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 عمل ورقة
 ٢٠٠٨ متّوز، ٥إصدار رقم 

 

 في لبنان  الفلسطينيُّون الالجئونقانون العمل و

  )محامية باالسئناف(  ماريز أبو جودة:  إعداد

 

 

  توطئة 

ساسها االعالن العاملي حلقوق االنسان الذي أ ١٩٢٦ن مقدمة الدستور اللبناين للعام إ
  . ١٧٨٩ستوحى ايضاً احكامه من شرعة حقوق االنسان واملواطن الفرنسية إ

من هذه املقدمة هو التزام لبنان بالشرعة العاملية حلقوق االنسان واملواثيق ومن املقصود 
  .الصادرة عن مجعية االمم املتحدة 

عالن العاملي حلقوق االنسان هي فاجلدير بالذكر هو ان احلريات واحلقوق اليت عددها اإل
  :ربع فئات هي أىل إمفصلة 
 فئة احلريات واحلقوق املدنية  .١

 دة لالنسان يف عالقته مع الدولة فئة احلقوق العائ .٢

 فئة بعض احلريات واحلقوق غري االقتصادية .٣

 فئة بعض احلقوق االجتماعية والعاملية .٤

 

وبالتايل إن حق كل شخص يف العمل هو حق مطلق حافظ عليه الدستور اللبناين كما 
  .حافظت عليه املواثيق الدولية 

   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
إنَّ اآلراء الواردة في ھذه الدِّراسة ال تُعبِّر عن

الفلسطيني وتبقى- رأي لجنة الحوار اللبناني
  .على مسؤولية واضعھا
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   قانون العمل اللبناين 

عقد العمل املسمى مبوجب قانون املوجبات والعقود  نّإ
من  ٦٢٤ة االستخدام ، عرفته املادة زة اخلدمة أو إجازبإجا

  :قانون املوجبات والعقود مبا يلي 

حد أة العمل او اخلدمة ، عقد يلتزم مبقتضاه زاجا" 
ن جيعل عمله رهني خدمة الفريق اآلخر وحتت إدارته أاملتعاقدين 
  "جر يلتزم هذا الفريق اداءه له أ، مقابل 

  :ن املادة االوىل من قانون العمل عرفت رب العمل مبا يليأكما 

و معنوي يستخدم أرب العمل هو كل شخص طبيعي " 
اجرياً ما يف مشروع صناعي أو جتاري أو  بأية صفة كانت

جر عيناً أو نصيباً من اعي مقابل أجر حىت و لو كان هذا األزر
  "االرباح

  :من قانون العمل عّرفت االجري مبا حرفيته  ٢كما ان املادة 

جري هو كل رجل و امرأة أو حدث يشتغل بأجر عند ألا" 
مبوجب اتفاق  رب العمل يف االحوال املبينة يف املادة السابقة

  "فردي او امجايل خطياً كان ام شفهياً 

نه جيب توفر عدة شروط يف أوبالتايل يتبني من هذه املواد 
  :جري عقد االستخدام لكي يكون لشخص ما صفة األ

التبعية القانونية اي انه يكون االجري مرتبطاً ارتباطاً  .١
دائماً برب العمل وان يعمل حتت سلطته ورقابته 

 رة بصورة مستم

 ان يتقاضى االجري أجراً معيناً  .٢

 ي بنفسه أان يقوم االجري بعمله شخصياً  .٣

 ان يتقيد االجري بساعات عمل معينة  .٤

اما بالنسبة الستخدام االحداث ، فال جيوز استخدامهم 
وعلى أي حال ، ال جيوز  كمال سن الثالثة عشرة ، إقبل 

ة عشرة استخدام الشباب واألحداث الذين يقل سنهم عن الثامن
قبل اجراء فحص طيب للتأكد من لياقتهم للقيام باالعمال اليت متّ 

  .استخدامهم الدائها 

وقد أعطى قانون العمل اللبناين االجري اجازة سنوية قدرها 
  .مخسة عشر يوماً 

من قانون العمل اللبناين احلق  ٥٠هذا وقد أعطت املادة 
عقد لكل من صاحب العمل والعامل أن يفسخ يف كل حني 

  .االستخدام املعقود بينهما ملدة غري معينة 
ن أر ولكن يف حال التعسف يف استخدام احلق فللمتضّر

  . يطالب بتعويض ضمن مهلة حمددة مبوجب القانون 

هذا ولألجري البالغ من العمر ستني عاماً او له مخسة 
وعشرين سنة خدمة يف احملل عينه ان يطلب صرفه من اخلدمة 

كما ولألجري نفسه احلق يف . تعويض الصرفن يستفيد من أو
االستمرار يف العمل ولغاية بلوغه سن الرابعة والستني مكتملة 
حبيث ينتهي حكماً خضوعه الحكام قانون العمل وبالتايل لنظام 

مع اإلشارة إىل أنه ومنذ صدور . تعويض الصرف من اخلدمة 
يف التشريع املتعلق بالضمان االجتماعي أصبح األجري يستو

  .تعويضه من الصندوق الوطين للضمان االجتماعي 

  بالنسبة لألجانب 

متّ تنظيم عمل االجانب يف لبنان مبوجب املرسوم رقم 
اذ نصت املادة االوىل  ١٩٦٤ايلول  ١٨الصادر يف  ١٧٥٦١

نه ومع مراعاة مبدأ املعاملة باملثل والقوانني والنصوص أمنه 
اليت أقّرهتا أو تقّرها السلطة اخلاصة املرعية االجراء واالتفاقات 

التشريعية أو اليت اقترنت مسبقاً مبوافقة وزارة العمل جلهة 
استقدام فنيني اجانب العمال تتطلبها املصلحة العامة خيضع 
الترخيص بالعمل لالجانب على األراضي اللبنانية ، للشروط 

  :التالية 
اجنيب يرغب يف العمل يف لبنان بأجر او  على كلّ .١

أجر ان حيصل مسبقاً على موافقة وزارة العمل قبل بدون 
الّ اذا كان فناناً فيحصل على هذه املوافقة من إجميئه اليه ، 

 .املديرية العامة لألمن العام 
 

وعلى األجنيب الذي حصل على االجازة املسبقة للعمل  .٢
أيام على االكثر من تاريخ دخوله  ١٠ان يتقدم خالل 

ب احلصول على االجازة لبنان من وزارة العمل بطل
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من القانون الصادر  ٢٥املنصوص عليها يف املادة 
 . ١٠/٧/١٩٦٢بتاريخ 
  :من قانون العمل على ما حرفيته  ٣فقرة  ٥٩وقد نصت املادة 

يتمتع االجراء االجانب عند صرفهم من اخلدمة باحلقوق " 
 اليت يتمتع هبا العمال اللبنانيون على شرط املعاملة باملثل ويترتب

  "عليهم احلصول من وزارة العمل على اجازة عمل 

  :أي أن املشترع اشترط ما يلي 
 املعاملة باملثل  .١

حصول األجري األجنيب على موافقة مسبقة وعلى  .٢
 .إجازة عمل 

  
ويعترب جملس العمل التحكيمي خمتصاً للنظر يف اخلالفات 

للنظر اً دىن لالجور كما ويعترب خمتّصالناشئة عن حتديد احلّد األ
يف اخلالفات الناشئة عن الصرف من اخلدمة وترك العمل وفرض 
الغرامات وبصورة عامة يف مجيع اخلالفات الناشئة بني ارباب 

  .العمل واألجراء وعن تطبيق أحكام قانون العمل 

ن جملس العمل التحكيمي له نطاق اختصاص واسع أكما 
ت واألجراء نه يشمل مجيع الفئات من ضمنها اخلدم يف البيوإذ إ

األجانب واللبنانيون وذلك بغية توحيد املراجع القضائية ، 
  .وتقصري املهل ، واإلسراع باإلجراءات القضائية 

  بالنسبة للفلسطينيني

ن قانون العمل فرض أصوالً معينة الستفادة األجري إ
األجنيب من أحكام قانون العمل ونصت على أنه يتمتع األجراء 

اخلدمة ، باحلقوق اليت يتمتع هبا  األجانب عند صرفهم من
  .األجراء اللبنانيون على شرط املعاملة باملثل 

لكن املشكلة اليت تطرح بالنسبة للفلسطينيني هي استفادهتم 
أو عدم استفادهتم من قانون العمل ومن احلقوق نفسها اليت 
يتمتع هبا األجراء اللبنانيون عند صرفهم من اخلدمة وكيفية حتقق 

  .املة باملثل شرط املع
  

فاجلدير بالذكر هو أنه هناك اجتهادات متضاربة يف هذا 
  :املوضوع 
هناك أحكام رفضت معاملة األجراء الفلسطينيني  •

 كاللبنانيني 

ورفضت إعطاءهم احلقوق املنصوص عليها يف قانون العمل 
معلّلة ذلك بعدم توفر شرط املعاملة باملثل ولعدم إمكانية إثبات 

واعتبار بالدهم ال تقّر للبنانيني مبدأ املساواة باملعاملة ، توفرها ، 
وجتميد نصف االشتراكات املتوجبة لفرع هناية اخلدمة ، مبعزل 
عن استفادهتم أو عدم استفادهتم من التقدميات االجتماعية 

  .للضمان االجتماعي 
 

غري ان هناك أحكام أقّرت التعويض لألجراء  •
من قانون  ٦٣حكام املادة الفلسطينيني استناداً إىل أ

من قانون  ٥٦و ٥٤الضمان االجتماعي واملادتني 
 . العمل 

الّ ان هناك تعديل يف بعض القرارات يف جمالس العمل إ •
التحكيمية إذ صدر قرار قضى باعتبار شرط املعاملة 

من قانون  ٣فقرة  ٥٩باملثل املنصوص عليه يف املادة 
بالنسبة لألجراء العمل هو شرط غري قابل للتحقيق 

الفلسطينيني املقيمني يف لبنان بصورة شرعية ، والذين 
يتميزون بوضع خاص نظراً لتعذر انتساهبم اىل دولة 
متنازع حول وجودها ، مما يستتبع اعتبارهم غري 
معنيني بتلك املادة ، ويستفيدون بالتايل من أحكام 
قانون العمل جلهة تعويض هناية اخلدمة ، وان موجب 

 ١٣٥٤/٩٨قرار رقم ( .ر إجازة العمل غري إلزامية توف
، جملس العمل التحكيمي يف بريوت ، الغرفة الثالثة ، 

  )غري منشور –الرئيسة جدايل 
  

وقد أعُترب أنه نتيجة هلذا التضارب يف االجتهادات ، ومن 
مراجعة  األسس القانونية املعطاة حلماية األجراء الفلسطينيني 

ات والقرارات والربوتوكوالت املعقودة على ومن مراجعة االتفاقي
  :هذا الصعيد ، تبني ما يلي 
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من املعروف قانوناً أن الدولة الفلسطينية قد تعرضت 
لالحتالل حبيث مل يعد باإلمكان التكلم عن املعاملة باملثل 

من قانون العمل كون  ٣فقرة  ٥٩املنصوص عنها يف املادة 
تاً يف كافة البالد العربية الشعب الفلسطيين أصبح مهجراً ومشت

وأخضع الالجئني الفلسطينيني ألحكام خاصة ،  ،ومنها لبنان
نصت عليها قرارات واتفاقات وبروتوكوالت نظمتها أمانة 
اجلامعة العربية ، وشددت على حقوق الفلسطينيني ، وانضمت 
وصادقت عليها الدول العربية وأصبحت حبكم نظام اجلامعة 

  . يتجزأ من تشريعات هذه الدول ومنها لبنان العربية ، وجزءاً ال
  

قليمي فلم تربم اتفاقيات خاصة باللجوء أما على الصعيد اإل
إمنا أصدر جملس جامعة الدول العربية قرارات خبصوص معاملة 

املؤرخ يف  ٤٢٤٣الفلسطينيني يف الدولة العربية منها القرار 
عمل املتعلق بإجراءات السفر واإلقامة وال ٣١/٣/١٩٨٣

  .للفلسطينيني يف الدول العربية 
  

كما وافق جملس جامعة الدول العربية املنعقد على مستوى 
وزراء اخلارجية على بروتوكول معاملة الفلسطينيني يف الدول 
العربية يف الدار البيضاء باملغرب ويقضي الربوتوكول على وجه 

ف اخلصوص بإقرار حق الفلسطينيني املقيمني يف أراضي دولة طر
كما أن جملس األمم  .يف العمل واالستخدام أسوة باملواطنني 

املتحدة اختذ نفس االجتاه يف واجب إعفاء الالجئني أينما وجدوا 
  .من واجب املعاملة باملثل سواء أكانوا فلسطينيني أو غري ذلك 
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