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�ش ـك ــر
نو ّد الإعراب عن �شكرنا لعدد من الأفراد وامل�ؤ�س�سات التي �ساهمت فـي �إجراء هذه الدرا�سة وو�ضع هذا التقرير .من
وزارة العمل ،ن�شكر معايل الوزير بطر�س حرب والدكتور زياد ال�صايغ وال�سيدة مارلني عطاهلل لت�سهيل عملية جمع
نتوجه بال�شكر �إىل ك ّل من ال�سيدة غادة جبور وال�سيدة روال
البيانات الكمية .ومن فريق العمل فـي منظمة “كفى”ّ ،
�أبي مر�شد على م�ساعدتهما الق ّيمة فـي ت�أمني امل�شاركني فـي نقا�شات املجموعات الب�ؤرية واملقابالت الإفرادية .كما
�أننا نق ّدر م�ساعدتهما فـي خمتلف مراحل العملية واملداخالت الق ّيمة التي ق ّدمتاها للتقرير .كما ونعرب عن امتناننا
للأ�شخا�ص الذين �ساعدوننا فـي ت�أمني امل�شاركني ،ولكافة �أ�صحاب العمل الذين �شاركوا فـي مناق�شات املجموعات
الب�ؤرية واملقابالت وعملية امل�سح .وفـي اخلتام ،نعرب عن تقديرنا للعمل الد�ؤوب الذي قامت به كل من ال�سيدة داليا
مكدا�ش فـي جمع بيانات عملية امل�سح وال�سيدة ر�ؤى دايل فـي التفريغ الدقيق لنقا�شات املجموعات الب�ؤرية واملقابالت
مع �أ�صحاب العمل.
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متهيد
لقد �شهدت ال�سنوات الأخرية ارتفاع ًا كبري ًا فـي عدد عاملي املنازل الأجانب فـي لبنان� ،إذ تفـيد التقديرات الر�سمية عن وجود 200.000

عامل فـي البلد ،غالبيتهم العظمى من الإناث .فـي موازاة ذلك� ،أثارت حوادث �سوء املعاملة واال�ستغالل التي يتع ّر�ض لها ه�ؤالء العمال
املخاوف على امل�ستويني الوطني والدويل .فـي ت�شرين الثاين  ،2009لفتت ال�صحافة اللبنانية االنتباه �إىل الزيادة امللحوظة فـي حاالت
االنتحار فـي �أو�ساط عامالت املنازل ،م�شرية ب�أ�صابع االتهام �إىل ال�سيا�سات احلكومية غري املالئمة و�سوء املعاملة على يد �أ�صحاب العمل
والعزلة االجتماعية .و�إزاء �شيوع هذه احلالة من �سوء املعاملة وانعدام احلمايةّ ،
حتظر بع�ض البلدان حالي ًا ،مثل نيبال و�إثيوبيا والفـيلبني،
هجرة رعاياها �إىل لبنان للعمل فـي املنازل .تتع ّر�ض العديد من عامالت املنازل الأجنبيات ملجموعة وا�سعة من االنتهاكات التي تطال
حقوقهن العمالية والإن�سانية ،وذلك ب�شكل يومي ،مثل :الإرهاق فـي العمل ،عدم ت�سديد الأجور ،الإ�ساءات اجل�سدية والنف�سية واجلن�سية،
واحلرمان من حرية التنقل .ونظر ًا �إىل ارتباط �شرعية �إقامة عامالت املنازل الأجنبيات فـي لبنان ب�أ�صحاب عملهن (نظام الكفالة)،
تواجه العديد منهن االعتقال والرتحيل فـي حال فرارهن من �أي و�ضع م�سيء �أو ا�ستغاليل .وقد �أدانت ع ّدة منظمات غري حكومية الأو�ضاع
ال�سائدة فـي مراكز االحتجاز ،م�شرية �إىل االكتظاظ وانعدام النظافة وا�ستخدام احل ّرا�س الذكور كم�س�ؤولني عن الن�ساء املحتجزات
ب�صفتها م�شاكل ج�سيمة فـي هذا ال�صدد.
متوجهة �إىل وا�ضعي
كما �أ�شارت املنظمات الدولية ووكاالت الأمم املتحدة �أي�ض ًا �إىل انعدام حقوق عامالت املنازل الأجنبيات فـي لبنانّ ،
ال�سيا�سات مبجموعة من التو�صيات الإ�صالحية التي ا�ستهدفت ك ًّال من نظام الكفالة وا�ستثناء عامالت املنازل (�سواء من الأجنبيات �أو
املواطنات) من قانون العمل ب�صفتهما من الأ�سباب اجلذرية له�شا�شة و�ضع عامالت املنازل الأجنبيات .وفـي التعليقات اخلتامية للجنة
املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة للعام � ،2008أعربت اللجنة عن قلقها �إزاء �سوء املعاملة واال�ستغالل اللذين تتع ّر�ض لهما عامالت
املنازل وا�ستثنائهن من قانون العمل .كما �أو�صت اللجنة بوجوب حت ّرك لبنان �سريع ًا من �أجل اتخاذ الإجراءات الالزمة لر�صد وحماية
حقوق عامالت املنازل ومالحقة ومعاقبة امل�سيئني من �أ�صحاب العمل 1.كما �أن منظمة العمل الدولية قد �أعربت عن قلقها ب�ش�أن ا�ستثناء
عامالت املنازل من قانون العمل ،ف�ض ًال عن نظام الكفالة الذي ي�ؤ ّدي �إىل اعتماد عامالت املنازل الأجنبيات اعتماد ًا كبري ًا على �أ�صحاب
العمل وحرمانهن من حقوقهنّ كعامالت 2.وفـي حني �أن البلدان الأخرى فـي املنطقة ت�ستثني على نحو مماثل عاملي املنازل من قوانني
العمل الوطنية وتعتمد نظام الكفالة ،غري �أن بع�ضها قد حت ّرك ب�سرعة �أكرب ملعاجلة و�ضع ه�ؤالء العمال ،مثل اململكة الأردنية التي �س ّنت فـي
العام  2008جمموعة من التنظيمات من �أجل تو�سيع نطاق قانون العمل لي�شمل عمال املنازل والع ّمال الزراعيني.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،فلبنان مل يو ّقع على �أي اتفاقية ب�ش�أن العمال املهاجرين ،مثل اتفاقية الأمم املتحدة حلماية حقوق جميع العمال
املهاجرين و�أفراد �أ�سرهم ،واتفاقيتي منظمة العمل الدولية :املتعلقة بالهجرة من �أجل العمالة ،االتفاقية رقم  97وتلك املتعلقة بالعمال
املهاجرين (�أحكام تكميلية) ،االتفاقية رقم  .143على الرغم من عدم ت�صديق لبنان على االتفاقيات ب�ش�أن العمال املهاجرين ،فهو
طرف فـي عدد من االتفاقيات التي تدعم حقوق ًا معينة بغ�ض النظر عن و�ضع الهجرة؛ وهي :اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأ�سا�سية،3
وبروتوكول الأمم املتحدة ملنع وقمع ومعاقبة الإجتار بالأ�شخا�ص ،واتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،وغريها .غري �أنه
ال يزال يتعني تنفـيذ هذه االتفاقيات بالكامل ،فكم بالأحرى تو�سيع نطاقها لت�شمل عامالت املنازل الأجنبيات.
�إن الإ�صالحات الأخرية ،مبا فـي ذلك �إقرار عقد العمل املوحد لعمال وعامالت املنازل الأجانب فـي لبنان ،مل تذهب بعيد ًا مبا فـيه الكفاية
حلماية ه�ؤالء العمال من �سوء املعاملة واال�ستغالل .فعلى الرغم من �أن العقد املوحد ي�ضمن حقوق ًا مع ّينة لعامالت املنازل الأجنبيات ،غري
ت�شجع
�أنه ما من �آلية قائمة لإنفاذ العقد �أو �أ�سا�س �سليم فـي القانون ملعاقبة �أ�صحاب العمل الذين يخرقون �شروطه� .إن الأنظمة احلالية ال ّ
 1اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة ،الدورة الأربعون 14 ،كانون الثاين � 1 -شباط  ،2008التعليقات اخلتامية للجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املر�أةCEDAW/C/ ،
.LBN/CO/3

ُ 2يرجى مراجعة مكتب منظمة العمل الدولية الإقليمي للدول العربية ،امللخّ �ص املوجز رقم  :1تعزيز حقوق عامالت املنازل الأجنبيات فـي الدول العربية :الو�ضع فـي لبنان.
 3لبنان هو من بني الدول الأطراف املو ّقعة على �سبع من �أ�صل االتفاقيات الأ�سا�سية الثماين :احلق فـي التنظيم واملفاو�ضة اجلماعية ،االتفاقية رقم 98؛ �إلغاء العمل اجلربي والإلزامي ،االتفاقيتان
رقم  29و105؛ الق�ضاء على التمييز فـي اال�ستخدام واملهنة ،االتفاقيتان رقم  100و111؛ والق�ضاء على عمل الأطفال ،االتفاقية رقم  .138الإدانة كنتيجة للت�صديق على اتفاقية الق�ضاء على عمل
الأطفال ،االتفاقية رقم .138
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�أ�صحاب العمل على احرتام حقوق عامالت املنازل الأجنبيات .فهي تدعم �سلطة �صاحب العمل على م�ستخدميه وتثني العامالت اللواتي
يتع ّر�ضن لالنتهاكات عن التما�س �أي �إن�صاف �أو تعوي�ض .كما �أن عدم الرغبة فـي التدخل فـي خ�صو�صية املنزل مينع ال�سلطات من الر�صد
الفعال لأو�ضاع عامالت املنازل الأجنبيات �أو التحقيق فـي ادعاءات �سوء املعاملة ،على غرار طريقة التعامل مع و�ضع املر�أة اللبنانية التي
تعاين من العنف الأ�سري حيث ترت ّدد ال�سلطات �أي�ض ًا فـي التدخل فـي خ�صو�صية املنزل ومتتنع بالتايل عن التحقيق فـي البالغات التي
تق َّدم عن حدوث الإ�ساءة ما مل تتق ّدم ال�ضحية نف�سها بال�شكوى .فـي كلتا احلالتني ،ي�ساهم التمييز القائم على ا�سا�س اجلندر فـي ن�شر
العنف و�سوء املعاملة وفـي التزام ال�صمت حيال ما يحدث داخل حرمة املنزل.
فـي هذا ال�سياق ،ل�صاحب العمل دور حيوي فـي حتديد ظروف املعي�شة والعمل لعاملة املنزل الأجنبية .تنطوي العالقة القائمة بني �صاحب
العمل وعاملة املنزل الأجنبية على عدة جوانب؛ فهي لي�ست جم ّرد عالقة عمل ،نظر ًا �إىل �أن طبيعة العمل املنزيل ت�ؤدي فـي بع�ض الأحيان
�إىل ن�شوء عالقات و ّدية بني �صاحب العمل والعاملة .وقد �أجريت هذه الدرا�سة لتلبية احلاجة �إىل فهم �أف�ضل ملواقف �أ�صحاب العمل
اللبنانيني حيال جمموعة من املمار�سات والظروف التي ت�ؤثر فـي رفاه عامالت املنازل الأجنبيات .وهي تو�ضح مدى احلاجة �إىل اتخاذ
الإجراءات الالزمة على ال�صعيد الهيكلي (الإطار القانوين) وعلى امل�ستوى التف�صيلي الأ�صغر حيث ت�سهم املفاهيم واملواقف فـي التمييز
�ضد ه�ؤالء العامالت وا�ستغاللهن.
�إن هذا التقرير ،على الرغم من �أنه ال ي�ستعر�ض ب�شكل �شامل كافة مواقف �أ�صحاب العمل ومفاهيمهم حيال عامالت املنازل الأجنبيات،
هو من الدرا�سات القليلة التي تر�سم �صورة عامة لهذه املواقف واملفاهيم .ت�ستند نتائج التقرير ب�شكل رئي�سي على البيانات النوعية التي
ّمت جمعها ،وهي تظهر كيفـية م�ساهمة �أ�صحاب العمل فـي تهمي�ش العامالت فـي لبنان .لقد �ص ّممت الدكتورة �سو�سن عبد الرحيم ،وهي
�أ�ستاذة م�ساعدة فـي كلية العلوم ال�صحية فـي اجلامعة الأمريكية فـي بريوت ،منهجية الدرا�سة كما تو ّلت ب�شكل �أ�سا�سي مه ّمة �صياغة
التقرير .وقد �ساهمت ال�سيدة لينا طورو�سيان (ماج�ستري فـي ال�صحة العامة) فـي التح�ضري للدرا�سة وجمع البيانات و�إدارتها ،بالإ�ضافة
�إىل �إعداد و�صياغة مقاطع من التقرير احلايل.
لقد ّمتت هذه الدرا�سة بتكليف من منظمة “كفى عنف وا�ستغالل” كجزء من م�شروع �أكرب يرمي �إىل و�ضع حد ال�ستغالل عامالت املنازل
الأجنبيات .تتولىّ “كفى” مهمة تنفـيذ هذا امل�شروع الأكرب بال�شراكة مع املجل�س الدامنركي لالجئني وبتمويل من املركز الدامنركي للبحوث
املتعلقة باجلندر وامل�ساواة بني اجلن�سني والعرق .يتناول امل�شروع و�ضع عامالت املنازل الأجنبيات من جوانب متعددة وي�شمل عدة مك ّونات
تت�صل بالبحث واملنا�صرة والتوعية وتدريب م�س�ؤويل ال�صف الأول� .إن التزام منظمة “كفى” ب�إحقاق امل�ساواة بني اجلن�سني والق�ضاء على
التمييز� ،إىل جانب النهو�ض بحقوق املر�أة الإن�سانية وحقوق الأطفال ،هو املنطلق اللتزامنا بتعزيز حقوق عامالت املنازل الأجنبيات.
فالإقرار ب�أن حاالت العنف و�سوء املعاملة التي تتعر�ض لها املر�أة اللبنانية هي مماثلة لتلك التي تواجهها عامالت املنازل الأجنبيات قد دفع
مبنظمة “كفى” لاللتزام بهذه الق�ضية� .إننا على قناعة ب�أن امل�ساواة بني اجلن�سني وعدم التمييز ال ميكن �أن يتحققا �إ ّال فـي حال احرتام
حقوق �سائر الن�ساء.
منظمة كفى عنف وا�ستغالل
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موجز تنفـيذي
لقد �ش ّكلت م�س�ألة ا�ستغالل عامالت املنازل الأجنبيات فـي لبنان مو�ضع اهتمام متزايد لدى ك ّل من و�سائل الإعالم واملنظمات الدولية.
�إن طبيعة العمل املنزيل ب�صفته عم ًال ُينجز فـي حرمة املنازل بعيد ًا عن الأعني ي�ضمن لأ�صحاب العمل املزيد من ال�سلطة والقدرة على
ال�سيطرة .مل حتظ مواقف �أ�صحاب العمل �إال باهتمام حمدود فـي املا�ضي .ال ب ّد من فهم �أف�ضل ملواقف �أ�صحاب العمل وممار�ساتهم من
�أجل توجيه ال�سيا�سات وبرامج التوعية التي ت�ستهدفهم.
لقد عمدنا فـي الدرا�سة التي ي�ستند �إليها هذا التقرير �إىل ا�ستك�شاف املواقف واملمار�سات العامة لدى �أ�صحاب العمل اللبنانيني �إزاء
عامالت املنازل .ف�سعينا �إىل االبتعاد عن الق�ضايا املتعلقة بالعنف اجل�سدي واجلن�سي ،التي ّمت تناولها ب�إ�سهاب فـي التقارير ال�سابقة،
والرتكيز عو�ض ًَا عن ذلك على طريقة تربير �أ�صحاب العمل للمواقف واملمار�سات املعيارية وحت ّدثهم عنها .ي�ستند التقرير �إىل درا�سة نوع ّية
وك ّمية خمتلطة ،تعتمد على النقا�شات �ضمن املجموعات الب�ؤرية واملقابالت الإفرادية ،ف�ض ًال عن جمع بيانات عمليات امل�سح .كما ي�صف
تو�صلت �إليها الدرا�سة ويدرج اقتبا�سات من حديث �أ�صحاب العمل اللبنانيني فـي نتائج امل�سح.
التقرير النتائج التي ّ
لقد ك�شفت النتائج �أن االنتهاكات ال�صارخة حلقوق عامالت املنازل  -مثل حجب رواتبهن ،وعدم تزويدهن بحاجتهن من الطعام،
وتعري�ضهن لأي �شكل من �أ�شكال العنف – تكاد تكون مرفو�ضة بالإجماع من قبل املجتمع اللبناين .فـي املقابل ،فاملمار�سات التي ت�ش ّكل
انتهاك ًَا ال يق ّل خطورة حلقوق عامالت املنازل وتعزّز �سلطة �صاحب العمل وقدرته على ال�سيطرة  -مثل م�صادرة جواز �سفرهن ومنعهن من
اخلروج مبفردهن فـي يوم �إجازتهن ،وبدرجة � ّ
أخف ،احتجازهن داخل منزل �أ�صحاب العمل – تجُ ا َبه بقدر �أق ّل من الرف�ض .فـي الواقع،
ربراتها �إذ �إنها ترمي �إىل حماية عامالت املنازل من الأذى
ي�ستند موقف �أ�صحاب العمل هذا �إىل اقتناعهم ب�ضرورة هذه املمار�سات وم ّ
وحمايتهم بدورهم من حت ّمل امل�س�ؤولية.
عالوة على ذلك ،فقد ك�شفت الدرا�سة عن وجود هرمية معرقنة (قائمة على �أ�سا�س العرق) ،وذلك لي�س فقط فـي �أذهان �أ�صحاب العمل
و�إمنا ُترتجم �أي�ض ًا �إىل ت�سل�سل هرمي فـي الأجور .بنا ًء على هذه الهرمية ،تتلقى عامالت املنازل الأجنبيات من الفيليبني الأجر الأعلى
فـي حني حت�صل الوافدات من بنغالدي�ش على �أدنى �أجر� .أ ّما عامالت املنازل الوافدات من �سري النكا و�إثيوبيا فـيح�صلن على �أجور بني
النقي�ضني .كما �أن م�ستوى التعليم واخلربة �ش ّكال اثنني من املزايا املرغوبة لدى �أ�صحاب العمل ،ولكن كذلك كانت الطاعة وانخفا�ض درجة
التوا�صل مع عامالت املنازل الأخريات.
غالب ًا ما ي�سقط �أ�صحاب العمل اللبنانيني م�شاعر الأمومة (والأبوة) على عامالت املنازل الأجنبيات� ،إذ يعرب العديد منهم عن تف�ضيلهم
مما ي�ؤدي بنا �إىل االعتقاد ب�أن
معاملتهن مثل بناتهم .وقد ك�شفت نتائج الدرا�سة عن التناق�ضات الوا�ضحة فـي ت�صريحات امل�شاركنيّ ،
احلديث عن م�شاعر الأمومة كان ،على �أف�ضل وجه ،رمزي ًا .فقد عك�ست هذه النتائج عدم االت�ساق بني التعبري عن القرب فـي العالقة ودعم
�أ�صحاب العمل لل�شروط التي حت ّد ب�شكل وا�ضح من احل ّيز املتاح لعامالت املنازل .ال ب ّد من الت�سا�ؤل ع ّما �إذا كانت عبارة “�أنا �أعامل عاملة
املنزل مثل ابنتي” �إمنا ت�ؤدي �إىل تعزيز �سيطرة �صاحب العمل (�إذ ت�شعر عاملة املنزل بنوع من االلتزام حيال �صورة الأم �أو الأب) مع
الإبقاء فـي الوقت نف�سه على �صاحب العمل كامل�ستفـيد الرئي�سي فـي هذه العالقة.
لقد اتّفق غالبية �أ�صحاب العمل الذين �شملتهم الدرا�سة على �أن ال�سيا�سات غري املالئمة ت�ساهم فـي ه�شا�شة و�ضع عامالت املنازل و�ضعفهن
وزيادة �سيطرة �أ�صحاب العمل .فـي احلاالت التي يحاول فـيها مواطن لبناين دعم عاملة منزل تعي�ش وتعمل فـي ظ ّل ظروف مهينة وم�سيئة،
�سرعان ما يكت�شف هذا الأخري �أن النظام بر ّمته ،مبا فـي ذلك احلكومة ووكاالت اال�ستقدام� ،إمنا تقف �إىل جانب �صاحب العمل امل�سيء.
تبينّ النتائج �أي�ض ًا �أن �أ�صحاب العمل يجتنبون اللجوء �إىل وكاالت اال�ستقدام عند مواجهة �أي م�شكلة ،كما �أن غالبيتهم يدعون احلكومة �إىل
ّ
التدخل �أكرث فـي هذا املجال وتوليّ تنظيم العالقة بني �أ�صحاب العمل والعمال .على الرغم من ذلك ،وحدها ن�سبة �صغرية من �أ�صحاب
العمل كانت على علم بوجود �آليات ّ
تنظم هذه العالقة ،مثل عقد العمل املوحد.
ميكن للنتائج املح ّددة فـي هذا التقرير توجيه خطط احلمالت امل�ستقبلية التي ت�ستهدف مواقف �أ�صحاب العمل وممار�ساتهم وت�ؤمن
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الرابط مع �سيا�سات �أكرث �شمو ًال .يجدر بحمالت التوعية معاجلة املمار�سات واملواقف التي تنتهك حقوق عامالت املنازل ،حتى تلك التي
ُتعترب معيارية و�ضرورية بالن�سبة �إىل غالبية �أ�صحاب العمل .يجب تركيز اجلهود على �إدانة املمار�سات التي حت ّد من ا�ستقاللية عامالت
املنازل و�إرادتهن احلرة وجتريدها من مقبوليتها كمعيار �سائد .كما ال ب ّد من ال�سعي �إىل دح�ض الت�أييد الوا�سع النطاق لفكرة �أن �أ�صحاب
العمل قادرون على ال�سيطرة على خمتلف جوانب حياة عاملة املنزل حتت �ستار توفـري احلماية لها.
�إن تق ّبل �أ�صحاب العمل لفكرة تويل احلكومة مهمة �إنفاذ القوانني �إىل جانب انخفا�ض درجة علمهم بالآليات التنظيمية �إمنا ي�س ّلط ال�ضوء
على احلاجة للتوعية على العقد املوحد لأ�صحاب العمل وعامالت املنازل على حد �سواء .يجدر بجهود التوعية ا�ستهداف النق�ص فـي
املعلومات لدى �أ�صحاب العمل ب�ش�أن الأنظمة اجلديدة والتغيرّ ات التي طر�أت على الإطار القانوين .كما ينبغي �أن تر ّكز �أي�ض ًا على توعية
عامالت املنازل على حقوقهن وتزويدهن مبعلومات حول اجلهات التي ميكنهن االت�صال بها فـي حال خرق احلقوق التي ي�ضمنها لهن العقد
املوحد .بالإ�ضافة �إىل جهود التوعية ،تلفت التو�صيات الواردة فـي التقرير االنتباه �إىل �ضرورة ح ّل نظام الكفالة وو�ضع املزيد من الأنظمة
ّ
لوكاالت اال�ستقدام ،على �أمل احل ّد من �سيطرة �صاحب العمل ومن ا�ستغالل عامالت املنازل.
�أخري ًا ،يتط ّلب الكثري من العمل املطلوب من �أجل حت�سني الظروف املعي�شية لعامالت املنازل التعاون الوثيق بني جمموعات الن�شطاء
ووا�ضعي ال�سيا�سات امل�ستعدين ملعاجلة الق�ضايا احل�سا�سة .وفـي حني �أن العنف اجل�سدي واجلن�سي املما َر�س �ضد عامالت املنازل قد لقي
االهتمام الذي ي�ستحقه ،فقد حان الوقت ملبا�شرة العمل فـي �سبيل منح عامالت املنازل حقوقهن الإن�سانية والعمالية الأ�سا�سية – مثل
منحهن يوم �إجازة واحد على الأق ّل وال�سماح لهن بتقرير �شكل ومكان هذه الإجازة� .إن �إ�شراك عامالت املنازل �أنف�سهن �أو املنا�صرين
من �أجل ق�ضيتهن فـي عملية التغيري هذه هو �أمر بالغ الأهمية .فال ميكن للتغيري �أن يتح ّقق ما مل يحافظ الن�شطاء على زخمهم ويوا�صلوا
ال�ضغط للح�صول على الدعم على م�ستوى ال�سيا�سة العامة.
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مقدّمة
لقد �ش ّكلت م�س�ألة ا�ستغالل عامالت املنازل الأجنبيات فـي لبنان مو�ضع اهتمام متزايد لدى ك ّل من و�سائل الإعالم واملنظمات الدولية .فقد
قامت ك ّل من منظمة هيومن رايت�س ووت�ش ومنظمة العمل الدولية ومفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان خالل ال�سنوات الأخرية برعاية
ور�ش عمل متحورت حول حقوق عامالت املنازل الأجنبيات بالإ�ضافة �إىل �إ�صدار التقارير التي تقرتح جمموعة من التو�صيات لوا�ضعي
ال�سيا�سات� 4.أ ّما فـي و�سائل الإعالم ،فقد ّمت ت�سليط ال�ضوء على �سوء معاملة عامالت املنازل على يد �أ�صحاب العمل �ضمن �أفالم وثائقية
5
ومقاالت �صحافـية وعلى مدونات �إلكرتونية.
ث ّمة عوامل ت�سهم فـي تعزيز �ضعف عامالت املنازل وه�شا�شة و�ضعهن فـي لبنان .العامل الرئي�سي هو نظام الكفالة الذي يربط عاملة املنزل
ب�صاحب عملها ملدة ثالث �سنوات .ي�سمح هذا النظام ل�صاحب العمل مب�صادرة جواز �سفر عاملة املنزل ووثائقها اخلا�صة الأخرى من �أجل
منعها من ف�سخ العقد .بالإ�ضافة �إىل ال�سيا�سات املك ّر�سة والأنظمة غري املالئمة لوكاالت اال�ستقدام ،فلمواقف �أ�صحاب العمل وممار�ساتهم
دور حيوي فـي حتديد الظروف املعي�شية لعامالت املنازل.
�إن طبيعة العمل املنزيل ب�صفته عم ًال ُينجز فـي حرمة املنازل بعيد ًا عن الأعني ي�ضمن لأ�صحاب العمل املزيد من ال�سلطة والقدرة على
ال�سيطرة .العديد من عامالت يالزمن منزل �صاحب العمل على مدار ال�ساعة ،طوال �أيام الأ�سبوع .بع�ضهنّ ال يح�صلن على �أي يوم �إجازة
يتم احرتام حقهن الأ�سا�سي فـي يوم الإجازة
طوال فرتة العقد 6وال يتمتّعن �إ ّال بقدرة ات�صال حمدودة مع العامل اخلارجي .وحتى عندما ّ
الأ�سبوعي ،قد ال ُي�سمح لهن مبغادرة املنزل .هذه العزلة عن العامل اخلارجي مت ّكن �أ�صحاب العمل من ال�سيطرة ب�شكل كامل على حياة
عامالت املنازل.
�إن ما مييز العمل فـي املنازل عن املجاالت االقت�صادية الأخرى هو �أن العالقة بني �صاحب العمل وعاملة املنزل تكون رهن ًا �إىل حد كبري
ـيتم حتديد عدد كبري من ظروف العمل التي ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر
مبعتقدات �صاحب العمل وقيمه ال�شخ�صية ،ولي�س ب�إطار حمدد ووا�ضح .ف ّ
فـي رفاه عامالت املنازل من خالل التفاو�ض فـي �إطار عالقة غري متكافئة على الإطالق .ومبا �أن عاملة املنزل تقيم فـي منزل رب عملها،
فهي تعجز �إىل ح ّد كبري عن احلفاظ على ا�ستقالليتها وقدرتها على حماية حقوقها.
فـي �إطار �سعيها �إىل التوعية على م�س�ألة ا�ستغالل عامالت املنازل الأجنبيات ودور �أ�صحاب العمل فـي الإبقاء على هذا اال�ستغالل ،ر ّكزت
و�سائل الإعالم بح�سن نية على حاالت العنف اجل�سدي واالعتداء اجلن�سي .ال �شك �أنه من املهم للغاية لفت االنتباه �إىل حاالت �سوء املعاملة،
حتى ولو كانت هذه احلاالت نادرة ومرفو�ضة من قبل غالبية اللبنانيني ،وو�ضع �آليات حلماية عامالت املنازل ومتكينهن من الإفالت من
�أ�صحاب العمل امل�سيئني .ال ب ّد �أي�ض ًا من البدء بدرا�سة طريقة �إ�سهام املواقف املعيارية واملمار�سات املقبولة املتعلقة بتوظيف و�إدارة عامالت
املنازل �أي�ض ًا فـي تعزيز �سلطة �أ�صحاب العمل وقدرتهم على ال�سيطرة� .إن غالبية عامالت املنازل قد يع�شن ويعملن فـي ظ ّل ظروف خطرة
للغاية ،حتى ولو �أنهن ال يتع ّر�ضن للإ�ساءة اجل�سدية �أو االعتداء اجلن�سي.
لقد عمدنا فـي الدرا�سة التي ي�ستند �إليها هذا التقرير �إىل ا�ستك�شاف املواقف واملمار�سات العامة لدى �أ�صحاب العمل اللبنانيني �إزاء
عامالت املنازل .ف�سعينا �إىل االبتعاد عن الق�ضايا املتعلقة بالعنف اجل�سدي واجلن�سي ،التي ّمت تناولها ب�إ�سهاب فـي التقارير ال�سابقة،
والرتكيز عو�ض ًَا عن ذلك على طريقة تربير وحت ّدث �أ�صحاب العمل عن املواقف التي ُتعترب معيارية �أو حتى �ضرورية من �أجل حماية
�أنف�سهم وحماية عاملة املنزل .فركزنا بالتايل على درا�سة مواقف �أ�صحاب العمل وممار�ساتهم التي ُتعترب معيارية فـي لبنان.
يتم تناول م�س�ألة مواقف �أ�صحاب العمل ب�شكل م�ستفـي�ض من خالل البحوث التجريبية فـي لبنان� .أ�شارت �إحدى الدرا�سات التي �أُجريت
مل ّ
 4منظمة العمل الدولية ( .)2005تقرير حول ور�شة العمل للتوعية على و�ضع عامالت املنازل الأجنبيات فـي لبنان؛ هيومن رايت�س ووت�ش (� .)2010إ�صالحات بطيئة :حماية عامالت املنازل
املهاجرات فـي �آ�سيا وال�شرق الأو�سط
ُ 5يرجى زيارة املوقع  http://ethiopiansuicides.blogspot.comوم�شاهدة الفـيلم الوثائقي للمخرجة كارول من�صور بعنوان «.»Maid in Lebanon
 6لقد �أظهرت الدرا�سة التي �أجرتها بروخمان فـي بدايات الت�سعينيات عن خادمات املنازل ال�سريالنكيات العائدات من ال�شرق الأو�سط �أم  72%منهن مل يح�صلن على �أي عطلة نهاية �أ�سبوع �أثناء
فرتة عقد عملهن .مرجع فـي .Gamburd (2000) The Kitchen Spoon’s Handle
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عب  85%من امل�شاركني عن اعتقادهم ب�أن
عرب الهاتف فـي العام � 2005إىل التناق�ضات القائمة فـي معتقدات �أ�صحاب العمل .ففـي حني رّ
العالقة بني عاملة املنزل و�صاحب العمل هي عالقة م�ساواة ،اعرتف  71%منهم بحق �صاحب العمل فـي تقييد حركة العاملة خارج املنزل
و 40%بحق �صاحب العمل فـي احتجاز عاملة املنزل من خالل قفل باب املنزل 7.ال ب ّد �إذن من فهم �أف�ضل ملواقف �أ�صحاب العمل.
كان الهدف الرئي�سي من هذه الدرا�سة �إنتاج املزيد من املعارف حول مواقف �أ�صحاب العمل من عامالت املنازل .ميكن للمنظمات الدولية
ومنظمات حقوق الإن�سان ا�ستخدام هذه املعارف فـي عمليات املنا�صرة امل�ستقبلية كما ميكن اال�ستفادة منها لت�صميم حمالت توعية فعالة.
ّمت جمع البيانات للدرا�سة من خالل مقابالت نوعية وكمية �أجريناها مع �أ�صحاب عمل من الن�ساء والرجال .ميكن االطالع على �سرد
ت�ضم عدد ًا من
مف�صل للمنهجيات التي ّمت ا�ستخدامها فـي امللحق الأول .باخت�صار ،فقد �أجرينا  3جل�سات نقا�ش �ضمن جمموعات ب�ؤرية ّ
ّ
ّ
�أ�صحاب العمل الن�ساء و 7مقابالت �إفرادية مع �أرباب عمل رجال� .أ ّما الأ�سئلة التي مت طرحها خالل املقابالت ،فهي مدرجة فـي امللحق
الثاين .بالإ�ضافة �إىل ذلكّ ،مت تنظيم م�سح كمي تناول � 102صاحب عمل لبناين من الن�ساء والرجال .ميكن االطالع على جداول النتائج
الو�صفـية للم�سح فـي امللحق الثالث.
�سيتم ا�ستخدام م�صطلح
لقد ّمت عر�ض النتائج النوعية والكمية لهذه الدرا�سة �ضمن عناوين فرعية .فـي الأق�سام التالية من هذا التقريرّ ،
“النتائج النوعية” للإ�شارة �إىل كافة نتائج نقا�شات املجموعات الب�ؤرية واملقابالت الإفرادية و”نتائج امل�سح” للإ�شارة �إىل النتائج
امل�ستخل�صة من امل�سح الكمي الذي �أجريناه.

 7منظمة العمل الدولية ( .)2005تقرير حول ور�شة العمل للتوعية على و�ضع عامالت املنازل الأجنبيات فـي لبنان.
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النتائج
	ال�سلطة والقدرة على ال�سيطرة
يتمتّع �أ�صحاب العمل فـي كافة احلاالت بقدر �أكرب من ال�سلطة وال�سيطرة فـي عالقاتهم مع عامالت املنازل؛ فهم الذين ي�ضعون احلدود
ويق ّررون نوعية هذه العالقات� .إنهم ي�سعون با�ستمرار �إىل ر�سم احلدود فـي عالقتهم مع عامالت املنازل .بح�سب غالبية �أ�صحاب العمل
الذين �شاركوا فـي املقابالت وامل�سح ،على الرغم من �أن �شخ�صية عاملة املنزل وطبعها ي�ؤثران �إىل ح ّد ما فـي العالقة ،ف�صاحب العمل هو
الذي يحدد فـي احلقيقة طبيعة هذه العالقة وير�سم احلدود ويحر�ص على احرتام هذه احلدود وعدم جتاوزها .وفـي احلديث عما يعتربونه
معياري ًا ومقبو ًال ،وحتى فـي معر�ض انتقاد �أ�صحاب العمل الذين ي�سيئون �إىل عامالت املنازل ،فاج�أنا امل�شاركون بت�أييدهم لل�سيطرة الكبرية
على حياة عامالت املنازل اللواتي ي�ستخدمونهن.
اتّخذت احلدود التي ّمتت مناق�شتها واملو�ضوعة من جانب �أ�صحاب العمل �أ�شكا ًال عديدة ،بدء ًا من احلدود الرمزية – حتديد درجة التقارب
العاطفـي التي يكون �صاحب العمل على ا�ستعداد لل�سماح به فـي العالقة – و�صو ًال �إىل احلدود احل�سية وامللمو�سة  -حتديد نوعية وكمية
الطعام الذي ميكن لعاملة املنزل تناوله وما �إذا كان ُي�سمح لها مبغادرة املنزل مبفردها .فـي ما يتع ّلق مب�س�ألة الطعام� ،أعرب امل�شاركون
فـي الدرا�سة بالإجماع عن رف�ضهم حتديد كميات الطعام لعامالت املنازل .وقد ك�شفوا بدرجة عالية من املو�ضوعية عن حاالت �أخرى يعمد
فـيها �أ�صحاب العمل �إىل منع عامالت املنازل من تناول القدر الكافـي من الطعام �أو تناول الطعام املغذي.
فـي املقابل ،مل تلق املمار�سات الأخرى التي تعزز �سلطة �أ�صحاب العمل و�سيطرتهم والتي حت ّد من ا�ستقاللية عامالت املنازل وحترمهن
من حقوقهن الأ�سا�سية �إ ّال القليل من الرف�ض .فحتى بالن�سبة �إىل جمموعة �أ�صحاب العمل الذين ّمت اختيارهم للم�شاركة فـي نقا�شات
املجموعات الب�ؤرية واملقابالت الإفرادية ،اعتُربت م�س�ألة منح عاملة املنزل يوم �إجازة كم�س�ألة مرهونة بر�أي �صاحب العمل وتف�ضيالته
�أو من م�س�ؤولياته ولي�س كحقّ تتمتع به عاملة املنزل فـي حرية التنقل .وقد ّمت تناول هذه امل�س�ألة فـي عدد من التقارير ال�سابقة ،و�ستتم
مناق�شتها ب�شكل مع ّمق فـي ق�سم “احلقوق مقابل امل�س�ؤوليات ”.ما يثري القلق فـي الأجوبة التي ح�صلنا عليها هو القبول الذي يكاد �أن يكون
بالإجماع بقدرة �صاحب العمل على حرمان عاملة املنزل من احلقّ فـي تلبية االحتياجات االجتماعية التي يوليها املجتمع اللبناين قدر ًا
كبري ًا من االعتبار وي�سعى �إىل حتقيقها – وهو حق املر�أة فـي الزواج والإجناب.

�أنا �أق ّل عاملة منزيل �أينما ت�شاء .ف�أنا �أو�صلها �إىل الكني�سة فـي �أيام العطل و�أعيدها �إىل املنزل .ولكن �إذا �أتت �إيل
و�أخربتني �أنها تريد يوم �إجازة للقاء زوجها ،فهذا م�ستحيل ...ال ميكنني �أبد ًا القبول بذلك.
مما ي�شري �إىل �أن التع ّدي على احلقوق
غالبية �أ�صحاب العمل الذين قابلناهم يعتربون �أن عامالت املنازل موجودات هنا فقط للعملّ .
الأ�سا�سية لعامالت املنازل ال يقت�صر على حفنة من املمار�سات التي يعرت�ض عليها وينفر منها غالبية ال�سكان فـي �أي جمتمع .ميكن
للمواقف املعيارية �أن ُترتجم من خالل ممار�سات حت ّد ب�شكل وا�ضح من ا�ستقاللية عامالت املنازل .ميكن للحرمان من احلقوق الأ�سا�سية
�أن ي�صبح را�سخ ًا فـي الن�سيج االجتماعي بحيث ال يعود مرئي ًا �أو ال يالحظه �أحد من غالبية ال�سكان.
مما مينعها من مغادرة املنزل،
لقد ك�شفت نتائج امل�سح عن وجود ت�أييد وا�سع لبع�ض املمار�سات مثل م�صادرة جواز �سفر عاملة املنزلّ ،
ومنعها من التوا�صل مع �أفراد من بلدها الأ�صلي .حوايل  88%من �أ�صحاب العمل الذين �شاركوا فـي عملية امل�سح اتفقوا على �أنه يجوز
ل�صاحب العمل م�صادرة جواز �سفر عاملة املنزل ملنعها من الهرب ( ُيرجى مراجعة اجلدول رقم  4فـي امللحق الثالث).
ميكن ملمار�سة ال�سلطة وال�سيطرة االندماج فـي املمار�سات اليومية وفـي عملية توظيف �أي عاملة منزل .فقد �أو�ضح امل�شاركون فـي الدرا�سة
�أن انتهاك كرامة عاملة املنزل الإن�سانية وا�ستقالليتها يبد�أ حتى قبل مغادرتها بلد املن�ش�أ ،وي�ستمر بعد و�صولها �إىل مطار بريوت حيث يتم
يتم “بيعها” من قبل وكاالت اال�ستقدام �إىل �صاحب العمل.
احتجازها فـي “قف�ص” ل�ساعات ،وحتى �أيام ،ويتفاقم عندما ّ
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�أخربتني �إحدى �صديقاتي كيف ذهبت �إىل وكالة ا�ستقدام الختيار عاملة منزل� .أح�ضرت واحدة �إىل منزلها غري �أنها
مل تعجبها .ف�أعادتها �إىل الوكالة وا�ستبدلتها ب�أخرى .كانت تتحدث وك�أنها ت�صف عملية اختيار ح ّبة بطاطا.
ّ
بغ�ض النظر عن �شخ�صية �صاحب العمل والقيم التي ي�ؤمن بها ،فعملية االختيار نف�سها مت ّهد الطريق لعالقة م�ستقبلية قائمة على متتّع
�صاحب العمل ب�سلطة �أكرب فـي حتديد نوعية هذه العالقة.

	العن�صرية – �سلطة التحديد والت�صنيف
فـي معر�ض احلديث عن عامالت املنازل ،قام �أ�صحاب العمل بت�صنيفهنّ �ضمن فئات خمتلفة .وعلى الرغم من �أن عملية الت�صنيف هذه
تنم عن تف�ضيالت عرقية كامنة لدى �صاحب العمل .ف�أ�صحاب العمل يرغبون فـي عامالت منازل
قد ال تبدو خطرة للوهلة الأوىل ،غري �أنها ّ
متع ّلمات وفاحتات الب�شرة ن�سبي ًا ،لكنهم ّ
يف�ضلون �أي�ض ًا املطيعات واللواتي يقبلن ب�أجور متدنية وغري املدركات حلقوقهن.
�أو ًالّ ،مت و�صف “طبع” عاملة املنزل و”درجة وعيها” كموا�صفات ومزايا فطرية ،تتّ�صل بعاملة املنزل كفرد .وقد ّمت تناول هذه امل�س�ألة
خالل �إحدى نقا�شات املجموعات الب�ؤرية على النحو التايل:

ال ميكن تغيري طبع عاملة املنزل...تختلف درجة الوعي بني عاملة منزل و�أخرى.كذلك الأمر بالن�سبة �إىل الذكاء .فبع�ضهن ذات ذكاء حمدود .فتكون قدراتهن بالتايل حمدودة وال ي�صلحن �إ ّالللعمل [العمل املنزيل].
نعم ،بع�ضهن ال ي�صلحن �إ ّال للعمل  ،يا حرام ،غري �أن البع�ض الآخر ذكيات ومثقفات .ميكن الأخذ والعطاءمعهن.
فـي �أحيان كثرية ،وفـي معر�ض الأحاديث التي دارت حول خ�صائ�ص عاملة املنزل “اجليدة”ّ ،مت ا�ستخدام م�صطلحات حمايدة ،ظ ّلت
فتم و�صف
فـي حدود ما يعترب مقبو ًال اجتماعي ًا .غري �أن امل�شاركني قد ر�سموا فـي بع�ض احلاالت القليلة �صور ًا منطية لعامالت املنازلّ .
النيباليات كن�ساء حمرتمات وط ّيعات (�أي دائمات االبت�سامة وقليالت ال�شكوى) .فـي املقابلّ ،مت و�صف الإثيوبيات كن�ساء عنيدات ،ي�صعب
التعامل معهن .وعلى الرغم من �أن بع�ض �أ�صحاب العمل �أعربوا عن تف�ضيلهم للمر�أة الفيليبينية ب�سبب تفوقها الن�سبي فـي امل�ستوى العلمي،
�أعرب �آخرون عن عدم رغبتهم فـيها لأنها �أكرث تط ّلب ًا من غريها (�أي عامالت املنازل الوافدات من �سري النكا �أو بنغالدي�ش)“ :فـي اليوم
التايل لو�صولهن [الن�ساء الفلبينيات] ،يبد�أن باملطالبة بيوم �إجازة وبهاتف خلوي”.
�إن الهرمية املعرقنة (القائمة على �أ�سا�س العرق) لعامالت املنزل لي�ست موجودة فقط فـي �أذهان �أ�صحاب العمل و�إمنا ُترتجم �أي�ض ًا �إىل
ت�سل�سل هرمي فـي الأجور� .أ�شار �أ�صحاب العمل �إىل وجود الآن تف�ضيل كبري لتوظيف العامالت من نيبال وبنغالدي�ش (لأنهن ط ّيعات كما
�أن �أجورهن �أق ّل من غريهن) .وقد �أظهرت بيانات امل�سح الكمي �أن ث ّمة تفاوت فـي �أجور عامالت املنازل فـي لبنان وفق ًا لبلدهم �أو �أ�صلهم.
يظهر اجلدول رقم  3فـي امللحق الثالث التفاوت فـي �أجور عامالت املنازل بح�سب خمتلف اجلن�سيات ،وذلك نق ًال عن �أ�صحاب العمل .ففـي
حني �أن  50%من العامالت الفيليبينيات ( 19من �أ�صل  )38يتلقني مرتب ًا �شهري ًا قدره  250دوالر ًا �أمريكي ًا �أو �أكرث ،ال يقابلهن �سوى
 9%من العامالت الإثيوبيات ( 2من �أ�صل  )22فـي حني ال حت�صل �أي من العامالت ال�سريالنكيات على هذا املبلغ .بالإ�ضافة �إىل ذلك،
تتقا�ضى  70%من عامالت املنازل الوافدات من بنغالدي�ش �أقل من  150دوالر ًا �أمريكي ًا فـي ال�شهر .بنا ًء على نتائج هذه الدرا�سة ،فهذه
الهرمية العرقية فـي الأجور ّ
منظمة بحيث تتلقى العامالت الأجنبيات الوافدات من الفـيلبني الأجر الأعلى فـي حني تتقا�ضى الوافدات من
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بنغالدي�ش �أدنى �أجر� .أ ّما عامالت املنازل الوافدات من �سري النكا و�إثيوبيا فـيح�صلن على �أجور بني النقي�ضني.
تظهر النتائج املت�صلة بالتفاوت فـي الأجور �أن العن�صرية فـي لبنان ت�ستم ّر حتى النهاية من خالل عملية معقدة يحت ّل فـيها التحيز �ضد
لون الب�شرة الداكنة موقع ًا مهم ًا غري �أنه ال يف�سر متام ًا هذه الظاهرة .على الرغم من �أن الإ�شارات �إىل لون ب�شرة عامالت املنازل كانت
وا�ضحة ،اتّخذ الق�سم الأكرب من �أ�صحاب العمل موقف ًا نقدي ًا للغاية �إزاء املواطنني اللبنانيني الآخرين الذين يدلون بتعليقات مرفو�ضة حول
عامالت املنازل ال�سريالنكيات �أو الإثيوبيات .لقد برزت التعليقات حول وجود نوع من التمييز العن�صري والتحيز �ضد الأ�شخا�ص ذوي
تو�صلنا �إليها .وقد جاءت هذه التعليقات ب�شكل انتقادات ،من خالل
الب�شرة الداكنة فـي املجتمع اللبناين فـي خمتلف النتائج النوعية التي ّ
الت�أكيد على �أن العن�صرية لي�ست مقبولة اجتماعي ًا.
غري �أن املقابالت قد ت�ض ّمنت بع�ض التعليقات العن�صرية .وفـي �أحيان كثرية ،غ ّلفت هذه العن�صرية بالتعبري عن تعاطف �أ�صحاب العمل
مع عامالت املنازل لأنهن ي�أتني من بيئات “بدائية” �أو بالتعبري عن املعاناة التي تك ّبدها �صاحب العمل من �أجل تعليم عاملة املنزل بع�ض
مبادئ �آداب الأكل �أو النظافة ال�شخ�صية .على الرغم من اجلهود املبذولة من جانب �أ�صحاب العمل للتق ّيد مببادئ اللياقة والتهذيب
حيال من و�صفوهن بالأق ّل حظ ًا ،فقد ك�شفت النتائج النوعية التي تو�صلنا �إليها عن العديد من املعتقدات العن�صرية اخلفـية ،وفـي �إحدى
عبت امل�شاركة ب�شكل �صريح عن نفورها حيال
احلاالت ،عن تعبري �صارخ عن التع�صب �ضد عاملة ب�سبب ب�شرتها الداكنة .فطوال املقابلة ،رّ
الب�شرة الداكنة التي ربطتها باخلبث وقلة النظافة .وفـي وقت الحق من املقابلة ،و�صفت امل�شاركة ،من منظورها اخلا�ص ،الأ�سباب التي
�أ ّدت �إىل خالف بينها وبني عاملة منزلها:

مل يكن بالأمر املهم .كان ابني فـي الرابعة من عمره وال �أعرف حتديد ًا ما حدث ،غري �أنه قد �صفعها [�أي �أن االبن البالغ
من العمر � 4سنوات قد �ضرب عاملة املنازل] .كانت ب�شرتها داكنة جد ًا ومل يكن ابني معتاد ًا على مظهرها.
ينم عن عدم االحرتام �أو ينطوي حتى على عنف ج�سدي �أو جن�سي جتاه عامالت
�إن م�س�ألة �إقدام �أطفال �أ�صحاب العمل على �أي عمل ّ
املنازل قد انتقدت ب�شدة من قبل غالبية امل�شاركني فـي نقا�شات املجموعات الب�ؤرية .غري �أن االقتبا�س الوارد �أعاله ي�س ّلط ال�ضوء على �أن
ظروف املعي�شة والعمل لدى ن�سبة كبرية من عامالت املنازل تت�أ ّثر مب�شاعر العن�صرية وبالتحيز الكامن حيال الب�شرة الداكنة.

	احلقوق مقابل امل�س�ؤوليات
من خالل التع ّمق �أكرث فـي م�س�ألة ال�سلطة وال�سيطرة� ،سعينا �إىل درا�سة املواقف جتاه بع�ض احلقوق املع ّينة التي الحظنا �أن ن�سبة كبرية من
�أ�صحاب العمل يحرمون عامالت املنازل منها .فا�ستف�سرنا عن بع�ض ممار�سات �أ�صحاب العمل ،مثل احتجاز العاملة داخل املنزل وعدم
منحها يوم �إجازة �أو عدم ال�سماح لها باخلروج مبفردها فـي يوم �إجازتها .ب�شكل عامّ ،متت مالحظة معار�ضة قوية مل�س�ألة احتجاز العامالت
داخل املنزل .بع�ض امل�شاركني قد عار�ضوا هذه املمار�سة فقط لأنها قد ت�ؤدي �إىل ظروف غري متوقعة ،مثل حما�صرة عاملة املنزل فـي حال
ن�شوب حريق وما ي�ستتبع ذلك من م�س�ؤولية يتح ّملها �صاحب العمل .كما �أعرب �آخرون عن معار�ضتهم ال�شديدة لهذه املمار�سة لأنها غري
�أخالقية.
وقد �شرح امل�شاركون القالئل الذين �أعربوا عن تق ّبلهم ملمار�سة “احتجاز” العاملة داخل املنزل �أنهم يقومون بذلك مع العاملة الوافدة
حديث ًا ،لفرتة ق�صرية من الزمن ،وذلك فقط �إىل �أن يتم ّكنوا من الوثوق بها .و�أو�ضحت �إحدى امل�شاركات �أن عاملة املنزل التي كانت
حتتجزها داخل املنزل باتت متتلك الآن مفاتيح املنزل وهي تخرج للت�سوق وللقيام ببع�ض املهام مبفردها .لقد ك�شفت النتائج الكمية التي
تو�صلنا �إليها �أن  31.3%من �أ�صحاب العمل اللبنانيني الذين �شاركوا فـي عملية امل�سح يحتجزون العاملة داخل املنزل.
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�أ ّما ال�سماح للعاملة مبغادرة منزل �صاحب العمل ليوم كامل فلم يجابه بالدعم نف�سه مقارنة مبعار�ضة “ممار�سة االحتجاز” .نورد �أدناه
اقتبا�سني ،الأول ل�صاحب عمل من الذكور والثاين من الإناث ،لتج�سيد وجهتي النظر املتناق�ضتني:

لديها [�أي عاملة املنزل] �إجازة �أ�سبوعية ليوم ون�صف .فهي تغادر املنزل وال �أ�س�ألها �إىل �أين .ال يه ّمني �أين تذهب.
ال �أوافق على �إعطائها [عاملة املنزل] يوم �إجازة .فهي �ستخرج وتعا�شر وحتمل .ال ميكنني قبول ذلك ف�أنا لدي ابنة
�شابة.
�أق ّر بع�ض امل�شاركني بوجوب متتّع عاملة املنزل باحلق فـي حرية التنقل ولكنهم �أو�ضحوا �أنه ال ينبغي حماية هذا احلق �إال �إذا مل يكن يه ّدد
“قيم الأ�سرة اللبنانية وكرامتها”� .أ ّما البع�ض الآخر ،فعار�ضوا ب�شدة منح اال�ستقاللية لعاملة املنزل بحيث تخرج من املنزل فـي يوم
�إجازتها وتعا�شر ن�ساء من بلدها الأ�صلي� .أ ّكد غالبية امل�شاركني على اقتناعهم بوجوب منح عاملة املنزل “يوم �إجازة” من العمل ولكن
لي�س “يوم نزهة”.

ال يروقني �أن تغادر املنزل ،غري �أنني �أ�سمح لها ب�أخذ فرتة ا�سرتاحة من حني لآخر .عندما �أ�شعر ب�أنها قد �أجهدت فـي
العمل� ،أبقيها فـي املنزل غري �أنني ال �أوكل �إليها بالكثري من املهام� .أ�سمح لها بالنوم فـي وقت مبكر و�أقول لها �إنه ال داعي
�أن مت�سح الأر�ض .ف�أنا �أعطيها يوم �إجازة لكن من دون ال�سماح لها مبغادرة املنزل.
ّمت تقدمي عدد من الأ�سباب �أو احلجج لتربير هذا املوقف .احلجة الأوىل هي �أن عامالت املنازل �أنف�سهن ال يطالنب بيوم �إجازة ،فكم
بالأحرى طلب مغادرة املنزل فـي ذلك اليوم .على هذا النحو ،ال ُيحرتم حق عاملة املنزل من قبل �صاحب العمل ما دامت ال تعرف هي
نف�سها �أن لديها هذا احلق وتطالب به .احلجة الثانية ،التي ال تق ّل �إزعاج ًا عن الأوىل ،هي �أن ال�سماح للعاملة باخلروج من املنزل قد ي�ؤدي
�إىل عواقب اجتماعية متطرفة .فـي الكثري من الأحيان ،اعترب امل�شاركون �أن منح احلق فـي مغادرة املنزل ي�ستتبع خماطر مرعبة مثل
الإ�صابة بالإيدز �أو التع ّر�ض لالغت�صاب �أو حتى القتل .ال �شك �أن ث ّمة مبالغة فـي املخاطر التي ُيزعم �أنها �ستكون فـي انتظار عامالت املنازل
حلظة خروجهن من منزل �أ�صحاب العمل.
فـي افرتا�ضهم كافة هذه املخاطر ،ر�سم �أ�صحاب العمل �صورة غري واقعية عن املجتمع اللبناين �إذ اعتربوه جمتمع ًا خطري ًا و�إجرامي ًا،
كما �ص ّوروا فـي الوقت نف�سه عامالت املنازل كفتيات �ساذجات وكفري�سة �سهلة بني براثن الرجال اجلانحني .فـي بع�ض احلاالت� ،أ�شار
ربرة مثل �صغر �سنّ عامالت املنازل وعدم قدرتهن على حت ّدث اللغة العربية .وفـي حاالت �أخرى ،اكتفوا
امل�شاركون �إىل بع�ض املخاوف امل ّ
بالقول �إن عامالت املنازل عر�ضة التخاذ قرارات خاطئة و�إقامة عالقات غري مقبولة اجتماعي ًا مع �أ�شخا�ص غرباء.
وك�شفت العديد من الت�صاريح والأجوبة �أن �أ�صحاب العمل ي�شعرون بح ّقهم فـي اتخاذ القرارات حم ّل عامالت املنازل� ،أو ًال“ ،حلماية
م�صلحة عاملة املنزل” ،وثاني ًا ،حلماية �أنف�سهم من حتمل م�س�ؤولية �أي عواقب �سلبية .غري �أن حماية م�س�ؤولية �صاحب العمل قد جاءت
على ح�ساب التعدي على حقوق عاملة املنزل وتقييد حركتها.

م�سجلة على ا�سمي� .إنني م�س�ؤولة عن كل �شاردة وواردة تخ�صها .لذا ،ف�أنا �أقلق �إذا ما غادرت
�إنها [�أي عاملة املنزل] ّ
املنزل �أو نامت خارجه� .أخ�شى من �أن ترتكب �أي خط�أ �أو تقيم عالقة مع �أحدهم وتعود �إيل حام ًال .ف�أنا من �سيتحمل
م�س�ؤولية ذلك .كما �أنني �أنا من �سيتح ّمل امل�س�ؤولية �إذا ما �أ�صيبت ب�أي مر�ض �أو �أ�صابها �أي مكروه.
لقد برزت الثنائية بني امل�س�ؤولية (م�س�ؤولية �صاحب العمل) واحلقوق (حقوق عاملة املنزل) بقوة فـي ت�صاريح امل�شاركني �إذ �أنهم قد دافعوا
عن موقفهم القا�ضي بال�سماح �أو عدم ال�سماح لعاملة املنزل مبغادرة املنزل فـي يوم �إجازتها .وكان من الوا�ضح �أن امل�شاركني يولون �أهمية
�أكرب حلماية �أنف�سهم من امل�س�ؤولية من تلك التي يولونها حلقوق عامالت املنازل .وحتى �أ�صحاب العمل الذين �أبدوا درجة عالية ن�سبي ًا من
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التعاطف مع حقوق عامالت املنازل قد �أفادوا �أن نظام الكفالة يفر�ض عليهم عدد ًا من القيود“ :ب�صفتي كفـي ًال لها� ،أحت ّمل �أنا امل�س�ؤولية”.
مبوجب هذا النظام ،ي�شعر �أ�صحاب العمل اللبنانيني ب�ضرورة الت�ص ّرف بطرق مع ّينة تتن ّكر حلقوق عامالت املنازل ،وذلك من �أجل حماية
�أنف�سهم من حتمل امل�س�ؤولية.
نظر ًا �إىل التوتر الذي برز �أثناء املقابالت النوعية ،ارت�أينا التع ّمق �أكرث فـي ق�ضية امل�س�ؤولية مقابل احلقوق فـي الدرا�سة الكمية .وك�شفت
النتائج التي ّمت التو�صل �إليها �أن �أ�صحاب العمل اللبنانيني ينق�سمون حول ق�ضيتي احتجاز العاملة داخل املنزل ومنحها يوم �إجازة� .أو ًال ،فـي
حني �أن غالبية امل�شاركني فـي الدرا�سة النوعية قد �أعربوا عن معار�ضتهم لالحتجاز ،فوجئنا ب�أن  31.3%من امل�شاركني فـي عملية امل�سح
�أ�شاروا �إىل �أنهم يقفلون باب املنازل عند مغادرتهم �إياه فـي حني تبقى العاملة داخله .بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أ�شار  54.5%من امل�شاركني
فـي عملية امل�سح �إىل �أنهم ال مينحون عاملة املنزل يوم �إجازة .من بني �أولئك الذين مينحون يوم الإجازة ،فقط  37.7%ي�سمحون للعاملة
مبغادرة املنزل مبفردها .باخت�صار 20% ،فقط من �أ�صحاب العمل اللبنانيني الذين ّمتت مقابلتهم مينحون عاملة املنزل يوم �إجازة ح ّر ًا
يكون �أي�ض ًا يوم نزهةّ .
تدل هذه النتائج على �شيوع اجتاه ينذر باخلطر وت�س ّلط ال�ضوء على �أن ن�سبة كبرية من عامالت املنازل فـي لبنان
( 80%من عينة �أ�صحاب العمل الذين ّمتت مقابلتهم) يعجزن عن ف�صل �أنف�سهن عن �صاحب العمل ،حتى ولو ُ�سمح لهن بفرتة راحة.

�إبنة لنحميها �أو لن�سيطر عليها؟
يرى بع�ض العلماء الدوليني �أن �أي عالقة وثيقة بني �صاحب العمل وعاملة املنزل قد ُت�ستخدم ك�آلية �سلطة و�سيطرة 8.فمن خالل احلديث
عن العالقة ب�شكل �شخ�صي ،قد ي�سعى �أ�صحاب العمل �إىل الظهور مبظهر الأ�شخا�ص الودودين والعادلني ،عو�ض ًا عن موازنة هذه العالقة
غري املتكافئة فـي الأ�صل .فـي كثري من الأحيان ،قد تعزّز التعابري التي تعك�س م�شاعر الأمومة (�أو الأب ّوة) التفاوت وعدم امل�ساواة من خالل
�إ�شعار عاملة املنزل بوجوب الر ّد باملثل �أي مبادلة هذه امل�شاعر باالمتنان والطاعة والعمل ل�ساعات �إ�ضافـية.
من ال�شائع فـي لبنان �سماع �أ�صحاب العمل يتحدثون عن معاملتهم لعاملة املنزل وك�أنها “ابنتهم” �أو”فرد من �أ�سرتهم ”.غالب ًا
ما ُت�ستخدم هذه التعابري بح�سن نية ،من �أجل الإعراب عن قرب العالقة وم�شاعر الأمومة التي تنطوي عليها .لذا ،فقد �سعينا �إىل
مما �إذ كانت هذه الإ�شارات �إىل م�شاعر الأمومة وال�شخ�صانية فـي العالقة �إمنا ت�ساهم فـي العمق فـي �إعفاء �صاحب العمل
التح ّقق ّ
من م�س�ؤوليته جتاه حقوق عاملة املنزل ب�صفتها موظفة .فتع ّمقنا فـي درا�سة هذه الثنائية بني اعتبار عاملة املنزل كابنة للعائلة �أو
موظفة .وقد �أ ّدى اال�ستف�سار عن هذا االنق�سام �إىل تبيان قدر كبري من التناق�ض بحيث نورد �أدناه حوار ًا منوذجي ًا من النقا�شات التي
دارت فـي جل�سات املجموعات الب�ؤرية:

�إننا نعاملها كابنتنا ولكنها تظ ّل عاملة لدينا.ولكن كيف ذلك؟ ث ّمة تناق�ض [فـي هذا القول] .ماذا تعنون ب�أنها ُتعامل كفرد من الأ�سرة ولكنها تظ ّل عاملة.نعاملها كفرد من الأ�سرة لأنها تعي�ش معنا فـي املنزل .ولكنها تظ ّل عاملة لأنه ال ب ّد من و�ضع بع�ض احلدود.بر�أيي يجب معاملتها كفرد من الأ�سرة ،ولكن فـي النهاية فهي �ضيفة فـي املنزل.التو�صل �إليها عن ّ
تف�شي حالة االرتباك حيال و�ضع العاملة فـي الأ�سرة .فقد كان
على غرار املحادثة املذكورة �
أعاله ،ك�شفت النتائج التي ّمت ّ
ع
امل�شاركون ي�ض ّمنون �أحيان ًا اجلملة الواحدة م�صطلحات مثل ابنة و�ضيفة وغريبة وعاملة.
على الرغم من �أن امل�شاركني حت ّدثوا عموم ًا عن �ضرورة ر�سم حدود للعالقة ،فقد �أعرب العديد منهم عن تف�ضيلهم ملعاملة عاملة املنزل
ُ 8يرجى مراجعة  Michele Ruth Gamburd’s The Kitchen Spoon’s Handle -و

.Pierette Hondagneu-Sotelo’s Doméstica
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كفرد من الأ�سرة �أو كابنة لهم .عند �س�ؤالهم عن معنى �أن تكون العالقة عالقة ابنة و�أم (�أو ابنة و�أب) فـي هذه احلالة� ،أجاب امل�شاركون
�أنهم ي�صطحبون عاملة املنزل للت�سوق �أو يطلبون منها اجللو�س معهم على مائدة الع�شاء �أو منحها فرتة ا�سرتاحة عندما تكون متعبة �أو
متوعكة .الأهم من ذلك ك ّله ،هو �أن عالقة الأم وابنتها ا�ستتبعت منح �صاحب العمل املزيد من ال�سيطرة ولكن حتميله �أي�ض ًا م�س�ؤولية توفـري
ّ
احلماية لعاملة املنزل.

�أرى الكثري من �أوجه ال�شبه بينها وبني ابنتي� .أع ّلم ابنتي التمييز بني ال�صواب واخلط�أ منذ �صغرها� .أنا ال �أقبل ب�أن تخرج
[االبنة �أو عاملة املنزل] �إىل د ّكان احلي وحدها لأنها قد تتعر�ض لل�سوء .فهي ال تزال فت ّية .قد تتع ّر�ض لال�ستغالل.
ابنتي اليوم فـي الرابعة والع�شرين من عمرها وما زلت �أن ّبهها �إىل �ضرورة االبتعاد عن الأمور ال�سيئة.
ولكن ،ما الذي يحدث عندما ال تبقى عاملة املنزل التي ُتعامل على �أنها �أحد �أفراد العائلة بعيدة عن “الأمور ال�سيئة؟” لقد ب ّينت نتائج
مما ي�ؤدي بنا �إىل االقتناع ب�أن الت�أكيدات على م�شاعر الأمومة كانت ،على
الدرا�سة وجود تناق�ضات وا�ضحة فـي ت�صريحات امل�شاركنيّ ،
�أف�ضل وجه ،جم ّرد ت�أكيدات رمزية .على �سبيل املثال� ،صدمت �إحدى امل�شاركات التي كانت تعامل عاملة املنزل البالغة من العمر  20عام ًا
كما لو �أنها ابنتها الكت�شافها �أن هذه الأخرية كانت على عالقة عاطفـية مع رجل فـي اخلام�سة والأربعني .عندما اعرتفت العاملة ب�أن الرجل
قد عر�ض عليها العمل فـي ملهى ،ا�شرتت �صاحبة العمل تذكرة ذهاب فقط و�أر�سلت الفتاة �إىل بلدها الأ�صلي .ف�صاحبة العمل قد تخ ّل�صت
فـي هذه احلالة بك ّل ب�ساطة من العاملة و�أزالتها من حياتها من �أجل حماية نف�سها من امل�س�ؤولية.
لقد ا�ستف�سرنا عن ثنائية االبنة والعاملة فـي الدرا�سة الكمية .و�أظهرت النتائج التي ّمت التو�صل �إليها �أن  40.1%من �أ�صحاب العمل
اللبنانيني ّ
يف�ضلون معاملة عاملة املنزل ك�أحد �أفراد الأ�سرة� ،أي متام ًا �ضعف عدد �أولئك الذين يف�ضلون التعامل معها ب�صفتها عاملة �أو
موظفة ( .)20.5%عندما �س�ألنا عن املمار�سات الفعلية� ،أ�شار امل�شاركون بغالبيتهم ال�ساحقة (� )93%إىل �أنهم يعاملون عاملة املنزل
وك�أنها فرد من الأ�سرة .مع ذلك ،فقد الحظنا تناق�ض ًا وا�ضح ًا بني هذا التعبري �شبه املجمع عليه عن قرب العالقة والإجابات عن الأ�سئلة
الأخرى التي ّ
مت طرحها لقيا�س مدى التعامل فـي الواقع مع عاملة املنزل وك�أنها فرد من الأ�سرة .على �سبيل املثال ،ي�سمح فقط 43.4%
من امل�شاركني لعاملة املنزل باجللو�س معهم على مائدة الع�شاء وفقط  53.6%بدخول غرفة املعي�شة فـي ح�ضرة ال�ضيوف .كما �أن ن�سبة
كبرية من �أرباب العمل �أفادوا �أنهم �سري�سلون عاملة املنزل �إىل وطنها �إذا ما �أُ�صيبت مبر�ض مزمن ي�ستلزم رعاية طويلة الأمد �أو حملت
( 83%و 90.7%على التوايل) .يرجى االطالع على النتائج املب ّينة فـي اجلدول رقم  6فـي امللحق الثالث.
على الرغم من �أن م�شاعر الأمومة (والأبوة) تفرت�ض فـي الثقافة اللبنانية درجة عالية من الإدماج واحلماية ،فن�صف �أ�صحاب
العمل اللبنانيني الذين �شاركوا فـي املقابالت يح ّدون احل ّيز املتاح فـي منازلهم للعامالت ،مثل منع تواجدها على مائدة الع�شاء
وغرفة املعي�شة فـي ح�ضرة ال�ضيوف .بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أعرب امل�شاركون بغالبيتهم ال�ساحقة عن عدم ا�ستعدادهم لرعاية عاملة
املنزل التي تكون قد ك ّر�ست �سنوات من حياتها خلدمة �أفراد الأ�سرة ورعايتهم فـي حال �إ�صابتها مبر�ض ما .ونظر ًا النخفا�ض تكلفة
عملية اال�ستقدام والتوظيف و�سهولتها ن�سبي ًا ،ميكن ل�صاحب العمل ا�ستخدام عاملة جديدة ،تتمتع ب�صحة جيدة وغري حامل و�إر�سال
القدمية ،املري�ضة �أو احلامل� ،إىل بلدها.
ت�س ّلط النتائج التي ّمت الو�صل �إليها ال�ضوء على �أهمية الت�سا�ؤل ع ّما �إذا كانت عبارة “�أنا �أعامل عاملة املنزل مثل ابنتي” �إمنا ت�ؤدي �إىل
تعزيز �سيطرة �صاحب العمل (�إذ ت�شعر عاملة املنزل بنوع من االلتزام حيال �صورة الأم �أو الأب) مع الإبقاء فـي الوقت نف�سه على �صاحب
العمل كامل�ستفـيد الرئي�سي فـي هذه العالقة .فـي مقام االبنة �أم ال ،تظ ّل عاملة املنزل ،بو�ضعها �ضمن الأ�سرة وخياراتها املحدودة فـي حال
�أُ�صيبت باملر�ض �أو �أ�صبحت حام ًال فـي �سياق ال مينحها احلق فـي ذلك ،هي احللقة الأ�ضعف فـي العالقة مع �صاحب العمل.
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	الإ�ساءة �سلوك ال�إن�ساين غري �أنها قد حتدث فـي منازل مواطنني لبنانيني “�صاحلني”
لقد ذكر امل�شاركون فـي نقا�شات املجموعات الب�ؤرية واملقابالت �أنهم �شهدوا حاالت �سوء معاملة و�إ�ساءة لعامالت منازل فـي �أحيائهم
و�أو�ساطهم االجتماعية املو�سعة .فروى البع�ض هذه احلوادث من منظور نقدي للتعبري عن اعرتا�ضهم على ما اعتربوه �سلوك ًا غري مقبول
من الناحية الثقافـية.
تالقت حوادث الإ�ساءة مع تلك التي ّمت تناولها فـي خمتلف درا�سات العلماء والعديد من التقارير ال�صادرة عن املنظمات الدولية و ُو�صفت
ب�أنها انتهاك �صارخ حلقوق عامالت املنازل الإن�سانية 9.و�شملت هذه احلوادث �أ�شكا ًال حادة من �سوء املعاملة والعنف وال�سلوك الال�إن�ساين:
�ضرب عاملة املنزل؛ التحر�ش اجلن�سي بها على يد رب العمل الذكر؛ عدم ت�سديد �أجرها فـي الوقت املحدد �أو على الإطالق؛ معاملتها
ك�آلة ُيتو ّقع منها العمل على مدار ال�ساعة؛ عدم توفـري حاجتها من الطعام �أو عدم �إطعامها �أبد ًا؛ احتجازها داخل املنزل؛ وال�سماح لأطفال
�صاحب العمل ب�إهانتها.
من خالل �سرد هذه احلوادث التي �شهدوها ب�شكل مبا�شر� ،سعى امل�شاركون �إىل الت�أكيد على �أن الأ�شكال احلادة لإ�ساءة املعاملة والعنف �ضد
عامالت املنازل �إمنا مت ّثل �أمناط ًا �سلوكية غري مقبولة ال ثقافـي ًا وال اجتماعي ًا فـي ال�سياق اللبناين .لقد دعمت النتائج الكمية تلك النوعية،
غري �أنها ب ّينت �أن االعتداء اجلن�سي على عاملة املنزل ي�أتي فـي �أعلى قائمة ال�سلوكيات امل�ستنكرة ،يتبعه ال�ضرب اجل�سدي ثم احلرمان من
حقها فـي حرية التن ّقل .وعلى الرغم من �أن �سائر امل�شاركني فـي عملية امل�سح ( )100%قد اتفقوا على وجوب معاقبة �صاحب العمل الذي
يعتدي جن�سي ًا على عاملة املنزل بال�شدة نف�سها املعتمدة ملعاقبة �أي �شخ�ص يعتدي جن�سي ًا على امر�أة لبنانية 87% ،فقط ر�أوا �أن �ضرب
العاملة ي�ستحق العقوبة نف�سها مثل �ضرب �أي �شخ�ص لبناين.
فـي معر�ض نقا�شات املجموعات الب�ؤرية واملقابالت� ،س ّلطت احلوادث التي رويت والطريقة التي ُرويت بها ال�ضوء على مو�ضوعني بارزين.
�أو ًال ،تع ّر�ض عامالت املنزل فـي لبنان للإ�ساءة فـي خمتلف الأو�ساط االجتماعية ،وارتكابها فـي كثري من احليان من جانب �أ�صحاب العمل
حي
املثقفـني واملحرتَمني فـي �أو�ساطهم االجتماعية .ثاني ًا ،منع القيود الهيكلية القائمة وال�ضغوط االجتماعية �أي �شخ�ص يتمتع ب�ضمري ّ
من التح ّرك ملناه�ضة الإ�ساءة التي يرتكبها �أ�صحاب العمل اللبنانيون الآخرون .نورد �أدناه بع�ض احلوادث واالقتبا�سات لتو�ضيح هذين
املو�ضوعني.
فـي �إحدى نقا�شات املجموعات الب�ؤرية ،حت ّدثت �إحدى امل�شاركات عن �صاحبة عمل لبنانية كانت تعرفها عمدت �إىل حرق يد عاملة املنزل
لأنها مل حت�سن كي القمي�ص:

فـي �إحدى امل ّرات[ ،ولأن عاملة املنزل] مل حت�سن كي املالب�س ،عمدت �صاحبة العمل �إىل حرق يدها باملكواة .مل تفعل
وكالة اال�ستقدام �أي �شيء حيال ذلك .كانت دعوى ق�ضائية على و�شك �أن ُترفع �ضد �صاحبة العمل ،غري �أن زوجها رجل
�صالح .فنظر ًا �إىل ح�سن �سريته ومكانته فـي املجتمعّ ،مت �إ�سقاط الدعوى.
�إىل جانب الإعراب عن معار�ضتها وا�ستنكارها ملثل هذا العنف اجل�سدي غري املفهوم ،ر ّكزت امل�شاركة التي روت احلادثة على �أن الإ�ساءة
لعامالت املنازل حتدث فـي كثري من الأحيان فـي منازل مواطنني لبنانيني “�صاحلني”.
كما ذكرت م�شاركة �أخرى حمادثة �أجرتها مع �إحدى معارفها التي عمدت �إىل قفل باب املنزل واحتجاز العاملة داخله طوال يومني �أثناء
عطلة للتز ّلج .هنا �أي�ض ًا� ،أعربت امل�شاركة عن ا�ستيائها حيال هذه املمار�سات “الال�إن�سانية” التي يرتكبها �أ�صحاب عمل لبنانيون مثقفون
ُ 9يرجى مراجعة
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ومتعلمون �ضد عامالت املنازل.
قلت [للمر�أة التي كنت �أعرفها] ال ميكنك فعل ذلك [�أي احتجاز العاملة داخل املنزل لعدة �أيام]؛ هذا عمل غري �إن�ساين!
ماذا لو ن�شب حريق فـي املنزل؟ ف�أجابت“ ،ال تقلقي ،ه�ؤالء النا�س [فـي �إ�شارة �إىل عامالت املنازل] مثل القرود ،ال
ي�صيبهم �أي مكروه ”.وهذه امر�أة متع ّلمة وخريجة �إحدى امل�ؤ�س�سات الأمريكية!

	النظام يحمي �صاحب العمل
من الأ�سباب الرئي�سية التي قدمها �أ�صحاب العمل لتف�سري انت�شار ظاهرة ا�ستخدام عامالت املنازل فـي لبنان نذكر عدم ت�ش ّدد ال�سيا�سات
وغياب التنظيمات احلكومية .عمد امل�شاركون فـي كثري من الأحيان �إىل مقارنة لبنان بالبلدان الأخرى لإثبات �أن النظام ي�سهل على
�أ�صحاب العمل توظيف عامالت املنازل:

�أعتقد �أن اللبنانيني ي�ستخدمون عامالت املنازل لأن النظام املعتمد يجعل هذه العملية �سهلة ن�سبي ًا� .أ ّما فـي فرن�سا ،ف�إذا
رغب �شخ�ص ما [با�ستخدام عاملة منزل] ،عليه معاملتها ك�أي موظفة ومنحها كامل حقوقهاُ .يتوقع من عاملة املنزل
[فـي فرن�سا] العمل ملدة � 4ساعات واحل�صول على فرتة لال�سرتاحة .فهي تتمتع باحلقوق نف�سها مثل �أي �شخ�ص �آخر.
كما يتوجب على �صاحب العمل ت�سجيلها .فـي لبنان ،العملية �أ�سهل بكثري .عندما ي�أتي الفرن�سيون لزيارة لبنان ،يقولون
لنا �إنهم كانوا لي�ستقدموا عدد ًا �أكرب من عامالت املنازل لو كانوا ينعمون بالت�سهيالت نف�سها.
ي�ساهم ت�ساهل النظام فـي ه�شا�شة و�ضع عامالت املنازل ويزيد من �سيطرة �أ�صحاب العمل .قلة من امل�شاركني فـي الدرا�سة �أ�شاروا �إىل
�أنهم قد بذلوا جهد ًا خا�ص ًا ،على الرغم من النظام ،مل�ساعدة عاملة منزل عن طريق ت�أمني االت�صال بينها وبني �سفارتها �أو الإدالء ب�شهادة
مل�صلحتها فـي �إحدى خمافر ال�شرطة .غري �أن امل�شكلة الرئي�سية هي �أن حماوالتهم باءت بالف�شل لأن النظام بر ّمته ،مبا فـي ذلك احلكومة
ووكاالت اال�ستقدام ،يقف �إىل جانب �صاحب العمل امل�سيء �ضد عاملة املنزل .مثا ًال على ذلك ،روت �إحدى امل�شاركات كيف قامت ببع�ض
املحاوالت للتدخل حلماية عاملة منزل كانت تتع ّر�ض با�ستمرار ل�سوء املعاملة ،غري �أن حماوالتها باءت بالف�شل.

فـي منزيل القدمي ،كان جرياين �أ�شخا�ص ًا عقالء ،وكانت الزوجة تعمل مد ّر�سة .كنت �أ�سمع �ضجة [قادمة من �شقة
اجلريان] طوال الوقت .كانت [�صاحب العمل] ت�ضرب عاملة املنزل ومل تكن ت�سمح لها بالرد على �أ�سئلتها .فكنت
�أ�سمعها [�صاحبة العمل] مث ًال تقول “من قال لك �أن تعملي هذا؟” و�أ�سمع [عاملة املنزل] تقول وهي حتاول الإجابة
“مدام ”...لي�صلني بعد ذلك �صوت ال�صفعة! مل يكن ُي�سمح لعاملة املنزل بالرد �أو بالدفاع عن نف�سها! لقد ا�ستم ّر ذلك
لفرتة طويلة ...ومل �أعد قادرة على االحتمال!
�إزاء هذا الو�ضع ،ا�ستف�سرت امل�شاركة عن �إمكانية تبليغ �أي هيئة �أو �سلطة قادرة على امل�ساعدة فـي �إنقاذ عاملة املنزل من �سوء املعاملة.
فا�ستعلمت فـي بادئ الأمر ع ّما �إذا كانت ت�ستطيع طرق باب اجلارة و�إعادتها �إىل ر�شدها .غري �أن ال�شرطة �أبلغتها ب�أن القانون يحمي
�صاحب العمل طاملا �أن ال�ضرب قد ّمت داخل املنزل� .إن ال�سيا�سات التي حتمي مرتكبي العنف الأ�سري �ضد املر�أة اللبنانية حتمي �أي�ض ًا
للأ�سف �أ�صحاب العمل ،الذكور والإناث ،الذين ميار�سون العنف �ضد عامالت املنازل �ضمن حرمة بيوتهم .لقد �أنهت امل�شاركة ق�صتها
بعبارة مت ّثل م�شاعر الإحباط واال�ست�سالم“ :القانون يحمي �صاحب العمل!”
ت�ساهم وكاالت اال�ستقدام �أي�ض ًا فـي تعزيز ه�شا�شة و�ضع عامالت املنازل وزيادة �سيطرة �أ�صحاب العمل اللبنانيني .من البديهي �أ ّال يرغب
وكالء اال�ستقدام فـي حت ّمل التكلفة املالية التي تنجم عن قيام خالف بني �صاحب العمل وعاملة املنزل .فالجتناب هذه التكاليف ،يلج�أ
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بع�ضهم �إىل ترهيب عاملة املنزل �أو ت�أديبها بق�سوة بد ًال من ح ّل النزاع عن طريق القنوات القانونية �أو تلك املقبولة .وقد �أعرب معظم
امل�شاركني فـي الدرا�سة النوعية عن تف�ضيلهم ح ّل �أي نزاع قد ين�شب مع عاملة املنزل بطرقهم اخلا�صة من دون اللجوء �إىل وكاالت
اال�ستقدام .فكثريون منهم قد �سمعوا �أو �شهدوا مبا�شرة كيف يقوم وكيل اال�ستقدام بنهر عاملة املنزل �أو �ضربها من دون فهم �أو اال�ستف�سار
عن �سبب اخلالف.

لقد �أ�ص ّرت [عاملة املنزل التي كانت تعمل فـي بيت والدتي] على الذهاب �إىل وكالة اال�ستقدام .مل تقبل [البقاء فـي
املنزل] و�أ�ص ّرت على �إبالغ �شكواها �إىل وكالة اال�ستقدام .فات�صلت والدتي بالوكيل و�شرحت له الو�ضع�[ .أخربتني �أنه]
فور و�صولهما �إىل املكتب ،وما �إن ر�أى [عاملة املنزل] حتى �صفعها[ .قالت والدتي] �أق�سم باهلل �أنه برم ج�سمها ك ّله بهذه
ال�صفعة .كانت ك ّل من والدتي وعاملة املنزل ترتعدان من اخلوف .قالت والدتي للوكيل“ :ولكنني مل �أطلب منك القيام
بذلك” ف�أجابها“ :ال تقلقي ،فهنّ ال يفهمن �أو يتع ّلمن �إ ّال بال�ضرب”.
وقد ك�شفت ع ّدة حوادث �أخرى رواها امل�شاركون �أن وكاالت اال�ستقدام تلعب دور ًا مهم ًا فـي الواقع فـي ت�أديب عامالت املنازل ودعم �أ�صحاب
العمل الذين يقمعونهن .لقد اعتُرب وكالء اال�ستقدام جزء ًا ال يتجز�أ من النظام الذي يحمي �أ�صحاب العمل امل�سيئني ويح ّد ب�شدة من قدرة
عامالت املنازل على االبتعاد عن املواقع التي تع ّر�ضهن للخطر.

	ال�ضغوطات االجتماعية فـي وجه العدالة
لقد عر�ضنا فـي الأق�سام ال�سابقة عدة مناذج حلوادث �إ�ساءة ورد ذكرها فـي الدرا�سة النوعية .غري �أن امل�شاركني قد ذكروا �أي�ض ًا �أمثلة
عديدة عن اجلهود التي يبذلونها ،مع غريهم من �أ�صحاب العمل الذين يعرفونهم ،من �أجل معاملة عاملة املنزل ب�إن�صاف ورحمة� .ساهمت
هذه الأمثلة فـي ت�سليط ال�ضوء على ال�ضغوط واملعايري االجتماعية التي ت�ص ّعب فـي كثري من الأحيان الإجراءات الفردية التي تعك�س م�شاعر
التعاطف .نورد �أدناه اقتبا�سني يج�سدان على �أف�ضل وجه كيف ميكن فـي بع�ض الأحيان للفتات ب�سيطة وبعيدة عن التط ّرف ،مثل منح عاملة
املنزل فرتة ا�سرتاحة خالل النهار �أو االعرتاف ب�إحدى احتياجاتها الإن�سانية الأ�سا�سية� ،أن ُتدان على �أنها ممار�سات غري تقليدية وخارجة
عن املعايري املقبولة.

الك ّل ينتقدين .حتى �أخواتي ينتقدنني؛ يتّهمنني باملبالغة .فعاملة منزيل تنزل كل يوم بعد الظهر �إىل باحة املبنى
للجلو�س مع عامالت املنازل الأخريات .هي على عالقة بثالث ن�ساء من بلدها ،وذلك ال ي�ؤثر فـي على الإطالق .فهي
تقوم بذلك بعد االنتهاء من �أداء كامل م�س�ؤوليات عملها .غري �أن كافة معارفـي ي�شعرونني وك�أنني �أرتكب خط�أ ما.
�أثناء زيارة بع�ض الأ�صدقاء فـي الليلة املا�ضية ،التقيت برجل لطيف من بنغالدي�ش ،كان يعمل ب ّواب ًا .فف ّكرت �أن �أع ّرفه
على عاملة منزيل .بدا �أكرب منها بب�ضع �سنوات .فذكرت ذلك �أمام زوجتي وابنتي .لقد راقتني الفكرة كثري ًا غري �أن
جمتمعنا ال يتق ّبل �أي فكرة من هذا النوع ويعتربها نوع ًا من التجديف.
بالإ�ضافة �إىل املعايري االجتماعية التي حترم عامالت املنازل من احل ّد الأدنى من الإن�صاف ،ميكن للتحيز الرا�سخ �أن يق ّو�ض ب�شكل خطري
رفاههن فـي احلاالت احلرجة .نو�ضح �أدناه كيف ح ّول التحيز االجتماعي والهيكلي �إحدى �صاحبات العمل التي تتمتع مب�ستوى عال ن�سبي ًا
أهم كيف �أ ّدى هذا التح ّيز �إىل حرمان عاملة املنزل من ح ّقها الأ�سا�سي فـي تلقي العالج الطبي الالزم.
من النفوذ �إىل �شخ�ص عاجز ،وال ّ
تذ ّكرت تامارا خالل �إحدى جل�سات املجموعات الب�ؤرية جتربة كانت قد خ ّلفت لديها الكثري من املرارة وا�ستنزفتها عاطفـي ًا .فقد �أُ�صيبت
عاملة املنزل التي كانت قد ا�ستخدمتها بالتهاب حاد فـي النخاع العظمي� .شعرت تامارا ب�إح�سا�س عميق بامل�س�ؤولية �إزاء هذه العاملة املج ّدة
واملخل�صة و�أرادت م�ساعدتها على تل ّقي العالج.
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كنت قلقة وحزينة جد ًا .ف�إذا �سمحت لها بالعودة [�إىل بلدها] ،من �سيتوىل رعايتها؟ كانت مري�ضة ،من دون �أ ّم �أو �أخت!
من �سيحت�ضنها ويرعاها [عند عودتها �إىل بلدها]؟ طلبت من زوجي �إبقاءها هنا [لكي �أمت ّكن من رعايتها بنف�سي] حتى
ولو كان ذلك �سيك ّلفنا الكثري.
غري �أن نية تامارا الطيبة ومواردها املالية مل تكن كافـية ل�ضمان ح�صول العاملة على الرعاية الطبية الالزمة .فعلى الرغم من �أنها كانت
بحجة عدم وجود �سرير �شاغر� .أخري ًا،
قد �س ّددت �أق�ساط الت�أمنيّ ،مت رف�ض ا�ستقبالها ومعاجلتها من قبل عدد من امل�ست�شفـيات فـي لبنان ّ
وافقت �إحدى امل�ست�شفـيات على ا�ستقبالها بعد �أن �أجرت العائلة بع�ض االت�صاالت مع معارفهم .غري �أن تامارا الحظت بو�ضوح كيف كانت
العاملة تلقى معاملة �سيئة وتتعر�ض للإهمال ب�سبب جن�سيتها.

�أمتنى لو �أنكم ر�أيتم كيف عاملوها .كنت جال�سة فـي كافترييا امل�ست�شفى وبد�أت بالبكاء .فجاء �أحد الأطباء ،وهو طبيب
حمرتم ،و�س�ألني عن �سبب بكائي .ف�أخربته الق�صة و�أجابني“ :هل �أنت جادة؟ �أنت تبكني ب�سبب �إثيوبية؟” كم وددت
�ضربه غري �أن زوجي ردعني عن ذلك.

املوحد
	العقد ّ
فـي العام � ،2009أ�صدرت وزارة العمل اللبنانية ،بالتعاون مع مفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان ومنظمة العمل الدولية عقد ًا موحد ًا
رحبت املنظمات غري احلكومية واجلهات النا�شطة فـي هذا املجال بهذا العقد معترب ًة
خا�ص ًا بالعمال والعامالت فـي اخلدمة املنزليةّ .
�إياه كخطوة مهمة على الدرب ال�صحيح .ي�ساعد هذا العقد �أي�ض ًا على الإ�شراف ومراقبة عمل وكاالت اال�ستقدام التي كانت ت�ستخدم فـي
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ال�سابق عقود ًا خا�صة بها .لكن على الرغم من �أهميته ،ينطوي هذا العقد على بع�ض القيود اخلطرية التي �سبق ت�سليط ال�ضوء عليها.
�إ�ستناد ًا �إىل قراءة مت�أ ّنية للعقد ،وفـي معر�ض عملية جمع البيانات التي قمنا بها ،وقعنا على عدد من القيود التي يت�ضمنها العقد املوحد،
نورد بع�ض ًا منها� .أو ًال ،ا�شتمال العقد على لغة غام�ضة .ففـي حني حتاول بع�ض البنود تو�ضيح م�س�ؤوليات كل من �صاحب العمل والعامل،
تظ ّل حدود العالقة تحُ ّدد وفق ًا “لقيم ومبادئ العائلة اللبنانية” .فهذه العبارة غام�ضة للغاية .لقد ك�شفت النتائج النوعية والكمية التي ّمت
التو�صل �إليها ب�شكل وا�ضح عن عدم وجود توافق فـي الآراء ب�ش�أن بع�ض ممار�سات �أ�صحاب العمل ومواقفهم وقيمهم .على الرغم من �أن
ّ
امل�شاركني رف�ضوا بالإجماع �ضرب عامالت املنازل �أو حجب �أجرهن ،فبع�ضهم فقط وافق على عدد من املمار�سات مثل منحهن يوم �إجازة
�أو ال�سماح لهن باالختالط مع ن�ساء من بلدانهن الأ�صلية ،فـي حني رف�ض �آخرون ذلك.
ثاني ًا ،يتوفر العقد املوحد باللغة العربية ،وعاملة املنزل تو ّقعه بعد و�صولها �إىل لبنان .ومبا �أن غالبية عامالت املنازل ال يقر�أن �أو يكتنب
العربية ،فقد ميكث العديد منهن �سنوات طويلة فـي لبنان من دون معرفة �أي من حقوقهن الأ�سا�سية امل�ض ّمنة فـي العقد املوحد .فطاملا �أن
العقد ال يتوفر باللغات الأ�صلية لعامالت املنازل� ،ستظ ّل عملية منح احلقوق الأ�سا�سية �أو حجبها رهن ًا ب�إرادة �أ�صحاب العمل.
ين�ص العقد على وجوب تويل وزارة العمل ت�سوية �أي نزاع قد ين�شب بني �صاحب العمل وعاملة املنزل .غري �أنه ال يح ّدد �أي من تفا�صيل
ثالث ًاّ ،
هذه العملية �أو يورد �آلية معينة لتقدمي ال�شكاوى .حتى لو كانت العاملة تقر�أ العربية ،فالعقد لن يد ّلها كيف و�أين ميكنها التق ّدم ب�شكواها.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ال يتناول العقد الق�ضايا املهمة ،مثل م�صادرة جواز �سفر عاملة املنزل �أو احتجازها داخل املنزل .فهذه الق�ضايا الهامة
هي التي �ش ّكلت مو�ضوع خالف وفق ًا ملا جاء فـي درا�ستنا .على هذا النحو ،تكون حقوق عاملة املنزل الأ�سا�سية ،مثل احلق فـي االحتفاظ
وتتم مراقبتها من قبل
بوثائق هويتها وفـي حرية التنقل ،رهن ًا بقيم كل �صاحب عمل لبناين ومبادئه ولي�س مبعايري حمددة متوافق عليها ّ
م�ؤ�س�سة حكومية.
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املوحد (منظمة كفى) فـي ن�شرة «ال ال�ستغالل عامالت املنازل الأجنبيات» ،العدد االولwww.kafa.org.lb .2010 ،
القيود التي يفر�ضها عقد العمل ّ

�إىل جانب هذه القيود ،ك�شفت النتائج الكمية التي ّمت التو�صل �إليها عن تدين م�ستوى اطالع �أ�صحاب العمل على التغيريات احلديثة فـي
القانون اللبناين التي تعد بتوفـري قدر �أكرب بقليل من احلماية لعامالت املنازل فـي حال تطبيق مبد�أ املراقبة والر�صد .كما ك�شفت النتائج
عن التناق�ضات املت�صلة مبعارف �أ�صحاب العمل اللبنانيني ومواقفهم �إزاء التنظيمات احلكومية فـي ما يتع ّلق بحقوق عامالت املنازل.
�إن موافقة الغالبية ال�ساحقة من امل�شاركني ( )82.3%على فكرة �أن “احلكومة يجب �أن تكون �أكرث فاعلية فـي تطبيق القوانني” ت�شري
�إىل تق ّبل اللبنانيني عموم ًا لل�سيا�سات التي حتدد طبيعة العالقة بني �أ�صحاب العمل وعامالت املنازل .على الرغم من ذلك ،وحدها ن�سبة
�صغرية من �أ�صحاب العمل ( )21.6%كانت على علم بوجود عقد العمل املوحد ب�صفته �آلية ُيفرت�ض بها من الناحية العملية توفـري م�ستوى
معني من احلماية .و�أق ّل منها كانت ن�سبة امل�شاركني الذين متكنوا من ذكر بند �أو بندين من العقد.
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اال�ستنتاجات والتو�صيات
ّمت و�ضع هذا التقرير لهدف عر�ض الت�ص ّورات واملواقف ال�سائدة حول عامالت املنازل ب�شكل دقيق ،وذلك من وجهة نظر �أ�صحاب العمل
�أنف�سهم .فهذا املو�ضوع مل ُيعالج ب�شكل م�ستفـي�ض فـي املا�ضي .و�إذ نعرتف ب�أن االنتهاكات اجل�سدية واجلن�سية الفظيعة �إنمّ ا ُترتكب �ضد
عامالت املنازل على يد عدد قليل من �أ�صحاب العمل اللبنانيني ،فنحن ن�ؤ ّيد �أهمية درا�سة جمموعة املواقف واملمار�سات املعيارية التي ت�ؤثر
فـي غالبية عامالت املنازل الأجنبيات.
يظهر التقرير �أن احتجاز عاملة املنزل داخل البيت هو من املمار�سات التي حتظى ببع�ض الدعم فـي املجتمع اللبناين و�أن منعها من اخلروج
فـي يوم �إجازتها يبدو كممار�سة معيارية ومقبولة لدى غالبية �أ�صحاب العمل .كلتا املمار�ستان ت�ش ّكالن انتهاك ًا ج�سيم ًا حلقوق العامالت،
كما �أنهما تعزّزان �سلطة �أ�صحاب العمل .فـي ظ ّل نظام ال�سيا�سات احلايل ،ونظر ًا �إىل انت�شار تق ّبل املمار�سات القائمة على احل ّد من
ا�ستقاللية عامالت املنازل ،ال ب ّد من �أن يويل الن�شطاء وجمموعات املنا�صرة وال�ضغط وامل�ؤ�س�سات احلكومية اهتمام ًا �أكرب بهذه امل�س�ألة.
ّمت م�ؤخر ًا �إطالق عدد من حمالت التوعية التي ت�ستهدف �أ�صحاب العمل فـي لبنان 11.وقد تناولت هذه احلمالت بع�ض الق�ضايا املهمة،
مثل حق عاملة املنزل فـي يوم �إجازة فـي الأ�سبوع وفـي احل�صول على راتبها فـي املوعد املحدد� .أحدث احلمالت وهي بعنوان “7/24
 ”Campaignقد �أدرجت �أي�ض ًا توعية ثقافـية فـي حماولة منها لت�سليط ال�ضوء على الثقافات الغنية التي تتح ّدر منها عامالت املنازل.
هذه اجلهود حيوية �إذ �أنها تعزّز ثقافة عدم التمييز واحرتام حقوق عامالت املنازل.
نتمنى �أن تتم ّكن النتائج املبينة فـي هذا التقرير من توجيه حمالت اخلطط امل�ستقبلية .يجدر بحمالت التوعية معاجلة املمار�سات واملواقف
التي تنتهك حقوق عامالت املنازل ،حتى تلك التي ُتعترب معيارية و�ضرورية بالن�سبة �إىل غالبية �أ�صحاب العمل .يجب تركيز اجلهود على
�إدانة املمار�سات التي حت ّد من ا�ستقاللية عامالت املنازل و�إرادتهن احلرة وجتريدها من مقبوليتها كمعيار �سائد .كما ال ب ّد من ال�سعي �إىل
دح�ض الت�أييد الوا�سع النطاق لفكرة جواز �سيطرة �أ�صحاب العمل على خمتلف جوانب حياة عاملة املنزل حتت �ستار توفـري احلماية لها.
ميكن دعم ذلك من خالل دعوة احلكومة �إىل حت ّمل م�س�ؤولية حماية كل من عامالت املنازل و�أ�صحاب العمل اللبنانيني.
لقد �أظهرت درا�ستنا �أن �أ�صحاب العمل يقبلون فكرة تويل احلكومة مهمة �إنفاذ بع�ض القوانني ،مثل ت�سديد �أجر عاملة املنزل فـي املوعد
املوحد الذي ي�ضمن حماية حقوق
املحدد وو�ضع حد �أق�صى ل�ساعات العمل .غري �أننا تن ّبهنا �إىل تدنيّ م�ستوى معرفة �صاحب العمل بالعقد ّ
مما ي�س ّلط ال�ضوء بو�ضوح على احلاجة للتوعية على العقد املوحد لدى كل من �أ�صحاب العمل وعامالت املنازل .يجدر
عاملة املنزلّ .
بجهود التوعية ذات ال�صلة ا�ستهداف النق�ص فـي املعلومات لدى �أ�صحاب العمل ب�ش�أن الأنظمة اجلديدة والتغيرّ ات التي طر�أت على الإطار
القانوين .كما ينبغي �أن تر ّكز �أي�ض ًا على توعية عامالت املنازل على حقوقهن وتزويدهن مبعلومات حول اجلهات التي ميكنهن االت�صال بها
املوحد.
فـي حال خرق احلقوق التي ي�ضمنها لهن العقد ّ
ي�ش ّكل العقد املوحد خطوة �أوىل فـي االجتاه ال�صحيح .غري �أنه ال يتناول بع�ض الق�ضايا ،مثل احتجاز عاملة املنزل داخل البيت �أو ال�سماح
لها باخلروج فـي يوم �إجازتها .كما �أنه ال يبينّ كيف ميكن لعاملة املنزل الإبالغ عن �أي انتهاكات يرتكبها �صاحب العمل فـي الوقت املنا�سب.
على هذا النحو ،يجب النظر �إىل العقد املوحد ك�سيا�سة قيد التطوير ،ال تزال بحاجة �إىل املزيد من العمل والتعديالت .يجدر بوزارة العمل
اللبنانية ت�شجيع قيام املزيد من املناق�شات حول العقد املوحد ودعوة منا�صري ق�ضية عامالت املنازل �إىل امل�شاركة فـي هذه املناق�شات.
 »Put Yourself in her Shoes« 11حملة من تنظيم هيومن رايت�س ووت�شّ ،مت �إطالقها فـي �أيار/مايو 2008
 »7/24« 12حملة ّمت �إطالقها فـي عيد الع ّمال  2010من قبل جمموعة من الن�شطاء واملنظمات غري احلكومية.
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على الرغم من �أهمية تطوير وتعديل العقد املوحد ،ال ب ّد من الت�أكيد على �أن م�أ�س�سة نظام الكفالة ت�ساهم ب�شكل رئي�سي فـي ا�ستغالل
عامالت املنازل وحرمانهن من ا�ستقالليتهن .من �ش�أن نظام الكفالة تعزيز �سلطة �أ�صحاب العمل و�سيطرتهم غري �أنه يح ّملهم �أي�ض ًا الق�سم
يرحب بع�ض �أ�صحاب العمل بهذه الفر�صة ملمار�سة �سلطتهم �إذ �أن ذلك ،على ح ّد
الأكرب من م�س�ؤولية �إدارة العالقة مع عامالت املنازلّ .
تعبريهم ،ي�ضمن حمايتهم من حت ّمل امل�س�ؤولية وحماية عامالت املنازل من الأذى.
�سي�ؤدي �إ�صالح نظام الكفالة �إىل احل ّد من �سيطرة �أ�صحاب العمل على عامالت املنازل .كما �أنه �سيخ ّفف �أي�ض ًا من خماوف �صاحب العمل
املت�صلة بتحمل امل�س�ؤولية فـي حال تع ّر�ض عاملة املنزل لأي �أذى �أو فـي حال فرارها .يجب اتخاذ خطوات �صغرية من �أجل حترير كل من
�صاحب العمل وعاملة املنزل من هذه العالقة امللزمة والتي قد تكون ا�ستغاللية ،ومتكني عامالت املنازل من تغيري �أ�صحاب عملهن من دون
تعري�ض و�ضعهن القانوين للخطر� .إن تعديل قانون العمل بحيث ي�شمل عامالت املنازل �سيوفر لهن حماية �أف�ضل ،بالإ�ضافة �إىل �أ�سا�س
متني للمطالبة باحلقوق.
فـي غ�ضون ذلك ،ف�إننا ندعو �إىل تعزيز مراقبة عمل وكاالت اال�ستقدام ل�ضمان احرتام حقوق عامالت املنازل .لقد �سبق ملجموعات
املنا�صرين واملنظمات الدولية �إطالق هذه الدعوة �إىل حت�سني الأنظمة وتعزيز عملية الإ�شراف؛ فقد حان الوقت الآن لإحراز تقدم حقيقي
وعملي فـي هذا ال�صدد .ونظر ًا �إىل م�صلحة الوكاالت اخلا�صة الرا�سخة فـي خف�ض تكلفة ا�ستقدام عامالت املنازل للعمل لدى �أ�صحاب
العمل اللبنانيني ،وخف�ض مع ّدالت ف�شل هذه العملية ،فال ب ّد من حتديد طرف حمايد حل ّل �أي خمالفات لأحكام العقد املوحد� ،سواء من
جانب عاملة املنزل �أو �صاحب العمل .لقد �أن�ش�أت وزارة العمل اللبنانية مكتب ًا لتل ّقي ال�شكاوى فـي هذا ال�صدد .يجب ا�ستثمار املوارد لتح�سني
نوعية اخلدمات املقدمة وتدريب موظفـي الوزارة .والأهم من ذلك ،ينبغي اتخاذ اخلطوات الالزمة لت�سهيل و�صول عامالت املنازل ،ولي�س
فقط �أ�صحاب العمل� ،إىل هذه اخلدمات.
فـي اخلتام ،ال بد من الإ�شارة �إىل �أن جزء ًا كبري ًا من العمل املطلوب من �أجل حت�سني الظروف املعي�شية لعامالت املنازل ي�ستلزم قيام تعاون
وثيق بني جمموعات الن�شطاء ووا�ضعي ال�سيا�سات امل�ستعدين ملعاجلة الق�ضايا احل�سا�سة .وفـي حني �أن العنف اجل�سدي واجلن�سي املما َر�س
�ضد عامالت املنازل قد لقي االهتمام الذي ي�ستحقه ،فقد حان الوقت ملبا�شرة العمل فـي �سبيل منح عامالت املنازل حقوقهن الإن�سانية
والعمالية الأ�سا�سية – مثل منحهن يوم �إجازة واحد على الأق ّل وال�سماح لهن بتقرير �شكل ومكان هذه الإجازة� .إن �إ�شراك عامالت املنازل
�أنف�سهن �أو منا�صري ق�ضيتهن فـي عملية التغيري هذه هو �أمر بالغ الأهمية .فال ميكن للتغيري �أن يتح ّقق ما مل يحافظ الن�شطاء على زخمهم
ويوا�صلوا ال�ضغط للح�صول على الدعم على م�ستوى ال�سيا�سة العامة.
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	امللحق الأول – املنهجية املتبعة فـي الدرا�سة
ا�ستخدمت الدرا�سة مزيج ًا من الطرق النوعية والكمية .لقد �سمح التثليث املعتمد بني هذين النوعني من الطرق بالفح�ص املنهجي ملواقف
�أ�صحاب العمل و�ضمان قدر �أكرب من �صحة النتائج� .أ ّمنت البيانات النوعية �صورة عن الق�ضايا البارزة من وجهة نظر �أ�صحاب العمل
�أنف�سهم .ثم ا�ستُخدمت املوا�ضيع النوعية املنبثقة لو�ضع ا�ستمارة امل�سح الكمي .وقد �ساهمت نتائج امل�سح بدورها فـي تقدمي �صورة مك ّملة
للنتائج النوعية� ،إىل جانب التقديرات لن�سبة �أ�صحاب العمل اللبنانيني الذين يتفقون �أو يختلفون على �أمور معينة .بالإ�ضافة �إىل املواقف،
طرحت ا�ستمارة امل�سح على �أ�صحاب العمل �أ�سئلة ب�ش�أن مدى �إقدامهم على القيام مبمار�سات حم ّددة.

جمع البيانات النوعية
ا�سته ّلت الدرا�سة بعملية جمع للبيانات النوعية من خالل مقابالت �شبه منظمة مع �أ�صحاب عمل لبنانيني يوظفون عامالت منازل �أجنبيات
ت�ضم رجا ًال ون�ساء لبنانيني يوظفون
ومديري�/أ�صحاب وكاالت ا�ستقدام .ق�ضت اخلطة الأولية ب�إجراء نقا�شات �ضمن جمموعات ب�ؤرية ّ
عامالت منازل ،مع بع�ض التغيريات الطفـيفة فـي الأ�سئلة لكل جمموعة من اجلن�سني .وقد �أجرينا  4جل�سات نقا�ش �ضمن جمموعات
ت�ضم كل واحدة منها بني  4و 6ن�ساء (�أي ما جمموعه  20م�شاركة) .كان العثور على �أ�صحاب عمل ذكور للم�شاركة فـي
ب�ؤرية ن�سائيةّ ،
نقا�شات املجموعات الب�ؤرية �صعب ًا للغاية لأ�سباب تتعلق ب�ضيق الوقت .لذا ،فبد ًال من �إجراء مناق�شات جماعية مع الرجال� ،أجرينا 7
مقابالت �إفرادية .بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أجرينا  6مقابالت ر�سمية مع مديري� /أ�صحاب وكاالت ا�ستقدام .نورد فـي اجلدول رقم ( 2فـي
امللحق الثالث) ملخ�ص ًا بعدد جل�سات النقا�ش �ضمن املجموعات الب�ؤرية واملقابالت التي ّمت تنفـيذها� .أ ّما �أ�سئلة الدرا�سة/البحث والأ�سئلة
املفتوحة التي ّمت ا�ستخدامها للإجابة على هذه الأ�سئلة مع كل جمموعة من امل�شاركني ،فـيمكن االطالع عليها فـي امللحق الثاين.
فـي معر�ض بحثنا عن �أ�صحاب العمل للم�شاركة فـي املجموعات الب�ؤرية واملقابالت الإفرادية ،اعتمدنا ا�سرتاتيجية اختيار العينة الق�صدية،
معتمدين على ال�شبكات االجتماعية لت�شكيل عينة متن ّوعة .ال ب ّد من الإقرار ب�أن �أ�صحاب العمل الذين �شاركوا و�أدلوا مب�ساهماتهم الذاتية
�إمنا كانوا عبارة عن جمموعة خمتارة قد ال متثل كافة �أ�صحاب العمل اللبنانيني �أو �سائر عامالت املنازل .لقد �أظهر بع�ض امل�شاركني فـي
الواقع اهتمام ًا كبري ًا مبناق�شة الق�ضايا املت�صلة بعامالت املنازل الأجنبيات .كنا نتوقع ذلك .كما كنا نتوقع �أي�ض ًا �أ ّال يرغب �أ�صحاب العمل
الذين ي�سيئون معاملة عامالت منازلهم �أو ي�شعرون بالتح ّيز �ضدهن فـي الإعراب عن وجهات نظرهم �إذ �أنهم يدركون �أن ذلك غري مقبول
اجتماعي ًا .على الرغم من هذا القيد ،تنا�سبت البيانات النوعية التي ّمت جمعها من �أ�صحاب العمل املعنيني مع هدفنا الرامي �إىل تفادي
االكتفاء مبعاجلة حاالت العنف احلاد و�إىل تقييم املواقف واملمار�سات التي قد ُتعترب مقبولة ثقافـي ًا فـي املجتمع اللبناين عندما يتعلق الأمر
بحقوق عامالت املنازل تقييم ًا نقدي ًا.
ّمت جمع البيانات النوعية فـي الفرتة املمتدة بني � 10آذار/مار�س و 30ني�سان�/أبريل � .2010أجريت نقا�شات املجموعات الب�ؤرية واملقابالت
فـي �أماكن مريحة ومركزية ،مثل منزل امل�شارك �أو مكتبه ،مقهى فـي ر�أ�س بريوت يحتوي على �صالة �شبه خا�صة� ،أو فـي مق ّر منظمة
“كفى” .ا�ستغرقت كل جل�سة نقا�ش للمجموعات الب�ؤرية بني ال�ساعة وال�ساعة والن�صف� .أ ّما املقابالت الإفرادية ،فكانت ت�ستغرق 35
دقيقة �إىل �ساعة.
ّمت ت�سجيل كافة نقا�شات املجموعات الب�ؤرية واملقابالت التي �أُجريت مع �أ�صحاب العمل ثم تفريغها حرفـيا باللغة العربية العامية ،با�ستثناء
فتم
مقابلة واحدة مع �صاحب عمل رجل �أُجريت وف ّرغت باللغة الإجنليزية� .أ ّما فـي اللقاءات مع مديري�/أ�صحاب وكاالت اال�ستقدامّ ،
تدوين �أكرب قدر ممكن من املالحظات حلفظ معظم الأفكار التي �أعرب عنها املجيبون.
يتم فور االنتهاء من املقابلة �أو جل�سة املجموعة الب�ؤرية وتفريغها .وقد ا�ستخدمنا �أ�ساليب التحليل النوعي
كان حتليل البيانات النوعية ّ
القيا�سية ،بحيث قمنا بتطوير عدد كبري من الرموز ا�ستناد ًا �إىل البيانات ،ثم عمدنا �إىل تنظيم هذه الرموز �ضمن فئات .فـي الق�سم
اخلا�ص بالنتائج ،نعر�ض �أبرز الفئات (امل�شار �إليها �أي�ض ًا بـ”املوا�ضيع”) .كما �أن االقتبا�سات التي نوردها تعك�س الرموز �ضمن كل فئة �أو
مو�ضوع.
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جمع البيانات الكمية
بنا ًء على املوا�ضيع التي انبثقت من التحليل النوعي ،وبالإ�ضافة �إىل املعلومات املن�شورة فـي خمتلف التقارير والدرا�سات ،مت و�ضع ا�ستمارة
لعملية امل�سح من �أجل الق�سم الكمي من هذه الدرا�سة .وا�شتملت اال�ستمارة على � 63س�ؤا ًال حمدد ًا (�أ�سئلة مغلقة) حول خ�صائ�ص �أ�صحاب
العمل ومواقفهم وممار�ساتهم الفعليةّ .متت جتربة اال�ستمارة للت�أكد من القدرة على فهم الأ�سئلة ومن طولها قبل البدء بجمع البيانات
الكمية .وا�ستناد ًا �إىل هذه التجربة ،قمنا بتعديل طريقة �صياغة � 4أ�سئلة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ولت�سريع �إجناز الدرا�سة ،و�ضعنا بطاقات
�أجوبة خم�ص�صة للمجيبني لكي ينظروا �إليها �أثناء ا�ستماعهم للأ�سئلة.
ّمت جمع البيانات من خالل لقاء �شخ�صي ومبا�شر ،يقر�أ خالله ال�شخ�ص الذي يجري املقابلة الأ�سئلة وخيارات الأجوبة ب�صوت مرتفع
(با�ستثناء خيار “ال �أدري/ال جواب”) وي�ضع دائرة حول الإجابة التي يختارها املجيب .معظم الأ�سئلة قد ا�ستلزمت �إجابة واحدة فقط؛
مثل كافة الأ�سئلة املت�صلة باملواقف التي ا�ستلزمت اختيار فئة واحدة من مقيا�س تراوح بني “�أوافق ب�شدة” و”ال �أوافق �أبد ًا” .بع�ض
الأ�سئلة ،فـي املقابل� ،سمحت للمجيب باختيار كافة اخليارات املنا�سبة ،مثل ال�س�ؤال عن �أ�سباب توظيف عاملة املنزل.
ّمت ملء  102ا�ستمارة م�سح مع رجال ون�ساء لبنانيني ،خالل الفرتة املمتدة بني  18ني�سان�/أبريل و� 3أيار/مايو .2010 ،ح ّددنا  3مواقع
فـي بريوت للعثور على امل�شاركني – مكتب العمال املهاجرين فـي وزارة العمل ،و�سط بريوت وجم ّمع “�سيتي مول” التجاريّ .مت اختيار
هذه املواقع للو�صول �إىل جمموعة متنوعة من �أ�صحاب العمل .فمحاولة العثور على م�شاركني فـي وزارة العمل قد م ّكنتنا من الو�صول �إىل
�أ�صحاب عمل لبنانيني من خلفـيات اجتماعية متنوعة ،كانوا فـي الوزارة لتجديد وثائق معينة لعاملة منزلهم� .أ ّما حماولة ت�أمني امل�شاركني
فـي و�سط بريوت وجم ّمع “�سيتي مول” ،فقد م ّكنتنا من الو�صول �إىل عائالت لبنانية من بيئات خمتلفة ،ت�ستخدم بن�سبة كبرية عاملة
منزل �أجنبية .كان امل�شاركون املختارون من الرجال الن�ساء .غالب ًا ما كان الرجال يحيلون امل�شاركة �إىل زوجاتهم بحجة �أنهن �أكرث اطالع ًا
على امل�سائل املت�صلة بعامالت املنازل .وعلى الرغم من حماوالتنا لزيادة عدد الرجال فـي العينة ،ت�ألفت عينتنا من  22.5%من الرجال
و 77.5%من الن�ساء .ميكن االطالع على خ�صائ�ص عينة الدرا�سة فـي اجلدول رقم ( 3امللحق الثالث).
نق ّدم فـي امللحق الثالث نتائج و�صفـية حول كيفـية �إجابة امل�شاركني على كافة �أ�سئلة عملية امل�سح .يت�ضمن اجلدوالن رقم  4و 5الأجوبة على
الأ�سئلة املت�صلة باملواقف واجلدوالن  6و 7الأجوبة على الأ�سئلة املت�صلة ببع�ض املمار�سات املحددة.
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	امللحق الثاين – �أ�سئلة البحث ودليل املقابالت
�أ�سئلة البحث:
1 .1ما هي وجهات النظر ال�سائدة فـي �أو�ساط �أ�صحاب العمل ب�ش�أن عامالت املنازل الأجنبيات؟
2 .2ما هي التحديات التي يواجهها �أ�صحاب العمل اللبنانيون خالل عملية توظيف عاملة منزل �أجنبية؟
3 .3ما ر�أي �أ�صحاب العمل اللبنانيني ب�أدوار ك ّل من �أ�صحاب العمل وامل�ؤ�س�سات احلكومية والفعاليات الدولية فـي ما يت�صل بحماية
حقوق عامالت املنازل الأجنبيات؟
4 .4ما هو احل ّد الفا�صل بالن�سبة �إىل �أ�صحاب العمل اللبنانيني بني ح�سن املعاملة و�سوء املعاملة من جهة وبني �سوء املعاملة والتع ّدي
على حقوق عامالت املنازل الأجنبيات من جهة �أخرى؟
5 .5ما هي احلجج التي ي�ستخدمها �أ�صحاب العمل اللبنانيون لتربير بع�ض املمار�سات التي ت�ش ّكل تعدي ًا على حقوق عامالت املنازل
الأجنبيات؟
ربرات التي
6 .6هل يقوم �أ�صحاب العمل اللبنانيون بتطبيق املعايري املقبولة ثقافـي ًا �أي�ض ًا على عامالت املنازل الأجنبيات؟ ما هي امل ّ
ي�ستخدمونها لعدم قيامهم بذلك؟

دليل املقابالت مع الرجال:
1 .1ليه بر�أيك عم بت�صري ظاهرة توظيف العاملة املنزلية من �سريلنكا و الفـيليبني و �أثيوبيا منت�شرة فـي لبنان؟
�أ .ليه كتريمن العائالت اللبنانية بتوظف عامالت منازل ؟
ب .ليه بتعتقد �أنه كثري عم بيهاجروا من �سريلنكا و الفـيليبني و �أثيوبيا ليخدموا فـي املنازل؟
2 .2بع�ض �أ�صحاب العمل اللبنانيني بيعاملوا العاملة املنزلية منيح و البع�ض بي�سيء معاملتها .بر�أيك كيف بتو�صف املعاملة “املنيحة”
و كيف بتو�صف املعاملة “ال�سيئة” ؟
�أ .ال�ضرب  ،الت�سكري على عاملة املنزل ج ّوا البيت ،عدم ال�سماح لها باخلروج من املنزل يوم الأحد لوحدها ،عدم دفع
املعا�ش.
ب .عدم ال�سماح لعاملة املنزل بالتحدث مع ال�ضيوف �أو اجللو�س معهم  ،منع عاملة املنزل من ا�ستعمال ال�صحون و الأكواب
و �أدوات املطبخ التي ي�ستعملها �أفراد العائلة.
هي بع�ض الأ�سباب يللي دفعتك/دفعتكن (�أنت و زوجتك) �إ ُنو توظفوا عاملة منزلية؟
�3 .3شو ِ
�4 .4شو هي بع�ض التحديات يللي واجهتها ملّا وظفت العاملة املنزلية ؟ �شو بع�ض التحديات يللي بعدك عم بتواجهها؟ مع مكتب
ا�ستخدام اخلادمات ،مع القانون اللبناين ،مع العاملة املنزلية نف�سها؟
تف�سر �أكرت ليه بر�أيك �إنه اف�ضل الزوجة/الزوج ت/
5 .5عندكن بالبيت ،مني امل�س�ؤول عن العاملة املنزلية� :إنت �أو زوجتك؟ �إذا فـيك ِ
ين�سئل عن العاملة املنزلية ؟
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بتوظفها؟ كيف بي�أ ِثر وجود العاملة املنزلية على عالقتك مع زوجتك؟ على اجلو
6 .6كيف بتو�صف عالقتك مع العاملة املنزلية يللي ِ
بالبيت ب�شكل عام؟ �شو بتعمل لو �صار فـيه م�شكل بني زوجتك و العاملة املنزلية؟
�7 .7شو بيكون ر�أيك �إذا العاملة املنزلية عندكن طلبت �أنها تتز َوج و تروح كل �أحد مثال عند زوجها؟ �شو بتظن ر�أي معظم �أ�صحاب
العمل اللبنانيني بهيدا ال�شي؟
دليل املقابالت مع الن�ساء:
1 .1ليه بر�أيكن عم بت�صري ظاهرة توظيف العاملة املنزلية من �سريلنكا و الفـيليبني و �أثيوبيا منت�شرة فـي لبنان؟
�أ .ليه كتريمن العائالت اللبنانية بتوظف عامالت منازل ؟
ب .ليه بتعتقدو �أنه كثري عم بيهاجروا من �سريلنكا و الفـيليبني و �أثيوبيا ليخدموا فـي املنازل؟
2 .2بتف�ضلوا ت�سكن العاملة املنزلية عندكن بالبيت �أو ت�سكن ببيت لإال و ت�شتغل عندكن �ساعات حمددة؟
�شو هي بع�ض ال�سلبيات و الإيجاب ّيات لكل و�ضع؟
3 .3بر�أيكن مني �أف�ضل ،معاملة العاملة املنزلية كموظفة �أو معاملتها كفرد من العيله؟
�شو هي بع�ض ال�سلبيات و الإيجاب ّيات لكل �أ�سلوب؟
�4 .4شو هي بع�ض التحديات يللي واجهتوها ملّا وظفتوا عاملة املنزل ؟
�أ .خ�صو�صا� ،شو هي التحديات يللي واجهتوها ملّا تعاملتوا مع “مكاتب ا�ستخدام اخلادمات”؟
5 .5بع�ض �أ�صحاب العمل اللبنانيني بيعاملوا العاملة املنزلية منيح و البع�ض بي�سيء معاملتها .بر�أيكن كيف بتو�صفوا املعاملة “املنيحة”
و كيف بتو�صفوا املعاملة “ال�سيئة” ؟
�أ .ال�ضرب  ،الت�سكري على عاملة املنزل ج ّوا البيت  ،عدم دفع املعا�ش
ب .عدم ال�سماح لعاملة املنزل بالتحدث مع ال�ضيوف �أو اجللو�س معهم  ،منع عاملة املنزل من ا�ستعمال ال�صحون و الأكواب
و�أدوات املطبخ التي ي�ستعملها �أفراد العائلة
�6 .6شو ر�أيكن مبو�ضوع خروج عاملة املنزل لوحدها من البيت فـي يوم العطلة؟ هل هيدا �شي بتوافقوا علي؟
7 .7فـي �شهر كانون الأول من ال�سنة الفائتة ( ،)2009ن�شرت ال�صحف �أو و�سائل الإعالم عدد من حاالت انتحار عامالت املنازل
الأجانب فـي لبنان� .شو بر�أيكن الأ�سباب يللي دفعنت للإنتحار؟
�أ� .شو هي م�س�ؤولية �صاحب العمل ؟ �شو م�س�ؤولية �سفارات البلدان التي ي�أتي منها عامالت املنازل الأجانب ؟ �شو م�س�ؤولية
احلكومة اللبنانية؟
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	امللحق الثالث  -اجلداول
اجلدول رقم ّ :1
ملخ�ص بطرق جمع البيانات النوعية وامل�شاركني فـي الدرا�سة

�أ�صحاب عمل
مديرو�/أ�صحاب وكاالت ا�ستقدام

العدد

اجلن�س
ن�ساء
رجال
ن�ساء

طريقة جمع البيانات
نقا�شات �ضمن جمموعات ب�ؤرية
مقابالت �إفرادية
مقابالت �إفرادية

3

رجال

مقابالت �إفرادية

3

4
7

اجلدول رقم  :2خ�صائ�ص عينة الدرا�سة
اخل�صائ�ص
اجلن�س (حجم العينة = )102
رجال
ن�ساء
العمر (حجم العينة = )101

العدد

%

23
79

22.5%
77.5%

 61وما فوق
رف�ض الإجابة
امل�ستوى العلمي (حجم العينة = )102
تعليم ثانوي �أو ما دون
فني �أو جامعي

13
41
25
10
8
4

12.88%
40.6%
24.73%
9.89%
7.91%
3.99%

30
72

29.42%
70.58%

الو�ضع العائلي (حجم العينة = )102
متزوج/ة
مطلق/ة� ،أرمل/ة ،عازب/ة

93
9

91.18%
8.82%

21-30
31-40
41-50
51-60

ن�ساء عامالت خارج املنزل (حجم العينة = )79
نعم
كال

41
38

51.89%
48.10%
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اجلدول رقم  :3ن�سبة عامالت املنازل فـي كل فئة �أجور بح�سب اجلن�سية
�أق ّل من  150د�.أ.

 150-200د�.أ.

 250د�.أ� .أو �أكرث

املجموع

فـيلبني

1

18

19

38

�سري النكا

2

5

�صفر

7

�إثيوبيا

1

19

2

22

نيبال

2

14

�صفر

16

بنغالدي�ش

7

3

�صفر

10

غري ذلك

1

4

1

6

اجلن�سية
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اجلدول رقم  12:4مواقف �أ�صحاب العمل العامة من عامالت املنازل الأجنبيات
موافق
العدد ()%

غري موافق
العدد ()%

مرتدّد
العدد ()%

يجب و�ضع �سيا�سة لتحديد حد �أدنى للأجر الذي يتوجب على �صاحب
العمل اللبناين ت�سديده �إىل عاملة املنزل
(حجم العينة = )101

)83.1%( 84

)14.8%( 15

)2.1%( 2

يجب و�ضع �سيا�سة لتحديد احلد الأق�صى ل�ساعات العمل التي يطلبها
�صاحب العمل اللبناين من عاملة املنزل (حجم العينة = )100

)61%( 61

)32%( 32

)7%( 7

يجب و�ضع �سيا�سة تلزم �أ�صحاب العمل مبنح عامالت املنازل يوم �إجازة
فـي الأ�سبوع (حجم العينة = )101

)37.6%( 38

)46.5%( 47

)15.9%( 16

يجدر ب�صاحب العمل ال�سماح لعاملة املنزل باالت�صال ب�أقاربها/
�أ�صدقائها فـي بلدها الأ�صلي (حجم العينة = )102

)98%( 100

)2%( 2

-

)56.1%( 55

)33.6%( 33

)10.3%( 10

)60.8%( 62

)30.4%( 31

)8.8%( 9

يجدر ب�صاحب العمل تخ�صي�ص غرفة خا�صة لعاملة املنزل التي تقيم
فـي بيته (حجم العينة = )102

)95.1%( 97

)2.9%( 3

)2%( 2

يجدر ب�صاحب العمل م�صادرة جواز �سفر عاملة املنزل ملنعها من الهرب
(حجم العينة = )102

)88.2%( 90

)8.8%( 9

)3%( 2

وجهة النظر

يجدر ب�صاحب العمل ال�سماح لعاملة املنزل باالت�صال ب�أقاربها/
�أ�صدقائها فـي لبنان (حجم العينة = )98
يجدر ب�صاحب العمل ال�سماح لعاملة املنزل بامل�شاركة فـي خمتلف
املنا�سبات وال�صلوات الدينية التي ّ
تنظمها جماعتها (حجم العينة =
)102

يجوز ل�صاحب العمل طلب �ساعات عمل �إ�ضافـية من عاملة املنزل عندما
تدعو احلاجة (مثل اجتماع للعائلة �أو �سهرة �أو حفلة) (حجم العينة =
)102

)90.2%( 92

)6.9%( 7

)2.9%( 3

غالبية �أ�صحاب العمل اللبنانيني يعاملون عامالت املنازل الأجنبيات
معاملة ح�سنة غري �أنّ امل�شاكل احلا�صلة �سببها ال�سيا�سات الر�سمية
املتبعة ومكاتب اال�ستخدام

)35.3%( 35

)48.4%( 48

)16.3%( 16

ميكن للعالقة بني �صاحب العمل وعاملة املنزل �أن تكون جيدة جد ًا فـي
حال �أدرك الطرفان حدوده وم�س�ؤولياته (حجم العينة = )102

)96.1%( 98

)1%( 1

)2.9%( 3

 12العدد الإجمايل لال�ستمارات التي ّمت مل�ؤها هو  .102غري �أن بع�ض امل�شاركني مل يجيبوا على �أ�سئلة معينة ،وقد اعتُربت بالتايل ناق�صة.
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اجلدول رقم  :4مواقف �أ�صحاب العمل العامة من عامالت املنازل الأجنبيات (تابع)
يوافق �صاحب العمل على �أنه
يجب معاملة عاملة املنزل كفرد من العائلة (حجم العينة = )102

)40.1%( 41

يجب معاملة عاملة املنزل فقط كموظفة (حجم العينة = )102

)20.5%( 21

يجب معاملة عاملة املنزل كفرد من العائلة وكموظفة (حجم العينة = )102
من الأف�ضل توظيف عاملة منزل غري متزوجة ولي�س لديها �أبناء (حجم العينة = )101
من الأف�ضل توظيف عاملة منزل متزوجة �أو لديها �أبناء (حجم العينة = )101

)39.2%( 40

)32.6%( 33

)21.7%( 22

ال فرق �إذا كانت عاملة املنزل متزوجة �أو لديها �أبناء (حجم العينة = )101

)45.5%( 46

يجدر باحلكومة القيام بدور �أكرث فعالية فـي تطبيق القوانني حلماية ك ّال من �أ�صحاب العمل وعامالت املنازل
(حجم العينة = )102

)82.3%( 84

ال يجدر باحلكومة تويل �إنفاذ القوانني لأن العالقة بني �صاحب العمل وعاملة املنزل هي عالقة خا�صة (حجم
العينة = )102
يجب منح عاملة املنزل �أيام �إجازات لكن من دون ال�سماح لها مبغادرة املنزل مبفردها (حجم العينة = )101
يجب منح عاملة املنزل �أيام �إجازات وال�سماح لها مبغادرة املنزل مبفردها (حجم العينة = )101
ال يجدر بعاملة املنزل احل�صول على �أي يوم �إجازة (حجم العينة = )101
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العدد ()%

)16.7%( 17
)42.5%( 43

)22.7%( 23

)34.6%( 35

اجلدول رقم  :6ممار�سات �أ�صحاب العمل �إزاء عامالت املنازل الأجنبيات
املمار�سة
�إن توظيف عاملة منزل هو �أمر �ضروري بالن�سبة �إىل �صاحب العمل لأنه
غري قادر على �إجناز �أموره من دونها (حجم العينة = )99
يعامل �صاحب العمل عاملة املنزل ك�أنها فرد من العائلة (حجم العينة =
)99
جتل�س عاملة املنزل مع العائلة لتناول الع�شاء �أو الغداء (حجم العينة =
)98
عندما ي�ستقبل �صاحب العمل �ضيوف ًا ،ال ُي�سمح لعاملة املنزل بدخول
غرفة املعي�شة (حجم العينة = )97
يلزم �صاحب العمل عاملة املنزل بارتداء الزي املوحد (حجم العينة =
)98
يلزم �صاحب العمل عاملة املنزل با�ستخدام �أدوات �أكل و�أكواب و�صحون
معينة (حجم العينة = )99
فـي منزل �صاحب العمل ،تتناول عاملة املنزل من طعام العائلة نف�سه
(حجم العينة = )99
�صاحب العمل هو الذي يطلب الطعام لعاملة املنزل �أثناء تناول الغداء �أو
الع�شاء فـي املطعم (حجم العينة = )98

موافق
العدد ()%

غري موافق
العدد ()%

مرتدّد
العدد ()%

)77.8%( 77

)18.2%( 18

)4%( 3

)92.9%( 92

)5.1%( 5

)43.4%( 43

)46.5%( 46

)53.6%( 52

)38.1%( 37

)53%( 52

)47%( 46

)17.2%( 17

)81.8%( 81

)99%( 98

)1%( 1

)80.6%( 79

)12.2%( 12

فـي حال �إ�صابة عاملة املنزل مبر�ض ب�سيط مثل وجع فـي احللق �أو �آالم
فـي الظهر ،ي�سدد �صاحب العمل فواتري عالجها (حجم العينة = )99

)97%( 96

)3%( 3

فـي حال �إ�صابة عاملة املنزل مبر�ض مزمن ،ي�سدد �صاحب العمل فواتري
عالجها (حجم العينة = )98

)45.9%( 45

)37.8%( 37

فـي حال �إ�صابة عاملة املنزل مبر�ض مزمن ،يعيدها �صاحب العمل �إىل
بلدها ّ
ويوظف عاملة �أخرى (حجم العينة = )94

)82.9%( 78

)3.1%( 3

فـي حال حملت عاملة املنزل ،يعيدها �صاحب العمل �إىل بلدها ّ
ويوظف
عاملة �أخرى (حجم العينة = )97

)90.7%( 88

)3.2%( 2

)2%( 2
)10.1%( 9
)8.3%( 8
)1%( 1
-

)7.2%( 7

-

)16.3%( 16

)14%( 13

)6.1%( 6
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اجلدول رقم  :7ممار�سات �أ�صحاب العمل �إزاء عامالت املنازل الأجنبيات (تابع)
ممار�سات �صاحب العمل
مينح �صاحب العمل عاملة املنزل فرتات ا�سرتاحة من العمل (حجم العينة = )99
مينح �صاحب العمل عاملة املنزل فرتات ا�سرتاحة من العمل:1
يومني فـي الأ�سبوع  /ال�سبت والأحد (حجم العينة = )53يوم واحد فـي الأ�سبوع  /الأحد (حجم العينة = )53يوم واحد فـي الأ�سبوع بح�سب ما ينا�سب �صاحب العمل ،غري ال�سبت �أو الأحد (حجمالعينة = )53
ب�ضع �ساعات فـي اليوم ولكن لي�س ليوم كامل (حجم العينة = )53ال مينح �صاحب العمل عاملة املنزل فرتات ا�سرتاحة من العمل (حجم العينة = )99
ي�سمح �صاحب العمل لعاملة املنزل باخلروج من البيت مبفردها خالل فرتات اال�سرتاحة (حجم
2
العينة = )51
ال ي�سمح �صاحب العمل لعاملة املنزل باخلروج من البيت مبفردها خالل فرتات اال�سرتاحة (حجم
3
العينة = )51
الأ�سباب الكامنة خلف عدم ال�سماح لعاملة املنزل مبغادرة املنزل مبفردها خالل فرتات
اال�سرتاحة:
قد تهرب ب�شكل دائم (حجم العينة = )31يتم ا�ستغاللها على يد غرباء (حجم العينة = )31
قد ّقد تعا�شر �أحدهم وتلتقط الأمرا�ض (حجم العينة = )31عاملة املنزل تخاف وال ترغب فـي اخلروج من البيت مبفردها (حجم العينة = )31يخ�شى �صاحب العمل على �سالمة عاملة املنزل (حجم العينة = )31قد تتوفى عاملة املنزل �أثناء تواجدها فـي اخلارج (حجم العينة = )31-عاملة املنزل هي من م�س�ؤولية �صاحب العمل (حجم العينة = )31

العدد ()%
)54.5%( 54
)5.67%( 3
)62.26%( 33
)11.32%( 6
)20.75%( 11
)45.5%( 45
)39.21%( 20
)60.78%( 31

)38.7%( 12
)74.1%( 23
)45.1%( 14
)3.2%( 1
)3.2%( 1
)3.2%( 1
)9.6%( 3

�صاحب العمل يحتجز عاملة املنزل داخل البيت (حجم العينة = )98
الأ�سباب الكامنة خلف قيام �صاحب العمل باحتجاز عاملة املنزل داخل البيت:

)31.6%( 31

قد تهرب من املنزل فـي حال عدم �إقفال الباب (حجم العينة = )31قد تفتح الباب للغرباء الذين قد ي�ؤذونها (حجم العينة = )31قد تدخل رج ًال �إىل البيت (حجم العينة = )31�صاحب العمل يحمي بيته (حجم العينة = )31ال يحتجز �صاحب العمل عاملة املنزل داخل البيت (حجم العينة = )98

)35.4%( 11
)83.8%( 26
)48.3%( 15
)3.2%( 1
)68.3%( 67

 13بلغ عدد �أ�صحاب العمل الذين مينحون عاملة املنزل فرتات ا�سرتاحة  .54غري �أن  53فقط قد حدّدوا الأيام �إذ كانت هنالك ا�ستمارة من دون �إجابة على هذا ال�س�ؤال.
 14بلغ عدد �أ�صحاب العمل الذين مينحون عاملة املنزل فرتات ا�سرتاحة  .54غري �أن  51فقط �أجابوا على ال�س�ؤال حول ما �إذا كانوا ي�سمحون لها مبغادرة املنزل مبفردها.
 15بلغ عدد �أ�صحاب العمل الذين مينحون عاملة املنزل فرتات ا�سرتاحة  .54غري �أن  51فقط �أجابوا على ال�س�ؤال حول ما �إذا كانوا ي�سمحون لها مبغادرة املنزل مبفردها.
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