
االجر بین الجنسین عز الدین: ندعو  لجنة المرأة درست المساواة في
  الى تطبیق قانون العمل بعدل

 

النواب:    عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة برئاسة النائبة عنایة عز الدین وحضور -وطنیة 
 .روال الطبش، قاسم ھاشم، علي المقداد، ادي دمرجیان وبكر الحجیري

مرقص.   وحضر ایضا القاضیان انجیال داغر وایمن احمد عن وزارة العدل، والدكتور بول 
المتعلقة بالمساواة في   مل لتفعیل النصوص القانونیةودرست امكان تعدیل بعض مواد قانون الع

 .االجور بین الجنسین
 

  رئیسة اللجنة النائبة عز الدین: "اجتمعت لجنة المرأة والطفل الیوم لمناقشة  اثر الجلسة قالت،
الجنسین   اقتراح قانون تعدیل بعض مواد قانون العمل لتأمین المساواة في االجر بین

على الحاح واقتراح العدید من   لتي كانت بین ایدینا وتقدمنا بھا كانت بناءواقتراحات القوانین ا
جائحة كورونا والحراك   ونقول ھذا الكالم قبل  الجمعیات النسائیة التي تشكو من سوء العمل،

تشرین االول  17الذي بدأ في  ھذه الجمعیات تشكو من عدم المساواة في االمر، وھذا االمر   .
اءات التي قامت بھا دائرة االحصاءات المركزیة وببعض الدراسات  االحص مرفق بكثیر من

في   اجراھا البنك الدولي في قطاع المصارف. نحن نحكي عن مھل مسجلة وفیھا تمییز التي
   االجر فما بالنا بالمھل غیر

  ."المسجلة وخصوصا في االریاف والمناطق البعیدة عن العاصمة
 

الحقوق   یضمن المساواة بین الجنسین في األجر وفي واضافت:"ان قانون العمل اللبناني 
النساء، وھذا االمر   منھ تتحدث عن استخدام  26والواجبات في أكثر من مادة. والمادة  

بھا ان ھناك بابا كامال في قانون  منصوص علیھ صراحة. ورأینا في االقتراحات التي تقدمنا
ل بأحكام القانون. ھذا االمر یعیدنا یخل رب العم العقوبات ینص على احكام العقوبات عندما

واألجیر حقوقھما وواجباتھما  الى ضرورة ان یعرف رب العمل ".  
 

االقتصادیة والمعیشیة التي نمر بھا، نعرف ان المرأة ھي الفئة   وتابعت: "بعد ھذه االزمة
  في لبنان واكثر دول العالم عرضة الن تدفع ثمن او عبء اي اجراءات  والمرأة المھمشة،

ازدادت لدینا   قشفیة تحصل وأي ضغط اجتماعي، وھذا ما رأیناه في حال العزل المنزلي اذ ت
العدالة االجتماعیة من  حاالت العنف والطالق. وھناك صرف تعسفي في حق النساء. ومن باب

ویمارسا حقھما. ونطلب من ارباب االعمال   حق أي أجیر او أجیرة ان یطلعا على قانون العمل



االرتكابات تمارس كثیرا نتیجة الجھل، وان یعرفوا واجباتھم.   جیاتھم الن ھذه ان یعرفوا وا
الباب   مثلھ مثل كثیر من القوانین ال یطبق، ونحن ندعو الى تطبیقھ بعدل. وتركنا قانون العمل

ھذه القوانین   مفتوحا لنرى اذا ھناك مجال ألي تعدیل ندخلھ على النصوص لنضمن تطبیق
 ."بشكل مناسب
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