جلنة عمل الالجئني الفلسطينيني في لبنان CEP -

يعرف القانون الالجئني الفل�سطينيني املقيمني يف لبنان؟
 -1كيف ّ
ال يوجد يف القانون اللبناين �أي تعريف وا�ضح وحمدد لالجئ الفل�سطيني.
مبوجب املر�سوم رقم  1948/11770تاريخ  1948/5/13اعتُرب الجئ ًا كل �شخ�ص جل�أ اىل لبنان نتيجة ال�صراع يف
فل�سطني �أي ًا كانت جن�سيته وموقع اقامته املعتادة وو�ضعه االقت�صادي.
ومبوجب املادة  26من قانون اللجوء «كل اجنبي مو�ضوع مالحقة او حمكوم عليه بجرم �سيا�سي من �سلطة غري لبنانية او
مهددة حياته او حريته ال�سباب �سيا�سية ،ميكنه ان يطلب منحه حق اللجوء ال�سيا�سي».
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وفق ًا لتعريف املادة  1من قانون ( 1962/7/10قانون الأجانب)ُ « :يع ّد �أجنبي ًا  ...كل �شخ�ص حقيقي من غري التابعية
اللبنانية».

جلنة عمل الالجئني الفلسطينيني في لبنان CEP -

إن�ضم �إليها فيما يتعلق بحق العمل؟
 -2هل يطّ ّبق لبنان الت�رشيعات واملواثيق الدولية التي � ّ
من الناحية النظرية نعم .فالقوانني الو�ضعية اللبنانية تتفق واملواثيق الدولية جلهة �إعطاء الأجانب حق العمل على
�أر�ضه ،دومنا متييز �إال جلهة �إ�ستفادة اللبنانيني من حق العمل لدى البلد الأجنبي (مبد�أ املعاملة باملثل) .فالقوانني
اللبنانية تخلو من �أي ن�ص مي ّيز بني �أجنبي و�أجنبي.
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من الناحية التطبيقية ثمة ثغرة تتعلق بكل �أجنبي ال دولة له كالالجئني الفل�سطينيني .فبغياب الكيان الدويل لدولة
فل�سطني ،وانعدام وجود ت�شريعات معرتف بها ت�صدر عن دولة فل�سطينية ،ال ميكن تطبيق مبد�أ املعاملة باملثل املفرو�ض
يف الغالبية ال�ساحقة من الأعمال واملهن املجاز للأجانب ممار�ستها يف لبنان ،خا�صة حيث يفر�ض القانون و�سيلة �إثبات
خا�صة لتوافر مبد�أ املعاملة باملثل �أال وهو تكري�س هذا املبد�أ باتفاقية ثنائية بني لبنان ودولة الأجنبي املعني ،و�أي�ض ًا
�ضرورة حيازة الأجنبي على ترخي�ص مبمار�سة بع�ض املهن يف بالده كالطب وطب الأ�سنان والهند�سة و�سواها ،الأمر غري
املتوافر لالجئني الفل�سطينيني ب�سبب غياب الكيان الإقليمي لدولة فل�سطني.
�أي�ض ًا ثمة ثغرات يف موا�ضع �أخرى� ،أهمها خ�ضوع الالجئ الفل�سطيني لكافة املوجبات املفرو�ضة على �سائر الأجانب
بالن�سبة لل�ضمان االجتماعي ،وعدم ا�ستفادته من تقدمياته حيث ي�ستفيدون ب�سبب مبد�أ املعاملة باملثل .فرغم
القرارال�صادرعن وزير العمل برقم  1/79ل�سنة  ،2005والقرارات التي تلته ،ميكن العودة عنه بقرار �آخر من وزير
العمل �أو بب�ساطة عدم �إدراج البند املتعلق بالالجئني الفل�سطينيني .واملطلوب لتكون القوانني اللبنانية متفقة مع املواثيق
الدولية ،معاجلة م�س�ألة عمل الالجئني املقيمني على �أر�ضه والذين ال دولة لهم ،عرب تغيري قواعد العمل املتعلقة بهم �إما
ب�إيجاد قانون خا�ص يرعاهم� ،أم بتعديل القوانني املوجودة حالي ًا.

جلنة عمل الالجئني الفلسطينيني في لبنان CEP -

تن�ص على و�ضع الالجئني الفل�سطينيني يف �سوق العمل يف لبنان،
 -3ما هي الن�صو�ص القانونية التي ّ
وما لهم من حقوق ،وما يرتتّب عليهم من موجبات؟
ال توجد قوانني حمددة لعمل الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان ،والن�صو�ص التي ترعى و�ضعهم يف �سوق العمل هي القوانني
العامة كقانون املوجبات والعقود ،قانون العمل ،قانون ال�ضمان االجتماعي ،وقانون طوارئ العمل ،وما ن�صت عليه هذه
القوانني من �أحكام تتعلق بعمل الأجانب يف لبنان.
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مل تن�ص هذه القوانني على �أي انتقا�ص خا�ص �أو �صريح حلقوق الالجئني الفل�سطينيني بالعمل يف لبنان ،وهذا �أمر بديهي
يتفق مع املواثيق واملعاهدات الدولية التي ان�ضم �إليها لبنان� .إال �أن ال�شروط واملبادئ العامة املو�ضوعة لعمل الأجانب
يف لبنان وا�ستفادتهم من منافع عقد العمل ت�ؤدي �إىل و�ضع من الالم�ساواة بني الالجئني الفل�سطينيني و�سائر الأجانب،
ب�سبب عدم قدرة الف�سلطينيني على ت�أمني ال�شروط وال�ؤهالت املطلوبة لبع�ض املهن ،ال �سيما �إثبات املعاملة باملثل.

جلنة عمل الالجئني الفلسطينيني في لبنان CEP -

 -4ما الذي يق�صد مببد�أ املعاملة باملثل يف قانون العمل ويف قانون ال�ضمان االجتماعي؟
وما هي �إنعكا�ساته على الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان؟
تعريف عام
مبد�أ املعاملة باملثل ،يف قانون العمل اللبناين ،يعني عدم جواز ت�شغيل الأجنبي يف لبنان �إال �ضمن املدى الذي ت�أخذ به
دولة الأجنبي يف ت�شغيل اللبنانيني.
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وهذا املبد�أ يعني ،بالن�سبة لقانون ال�ضمان الإجتماعي ،عدم ا�ستفادة الأجراء الأجانب من تقدميات ال�صندوق الوطني
لل�ضمان الإجتماعي �إال �إذا كانوا حائزين على �إجازة عمل وفق القوانني والأنظمة املرعية و�أن تكون الدولة التي ينتمون
�إليها تقر للبنانيني مبد�أ امل�ساواة يف املعاملة مع رعاياها فيما يتعلق بال�ضمان الإجتماعي .وحتدد الدول التي تعامل لبنان
باملثل فيما يتعلق بال�ضمان الإجتماعي وفروعه بع�ضها �أو جميعها و�شروط ا�ستفادة رعاياها ،مبوجب قرارات ي�صدرها
جمل�س �إدارة ال�صندوق بعد ا�ست�شارة وزارة اخلارجية واملغرتبيني.
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�إنعكا�سات هذا املبد�أ على الالجئني الفل�سطينيني
ي�ؤلف مبد�أ املعاملة باملثل �أكرب و�أهم العوائق �أمام عمل الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان .ذلك �أنه بغياب الكيان الدويل
لدولة فل�سطني ،و�إنعدام وجود ت�شريعات معرتف بها ت�صدر عن دولة فل�سطني ،ال ميكن تطبيق مبد�أ املعاملة باملثل
املفرو�ض يف الغالبية ال�ساحقة من الأعمال واملهن املجاز للأجانب ممار�ستها يف لبنان ،خا�صة حني يفر�ض القانون -
كو�سيلة �إثبات على توافر مبد�أ املعاملة باملثل  -وجود �إتفاقية ثنائية بني لبنان ودولة الأجنبي املعني.
وبالتايل ال ي�ستطيع الكثري من الفل�سطينيني� ،سواء كانوا مولودين يف لبنان �أو مقيمني خارجه ،العمل يف الكثري من املهن
ب�سبب مبد�أ املعاملة باملثل.
كذلك ال ي�ستطيع الالجئون الفل�سطينيون الإ�ستفادة من تقدميات ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي  -رغم
خ�ضوعهم ملوجباته �أ�سوة ب�سائر الأجراء  -ب�سبب مبد�أ املعاملة باملثل لأن الت�سجيل يف ال�ضمان االجتماعي هو �إلزامي،
يف الوقت الذي مل تتناول �أحكام ال�ضمان االجتماعي �أية �إ�شارة �إىل الالجئني (ب�شكل عام) فل�سطينيني �أو غريهم.

جلنة عمل الالجئني الفلسطينيني في لبنان CEP -

 -5هل يفر�ض القانون اللبناين �إجازة عمل �إلزامية على الأجانب والالجئني الفل�سطينيني جلميع
الأعمال امل�سموحة؟ وما هي القوانني والقرارات التي ترعى احل�صول على �إجازة العمل والر�سوم
املفرو�ضة على الالجئني الفل�سطينيني؟
�إلزامية �إجازة العمل
نعم ،يفر�ض القانون اللبناين احل�صول على �إجازة عمل وذلك مبوجب املادة  2من املر�سوم رقم  17561تاريخ 1964/9/18
(تنظيم عمل الأجانب) .يت�ضح من الن�ص املتقدم ذكره �أن احل�صول على �إجازة العمل �أمر �إلزامي للفل�سطينيني وغري
الفل�سطينيني .وال بد هنا من الإ�شارة �إىل امل�ستندات والإجراءات التي تتطلبها �إجازة العمل ،وهي لي�ست بالي�سرية وت�شكل
بدورها عائق ًا �أمام الالجئ الفل�سطيني الذي ال ينتفع منها بقدر ما يفعل �سائر الأجانب العاملني يف لبنان.
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امل�ستندات الالزمة للح�صول على �إجازة العمل
•عقد عمل �أ�صلي م�ص ّدق من الكاتب العدل يت�ضمن نوع العمل .
•بولي�صة ت�أمني مع �صورة عن البطاقة �أو الإي�صال املايل (الأ�صلي).
•بطاقة الالجئ الفل�سطيني .
•�صورة عن الإذاعة التجارية و�شهادة ت�سجيل يف ال�سجل التجاري (�إذا كان رب العمل م�ؤ�س�س�سة �أو �شركة)
او �صورة عن هوية رب العمل.
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ر�سوم �إجازة العمل
حتدد املادة  26من القانون رقم  70/1ال�صادر بتاريخ ( 1970/01/19ر�سم بطاقة الإقامة لغري اللبنانيني وجتديد ر�سم
�إجازة العمل للأجانب) واملعدل بقانون املوازنة لعام  ،2002الر�سم ال�سنوي املفرو�ض على �إجازة العمل للأجانب غري
املو�سيقيني والفنانني على ال�شكل الآتي:
 1800000ل.ل .للأجنبي من الفئة الأوىل (الأجنبي الذي يتعاطى مهنة جتارية �أو �صناعية �أو م�صرفية �أو �سياحية هامة
والذي يتقا�ضى �أجر ًا �شهري ًا يتجاوز ثالثة �أ�ضعاف احلد الأدنى للأجر ال�شهري).
 960000ل.ل .للأجنبي من الفئة الثانية (الأجنبي الذي يتعاطى �إحدى املهن املذكورة �أعاله على نطاق �أ�ضيق �أو يتعاطى
عم ًال حر ًا ويتقا�ضى �أجر ًا �شهري ًا يتجاوز �ضعفي مقدار احلد الأدين للأجر ال�شهري ولغاية ثالثة �أ�ضعافه).
 480000ل.ل .للأجنبي من الفئة الثالثة (الأجنبي الذي يتعاطى حرفة �أو جتارة �صغرية ويتقا�ضى �أجر ًا �شهري ًا يرتاوح
بني مقدار احلد الأدنى للأجر ال�شهري ولغاية �ضعفيه).
 240000ل.ل .للأجنبي من الفئة الرابعة (باقي الأجانب وال �سيما غري اخلا�ضعني لقانون العمل والذين يتقا�ضون �أجور ًا
�شهرية تقل عن مقدار احلد الأدنى للأجر ال�شهري كاخلدم يف بيوت الأفراد على �سبيل املثال (املادة الأوىل ،ثاني ًا،
(.))1
وقد ن�ص القانون  88/61على �أن الفل�سطينيني امل�سجلني يف املديرية العامة ل�ش�ؤون الفل�سطينيني يتحملون  %25من قيمة
الر�سوم املحددة �أعاله لإجازة العمل (املادة  ،1ثاني ًا .))2( ،وفق ًا �إىل الفقرة  4من املادة ذاتها ،يحدد وزير العمل بعد
التحقيق فئة طالب الإجازة.

جلنة عمل الالجئني الفلسطينيني في لبنان CEP -

 –6ما هي الأعمال واملهن التي ميكن لالجئ الفل�سطيني ممار�ستها؟ وهل توجد عوائق �أمام
ممار�سة هذه الأعمال؟
من الناحية النظرية ،ميكن لالجئ الفل�سطيني �أن ميار�س الأعمال واملهن املح�صورة باللبنانيني ،وذلك �إ�ستناد ًا لقرار
وزير العمل رقم  1/94ل�سنة  2008الذي ا�ستثنى يف البند  1من املادة  3منه الالجئ الفل�سطيني �شرط �أن يكون مولود ًا
يف لبنان وم�سج ًال ب�شكل ر�سمي يف �سجالت وزارة الداخلية اللبنانية ،وحائز ًا على �إجازة عمل .وهذه الأعمال واملهن
متعددة على الوجه التايل:

www.cep-lb.org

�أ -الأجراء
الأعمال الإدارية وامل�صرفية على اختالف �أنواعها وب�صورة خا�صة:
املدير  -نائب مدير  -رئي�س املوظفني � -أمني ال�صندوق  -املحا�سب  -ال�سكرتري  -امل�ستكتب  -املوثق � -أمني حمفوظات
 كمبيوتر  -املندوب  -التجاري  -مندوب الت�سويق  -مراقب �أ�شغال � -أمني امل�ستودع  -بائع  -خياط  -التمديداتالكهربائية  -امليكانيك  -وال�صيانة � -أعمال الدهان  -تركيب الزجاج  -احلاجب  -احلار�س  -ال�سائق  -احلالق
 الأعمال الإلكرتونية  -طاهي م�أكوالت عربية  -املهن الفنية يف قطاع البناء وم�شتقاته كالتبليط والتوريق وتركيباجلف�صني والأملنيوم واحلديد واخل�شب والديكور وما �شابه ذلك � -أعمال احلدادة والتنجيد  -التمري�ض  -جميع �أنواع
الأعمال يف ال�صيدليات وم�ستودعات الأدوية واملختربات الطبية  -التدري�س يف املراحل الإبتدائية واملتو�سطة والثانوية
با�ستثناء تدري�س اللغات الأجنبية عند ال�ضرورة  -الأعمال الهند�سية مبختلف الإخت�صا�صات  -اعمال الكيل وامل�ساحة
 -وب�صورة عامة جميع الأعمال واملهن التي يتوفر لبنانيون لإ�شغالها.
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ب� -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  -الكوي وال�صباغة  -ت�صليح ال�سيارات
(حداد ،دهان ،ميكانيك ،تركيب زجاج ،فر�ش وكهرباء �سيارات)  -املهن احلرة (هند�سية ،طب� ،صيدلية ،حماماة) �إال
�إذا ح�صل الأجنبي على �إذن مبزاولة املهنة �أو عمل يثبت �أنه ي�شكل مزاحمة �أو �ضرر لأ�صحاب العمل اللبنانيني.
من الناحية العملية ،مل ي� ِأت قرار وزارة العمل رقم  1/94ل�سنة  2008ب�أية نتائج ملمو�سة ،لأنه ال يكفي ال�سماح لالجئ
الفل�سطيني بالعمل يف مهن و�أعمال دون �أن ي�ستطيع الإ�ستفادة من منافع عقد العمل� ،أي ال�ضمانات التي ترعى وترافق
عقد العمل كال�ضمان ال�صحي و�ضمان تعوي�ض نهاية اخلدمة وما �إىل ذلك .فرغم ال�سماح لالجئ الفل�سطيني بتويل
الأعمال واملهن املح�صورة باللينانيني� ،إىل �أنه مل يتم تذليل العقبة املتمثلة مببد�أ املعاملة باملثل يف ما خ�ص الإ�ستفادة
من تقدميات ال�صندوق الوطني الإجتماعي.

جلنة عمل الالجئني الفلسطينيني في لبنان CEP -

 -7ما هو و�ضع الالجئ الفل�سطيني بالن�سبة ملمار�سة املهن احلرة املنظمة بقانون العمل؟
�أ -املهن التي ميكن لالجئ الفل�سطيني ممار�ستها يف لبنان
مقاول  -م�ستثمر  -طبيب �أو طبيب ا�سنان يتابع التخ�ص�ص  -حت�ضري وتركيب الأطراف اال�صطناعية والأجهزة
التقوميية �إذا كانت ممار�سة املهنة حا�صلة �ضمن م�ؤ�س�سة ال تبغي الربح �أو �ضمن م�ؤ�س�سة تعليمية جامعية �أو مهنية -
القابلة القانونية  -م�صور متجول
ب -املهن التي ال ميكن لالجئ الفل�سطيني ممار�ستها ب�سبب ح�صرها باللبنانيني
بالن�سبة للمهن ب�أجر املنظمة بقوانني خا�صة
عامل �صحي  -ممر�ض م�ساعد  -ممر�ض جماز
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ث -بالن�سبة للمهن احلرة
تنظيم مهنة �أدالء الآثار وادالء ال�س ّياح يف لبنان  -تنظيم مهنة العمالء العقاريني  -تنظيم مهنة ال�صرافة  -تنظيم
مهنة املحاماة  -تنظيم مهنة تعقيب املعامالت لدى م�صلحة ت�سجيل ال�سيارات والآليات  -تنظيم مهنة تعليم �سوق
م�ساح �أو مد ّرب �أ�شغال
ال�سيارات و�سائر املركبات الآلية  -فني خمربي م�ساعد ّ -
الرجاء قلب ال�صفحة ملتابعة جواب رقم 7
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ج -املهن التي ال ميكن لالجئ الفل�سطيني ممار�ستها ب�سبب مبد�أ املعاملة باملثل
تختلف الأحكام املتعلقة باملهن احلرة بني مهنة و�أخرى ،بح�سب قانون كل واحدة منها .بالن�سبة لالجئ الفل�سطيني،
هنالك عائق كبري �أمام عمله يف غالبية املهن احلرة ،ب�سبب مبد�أ املعاملة باملثل:
تنظيم املختربات الطبية  -فني خمربي جماز  -حت�ضري وتركيب الأطراف اال�صطناعية والأجهزة التقوميية  -طبيب
�أو طبيب �أ�سنان  -مراقب �صحي جماز  -اخت�صا�صي علوم خمتربات اال�سنان  -خبري حما�سبة جماز  -ممر�ض جماز
 -طبيب بيطري  -طوبوغراف  -معالج فيزيائي  -مهند�س  -فني خمربي  -مراقب �صحي

جلنة عمل الالجئني الفلسطينيني في لبنان CEP -

 -8ملاذا يفر�ض قانون ال�ضمان الإجتماعي �إ�رشاك الأجنبي العامل يف لبنان مبوجب �إجازة
عمل وامل�ساهمة فيه ،ويف املقابل ال ت�سمح له الإ�ستفادة من منافعه؟
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مبوجب القانون ،م�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي هي م�ؤ�س�سة وطنية م�ستقلة ذات طابع اجتماعي ،خم�ص�صة لت�أمني
ال�ضمانات لل�شعب اللبناين فقط دون الأجانب.
يخ�ضع الأُجراء الأجانب العاملون على الأرا�ضي اللبنانية جلميع املوجبات املن�صو�ص عليها يف قانون ال�ضمان االجتماعي
وال ي�ستفيدون من تقدمياته �إال �إذا كانوا حائزين على �إجازة عمل وفق القوانني والأنظمة املرعية و�أن تكون الدولة
التي ينتمون �إليها تقر للبنانيني مبد�أ امل�ساواة يف املعاملة مع رعاياها فيما يتعلق بال�ضمان االجتماعي .وحتدد الدول
التي تعامل لبنان باملثل فيما يتعلق بال�ضمان الإجتماعي وفروعه بع�ضها �أو جميعها و�شروط �إ�ستفادة رعاياها ،مبوجب
قرارات ي�صدرها جمل�س �إدارة ال�صندوق بعد ا�ست�شارة وزارة اخلارجية واملغرتبني (مبد�أ املعاملة باملثل).
�أما بالن�سبة لفرع نهاية اخلدمة فال يلزم رب العمل والأجري مبوجبات ال�صندوق �إال يف حال ثبوت احلق للأجري
باال�ستفادة منه� ،أي على قاعدة املعاملة باملثل .والقانون يفر�ض على الأجانب وعلى اللبنانيني اخل�ضوع لأحكامه لأن
الت�سجيل يف ال�ضمان الإجتماعي هو �إلزامي ،وتت�ألف موارد ال�صندوق ب�شكل �أ�سا�سي من �إ�شرتاكات الأع�ضاء امل�سجلني.
وبالن�سبة للأجانب ،ال ميكن ال�سماح ب�إعفاء الأجانب من موجبات ال�صندوق� ،أي الت�سجيل والإ�شرتاك ،لأن الأمر �سوف
ي�ؤدي يف هذه احلالة ب�أرباب العمل �إىل تف�ضيل الأجانب على اللبنانيني .ومل تتناول �أحكام ال�ضمان االجتماعي �أية �إ�شارة
�إىل الالجئني (ب�شكل عام) فل�سطينيني �أو الجئني �سيا�سيني �أو غريهم.

