
  األميرآية حول حقوق العمال طالبتهم بالدفاع عن حقوقهم   ندوة في
  2010أيار،  12األربعاء، 

  
الجامعة    حقوق اإلنسان والسالم في   نظم نادي

حقوق العمال "بيروت ندوة حول   األمريكية في
الدفاع    بمشارآة ثالثة من الناشطين في "  ومستحقاتهم

اد وقال البروفسور ج  . لبنان   ن حقوق العمال فيع
االقتصاد أن البالد   األستاذ المساعد في   شعبان،

االعتراف بحقوق    في تدريجيًا   شهدت تراجعًا
بالمئة من    وأضاف أن أآثر من سبعين .  اإلنسان

  سًةوأن خم   ن ليس لديهم تأمين صحيلبنا   العمال في
ستين بالمئة ليست لديهم تغطية  ّنأى لألجور ونيعملون لقاء أجر دون الحد األد   وثالثين بالمئة 

حماية آامل حقوق    وأشار شعبان إلى أن نظريات العمل الرأسمالية والشيوعية لم تنجح في  . للتقاعد
مثل الضريبة على    غير المباشرة،   أضاف أن الضرائب ". يختلف عن األحالم   الواقع "  وأن ،العمال

ع اوضأعلى    سلبًا   أثرت أيضًا   لضرائب المفروضة على البنزين وعلى التبغوآذلك ا   القيمة المضافة،
ية أهم   لبنان،   الرئيس السابق إلتحاد نقابات العمال في   وأوجز أديب أبو حبيب،  . العمال االقتصادية

  عمال األساسية،ل مرة بحقوق الأّون وطالب فيه العمال اللبناني   الذياليوم   وهو   تاريخ األول من أيار،
ر تدهو   ساهم في   لبنان المحفوف بالمخاطر هو الذي   في   ع السياسييشير إلى أن الوض   قبل أن 

.  نضمام الى النقابات العمالية من أجل حماية حقوقهم بشكل أفضلونصح العمال باال .  ظروف العمل
المزيد عن  إلى معرفة   بيروت،   يرآية فيذلك طالب الجامعة األم   بما في   ودعا الشباب اللبناني، 

وأضاف أن الطالب الذين أصبحوا وزراء أو   . قانون العمل من أجل حماية حقوقهم والدفاع عنها
ينكر على العمال    يزال   ال   الذي   أفضل موقع إلصالح القانون الحالي   سياسات آانوا في   صانعي
غريب الضوء على آثار    ى رئيس نقابة المعلمين الثانويين حناوألق  . غير القابلة للتصرف   حقوقهم

 هو   اع البنوك والعقارات قائًاليمارسه قط   اللوم على الضغط الذي   لبنان ملقيًا   هجرة األدمغة في
 ما تحدث عن الربح السريع وسياساتآ.  الكثير من الشباب قرارالهجرة تخاذا   السبب في

وأضاف أن  .  لبنان   في   العوامل الرئيسية وراء التدهور االقتصادي   هذه هيواعتبر أن    الخصخصة،
  . بعض اللوم ألن الدولة آانت تحتكر القرارات االقتصادية يتحملوا أيضًا   يجب أن   السياسات   واضعي
 قشة العامة الشبابالمنا   آون فيراودعا المش   لبنان،   غير اللبنانيين في   أثيرت مسألة العمال   وختامًا

  على العمال أن   ينبغي   أنه على معواآما أج .  بالدهم   مال المهاجرين فيزيادة وعيهم حول العإلى 
  . يطالبوا بحقوقهم ويدافعوا عنها 


