�ستخدامه.

اإذا ثبت اأنَّ الأجري ارتكب عماًل اأو اإهماًل مق�سوًدا يرمي  •

اإىل اإحلاق ال�سرر مب�سالح ربِّ العمل املادية. 

اإذا اقدم الأجري -بالرغم من التنبيهات اخلطية التي توجه  •

ة للنظام الداخلي ثالث  اإليه- على ارتكاب خمالفة مهمَّ

مرات يف ال�سنة الواحدة.

اإذا تغيب الأجري دون عذر �سرعي اأكرث من خم�سة ع�سر  •

يوًما يف ال�سنة الواحدة اأو اأكرث من �سبعة اأيام متوالية.

اإذا حكم على الأجري باحلب�ض �سنة فاأكرث لرتكابه جناية  •

اأو جنحة يف حمل العمل واأثناء القيام به، واإذا حكم على 

الأجري لأجل الأفعال املن�سو�ض واملعاقب عليها يف املادة  

344 من قانون العقوبات.

اإذا اعتدى الأجري على رب العمل اأو ُمَتَويلِّ الإدارة امل�سوؤول  •

يف حمل العمل.

�ض  على الأجري امل�سروف من العمل دون وجه حق األَّ يتعرَّ

م بدعوى قانونية اأمام جمل�ض العمل  ل�ساحب العمل، بل اأن يتقدَّ

التحكيمي للمطالبة بدفع التعوي�سات املنا�سبة له )مع احلق 

مبراجعة وزارة العمل(، وذلك خالل مدة �سهر من تاريخ العلم 

بال�سرف، ويجب اأن يبلَّغ خاللها �ساحب العمل وال�سندوق 

الوطني لل�سمان الإجتماعي.

ض لإلصابة أثناء  ماذا يحصل في حال التعرُّ
العمل؟

�ض لها  يعترب �ساحب العمل م�سوؤوًل عن الإ�سابات التي يتعرَّ

الأجري خالل العمل اإذا توفرت يف احلادث ال�سروط التالية: 

اإ�سابة الأجري ب�سرر ووقوع طارئ اأثناء تاأدية العمل اأو يف 

منا�سبته نتيجة قيامه بعمله، ومن ال�سروري اأن يكون م�سدر 

ا واأن يقع بغتًة واأن يلحق �سرًرا ج�سمانيًّا. هذا،  الطارئ خارجيًّ

�ض لطارئ عمل من العناية الطبية  وي�ستفيد الأجري الذي يتعرَّ

ومن التعوي�ض عن اأيِّ عجٍز دائٍم اأو جزئيٍّ نتيجة اإ�سابته. وعند 

وجود اأيِّ نزاع، يقت�سي الأمر مراجعة الق�ساء املخت�ض.
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الخدمات القانونية المتوفرة
 وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا( 

مشروع المساعدات القانونية والقضائية في الوكالة
هو م�سروع تقدمي امل�ساعدات القانونية والق�سائية لالجئني الفل�سطنيني يف لبنان عرب اإعطاء ال�ست�سارة القانونية اأو التمثيل 

الق�سائي يف جميع الدعاوى املدنية التي تطابق املعايري املو�سوعة يف نطاق م�سروع امل�ساعدات القانونية يف »الأونروا«، وهي خدمة 

جمانية. ميكن تقدمي طلب احل�سول على امل�ساعدة القانونية على العنوان التايل:

هاتف:76-683646 

 legalaid@unrwa.org :الربيد الإلكرتوين

وزارة العمل اللبنانية
ال�سياح - امل�سرفية - الطريق العام

01-556801/3

  www.labor.gov.lb  :املوقع ال�سبكي

ميكن الطالع على قانون العمل اللبناين عرب موقع وزارة العمل ال�سبكي: 

http://www.labor.gov.lb

المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين
هاتف 01-425783  

admin@lebaneselw.com :الربيد الإلكرتوين

lebaneselw.com :املوقع ال�سبكي

جمل�ض العمل التحكيمي: موجود يف ق�سر العدل بكل حمافظة


