دراسة ضخوؼ العساؿ المبشانضضغ في مؤسدات العسل

الجكتػر سعضج عضدى

السخصج المبشاني لحقػؽ العساؿ والسػضفضغ | مشطسة دياكػنضا الدػيج

أوال :خلفية:
بتكمضف مغ السخصج المبشاني لحقػؽ العساؿ والسػضفضغ ،وبجعع مغ مشطسة دياكػنضا – الدػيج ،بيجؼ
دعع الحقػؽ االقترادية واالجتساعضة ،وتحدضغ مدتػى عضر العساؿ المبشانضضغ ،ومػاجية التحجيات والكػابح
خرػصا أف العساؿ ىع شخيحة واسعة مغ السجتسع المبشاني ويقع عمى كاىميع تأمضغ أعباء
التي تعتخضيع،
ً
كثضخة ،تبجأ مغ الحفاظ عمى السؤسدات العائمضة واألسخية وصػال إلى الدكغ ،فالتعمضع ،والغحاء ،والسمبذ
والصبابة وتشتيي بستصمبات الحضاة كافة.
بشاء عمى ما تقجـ ،تأتي ىحه الجراسة الشػعضة ساعضة لسعخفة االنتياكات السسارسة مغ قبل أصحاب
لتتبعيا ،وصػال إلى
السؤسدات بحق العساؿ وتػثضقيا ،بيجؼ ّ
تجخل السخصج المبشاني لحقػؽ العساؿ والسػضفضغ ّ
الحج مغ آثارىا الدمبضة.
نذخىا عبخ تقاريخ صحفضة وأنذصة متشػعة ،و ّ

السحددة للتدخل وتذسل:
ثانيا :األهداف
ّ
سضسا
 .1تحدضغ فخص الحرػؿ عمى سبل العضر السدتجاـ التي تدتفضج مشيا األسخ واألفخاد الزعفاء،ال ّ
مشيع الذباب والشداء.
الحج األدنى مغ الحساية القانػنضة وضخوؼ عسل الئقة.
 .2تحدضغ البضئة التسكضشضة لمعساؿ بسا يزسغ ليع ّ

 .3الزغط عمى الػ ازرات السعشضة و \ أو التعاوف معيا لزبط سػؽ العسل واالنتياكات الحاصمة فضيا.
أمانا واستجامة لمعساؿ.
 .4الدعي لزبط سػؽ العسل وجعميا أكثخ ً

 .5زيادة وعي العساؿ بالبضئة القانػنضة التذغضمضة حفاضا عمى حقػقيع ومكتدباتيع.
 .6فيع أوضح لبضئة العسل التي يعسل فضيا العساؿ.
ثالثا :مشهجية الدراسة:
تع في ىحه الجراسة مخاجعة االستذارات والذكاوى الػاردة إلى السخصج المبشاني لحقػؽ العساؿ
ّ
والسػضفضغ ،والتقاريخ الرادرة عغ و ازرة العسل المبشانضة الستعّمقة بالذكاوى ،ومغ بعجىا الشدوؿ إلى
السضجاف إلجخاء مقابالت معسقة ومخّكدة مع مجسػعات مغ العساؿ\ ت ،بمغ عجدىع\ ف  45عامل \ ة،
يسثمػف القصاعات الدراعضة والرشاعضة والتجارية والخجماتضة ومشطسات السجتسع السجني ،مػزعضغ عمى

السحافطات المبشانضة كافة ،وىي الجشػب والشبصضة ،بضخوت وجبل لبشاف ،البقاع الغخبي واألوسط وراشضا،
ابعمبظ  -اليخمل وشساؿ لبشاف .ومغ الستػقع ،اف تؤدي الج ارسة إلى تحجيج أبعاد العسل بجسضع

مكػناتو ،األفقضة والجاخمضة وإلى تحجيج أبخز االنتياكات الحاصمة ،وشخيقة حرػليا ،ما يػّلج لجى
تقجـ.
لكل ما ّ
السخصج خصة عالجضة ّ
وتع تقدضع الستغضخات في الجراسة عمى الذكل التالي:
ّ
 -1انتياكات حقػؽ الشداء في أمكشة العسل.
 -2ساعات العسل الضػمضة واألسبػعضة وساعات العسل اإلضافضة.
 -3تدجضل العساؿ واألجخاء في الزساف االجتساعي.
 -4الشطاـ الجاخمي لمسؤسدات.
 -5حخية العسل الشقابي.
 -6الخاحة األسبػعضة واإلجازات الدشػية والسخضضة.
 -7الحج الجنى لألجػر وبجؿ الشقل.
 -8الرخؼ مغ الخجمة.
 -9حػادث العسل والرحة والدالمة السيشضة.
 -11عقػد العسل وشخيقة االستخجاـ.
 -11الديادات الجورية والسكافآت والحدػمات.
رابعا :اإلنجازات
مفرل عغ الحاالت السحكػرة مع دعسيا
سػؼ يتع تحمضل البضانات الشػعضة
السجسعة في تقخيخ ّ
ّ
بالتػصضات ورفعيا إلى السخصج المبشاني لحقػؽ العساؿ والسػضفضغ لضبشي عمى الذيء مقتزاه.

خامدا :مراجعة االستذارات والذكاوى الواردة إلى السرصد اللبشاني لحقوق العسال
والسوظفين:1
تبضغ مغ مخاجعة تقخيخ االستذارات الرادر عغ السخصج المبشاني لحقػؽ العساؿ والسػضفضغ في لبشاف،
أف الشدبة العالضة مغ السخاجعضغ ىي مغ العساؿ ،إذ بمغت ندبتيع حػالي  ،% 94تالىع أرباب العسل الحيغ
ّ
حل في أدنى سمّع االستذارات السحامػف ومجراء السػارد البذخية حػالي 2
بمغت ندبتيع حػالي  ،% 4بضشسا ّ
( %الججوؿ رقع .)1
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وترجرالعاممػف في السؤسدات التجارية الشدبة األعمى مغ االستذارات الستعّمقة باالنتياكات
ىحا
ّ

الحاصمة بحقػؽ فبمغت ندبتيع حػالي  ،% 81تالىع العاممػف في مشطسات السجتسع السجني بشدبة ،% 14
فالعاممػف في السؤسدات اإلعالمضة بشدبة بمغت حػالي  ،% 6بضشسا جاءت االستذارات الستعمقة بانتياكات
حقػؽ العاممضغ في السؤسدات الرشاعضة بشدبة ( % 1الججوؿ رقع .)2

1

انًرصد انهبُاَي نحقىق انؼًال وانًىظفيٍ ،تقرير انشكاوي،
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واماّ لجية نػعضة االنتياكات التي سجميا السخصج خالؿ سشة  2117فترجرىا الرخؼ مغ الخجمة
بشدبة  ،% 41تالىا الزساف االجتساعي بشدبة  ، % 15بضشسا تداوت ندب كل مغ انتياكات ساعات
احتل الرخؼ مغ الخجمة
العسل وعجـ دفع غالء السعضذة وتخفضس األجػر بشدبة  % 4تقخيبا لكل مشيع ،و ّ
أثشاء فتخة حسل العاممة ندبة  % 3تقخيبا ،وتداوى اإلنحار بالرخؼ مغ الخجمة دوف تصبضق شخوشو القانػنضة
مع تغضضخ مكاف عسل األجخاء \ت واالمتشاع عغ دفع مشح التعمضع بشدبة  % 2لكل مشيع ،في حضغ احتمت
القزايا السختمفة وىي غضخ تمظ التي تقجـ ذكخىا بشدبة ( % 21الججوؿ رقع .)3
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سادسا :مراجعة تقارير وزارة العسل الرادرة

2

أ – التحقيقات والذكاوى التي تلقتها الوزارة وقامت بالتحقيق فيها:
بمغت التحقضقات والذكاوى التي تمقتيا الػ ازرة خالؿ سشػات  2116\2115\2114وقامت بالتحقضق فضيا في
جسضع دوائخ العسل السشتذخة في جسضع السحافطات المبشانضة ما مجسػعو  11245شكػى ،تػزعت ما بضغ
شكاوى عسالضة ،ونداعات عسل جساعضة ،وتحقضق في دعاوى عسل ،وتحقضق في شكاوى عمى مكاتب استقجاـ
وزعشاىا بالتداوي
عامالت في الخجمة السشدلضة ،وبسعجؿ وسصي عغ الدشة الػاحجة بمغ  3415شكػى .وإذا ّ

عمى  6محافطات (حدب تقدضع تقاريخ الػ ازرة) لبمغ السعجؿ الػسصي لكل محافطة  1138شكػى في الدشة
الػاحجة .أي بسعجؿ  5شكاوى في الضػـ لمسحافطة الػاحجة ودوائخىا مغ دوائخ الػ ازرة العاممة إذا ما احتدبشا
عجد أياـ العسل الفعمضة في الدشة الػاحجة ىػ  251يػـ عسل فعمي لمسػضف الػاحج(رسع تػضضحي رقع .)4
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سُىاث(جًيغ انًحافظاث)
6000

10245

5000

األػداد

4000
3000
2000

4020

3269

2974

3415

1000
0

2014

2015

2016

انًجًىع
انؼاو

انًؼدل
انىسطي

انسُىاث
رسى تىضيحي  4انًصدر :انتقارير انسُىيت نىزارة انؼًم انهبُاَيت

ب -التحقيقات والذكاوى في كل لبشان التي تلقتها وزارة العسل خالل سشة :4102

2

انًصدر :وزارة انؼًم انهبُاَيت ،تقارير انتفتيش ػٍ انسُىاث 4102\4102\4102
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اإلجًاني

بمغ عجد الذكاوى التي تمقتيا و ازرة العسل المبشانضة خالؿ العاـ  2114ما مجسػعو  4121شكػى،
وترجرت محافطة جبل لبشاف العجد األعمى مغ الذكاوى ( 2344شكػى) ،وىحا شبضعي ،باعتبار أف تخكضد
ّ
مؤسدات العسل األساسي ىػ في ىحه السحافطة لقخبيا وتالصقيا مع العاصسة بضخوت ،ومع السسخات البحخية
ّ
الجػية إلى العالع الخارجي .بضشسا جاءت محافطة بعمبظ – اليخمل في ادنى سّمع الذكاوى ( 22شكػى)،
و ّ
ّ

وىحا شبضعي أيزا ،نتضجة افتقار ىحه السحافطة لمتشسضة ولقّمة السؤسدات السػجػدة فضيا ،ولبعجىا الجغخافي عغ
ّ
ّ
العاصسة والسسخات البحخية المؤدٌت إلى الخارج .بضشسا حّمت محافطة الشبصضة ثانضا مغ حضث عجد الذكاوى
ومؤشخ عمى انتذار ججيج لقصاعات العسل ونذاشيا فضيا ،وجاءت بعجىا
( 735شكػى) وىحا ممفت لمشطخ،
ّ
محافطة البقاع ]األوسط والغخبي وراشضا[ مغ حضث كاف عجد الذكاوى فضيا  (513شكاوى) ،وأخض اخ محافطة

الجشػب بعجد شكاوى بمغ  97شكػى (الخسع رقع .)5
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ج -التحقيقات والذكاوى في كل لبشان التي تلقتها وزارة العسل خالل سشة :4105
وترجرت
بمغ عجد الذكاوى التي تمقتيا دوائخ و ازرة العسل لدشة  2115ما مجسػعو  3251شكػى،
ّ

أيزا محافطة جبل لبشاف العجد العمى مشيا ،إذ بمغ العجد  1552شكػى ،بضشسا حّمت أيزا محافطة بعمبظ

اليخمل في سّمع الذكاوى إذ بمغ عجد الذكاوى فضيا  32شكػى .وحّمت محافطة الشبصضة ثانضا بعجد مغ الذكاوى
بمغ  644شكػى ،بضشسا جاءت محافطة البقاع ثالثا بعجد بمغ  521شكػى ،وحّمت محافطة الجشػب خامدا
بعجد شكاوى بمغ  335شكػى ،ومحافطة الذساؿ ما قبل األخضخة بعجد مغ الذكاوى بمغ  168شكػى .ويالحع

أف يػجج تخاجع في عجد الذكاوى بضغ سشتي  2114و 2115لسرمحة األولى ،إذ تخاجع عجد الذكاوى
ّ
السقجمة سشة  2115بعجد بمغ  769شكػى.
أف االنخفاظ في عجد الذكاوى شاؿ محافطات جبل لبشاف وبعمبظ – اليخمل والبقاع ،بضشسا ارتفع عجد
ويالحع ّ
الذكاوى في محافطات الشبصضة والجشػب والذساؿ (الخسع رقع .)6
انشكاوي انىاردة نىزارة انؼًم خالل سُت 2015
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رسم توضٍحً  6المصذر :التقارٌر المنشورة على موقع وزارة العمل اللبنانٍت

د -التحقيقات والذكاوى في كل لبشان التي تلقتها وزارة العسل خالل سشة :4102
تمقت الػ ازرة خالؿ سشة  2116ما مجسػعو  2983شكػى ،بتخاجع في عجد الذكاوى مقجاره 1137
مترجرة السحافطات بعجد
شكػى عغ سشة  2114و 268شكػى عغ سشة  .2115وبقضت محافطة جبل لبشاف
ّ
الذكاوى إذ بمغت  1113شكػى بتخاجع في عجدىا مقجاره  439شكػى عغ الدشة الدابقة ،بضشسا زادت
محافطة بعمبظ – اليخمل شكػى واحجة عغ الدشة الدابقة إذ بمغت الذكاوى  33شكػى ،ولكشيا بقضت في
أسفل سّمع الذكاوى التي تمقتيا الػ ازرة عبخ دوائخىا في السحافطات ،في حضغ جاءت محافطة الشبصضة ثانضا مغ
حضث عجد الذكاوى فبمغت  687وبديادة عغ الدشة الدابقة قجرىا  43شكػى ،تمتيا محافطة الجشػب 557
شكػى ،بديادة عغ الدشة الدابقة قجرىا  222شكػى ،وحمّت محافطة البقاع بعجد شكاوى بمغ  384شكػى
بتخاجع عغ الدشة الدابقة بمغ  136شكػى ،في حضغ حمّت محافطة لبشاف الذسالي خامدا بعجد الذكاوى 319
بديادة في عجد الذكاوى بمغت  141شكػى (رسع تػضضحي رقع .)7
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ه -التحقيقات والذكاوى التي تلقتها وزارة العسل في محافعة الجشوب خالل الدشوات \ 4105 \ 4102
:4102
تقجـ بيا العساؿ إلى الػ ازرة .إذ بمغ
تمّقت محافطة الجشػب خالؿ  3سشػات ما مجسػعو  1211شكػى ّ
السقجمة سشة  2114ما مجسػعو  319شكػى 335 ،شكػى لدشة  ،2115و 557شكػى لدشة
عجد الذكاوى ّ

 .2116ويالحع أف أعجاد الذكاوى تراعجت بضغ الدشػات  2114و ،2116إذ زاد الفخؽ سشة  2115عغ

الدشة الدابق بعجد شكاوى بمغ  14شكػى ،في حضغ تراعجت وتضخة الذكاوى بذكل ممفت سشة 2116
السعجؿ الػسصي لمذكاوى  414خالؿ الفتخة
فبمغت الديادة  222شكػى عغ سشة  ،2115ىحا ،وقج بمغ
ّ

السستجة بضغ ( 2116 -2114رسع تػضضحي رقع .)8
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و -التحقيقات والذكاوى التي تلقتها وزارة العسل في محافعة لبشان الذسالي خالل الدشوات \ 4102
:4102 \ 4105
وبسعجؿ
تمّقت دوائخ و ازرة العسل في لبشاف الذسالي ما مجسػعو  574شكػى خالؿ الدشػات الثالث،
ّ

وترجرت سشة  2116الشدبة العالضة مغ عجد الذكاوى ،بضشسا
وسصي بمغ  191شكػى في الدشة الػاحجة،
ّ
ّ
حّمت سشة  2114في السختبة الثالثة والخضخة بعجد الذكاوى التي بمغت  97شكػى ،في حضغ حّمت سشة 2115
صخد في
في السختبة الثانضة مغ حضث عجد الذكاوى التي بمغت فضيا  168شكػى ،ىحا ،ويالحع االرتفاع الس ّ
أف ندبة االنتياكات قج زادت في ىحه السحافطة،
اعجاد الذكاوى بضغ سشػات  2114و ،2116وىحا معشاه ّ
الخغع مغ عجـ ذكخ الػ ازرة لشػع ىحه الذكاوى
يؤشخ بجوره إلى نػعضة االنتياكات (رسع
التفرضمي ،الحي ّ
عمى ّ
ّ
تػضضحي رقع .)9
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ز -التحقيقات والذكاوى التي تلقتها وزارة العسل في محافعة لبشان الذسالي خالل الدشوات \ 4102
:4102 \ 4105
تمّقت محافطة دوائخ و ازرة العسل في محافطة الشبصضة  2157شكػى عسالضة خالؿ الدشػات الثالث،

وبسع ّجؿ وسصي بمغ  586شكػى لكل سشة ،في حضغ بمغ عجد الذكاوى سشة  2114ما مجسػعو  735شكػى،
ّ
و 644شكػى في سشة  ،2115و 687شكػى في سشة  ،2116إال ّأنو حرل تخاجع في عجد الذكاوى قضاسا

أف االنخفاض عاد لالرتفاع قمضال مع
عمى سشة  ،2114فتخاجع عجد الذكاوى  91شكػى سشة ّ ،2115إال ّ
سشة  2116الحي بمغ  57شكػى وبديادة بمغت  34شكػى عغ الدشة الدابقة (رسع تػضضحي رقع .)11
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ح -التحقيقات والذكاوى التي تلقتها وزارة العسل في محافعة البقاع خالل الدشوات \ 4105 \ 4102
:4102
بمغ عجد الذكاوى التي تمقتيا دوائخ و ازرة العسل في محافطة البقاع  1417شكاوى خالؿ  3سشػات،
السعجؿ الػسصي في الدشة الػاحجة  469شكػى .وجاءت سشة  2115في الرجارة بػ  521شكػى،
بضشسا بمغ
ّ
أف عجد الذكاوى
بضشسا حّمت ثانضا سشة  2114بػ  ،513وجاءت سشة  2116في
ّ
السؤخخة بػ  .384ويالحع ّ

سشة  2115قج زاد  17شكػى عشو في  2114و  146شكػى عغ سشة  .2116في حضغ تخاجعت الذكاوى
سشة  2116عغ مثضالتيا مغ الدشػات السحكػرة آنفا (رسع تػضضحي رقع .)11
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ط -التحقيقات والذكاوى التي تلقتها وزارة العسل في محافعة البقاع خالل الدشوات \ 4105 \ 4102
:4102
تمّقت دوائخ و ازرة العسل في محافطة جبل لبشاف ما مجسػعو  4919شكاوى خالؿ ثالث سشػات،

وترجرت سشة  2114أعمى ندبة مغ الذكاوى فبمغت
كسعجؿ وسصي في كل سشة.
 1636شكػى سشػية
ّ
ّ
ّ
 2344شكػى ،بضشسا جاءت سشة  2116في ادنى عجد الذكاوى ،فبمغت  1113شكػى ،بضشسا حّمت سشة
 2115في الػسط بعجد مغ الذكاوى بمغ  1552شكػى .ويالحع تخاجع في اعجاد الذكاوى بضغ الدشػات
الثالث ،لسرمحة سشة (رسع تػضضحي رقع .)12
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ي -التحقيقات والذكاوى التي تلقتها وزارة العسل في محافعة بعلبغ الهرمل خالل الدشوات \ 4102
:4102 \ 4105
بمغ عجد الذكاوى التي تمقتيا دوائخ العسل في محافطة بعمبظ اليخمل خالؿ الدشػات الثالث 87
وبسعجؿ وسصي لمذكاوى في كل سشة
شكػى ،وىي مغ أدنى أعجاد الذكاوى عمى صعضج السحافطات المبشانضة،
ّ
ّ
بمغ  29شكػى .واحتمت سشة  2116السختبة الػلى في أعجاد الذكاوى  33شكػى ،تمتيا في السختبة الثانضة
سشة  2115بػ  32شكػى ،بفارؽ شكػى واحجة لسرمحة الدشة األولى ،وحمت سشة  2114في السختبة األخضخة
عجديا بػ  22شكػى ،بفارؽ  11شكػى عغ  ،2116و 11شكاوى عغ ( 2115رسع تػضضحي رقع .)13
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سابعا :نتائج مجسوعات التركيز ال نتهااات السؤسدات لسعايير العسل في لبشان
أ -انتهااات قانوني العسل والزسان االجتساعي في محافعتي بيروت وجبل لبشان
 -0انتهااات حقوق الشداء في أمكشة العسل:
أف أرباب العسل ال يشطخوف لعسل السخأة عمى ّانيا
تبضغ مغ خالؿ مجسػعة التخكضد في جبل لبشافّ ،
اقترادي ناشط بحاتوّ ،إنسا ىي عشرخ تابع لمخجل ،فإف كانت عدباء فيي مداعجة ألىميا ولحكػر
كمئغ
ّ

شخدي بضغ السيشة
تدوجت فيي مداعجة لدوجيا ،وىحا يؤثّخ بجوره عمى أجخىا .وىشاؾ تشاسب
ّ
العائمة ،وإف ّ
الحج الجنى
واألجخ ،فكمسا ارتفع شاف السيشة مغ الشاحضة السجتسعضة ،ارتفع معو أجخ السخأة وتخصى عتبة ّ

لألجػر السعسػؿ بو حالضا ( 675ألف لضخة لبشانضة) ،وكمسا انخفس التقجيخ السحكػر آنفا ،كمسا تخاجع األجخ،
أف ميشا كالخضاشة والصباعة والعسل في السحالت
لضشخفس عغ ّ
ويتبضغ مغ ىحا ّ
الحج األدنى لألجػرّ ،
معجالت
التجارية والعسل في السعامل عمى أنػاعيا وعضادات األشباء وما شاكل ىحه السيغ ،تشخفس فضيا ّ

الحج األدنى ،بضشسا عسل الشداء في السرارؼ واإلعالـ واإلعالف والدكختاريا في الذخكات
األجػر عغ ّ
الحج األدنى لألجػر.
معجالت األجػر عغ ّ
الكبخى ومشطسات السجتسع السجني وما يذابو ىحه السيغ تختفع فضو ّ
أقل مغ الخجاؿ ،والعتقادىع (أرباب
ىحا ،و ّ
السفزل ألرباب العسل ىػ استخجاـ الشداء لقبػليغ باجػر ّ
بأف ال مدؤولضة عائمضة أو أسخّية تقع عمضيغّ ،إنسا ىي واقعة في األساس عمى الخجاؿ .كسا تخزع
العسل) ّ
رب العسل ،فال معايضخ واضحة لمتخقضة لجى السؤسدات وال لػائح وصف مكتػبة إال
التخقضة في العسل لسداجضة ّ
تذغل الشداء في ضخوؼ عسل
فضسا نجر مغ السؤسدات .و ال احتخاـ لمقانػف بخرػص عسل الشداء ،إذ ّ
مزخة برحتيا ،في أمكشة تشتذخ فضيا الخشػبة والخوائح كسا في معامل الخضاشة وتشاثخ رذاذ ورؽ التقصضع
ّ

وروائح الحبخ كسا في السصابع ،او انتذار روائح الجىاف والبػيا كسا في معامل الجىاف ،وفي تحسضل الذاحشات
بالبزاعة او تشديميا كسا في السصابع ومعامل البدكػيت والحمػيات وغضخىا.

محخمة عمى
في حضغ ّ
تصبق إجازة األمػمة كاممة عمى السػضفات األجضخات في الػضائف العمضا ،فيي ّ
تصبق فعمضا كسا
العامالت في الػضائف الجنضا ،كعامالت التشطضف وإعجاد القيػة والذاي وما يذبييا ،وىي ال ّ

جاء في القانػف ( 71يػما) في الكثضخ مغ السؤسدات والسعامل والسرانع والسحاؿ التجارية ،وإذا شبقت
اف أجخ الداعات اإلضافضة (أي بعج  8ساعات عسل فعمي) ال
فجدئضا وتكاد ال تالمذ الذيمخ الػاحج .كسا ّ
كمضا عمى العامالتغ ال بل يعتبخىا أرباب العسل جدءا مغ العسل.
يصبق ّ
ّ
 -4ساعات العسل اليومية واألسبوعية وساعات العسل اإلضافية:
تتخصى ساعات العسل الضػمضة او األسبػعضة في السؤسدات عمى اختالفيا بسا فضيا مؤسدات السجتسع
السقخة في
السجني الثساني ساعات يػمضا ،وتتخصى بحلظ ساعات العسل األسبػعضة الثساني واألربعضغ ساعة ّ
القانػف ،وال يعتخؼ غالبضة أرباب العسل أو مجراء السؤسدات بيحه الداعات ،وال يجفعػف بجال عشيا ،ال بل
يتع إبالغ و ازرة العسل بيا وال بالطخوؼ التي
يعتبخونيا جدءا مغ العسل السػكل بو لمعساؿ أو األجخاء ،وال ّ
استجعت إلضيا.
 -3تدجيل العسال واألجراء في الزسان االجتساعي:
ال تمتدـ غالبضة السؤسدات بتدجضل اجخائيا ومدتخجمضيا في الزساف االجتساعي ،وىي إف التدمت،
الحج الجنى لألجػر(أي  675ألف
يتع بشاء عمى أجػر ىي غضخ األجػر الفعمضة ،وغالبضتيا تساثل ّ
فتدجضميع ّ
ويتع ىحا بالتشدضق مع مكاتب السحاسبة التي تتػلى تختضب الشطاـ السحاسبي
لضخة لبشانضة) أو اكثخ مشو بقمضلّ ،
لمسؤسدات بصخيقة يحرل فضيا التفاؼ عمى القػانضغ ،والتي تتػلى بجورىا الػساشة ما بضغ السؤسدات
والزساف االجتساعي وكحلظ الزخيبة عمى األجػر ومعيا السجاخضل واألرباح وغضخىا.
 -2الشعام الداخلي للسؤسدات:
ال تمتدـ السؤسدات بػضع نطاـ داخمي لمسؤسدة ،وىي إف التدمت بػضعو فيي ال تعّمقو في مكاف
ضاىخ لمعساؿ واألجخاء ،وقمضمة ججا السؤسدات السمتدمة بػضعو وتعمضقو وىي في غالبضتيا العطسى مؤسدات
كبضخة يتعجى عساليا واجخاؤىا الخسدضغ عامال.
 -5حرية العسل الشقابي:
ججا مغ يعمسػف بػجػد
ال يعمع العساؿ واألجخاء شضئا ُيحكخ عغ الشقابات سػى في اإلعالـ ،فقّمة فمضمة ً
نقابات لمسيغ التي يعسمػف بيا ،وإف عمع بعس العساؿ بيا ،وىع قّمة قمضمة ،ف ّإنيع يخافػف مغ االنتداب إلضيا

أف أرباب العسل ال مرمحة ليع بػجػد نقابضضغ بضغ
مخافة شخدىع مغ السؤسدة التي يعسمػف فضيا ،باعتبار ّ

لمعساؿ والجخاء في
حق
العساؿ واألجخاء العاممضغ لجييع ،ويسشعػف عشيع االنتداب إلضيا مع ّأنو ّ
قانػني ّ
صفػؼ ّ
ّ
تزضق عمضيع
القصاع الخاص .وإذا صػدؼ وجػد نقابضضغ بضغ صفػؼ العساؿ او حتى مشتدبضغ لمشقابات ّ
فإنيا ّ
(العساؿ واألجخاء) ال يمجأ لمشقابة أو
وتسشع عشيع التخقضة والديادات الجورية جخاء األقجمضة في العسل ،وبعزيع
ّ
يدأؿ عغ وجػدىا إال ُبعضج صخفو مغ عسمو ،والغاية مغ تقتضذو عشيا ىػ محاولة تحرضل حقػقو السدتحقة

عمى السؤسدة ،عمسا أنو ال يعمع عشيا إال ما َن َجر.

 -2اإلجازات األسبوعية والدشوية واإلجازات السرضية:
ال تمتدـ غالبضة السؤسدات باإلجازات الدشػية ،بضشسا تمتدـ باإلجازات األسبػعضة والعضجيغ الخسسضضغ،
العساؿ وعضج االستقالؿ وبعس األعضاد الجيشضة كعضجي الفصخ واألضحى لجى الصػائف اإلسالمضة وعضج
عضج ّ
الفرح وبعس األعضاد لجى الصػائف اإلسالمضة.
تصبق غالبضة السؤسدات اإلجازات السخضضة عمى عساليا ومدتخجمضيا ،وال تتخؼ بالتقاريخ الصبضة،
ىحا ،وال ّ
تغضبا عغ العسل.
وتحدع أجػر أياـ التعصضل بدبب السخض مغ أجػر العساؿ معتبخة إياىا ّ
 -7الحد األدنى لألجور وبدل الشقل:
بالحج األدنى لألجػر السعسػؿ بو قانػنا ،فيي تجفع لمعاممضغ لجييا اجػ ار ال تتجاوز
غالبضة السؤسدات ال تمتدـ
ّ

في معجالتيا الػسصضة أكثخ مغ  511ألف لضخة لبشانضة وتزضف إلضيا بعس السؤسدات مبمغا مقصػعا عبارة
عغ بجؿ نقل ال يتجاوز في احدغ األحػاؿ مئة ألف لضخة لبشانضة .كسا انيا ال تجفع بجؿ مشح مجرسضة وال
يحجد ىحا البجؿ.
تعتخؼ بيا أصال عمى الخغع مغ مغ وجػد مخسػـ سشػي ّ
الررف من الخدمة:
ّ -8

رب العسل ،وىػ ال يمتدـ بالقانػف لجية اإلنحار ات ومفاعضميا،
يخزع الرخؼ مغ الخجمة لسداجضة ّ
فضتع تبمضغ العامل برخفو فجاة دوف سابق إنحار ،وألف غالبضة العساؿ واألجخاء ال يعمسػف بحقػقيع القانػنضة،
ّ
فيع يخضخػف لألمخ الػاقع ،وال يصالبػف بأية حقػؽ متػجبة ليع بحمة صاحب العسل نتضجة الرخؼ التعدفي،
يتقجـ بذكػى أماـ مجالذ العسل التحكضسضة لمسصالبة بحقػقيع،
وقمة مغ العساؿ مغ يذتكي لػ ازرة العسل او ّ
عمسا اف بعزيع (العساؿ والجخاء) لجييع عمع بػجػد دائخة في و ازرة العسل تدتقبل الذكاوى وكحلظ وجػد
مجالذ عسل تحكضسضة ،ولكشيع ال يتقجمػف ليا ،ويعػد الدبب في ذلظ ما ىػ شائع لجى غالبضة المبشانضضغ عغ

الفداد السدتذخي في الجوائخ الحكػمضة ،فضعتبخوف سمفا ّانيع لغ يرمػا لشتضجة ،ومفتذي و ازرة العسل سػؼ
يختذػف مغ أرباب العسل ،كسا اف الجعاوى اماـ مجالذ العسل التحكضسضة ال ترل لشتضجة سخيعة تخجميع ّإنسا
تستج أحضانا الجعاوى لدشػات دوف صجور أحكاـ ،وىحا ما يجعميع غضخ آبيضغ بالتقجـ بذكاوى اماميا.

ومغ األسباب السانعة أيزا لتغاضي العساؿ واألجخاء عغ حقػقيع ىػ اعتقادىع بقجرة أرباب العسل عمى
تجضضخ القػانضغ لسرمحتيع نتضجة نفػذىع الػاسع ،أو بدبب تيجيجىع بػاسصة بمصجضة يدتخجميع صاحب العسل
لقسعيع ومشعيع مغ السصالبة بحقػقيع او التقجـ بأية شكػى (ىؤالء البمصجضة محسضػف سضاسضا أو عذائخيا أو
اإلثشضغ معا في أحضاف كثضخة).
 -9حوادث العسل والرحة والدالمة السهشية:
يػجج خخؽ كبضخ لجى السؤسدات في مشطػمة الرحة والدالمة السيشضة السجرجة في القانػف ،وىي ال
تخزع لمسخاقبة مغ قبل مفتذي و ازرة العسل ،فقط في السؤسدات التي تدعى لمحرػؿ عمى اؿ  ISOتصبق
ىحه السشطسة إنسا مغ الشاحضة الذكمضة .ولكشيا ال تصبق فعمضا عمى العساؿ واألجخاء.
كل البعج عغ التغصضة الفعمضة ،وعسمضا تتعاقج السؤسدات مع شخكات تامضغ لتغصضة
كسا ّ
اف حػادث العسل بعضجة ّ
الحػادث السحتسل وقػعيا في أمكشة العسل ،ولكغ عشج وقػع حادث عسل داخل السؤسدة ،او بسشاسبة العسل،
ثع ما تمبث إلى السساشمة
ّ
فإف شخكات التامضغ تمجا لالحتضاؿ عمى العساؿ وتغصي الحجود الجنضا مغ الحػادثّ ،
والتيخب مغ متابعة العالج ودفع الجػر السدتحقة لمعامل ،ويقػـ أرباب العسل بجورىع برخؼ العامل مغ
اف
العسل خرػصا إذا ما كاف العالج يتصمب وقتا شػيال ويحتاج العامل لمغضاب فتخة زمشضة شػيمة أيزا ،كسا ّ
تتيخب مغ دفع األجػر الضػمضة الػاقعة عمى عاتقيا نتضجة عقج التامضغ بضشيا وبضغ السؤسدة،
شخكات التامضغ ّ
ىسو ىػ الحرػؿ عمى
ولغضاب الجراية بالقانػف لجى العامل ّ
فإف حقػقو تُيزع وتُأكل وتزضع ويربح ّ
جل ّ
العالج فقط ،إذا ما استصاع إلى ذلظ سبضال.
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عقود العسل وطريقة االستخدام:

الغالبضة العطسى مغ عقػد العسل السعقػدة بضغ أرباب العسل والعساؿ واألجخاء في السؤسدات ىي
أف العامل ال يعخؼ ما لو وما عمضو في ىحه
اف ىحه العقػد ىي قانػنضة حدب القانػف ،إال ّ
عقػد شفيضة ،ومع ّ
العقػد ،أي ّانو ال يعمع مزسػف قانػف العسل المبشاني الحي تخزع عقػد العسل لسزسػف مػاده.

تتع في غالبتيا مغ خالؿ السعارؼ والرجاقات أو
كسا ّ
أف شخيقة استخجاـ العساؿ او األجخاء او اإلثشضغ معاّ ،
مغ خالؿ القػى الدضاسضة الشافحة في ىحه السشصقة أو تمظ ،وىي بالتالي ال تخزع لسعايضخ التػصضف الػضضفي
الػاضح.
-00

الزيادات الدورية والسكافآت والحدومات:

تتع حدب رغبة ومداج
ال معضار واضحا لجى الغالبضة العطسى مغ السؤسدات لمديادات الجورية ،فيي ّ
أرباب العسل ،ونتضجة رضاىع عغ ىحا العامل أو ذاؾ ،أو نتضجة تػصضة مغ نافح ىشا او مغ ىشاؾ.
وكسا ىػ حاصل بالشدبة لمديادات ،كحلظ ال معضار واضحا لمحدػمات ،فيي تخزع لسداجضة رب العسل،
يقتصعيا ساعة يذاء دوف رادع قانػني أو معضاري ،والسبالغ السقتصعة مغ األجػر نتضجة الحدػمات يزع في
حدابو السالي ،بضشسا ىي في القانػف يجب اف ترخؼ عمى مذاريع يدتفضج مشيا العساؿ والجخاء حدب
القانػف.

ب -انتهااات قانوني العسل والزسان االجتساعي في محافعة البقاع (األ وسط
والغربي وراشيا)
 -0انتهااات حقوق الشداء في أمكشة العسل:
يفزل أرباب العسل في البقاعضغ األوسط والغخبي وراشضا تذغضل األجخاء والسدتخجمضغ مغ الحكػر ،إذ
ّ
أف لمسخأة مذاغل أسخية كثضخة ،فيي زوجة محتسمة إف كانت عدباء ،وبالتالي ستشذغل الحقا بالحسل
يعتبخوف ّ

أف
والػالدة وبأسختيا ،وىي أـ واجباتيا تخبضة أوالدىا واالىتساـ ببضتيا وأسختيا إف كانت متدوجة ،ومؤدى ىحا ّ
ولكغ ىحا ال
السخأة مكانيا بضتيا وأسختيا ،فيي ستعط العسل في حاالت كثضخة نتضجة انذغاالتيا
ّ
الستقجـ ذكخىاّ .

يقف مانعا أماـ السؤسدات مغ استخجاـ نداء كأجخاء أو عامالت .وىشاؾ اعتبار آخخ لتفزضل تذغضل الخجل

أي نػع كاف .فيػ عامل واجضخ في ٍ
آف معا ،وىػ
أي عسل لمخجل مغ ّ
عمى السخاة وىػ أنيع باستصاعتيع إسشاد ّ
سائق يأخح األوالد لمسجرسة ،ويمبي حاجات مشدؿ رب العسل بسا يحتاجو مغ صضانة وخجمة وغضخىا ،في حضغ
أنو ال يدتصضع إسشاد ىحا الجور لمعاممة أو األجضخة.

تسضد بضغ الجشدضغ ،ال مغ ناحضة األجػر وال مغ ناحضة العسل
وبخغع ذلظّ ،
فإف السؤسدات الكبضخة نػعا ال ّ
تفزل الخجل عمى السخأة باستثشاء السؤسدات ذات الصابع
والتخقضة ،بضشسا السؤسدات الستػسصة والرغضخةّ ،

الخجماتي التجاري ،والسقرػد بيا السحاؿ والسخاكد التجارية ،إذ تعتبخ السخأة بالشدبة ألرباب العسل نقصة

تحسل أكثخ بكثضخ مغ الخجاؿ ،فيي ال
جحب لمدبائغ ولجييا ديبمػماسضة في التعامل مع الدبائغ ،ولجييا قجرة ّ
الجضج ،ولحلظ يتع التخكضد عمى جساليا قبضل التػضضف.
تتأفف مغ ىحا الدبػف أو ذاؾ ،وتدتسخ في التعامل ّ
أف السخاة عشرخ مداعج لمعائمة سػاء كانت عدباء او متدوجة ،لحلظ تتجنى
ىحا ،ويعتبخ أرباب العسل ّ
أجػرىا عغ الخجل وال تتخصى عتبة اؿ  511ألف لضخة لبشانضة في غالبضة السيغ ،ويقع صخفيا في غالب
فإف إجازة السػمة
تدوجت وأنجبت أو حتى أثشاء الحسل ،وإذا ما استسخت في العسل َ
وولجتّ ،
األوقات إذا ما ّ
تقع عمى عاتقيا ،وال تدتػفي الفتخة القانػنضة السعصاة ليا قانػنا ( 71يػما) ،وغالبا ما تباشخ عسميا بعج أقل
مغ ثالثة عمى أسابضع عمى والدتيا.
 -4ساعات العسل اليومية واألسبوعية وساعات العسل اإلضافية:
ال تمتدـ السؤسدات العاممة بغالبضتيا العطسى بداعات العسل الضػمضة ( 8ساعات) وال بفتخات الخاحة
القانػنضة أثشاء يػـ العسل الػاحج ،وىي تديج ساعات العسل بشاء عمى متصمبات عسميا ،فضسكغ لمعساؿ والجخاء
اف ال يمتدـ بجفع بجؿ الداعات
أف يذتغمػا  11ساعات يػمضا ،وذلظ حدب مقتزضات العسل السؤسدة ،كسا ّ
اإلضافضة في الغالب ،إذ يعتبخىا أرباب العسل جدءا مغ العسل ،كسا ّأنو ال يمتدـ بالقانػف لجية تبمضغ و ازرة

اف غالبضة السؤسدات ال تعمع بيحا
العسل بالداعات السحكػرة ،وال بالسػجبات التي دعت إلضيا ،عمسا ّ
السػضػع ،وو ازرة العسل لضذ لجييا ادنى عمع بسا ىػ حاصل ،أو أحضانل تعمع بسا تُقجـ عمضو السؤسدات ولكشيا
ال تيتع ،لشو ال يػجج مغ يتقجـ بذكػى تجاه ىحا السػضػعغ والعساؿ ال يصالبػف بحقػقيع ،إما ألنيع جاىمضغ
بيا ،أو خػفا مغ فقجاف عسميع ومرجر رزقيع.
 -3تدجيل العسال واألجراء في الزسان االجتساعي:
تع تدجضل
عجد قمضل ججا مغ السؤسدات تقػـ بتدجضل عساليا في الزساف االجتساعي ،وإذا ما ّ
العساؿ في الزساف ،فبأجػر غضخ أجػرىع الفعمضة ،وفي غالب األوقات يدجمػف بالحج الجنى لألجػر أو أعمى
بقمضل ،في حضغ ال تجفع التعػيزات العائمضة عغ الدوجة والػالد لمعساؿ والجخاء الستدوجضغ ،إنسا يدتػلي عمضيا

أصحاب العسل ويدجدوف مشيا ما يتػجب عمضيع لمزساف االجتساعي ،وبيحا تشخفس ندبة كمفة العساؿ

واألجخاء ويختفع ىامر األرباح .بضشسا العساؿ والجخاء ال يحخكػف ساكشا تجاه حقػقيع السدمػبة لخػفيع إذا ما
التعخض لمرخؼ مغ العسل .يحرل ىحا في ضل غضاب دائخة التفتضر في الزساف االجتساعي،
اعتخضػا مغ ّ
وفي ضل غضاب كامل لمشقابات العسالضة والتحاداتيا مع عمع الجيتضغ بسا تقػـ بو السؤسدات .وفي حاالت
معضشة يخاؼ العساؿ والجخاء مغ التقجـ بذكاوى أماـ و ازرة العسل او الزساف االجتساعي مخافة ردود األفعاؿ
ضل تشامي العائمضة والعذائخية مدتشجة عمى التشّفح الدضاسي وما قج يشتج عشيا مغ مذاكل قج ال
عمضيع في ّ
ّ
تتػقف عشج مػضػع العسل والسؤسدة ال بل تتتعجى إلى اكثخ مغ ذلظ بكثضخ ،إذ يغضب عشجىا مػضػع نداع
ويتحػؿ إلى شخري بضغ عائالت وعذائخ وقػى
سضاسضة يجفع ثسشو العامل ،لحلظ يفزل الدكػت
العسل
ّ
ّ
ّ
والتغاضي عغ حقػقو.
 -2الشعام الداخلي للسؤسدات:
بالخغع مغ نز قانػف العسل المبشاني الػاضح (السادة  )9عمى وجػب وجػد نطاـ داخمي (لمسؤسدات
لمعساؿ واألجخاء في
التي يديج عجد عساليا وأجخائيا عغ)25
ّ
مرجؽ مغ و ازرة العسل ،ومعّمق في مكاف واضح ّ
السؤسدة ،ال تمتدـ السؤسدات السعشضة بتاتا بيحا السػضػع وإذا وجج ففي السؤسدات الكبضخة وىػ غضخ معمق
بسكاف واضح لمعساؿ ،وتدتخجمو السؤسدات التي تدعى لمحرػؿ عمى شيادة اؿ  ،ISOوىحه عجدىا محجود
ججا ولكشيا ال تمتدـ بو عسمضا.
 -5حرية العسل الشقابي:
اف الغالبضة العطسى مغ العساؿ
بالخغع مغ وجػد اكثخ مغ نقابة في البقاع وأكثخ مغ اتحاد نقابي ،إال ّ
واألجخاء ال يعمسػف بػجػدىا ،ولضذ لجييع دراية أو معخفة بسا يعشضو العسل الشقابي ،ولحلظ فأرباب العسل ال
يعشضيع مػضػع الحخية الشقابضة ،وال يعشي ليع شضئا ،وفي ضل انعجاـ الشذاط الشقابي في السؤسدات أو بضغ
صفػؼ العساؿ واألجخاء فيع مختاحػف مشو وال يذكل عبئا عمضيع ،وبالتالي مػضػع حخية العسل الشقابي غضخ
مصخوح أساسا ،ال عشج العساؿ واألجخاء وال عشج أرباب العسل.
 -2اإلجازات األسبوعية والدشوية واإلجازات السرضية:
تذغل عساليا عمى
قدع كبضخ مغ السؤسدات ال تمتدـ بالخاحة األسبػعضة ( 36ساعة متػاصمة) ،وىي ّ

مقخرة
مجار األسبػع ،وال تجفع لعساليا وأجخائيا بجال ّ
ماديا عشيا ،كسا أنيا ال تمتدـ باإلجازات الدشػية كسا ىي ّ

في القانػف ( 15يػما سشػيا مجفػعة األجخ) وال تجفع بجال ماديا عشيا ،وبعزيا ال يعصي إجازات سشػية وال
يعتخؼ بيا .والغالبضة العطسى مشيا ال تمتدـ باإلجازات السخضضة ،وال تجفع أجػر عساليا وأجخائيا في حاؿ
مبخ ار مغ خالؿ تقخيخ شبي،
تغضبػا ألسباب مخضضة ،ال بل تحدع ىحا الغضاب مغ اجػرىع حتى ولػ كاف ّ
ّ
وبجورىع العساؿ واألجخاء ال يعتخضػف عمى ىحا مخافة أف يؤدي بيع األمخ إلى فقجاف أعساليع.
 -7الحد الدنى لألجور وبدل الشقل:
تتعاشى غالبضة السؤسدات مع عساليا واجخائيا عمى ّأنيع مضاومضغ بخغع استسخار عقػد العسل الذفيضة
لدشػات ،فيي تجفع ليع األجػر عغ أياـ عسميع التي يتػاججوف فضيا في العسل ،وغالبضة األجػر ال ترل لعتبة
الحج الجنى لألجػر ( 675ألف لضخة لبشانضة) دوف أية تعػيزات عغ بجالت الشقل ( 8آالؼ لضخة لبشانضة عغ
كل يػـ عسل فعمي) ،في حضغ أف السؤسدات التي تجفع ألجخائيا وعساليا بجالت نقل فيي ال تجفع ليع كسا
مقخر في القانػف ،بل بذكل استشدابي ومداجي .ويتداوى قدع كبضخ مغ مشطسات السجتسع السجني مع
ىػ ّ
السؤسدات في انتياكات حقػؽ مػضفضيا.
الررف من الخدمة:
ّ -8

يخزع الرخؼ مغ الخجمة لسداجضة رب العسل فال التداـ يحكخ بالقانػف بالقانػف لجية اإلنحار

الحج ،فال رب العسل العسل ميتع بسا ورد
وشخوشو ،إنسا يتع تبمضغ العامل بالرخؼ وتشتيي األمػر عشج ىحا ّ
في القانػف وال العامل يعتخض عمى ذلظ.
 -9حوادث العسل والرحة والدالمة السهشية:
ججا ىي السؤسدات التي تغصي حػادث العسل كاممة ،سػاء لجية الصبابة او لجية األجػر (ثالثة
قمضمة ً
أرباع االجخ الضػمي ابتجاء مغ الضػـ الحي يمي الحادث ولغاية تدعة أشيخ مغ تاريخو) ،عمسا اف التغصضة تقع
عمى شخكات التأمضغ التي يفخضيا القانػف عمى قبل السؤسدات ،عمسا اف قدسا كبض اخ مغ السؤسدات
خرػصا تمظ الرغضخة مشيا وىي الغالبة عمى قصاع األعساؿ ال تمتدـ بالقانػف لتغصضة حػادث العسل فتيسل
ىحا الجانب بيجؼ تػفضخ مبالغ التأمضغ ،و في حاؿ لع تقع السؤسدات بالتأمضغ عمى عساليا يتحسل السدؤولضة
ثع يتخكو لقجره ومعاناتو.
عغ حادث العسل ّ
رب العسل ،وىحا األخضخ يقػـ بعالج أولي لمعامل السراب ومغ ّ

فأنو لجى وقػع حادث عسل تمجأ إلى أسالضب ممتػية لمتيخب
وإذا تعاقجت السؤسدة مع إحجى شخكات التامضغّ ،
ويتع ذلظ باالتفاؽ مع األشباء الحيغ يعسمػف لخجمتيا
مغ دفع اجػر العامل ،وكحلظ مغ التغصضة الصبضةّ ،

وتتحػؿ معاناة السراب إلى لعشة عمضو ويدتدمع آخخ السخ لقجره ،نط اخ لمقجرة الفائقة لتمظ
(شخكات التأمضغ)
ّ
الذخكات عمى التسّمز مغ اإللتدامات القانػنضة تجاه السراب.
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تتسضد بعس السؤسدات الكبضخة ندبضا (اكثخ مغ  51عامل وعجدىا قمضل ججا) بػجػد عقػد عسل
ّ
مكتػبة مػقعة مغ السؤسدة والعامل أو األجضخ ،بضشسا السؤسدات الرغضخة فالعقػد فضيا شفيضة ،وال يعخؼ
أف بضشيع عقػد ،ويعػد الدبب في ذلظ لجيل الصخفاف بقانػف العسل ،وال يعخؼ
العساؿ أو أرباب العسل ّ
الصخفاف ما ليع وما عمضيع ،وكحلظ ما يشتج عغ عسمضة االستخجاـ والتبعضة وغضخىا ،فالشطخة إلى العسل ىي
نطخة فصخية يحكسيا الصخؼ السالظ لمسؤسدة.
اما بالشدبة لالستخجاـ ،فمضذ ىشاؾ معايضخ واضحة لو ،وال يػجج تػصضف واضح في أنطسة
وّ
السؤسدات لمػضائف فضيا ،وتدتخجـ السؤسدة عساليا بشاء عمى تعخيف مدبق مغ معارؼ رب العسل ،فإذا
كانت السؤسدة بحاجة لعامل أو اجضخ ،يترل رب العسل بسعارفو وأصجقائو وأقخبائو ويعمسيع باألمخ ،وىؤالء
يخسمػف إلضو مغ يخونو مشاسبا مع تػصضة مشيع ،وبتاء عمضو يتع االستخجاـ.
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الزيادات الدورية والسكافآت والحدومات:

ال زيادات دورية أو مكافآت سشػية أو بدبب زيادة األرباح في السؤسدات ،وال يػجج نطاـ
محجدلمسكافصت فالسػضػع خاضع كمضا لسا يخاه رب العسل مشاسبا ،فأحضانا يحرل بعس األجخاء
السحطضضغ عمى زيادات دوف اف زمالء ليع في العسل عمى مثضميا ،بضشسا إذا حرمت حدػمات ،وىي
تحرل بضغ وقت وآخخ فإف أرباب العسل يدتػلػف عمضيا ،وال يرخفػنيا الحقا عمى العساؿ كسا َي ِخد في
القانػف.

ج -انتهااات قانوني العسل والزسان االجتساعي في محافعة بعلبغ  -الهرمل
 -0انتهااات حقوق الشداء في أمكشة العسل:
أقل مغ
تسّضد السؤسدات العاممة في البقاع الذسالي بضغ الشداء والخجاؿ لشاحضة األجخ ،فاجػر الشداء ىي ّ
أجػر الخجاؿ في نحات نػع العسل وذات الجواـ .والتسضضد يعػد في كثضخ مغ األحضاف لتكمضف الحكخ بأكثخ مغ
جخة
وضضفة واحجة ضسغ السؤسدة وىحاعائج النعجاـ الػصف الػضضفي الػاحج .كأف يعسل عمى الكسبضػتخ ّ
ويغضخ ّ
الغاز ويرمح مخارج الكيخباء ويحسل الػرؽ إلى السكتب وغضخه ،لحلظ يفزل أصحاب العسل الخجاؿ .وىشاؾ
أف الخجل لجيو
تسضضد في التخقضات ،فأرباب العسل يخقػف الحكػر عمى حداب اإلناث في اعتقاد سائج لجييع ّ
تحسل السدؤولضة ،ولجيو إلساـ أكثخ بالعسل ومتصمباتو .ويعتبخ أصحاب العسل
قجرة أكبخ بكثضخ مغ السخأة عمى ّ
أف عسل السخأة ىػ مغ الشػافل لحلظ لضذ عمضيا مدؤولضات كبضخة كالخجل .وال يخاعي أصحاب العسل وضع

السخأة وشبضعتيا وشبضعة العسل السشاسبة او غضخ السشاسبة فيع يذغمػف الشداء الحػامل بأوضاع صعبة وال
ييتسػف لحاليغ الرحضة أو لمذخوط الرحضة السصمػبة .وال تحرل السخأة العاممة عمى إجازة امػمة كاممة
جل ما تحرل عمضو ىػ بضغ  11إلى  21يػـ ومغ ثع تعػد إلى العسل .وفي
حدب القانػف ( 71يػما) إنسا ّ
أفزل السؤسدات تحرل عمى  41يػـ ،كسا انيا ال تدجل في الزساف بأجخىا الحقضق ،و يػجج عجد
السؤسدات ال تعصي السخأة أكثخ مغ أسبػع لمػالدة ،وتدتغل حاجة السخأة لمعسل إلعالة عائمتيا ،وال تعصى أكثخ
مغ  211ألف لضخة لبشانضة في حاالت كثضخة.
 -4ساعات العسل اليومية واألسبوعية وساعات العسل اإلضافية:
تتخصى ساعات العسل الضػمضة  8ساعاتفي حالة كثضخ مغ السؤسدات ،وبحلظ تتخصى ساعات العسل
مادي عشيا وال يقابميا عصمة مجفػعة ،ىحا وال تضمغ السؤسدات و ازرة العسل
األسبػعضة  48ساعة ،وال يجفع بجؿ
ّ
بالداعات الدائجة ولمضذ لجييا مػافقة عمى ذلظ ،وىي (أي السؤسدات) ال تيتع بأخح مػافقة باألساس.
 -3تدجيل العسال واألجراء في الزسان االجتساعي:
قدع ضئضل مغ السؤسدات يدجل عسالو وأجخاءه في الزساف االجتساعي ،فبالكاد ترل ندبة
فبالحج األدنى لألجػر ،في حضغ تعػد التعػيزات
السدجمضغ في الزساف إلى  % 5مغ العاممضغ ،وإف سجمػا
ّ
العائمضة ألرباب العسل ،والسدجمضغ مغ العاممضغ يستػف برمة قخابة أو صجاقة او مخضى عشيع مغ أرباب

العسل .ىحا وال اىتساما يحكخ بعحا السػضػع مغ الزساف االجتساعي ودائخة تفتضر ورقابة السؤسدات فضو،
وكحا السخ بالشدبة لمشقابات التي ال تعضخ السػضػع أىسضة ،وىي غائبة كمضا عغ االىتساـ بقزايا العساؿ.
وبالشدبة لمسؤسدات الكبضخة نػعا ما ،أي تمظ التي يديج عساليا عغ  15عامال ،فخي تدجل عجدا محجودا مغ
العاممضغ لجييا ،فقط مغ باب رفع العتب ،ويكػف ىؤالء بسعطسيع إداريضغ أو عساؿ ليع حطػة ومػصى بيع
لجى رب العسل ولكشيع يدجمػف بالحج األدنى لألجػر وال تجفع ليع التعػيزات العائمضة إنسا يػقعػا عمى
األوراؽ الخاصة بالزساف.
وإذا صػدؼ وتقجـ أحج العاممضغ بذكػى لمزساف ،يبّمغ ىحا األخضخ بيا رب العسل ،ويأتي التفتضر
ويشجد تقخيخه بشاء لسرمحة رب العسل .وفي حاالت كثضخة ال يتقجـ العامل بذكػى مخافة ردود الفعل عمضو،
خرػصا في ضل تحكع الحالة العذائخية بسفاصل الحضاة االجتساعضة واالقترادية والدضاسضة.
 -2الشعام الداخلي للسؤسدات:
ال تمتدـ السؤسدات بتاتا بيحا السػضػع ،وإذا وجج ففي السؤسدات الكبضخة وىػ غضخ معمق بسكاف واضح
لمعساؿ.
 -5حرية العسل الشقابي:
العسل الشقابي ىػ غضخ فعاؿ وال وجػد فعمي لو ،وبالكاد يعخؼ العاممضغ في السؤسدات عشو ،ولكشو عغ
وجج لدبب مغ األسباب ،وكاف خارج إشار اإلصصفاؼ الدضاسي الحاصل حالضا ،فأرباب العسل يسشعػنو،
ويزغصػف عمى القائسضغ بو مغ العساؿ ،ويزضقػف عمضيع بأشكاؿ مختمفة ،ذ يحخمػنيع مغ الديادات والتخقضة
وغضخىا مغ اأشكاؿ الزغط ،بسا فضيا إيراؿ رسائل مبصشة بالصخد مغ العسل ،أو تػسضط مغ بضجيو السخ
والشيي إلقشاع الشقابضضغ بالكف عغ ىحه األعساؿ.
 -2اإلجازات األسبوعية والدشوية واإلجازات السرضية:
كثضخ مغ السؤسدات ال تمتدـ بالخاحة األسبػعضة وال تمتدـ أيزا باإلجازات الدشػية وال باإلجازات
السخضضة وبكمسات أوضح ال تمتدـ بالقانػف بتاتا ،والعجد الػاسع مغ السؤسدات لضذ لجييا سجالت تجارية في
األصل ،والعساؿ بجورىع ال يعتخضػف خػفا مغ فقجاف عسميع.

 -7الحد الدنى لألجور وبدل الشقل:
الغالبضة العطسى مغ السؤسدات ال تمتدـ السؤسدات بالحج األدنى لألجػر وبالكاد يرل السعجؿ
الػسصي لألجػر إلى  511ألف ؿ.ؿ .شيخيا ،لكغ بعس السؤسدات تجفع ولكغ لضذ حدب ما أقخ قانػنضا.

الررف من الخدمة:
ّ -8

يخزع الرخؼ مغ الخجمة لسداجضة أرباب العسل ،وال التداـ بالقانػف لجية اإلنحار ،إنسا يتع تبمضغ

رب العسل يقضع وزنا لمقانػف ،وال العامل ييتع
العساؿ او األجخاء بالرخؼ وتشتيي األمػر عشج ىحا ّ
الحج ،فال ّ
حج سحب
بالسػضػع ،إما لعجـ معخفتو بالقانػف أو خػفا مغ ردود األفعاؿ العذائخية التي قج ترل إلى ّ

الدالح عمضو.

 -9حوادث العسل والرحة والدالمة السهشية:
حج ما،
تتػفخ في العجيج مغ السؤسدات بعس وسائل الرحة والدالمة ،ولكشيا متيالكة إلى ّ

وخرػصا تمظ الستعمقة بالحساية مغ خصخ اآلالت والسعجات ،مسا يدبب الكثضخ مغ حػادث العسل ،ومصافىء
الحخيق ال يجخى ليا مخاجعة دورية ،ىحا إف وججت ،وبجورىع العساؿ ال يعتخضػف خػفا مغ صخفيع مغ
العسل ،ودوائخ التفتضر في و ازرة العسل في غضاب دائع.
فبالحج الجنضا
تست تغصضتيا
ّ
وفضسا ّ
يخز حػادث العسل ،فيي بعضجة كل البعج عغ التغصضة ،وإذا ّ
لمتغصضة ،ويتػلى ىحا السػضػع شخكات التأمضغ التي تحتاؿ بجورىا عمى العساؿ نط اخ لعجـ معخفتيع بالقػانضغ
ولزعف الشقابات أو غضابيا باألحخى ولسقجرتيا الكبضخة عمى التالعب بالقػانضغ.
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عقود العسل وطريقة االستخدام:
غالبضة عقػد عسل واألجخاء ىي شفيضة ،ويتع االستخجاـ عغ شخيق السعارؼ واألصجقاء والشافحيغ

سضاسضا واقتراديا وعائمضا وعذائخيا ،فالػاسصة والسحدػبضة ىي ركغ أساسي في التذغضل والعسل.

الزيادات الدورية والسكافآت والحدومات:
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الديادات الجورية الستعمقة باألقجمضة في العسل  ،أو السكافآت بدبب ارتفاع كسضة اإلنتاج وازدياد األرباح فيي
السخضى عشيع مغ قبل أصحاب العسل.
حاالت نادرة ججا ،ولكشيا إف حرمت فيي تصاؿ السحطػضضغ و ُ

د -انتهااات قانوني العسل والزسان االجتساعي في محافعتي الذسال وعكار
 -0انتهااات حقوق الشداء في أمكشة العسل:
السفزل
يسضد أرباب العسل بضغ الشداء والخجاؿ في مكاف العسل ،لجية الجواـ واالجخ والتخقضة والثقة .و ّ
ّ
تحسل السدؤولضة ،وىحا التفزضل نابع مغ التخكضبة االجتساعضة
لجييع ىػ الخجل العتقادىع بقجرتو عمى ّ

التاريخضة لمسجتسع ،وىي تتخؾ آثارىا عمى قصاعات األعساؿ ،وألف أرباب العسل يعتقجوف بأف العامل يجب اف
أي شيء يصمبػنو مشو ،وىع فعال يسارسػنو ،فيع يدتخجمػنو لمقضاـ بسياـ متعجدة مشيا ما يتعمق
يعسل ّ
بالسؤسدة ومشيا ما يتعمق بأسخة رب العسل ،وإجخاء خجمات ىي ال عالقة ليا بسشاسبة العسل واإلنتاج ،ولحلظ

تخاىع يسضدوف بضغ الخجل والسخأة العاممضغ في مؤسداتيع لشاحضة األجخ حتى وإف كانػا يقػمػف بحات الػضضفة.
كسا يعتبخ أرباب العسل أف عسل السخأة ىػ مغ الشػافل ،لحلظ لضذ عمضيا مدؤولضات كبضخة كالخجل،
وىع ال يخاعػف وضع السخأة وشبضعتيا وشبضعة العسل السشاسب ليا ،فتخاىع يذغمػف الشداء الحػامل بأوضاع
صعبة دوف مخاعاة ألوضاع الحسل أو ما يسكغ أف يتعخضغ لو نتضجة األعساؿ الرعبة والذاقة في بعس
األحضاف.
ويخخؽ أرباب العسل القانػف في عجـ إعصائيع الشداء إجازة أمػمة كاممة ،إذ تخزع اإلجازات
السحكػرة لسا يخونو مشاسبا مغ وجية نطخىع ،ولكغ في أفزل الحاالت ال تغصي إجازة األمػمة لمسخاة شي اخ
تدجل الشداء في الزساف االجتساعي ،ويدتغمػف في
كامال ،تعػد بعجىا لمعسل .كسا ّ
اف غالبضة السؤسدات ال ّ
اف السخاة كضاف قائع بحاتو ،والعسل بالشدبة ليا كسا الخجل.
ذلظ حاجة السخاة لمعسل ،دوف اعتخاؼ مشيع ّ

 -4ساعات العسل اليومية واألسبوعية وساعات العسل اإلضافية:
تدػد لجى أرباب العسل عمحخية السصمقة في نجبضخ أعساليع ومؤسداتيع ،إذ ال يعضخوف اىتساما لػجػد قػانضغ
ناضسة لمعسل ،ويعتبخوف ّأنيع أح اخ ار في مؤسداتيع وال سمصة لحج عمضيع ،ولحلظ فيع ال يمتدمػف بداعات العسل

السحجدة بقانػف العسل  ،سػاء مشيا الضػمضة او األسبػعضة ،فتخاىع يديجوف ساعات العسل بشاء عمى حاجاتيع ،دوف
ّ
الخجػع إلى و ازرة العسل ،او إلى اعتساد الذخوط السصمػبة لديادة تمظ الداعات (ىع ال يعتخفػف بالقػانضغ إال

مكخىضغ وعمى مزس).
 -3تدجيل العسال واألجراء في الزسان االجتساعي:
ال تيتع السؤسدات بتدجضل عساليا في الزساف االجتساعي ،ويالحع ّأنو كمسا ابتعجنا عغ مجيشة شخابمذ

كمسا تخاجع تدجضل العساؿ في الزساف االجتساعي ،وصػال إلى انعجامو ،وانعجاـ تدجضل السؤسدات في

الدجل التجاري ،إال مانجر .وإذا سجمت السؤسدات عساليا فإنيا تختار مشيع عضشة قمضمة ججا ،وتدجميع بالحج
الجنى لألجػر ،ويالحع غضاب مفتذي الزساف االجتساعي عغ مالحقة السؤسدات في ىحا السػضػع بغضة
تدجضل العساؿ ،أو لمتاكج إذا ما كانت الجػر السدجمضغ عمى أساسيا ىي الجػر الفعمضة.
 -2الشعام الداخلي للسؤسدات:
قمضمة ججا ىي السؤسدات التي لجييا نطاـ داخمي ،وىي مؤسدات كبضخة ندبضا ،ولكشيا في الػقت ذاتو ال
تعّمقو في مكاف ضاىخ لمعضاف ،وبالتالي فالعاممضغ لجييا ال يعمسػف شضئا عغ محتػاه ،وال عغ اآللضة التي تشطع

ضل غضا
عسميع في السؤسدة ،وىع ال يعمسػف أيزا عسا يشصق بو قانػني العسل أو الزساف االجتساعي ،في ّ

ممحػظ لشقابات العساؿ ،إال ما نجر .بضشسا السؤسدات الباقضة وىي في مجسميا دوف اؿ 25عامال لضذ لجييا أنطسة
داخمضة ،وىي لضدت ممدمة قانػف.
 -5حرية العسل الشقابي:
لضذ لجى العساؿ معخفة تحكخ بالشقابات والعسل الشقابي ،والجور السفتخض اف يمعبو ىحا القصاع بضغ
صفػؼ العساؿ ،وبالتالي لضذ لجييع ادنى معخفة بتاريخ الحخكة الشقابضة في الذساؿ ،وال باتحاد نقابات
أف الشقابات لضذ ليا وجػد يحكخ في قصاعات العسل ،سػى في
الذساؿ ،والجور التاريخي الحي لعبو ،كسا ّ

فإف عجـ وجػد فعمي لمشقابات ال يدتجعي التزضضق
بعس القصاعات كشقابة مػضفي السرارؼ .وبالتالي ّ
عمضيا مغ قبل أرباب العسل ألف ال حخكة عسمضة ليا بضغ صفػؼ العساؿ ،فػجػدىا ىػ صػري لضذ إال.
 -2اإلجازات األسبوعية والدشوية واإلجازات السرضية:
كثضخ مغ السؤسدات العاممة في محافطة الذساؿ ال تمتدـ بالخاحة األسبػعضة لمعساؿ ،وىي الدسة الغالبة
عمى العسل ،فالعساؿ والجخاء يعسمػف غالب أياـ األسبػع بيجؼ الحفاظ عمى استس اخريتيع في العسل ،وكي ال
يخدخوا أعساليع مخافة شخدىع مشيا في حاؿ رفزػا العسل خالؿ الخاحة األسبػعضة ،وما يشصبق عمى الخاحة
األسبػعضة يشصبق عمى الخاحة الضػمضة ،إذ ال يعصى العساؿ واألجخاء فتخة مغ الخاحة أثشاء دواـ العسل الضػمي ،كسا
أف أصحاب العسل ال يعتخفػف بذيء أسسو اإلجازات السخضضة ،وبالتالي في حاؿ التعصضل جخاء السخض فإنو
ّ
يتع االعتخاؼ
يحدع مغ أجػر العاممضغ فضيا .فقط في بعس السؤسدات الكبضخة ندبضا – وىي قمضمة العجد – ّ

باإلجازات السخضضة .وما يحرل لإلجازات السخضضة يرضب أيزا اإلجازات الدشػية ،فال اعتخاؼ ألرباب العسل

بيحه اإلجازات وال وجػد ليا في قامػسيع ،فيع يشطسػف عسميع بشاء عمى ما يخونو مشاسبا ليع ،ولضذ بشاء عمى
يقػلو القانػف ،يجخي ىحا كمو دوف حدضب أو رقضب.
 -7الحد الدنى لألجور وبدل الشقل:
أف الحج
ال تتجاوز السعجالت الػسصضة لألجػر سقف  511ألف لضخة في أحدغ األحػاؿ ،وىحا يبضغ ّ
الجنى لألجػر غضخ مصبق فعمضا في السؤسدات باستثشاء الكبضخة مشيا.
 -8الررف من الخدمة:
يخزع الرخؼ مغ الخجمة لسداجضة رب العسل الحي ال يمتدـ بالقانػف لجية اإلنحار ،إنسا يتع تبمضغ
العامل بالرخؼ مغ العسل ،ويرخؼ لو مدتحقاتو عغ األياـ التي عسميا لجيو والستبقضة لو بحمتو ،واحضانا
يتع ليع ىحا إال
كثضخة يعاني العساؿ واألجخاء كثض اخ لمحرػؿ عمى ما ليع بحمة أرباب العسل مغ مدتحقات ،وال ّ
بعج وساشات كثضخة يكػف عخابػىا الشافحيغ الدضاسضضغ.

 -9حوادث العسل والرحة والدالمة السهشية:
حػادث العسل بعضجة كل البعج عغ التغصضة وإذا تع اغصضتيا فبالحج الجنى ويتػلى ىحا السػضػع شخكات
التأمضغ التي تحتاؿ بجورىا عمى العساؿ نط اخ لعجـ معخفتيع بالقػانضغ ولزعف الشقابات أو غضابيا باألحخى
ولقجرتيا القانػنضة القػية
 -01عقود العسل وطريقة االستخدام:
تمعب السعارؼ والقػى الدضاسضة الشافحة عمى األرض دو ار أساسضا في عسمضات االستخجاـ في مؤسدات
القصاع الخاص ،ويمجأ العساؿ واألجخاء والسػضفضغ إلى السعارؼ او إلى تمظ القػى لمجخػؿ إلى سػؽ العسل،
فتكػف ىي الػاسصة بضشيع وبضغ سػؽ العسل ،وتتحػؿ إلى مخجعضة لمصخفضغ ،العساؿ وأرباب العسل ،وغالبضة
عقػد العسل شفيضة وال يعخؼ العامل ما لو وما عمضو ،وتقترخ عمى السقابمة مع صاحب العسل ،فإذا تست
رب العسل ىػ الشاضع
السػافقة يباشخوف العسل دوف معخفة بالقػانضغ التي تشطع سػؽ العسل ،ويربح ما يختأيو ّ
لمعالقات السفخوضة والتي عمى العساؿ االلتداـ بيا .وإذا حرل خالؼ بضغ الصخفضغ ،فالسمجأ لحّمو ىػ الػسضط
الحي كاف سببا في االستخجاـ.
 -00الزيادات الدورية والسكافآت والحدومات:
فإنيا تصاؿ
الديادات الجورية الستعّمقة باألقجمضة أو بالسكافآت ىضحاالت نادرة ججا وإذا ما حرمت ّ

السحطػضضغ والسخضى عشيع مغ قبل أرباب العسل ،فال معايضخ ناضسة ليا وال مشجرجات وتػصضفات تشجرج
تحتيا ،وال سضاسات مكتػبة متعّمقة بيا.

ه -انتهااات قانوني العسل والزسان االجتساعي في محافعتي الجشوب والشبطية
 -0انتهااات حقوق الشداء في أمكشة العسل:
العساؿّ ،إنسا يبخز التسضضد بضغ الجشدضغ مغ
ال ّ
تسضد الذخكات الكبضخة بضغ الشداء العامالت والخجاؿ ّ
بحج ذاتياّ ،إنسا
ناحضة األجخ في قصاع التجارة والخجمات .والسخأة ال يشطخ إلضيا كعاممة ومدؤولة عغ أسخة ّ

ألف الشطخة السجتسعضة
ُيشطخ إلضيا كسداعجة لدوجيا او ألىميا في تجبضخ شؤوف األسخة او العائمة ،وذلظ ّ
لمسدؤولضة األسخية مػكػلة لمخجاؿ ،وىحا يؤثّخ بجوره عمى نطخة أرباب العسل لمسخاة ،فضقضدػف عسميا بشاء عمى

أقل مغ أجخ الخجل العامل .كسا تخزع تخقضة الشداء والخجاؿ
تمظ الشطخة ،ما يؤثّخ بجوره عمى أجخىا ويجعمو ّ
في السؤسدات بذكل عاـ لمػاسصة والسحدػبضات ،وال ييت ّع أرباب العسل لسجى الزخر الحي يمحقػنو بالشداء

تقجـ
في أمكشة العسل لجية نػعضة العسل السػكل إلضيا ،إنسا يشطخوف إلنجاز ما يخيجوف دوف االلتفات إلى ما ّ

ذكخه .باإلضافة إلى ّأنيع ال يمتدمػف بإجازة األمػمة كسا جاء في قانػف العسلّ ،إنسا يقجروف ما يخونو مشاسبا
ليع بخرػص اإلجازة ولكشيا في أحدغ األحػاؿ ال ترل إلى شيخ .ىحا ،وتتعخض الشداء لمتسضضد بذكل

كبضخ عشجما يكغ عامالت ولدغ إداريات ،أو بالسعشى القانػني عامالت ولدغ مدتخجمات ،إذ يتحػؿ
التسضضد ىشا بضغ امخاة وأخخى بحدب شبضعة العسل ،وىحا يشعكذ عمضيغ مغ ناحضة تقجيخ األجخ ونػع العسل،
فالسخاة العاممة في اإلدارة أجخىا مختفع اكثخ مغ السخأة العاممة في اإلنتاج السباشخ ،مع ّإنيغ يكغ في نفذ

أف التقجيخ السجتسعي ىػ أعمى
مػقع العسل .والتقجيخ ىحا يشدحب عمى السخأة مغ الشاحضة السجتسعضة ،إذ ّ
لمشداء اإلداريات أو ألولئظ المػاتي يعسمغ في وضائف ليا صفة تقجيخية أعمى مغ غضخىا في السجتسع.
 -4ساعات العسل اليومية واألسبوعية وساعات العسل اإلضافية:

تتخصى في حاالت كثضخة ساعات العسل الضػمضة كسا يفتخض اف تكػف قانػنا ،وبالتالي تتخصى معيا
ساعات العسل األسبػعضة اؿ  48ساعة ،وال يجفع بجؿ لمداعات اإلضافضة الضػمضة وال األسبػعضة ،وال تمتدـ
مؤسدات القصاع الخاص بغالبضتيا بالقانػف بيحا السػضػع ،وال تبّمغ و ازرة العسل بيحه الداعاتػ التي تدتسخ في
عجد كبضخ مغ السؤسدات عمى مجار الدشة في خخؽ فاضح لمقانػف .وتمجا بعس السؤسدات إلى ما تدسضو

"إضافة مقصػعة عمى األجخ" ،وىي عبارة عغ بجؿ مادي يعتبخ بسثابة بجؿ نقل وساعات عسل إضافضة غضخ
محجودة وحدب ما يتصمبو العسل وغالبا ال يتعجى  111ألف لضخة شيخيا.
 -3تدجيل العسال واألجراء في الزسان االجتساعي:
عساليع واجخائيع في الزساف ،ولجى مصالبتيع بالتدجضل يمجأوف لمسساشمة،
ي ّ
تيخب أرباب العسل مغ تدجضل ّ
اف الزساف ال يقػـ بجوره
يدجمػنيع بأجػرىع الحقضقي .كسا ّ
وفي حاؿ التدجضل في الزساف االجتساعي ال ّ

طسة بضغ السؤسدات ومكاتب التجقضق
لشاحضة التفتضر عمى أماكغ العسل ،باإلضافة إلى وجػد شبكة مش ّ

السحاسبي والزساف وو ازرة العسل والسالضة تتػلى تختضب األمػر لرالح السؤسدات ،وبالتالي ال ترخيح فعمي
عغ عجد العساؿ وأجػرىع الفعمضة وال عغ ضخيبة األرباح واألجػر وغضخىا مغ ما ىػ ممدمة السؤسدات
الترخيح عشو.

 -2الشعام الداخلي للسؤسدات:
ال تمتدـ السؤسدات بتاتا بيحا السػضػع وإذا وججت أنطسة داخمضة ففي في السؤسدات الكبضخة وىػ غضخ
معّمق بسكاف واضح لمعساؿ ،وال يعمسػف عشو شضئا.
 -5حرية العسل الشقابي:
ال يعمع العساؿ شضئا عغ العسل الشقابي ،وال دور ممحػظ لمشقابات ،عمى الخغع مغ وجػد عذخات
الشقابات واالتحادات في إنحاءمحافطتي الجشػب والشبصضة ،ولكشيا نقابات واتحادات إسسضة ووىسضة وال نذاط
الحخة مثل نقابة السيشجسضغ والسحامضغ واألشباء ونقابة
ُيحكخ ليا ،وال معخفة بيا ،باستثشاء بعس نقابات السيغ ّ
يتعخضػف
مػضفي السرارؼ .وإذا صػدؼ وكاف نذاط نقابي في إحجى السؤسدات فالشاشط او الشاشصضغ ّ

حج الصخد مغ العسل.
لمزغط بأشكاؿ متشػعة بيجؼ ثشضيع عشو وقج يرل االمخ إلى ّ
 -2الراحة األسبوعية و افجازاتالدشوية والسرضية:

تمتدـ السؤسدات بذكل واسع بالخاحة األسبػعضة ،ولكشيا ال تمتدـ باإلجازات الدشػية إال ما نجر مشيا ،وغالبضة
السؤسدات ال تمتدـ باإلجازات السخضضة ،وال تعضخ شأنا اللقػانضغ بتاتا ،والعساؿ ال يعتخضػف عمى ىزع حقػقيع
خػفا مغ فقجاف عسميع وشخدىع مشو نتضجة عجـ إدراكيع ومعخفتيع بالقػانضغ.
 -7الحد الدنى لألجور وبدل الشقل:
ال تمتدـ السؤسدات بالحج األدنى لألجػر ،وىي تزع لػائح لألجػر خاصة بيا واستشدابضة وفي
الغالب ىي دوف الحج األدنى خرػصا في قصاعات مثل :البشاء ،الرشاعة ،التجارة والخجمات والدراعة ،كسا
ّانيا ال تمتدـ بالسخاسع الستعمقة بالشقل وترضغ الصخيقة التي تخاىا ىي مشاسبة لياف ولكشيا في أفزل الحاالت
ال ترل إلى ثمثي ما تقخه السخاسضع ( 8آالؼ لضخة لبشانضة لكل يػـ عسل فعمي) ،كسا أنيا ال تجفع بجالت مشح

تعمضسضة إال ما نجر.

الررف من الخدمة:
ّ -8
رب العسل ،الحي ال يمتدـ بالقانػف لجية تبخيخ الرخؼ ومجة
يخزع الرخؼ مغ الخجمة لسداجضة ّ
اإلنحار ،إنسا يتع تبمضغ العامل بالرخؼ ،دوف أية حقػؽ تحكخ ،والعامل نتضجة جيمو بحقػقو يػافق عمى
أما إذا تقجـ بذكػى فالشتضجة
ويب أخ ذمة ّ
الرخؼ ُ
رب العسل ،وإذا صػدؼ وعمع بحقػقو يكػف األواف قج فاتّ .
رب العسل ،أو نتضجة نفػذ
مع و ازرة العسل ال تُفزي إلى مرمحتو نتضجة ّ
تحضد مػضفي الػ ازرة لرالح ّ
أصحاب العسل وغالبا في مثل ىحه األمػر ما تتع تدػية نتضجة التجخالت يحرل فضيا العاماؿ عمى فتات

حقػقيع ،فضقتشعػف بالقمضل .فالفقخ الحي يعضذو العساؿ مغ الشاحضة القانػنضة ومغ الشاحضة السعضذضة  -الحضاتضة
أف العساؿ لضذ لجييع ادنى معخفة
يجعميع ال يخاشخوف ومقتشعػف بالستاح ،أو بسا ىػ معخوض عمضيع .كسا ّ
فس الشداعات ،ناىضظ عغ التجخالت الدضاسضة لمقػى السدضصخة عمى
بسجالذ العسل التحكضسضة ودورىا في ّ

الحل ،ونتضجة لشفػذىا وقجرتيا وخػفا مغ معاداتيا يقبل العساؿ بسقتخحات حمػليا.
األرض ودخػليا عمى خط ّ
 -9الزيادات الدورية والسكافآت والحدومات:
رب العسل مشاسبا ،ولكشيا تصاؿ
الديادات الجورية حدب األقجمضة في العسل نادرة ججا وتخزع لسا يخاه ّ
رب العسل في حداب
أما الحدػمات فضزعيا ّ
السخضى عشيع ،وذات الذيء بالشدبة لمسكافآت ،و ّ
السحطػضضغ و ُ
عسمو ولضذ في صشجوؽ خاص يرخؼ عمى العساؿ.

 -01حوادث العسل والرحة والدالمة السهشية:
حػادث العسل بعضجة كل البعج عغ التغصضة ،وإذا تع اغصضتيا فبالحج األدنى ،في حضغ أف الحػادث التي
تتػالىا شخكات التأمضغ يتع فضيا االحتضاؿ عمى العساؿ نط اخ لعجـ معخفتيع بالقػانضغ .وتتػفخ في الكثضخ مغ
حج ما ،وخرػصا تمظ الستعمقة باآلالت والسعجات
السؤسدات بعس وسائل الرحة والدالمة ولكشيا متيالكة إلى ّ
يتع فحريا ومخاجعتيا دوريا والعساؿ ال يعخفػف
مسا يدبب الكثضخ مغ حػادث العسل ،وأدوات مكافحة الحخيق ال ّ
كضفضة استعساليا إف وججت  ،وفي السؤسدات التي تفخض زيا مػحج عمى العساؿ فاأللبدة قجيسة ورثة وال يجخي

استبجاليا ،والتفتضر في و ازرة العسل ال يقػـ بػاجباتو في ىحا السجاؿ.

عقود العسل وطريقة االستخدام
غالبضة عقػد العسل شفيضة وال يعخؼ العامل ما لو وما عمضو ي ،ويتتع االستخجاـ مغ خالؿ السعارؼ القػى
الدضاسضة الشافحة.
و -التوصيات:
 -1إقامة حسالت ضغط ومشاصخة عمى و ازرة العسل والزساف االجتساعي لتصبضق قػانضغ العسل والزساف
االجتساعي والرحة والدالمة السيشضة ،وتفعضل دوائخ السخاقبة والتفتضر عمى السؤسدات ،ونذخ تقاريخ
مفرمة حدب القصاعات والسحافطات ،تبضغ حجع الستابعة واإلجخاءات الستّخحة بحق
دورية ّ
السؤسدات السخالفة.
بحق الشداء لجية األجخ وساعات العسل الضػمضة والخاحة الضػمضة
 -2متابعة االنتياكات الحاصمة ّ
واألسبػعضة وإجازات الػالدة واإلجازات السخضضة والدشػية.
 -3متابعة الخخؽ الحاصل في السؤسدات عمى صعضج ساعات العسل األسبػعضة وساعات العسل
اإلضافضة
 -4متابعة الخخوقات الحاصمة لجية تدجضل العساؿ \ ت في الرشجوؽ الػششي لمزساف االجتساعي
وباألجػر الفعمضة.
عساليا  25عامال والتجقضق ما إذا كاف لجييا
 -5متابعة مػضػع الشطاـ الجاخمي لمسؤسدات التي يتعجى ّ
التأكج مغ نذخىا في أمكشة واضحة وعمى مخأى مغ العساؿ.
أنطسة داخمضة واالشالع عمى محتػاىا ،و ّ
الحج الجنى لألجػر وخرػصا في القصاع التجاري والخجماتي
التيخب مغ تصبضق ّ
 -6متابعة مػضػع ّ
التيخب مغ تصبضق بجالت الشقل والسشح السجرسضة.
 -7متابعة ّ
 -8متابعة الخخوقات الحاصمة لجية تي ّخب السؤسدات مغ شخوط اإلنحار كسا وردت في القانػف.
وتيخب أو إىساؿ السؤسدات لذخوط الرحة والدالمة السيشضة في السؤسدات.
 -9متابعة الخخوقات ّ

يتع فضيا االعتجاء المفطي
-11
متابعة الشداعات الحاصمة في أمكشة العسل خرػصا تمظ التي ّ
والجدجي عمى العاممضغ.
-11

متابعة مػضػع الديادات الجورية والسكافآت والحدػمات واالستشدابضة التي يسارسيا أرباب

العسل بحق العساؿ.
-12

إقامة حسمة مشاصخة وحذج التأيضج ليا عمى مكاتب السحاسبة الستعاقجة مع السؤسدات وشخؽ

عسميا غضخ الشديية لجية الترخيح عغ الخواتب واألجػر لػ ازرة السالضة والزساف االجتساعي.
-13

عقج شخاكة دائسة مع السؤسدات اإلعالمضة عمى اختالفيا وخرػصا تمظ السػجػدة في

السشاشق ،إلثارة الخخوقات الحاصمة في قػانضغ العسل والزساف والرحة والدالمة السيشضة وشػارىء
العسل ،بيجؼ تػعضة السػاششضغ.
-14

التشدضق مع السشطسات السحمضة والجولضة العاممة في حقػؿ حقػؽ اإلنداف عمى اختالفيا

واالتفاؽ معيا عمى إثارة الخخوقات الحاصمة لمزغط عمى الػ ازرات واإلدارات السعشضة لمقضاـ بػاجباتيا.
-15

عقج شخاكات مع اليضئات الشدائضة الفاعمة لتػعضة السخأة عمى حقػقيا في العسل وإلثارة

االنتياكات الحاصمة بحقيا.

