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تمهيد
تع،،ت القناعة بأ ّ "نظام الكفالة" في لبنا وبىدا أخرى في المنطقة يش ّكل
خالل السنوات األخير ّ ،

مشكىة عوهرية تؤدي للى استغالل عامالت المنا،ل المااعرات واسا

معامىتا ّ  .وكانت بعض الدراسات

السابقة التي أصدرتاا منظمة "كفى عنف واستغالل" (كفى) قد أظارت أ

"نظام الكفالة" هو أحد

التعرض للى العمل القسري ،االعتدا
األسباب الرئيسية التي تاع عامالت المنا،ل المااعرات في خطر ّ

العسدي والعنسي واالتعار بالبشر .2م

هنا ،استندت هذه الوثيقة المتمحور حول البدائل المحتمىة

لـ"نظام الكفالة" ،للى األبحاث السابقة التي أعرتاا منظمة "كفى" والتي دعت للى لصالح و/أو للغا هذا
اإلطار التنظيمي والعرفي ،كما وأتت لتعالج الثغرات الموعود في البحوث التي فشىت في اقتراح أي
تدابير مىموسة لتغيير النظام.
صناع القرار والمدافعي ع حقوق اإلنسا وكافة العاات المعنية بإطار
تسعى هذه الوثيقة للى ت،ويد ّ

لتنفيذ مقاربة تستند للى مبادى حقوق اإلنسا في معال استقدام عامالت المنا،ل المااعرات وتوظيفا ّ ،
عمىية واع هذه السياسة
باإلاافة للى أمثىة ودروس مستقا م تعارب بىدا أخرى تساعد في توعيه
ّ

البديىة.

التوصل للى
نأمل أ توفّر هذه الوثيقة منتدى عديداً لىنقاش والتحاور بي كافة العاات المعنية م أعل
ّ
فعال ،عىى
واع آليات بديىة لاعر واستقدام عامالت المنا،ل المااعرات .آليات تكو قادر  ،وبشكل ّ

حماية حقوق العامالت ومنع تعراا ّ لالتعار واالستغالل.

منظمة "كفى عنف واستغالل"

 2أنظر :سوسن ابراهيم ،خادمة ،ابنة أم عاملة؟ دراسة نموذجية عن مواقف أرباب العمل اللبنانيين من عامالت المنازل
األجنبيات ،بيروت ،لبنان ،كفى عنف واستغالل .0202 ،كاثرين هاميل ،االتجار بعامالت المنازل في لبنان :تحليل قانوني،
كفى عنف واستغالل .0200 ،راي جريديني ،دراسة استطالعية حول العوامل االجتماعية والتحليلية-النفسية إلساءة معاملة
عامالت المنازل األجنبيات من قبل سيدات المنزل اللبنانيات ،كفى عنف واستغالل.0200 ،
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الموجز التنفيذي
يتألّف "نظام الكفالة" في لبنا م معموعة ممارسات عرفية ونظم لدارية تربط لعا ،لقامة عامىة المن،ل
المااعر بصاحب عمل واحد في البالد .عامالت المنا،ل المااعرات مستثنيات م حماية قانو العمل
تعمعات وم حقا ّ في حرية التن ّقل.
ومحرومات م حريتا ّ في تكوي
ّ
يعرض عامالت المنا،ل المااعرات
عىى الصعيد الايكىي ،ل "نظام الكفالة" ،بصفته نظاماً تقييدياًّ ،

التبعية ،واختالل
يع ،،ديناميات عالقة "الخادم والمخدوم"،
لالستغالل ويسىب منا ّ حقوقا ّ  .كما ّأنه ّ
ّ
توا ،القوى بي

أصحاب العمل الىبنانيي

حد كبير قدر
وعامالت المنا،ل المااعرات ،معيقاً للى ّ

العامالت عىى تغيير عمىا ّ .
تحدد ّأوالً المشاكل
تأتي هذه الوثيقة لتقترح بعض اإلصالحات
السياسية التي يمك النظر فياا في لبنا  .ف ّ
ّ
الرئيسية المرتبطة "بنظام كفالة" عامالت المنا،ل المااعرات ،وم ثم تسىّط الاو عىى أفال
الممارسات م خالل المقارنة بي اإلع ار ات المعتمد م قبل حكومات ك ّل م الممىكة المتحد  ،هونغ
كونغ والبحري
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لتنظيم عمل واقامة عامالت المنا،ل المااعرات.

عمىية إلصالح النظام الحالي
تقدم سبالً
أخي اًر ،تقترح هذه الوثيقة سىسىة توصيات قابىة لىتطبيق ،و ّ
ّ

التوصل للى واع ناج بديل قائم عىى مبادئ حقوق اإلنسا في معال تنظيم عمل واقامة عامالت
و ّ

المنا،ل المااعرات في لبنا .

 3على الرغم من أن جهود اإلصالح التي جرت مؤخراً في البحرين ال تشمل عامالت المنازل المهاجرات ،إال أن هيئة
تنظيم سوق العمل تشكل مثاالً مهما ً على إمكانية عمل الحكومات في سبيل ضمان قدرة العمال المهاجرين على االنتقال
إلى عمل جديد.
5

التوصيات المتعىّقة بالسياسات العامة الوارد في هذه الورقة:

زيادة المرونة في انتقال عامالت المنازل المهاجرات إلى عمل آخر ع طريق لصدار  -كما هي
الحال في الممىكة المتحد  -تأشيرات قائمة عىى أساس العمل  ، employment-based visasأي
تحدد اسم صاحب العمل الفرد وال تربط العامىة حص اًر بصاحب عمل واحد ،لنما تسمح
تأشيرات ال ّ
لعامالت المنا،ل المااعرات باالستقالة واناا عقود عمىا ّ  .المقترح اعتماده في هذا السياق هو تقديم

لشعار مسبق بإناا عقد العمل ( resignation notificationقبل شار واحد) ،م خالل نظام خااع
عد لإلشعار باالستقالة تختىف تبعاً لىظروف ،مثل تقديم
إلدار واشراف و،ار العمل تتوفّر فيه طرق ّ
االستقالة خطياً ،عبر خط هاتفي ساخ  ،أو نظام للكتروني خاص .باإلاافة للى ذلك ،ل ّ اعتماد فترات

السماح التىقائية  ، automatic grace periodsفي نااية عقد العمل ،م شأنه تسايل انتقال العامىة
للى عمل عديد وتقىيص قدر صاحب العمل عىى لناا عقد العمل م دو أي لنذار واعاد العامىة للى
بىدها في أي لحظة .للى ذلك ،يسمح تمديد التأشير  visa extensionsبتأمي قدر أكبر م المرونة
في انتقال العامالت للى عمل عديد ،خصوصاً عند نااية عقود عمىا ّ  .وهنا م المفترض أ تمنح
لمد شار
العامالت
التقدم بطىب تمديد التأشير ليتم ّك ّ م تمديد لقامتا ّ القانونية في البالد ّ
الحق في ّ
ّ
واحد عىى األقل.

فصل العالقة بين صاحب العمل/العاملة م خالل اما حرية عامالت المنا،ل في مغادر المن،ل في
أوقات فراغا ّ والتمتع باإلعا،ات والعطل الرسمية ،مثل تىك المنصوص عىياا بموعب القواني في هونغ
كونغ .وكذلك ،اما حرية عامالت المنا،ل المااعرات في العيش خارج مكا العمل/من،ل األسر في
المالية المىقا عىى عاتق
حال رغب في ذلك .م
المام أ يترافق ذلك مع تخفيف المسؤوليات القانونية و ّ
ّ

أصحاب العمل تعاه العامالت خالل فتر وعوده ّ في البالد .وعىى و،ار العمل واألم العام التخىّص

م افتراااما بأ ّ عىى صاحب العمل تأمي لقامة لىعامىة في من،له ،بحيث ال يعود األخير ماط اًر للى
مالية ع كاهىه .وأخي اًر ،يصبح عىى
لبالغ الشرطة ع "فرار" العامىة لن،ع المسؤولية القانونية أو ال ّ

الحكومة وو،ار العمل للغا شرط تك ّفل أصحاب العمل بدفع تذكر العود لىعامىة في حال استقالت أو
مدته.
غادرت العمل أو أنات عقد عمىاا قبل انتاا ّ
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تحسين آلية االستقدام م خالل الموافقة عىى لصدار لعا،ات عمل فقط لىمااعري /ات م الدول التي
تحظى بوعود دبىوماسي يتمثّل بسفار لاا في لبنا وفريق عمل بدوام كامل م مىحقي شؤو عمل
تشدداً في تنظيم مكاتب االستقدام والحرص
ومترعمي ومحامي  .أيااَ ،يتطىّب تحسي عمىية االستقدام ّ
يتم الترخيص لاا بعد تفتيش دقيق
عىى استعانة أصحاب العمل بالمكاتب الشرعية و ّ
المرخصة ،عىى أ ّ
بعمىيات االستقدام .هذا ويمك استبدال
واخااعاا لمراقبة مستمر كشرط الستمرارها بعمىاا وقياماا
ّ
المكاتب بطريقة االستقدام عبر اإلنترنت بتيسير م الحكومة .م عاة أخرى ،ل ّ تدابير العناية الواعبة
أثنا عمىية االستقدام  due diligence measures during recruitmentم شأناا اما أ

الموحد لعامالت المنا،ل المااع ارت ،القواني
تكو الباحثات ع العمل مطّىعات عىى شروط عقد العمل
ّ

واألنظمة الىبنانية ذات الصىة ،وتفاصيل األسر التي سيعمى لدياا (عدد أفراد األسر  ،أعمارهم ،توقعات

خاصة لعاة الماام المطىوبة ،الظروف المعيشية ،وغيرها) .باإلاافة للى ذلك ،ينبغي أ تام التدابير
عمىية االستقدام تخفيف الرسوم األولية الباهظة التي يدفعاا أصحاب العمل للى
المتّخذ م أعل تحسي
ّ
مكاتب االستقدام .في هذا الصدد ،يمك الحكومة )0 :لنشا صناديق اما خااعة لرعايتاا م أعل
االحتفاظ برسوم االستقدام التي يدفعاا صاحب العمل للى حي انتاا مد العقد؛  )5لنشا نظام يدفع
أصحاب العمل بموعبه رسوم االستقدام للى المكاتب بالتقسيط بشكل تناسبي لمد عقد العمل ،و/أو )4
لل،ام صاحب العمل الثاني بدفع الرصيد المتبقي م رسوم االستقدام لدى انتقال العامىة لىعمل لديه.

تخفيض عدد المهاجرين/ات غير القانونيين/ات والحد من هشاشة وضعهمّ /ن م

خالل لع ار ات

انتقالية"  .bridge visasتسمح لع ار ات
الخروج الساىة  easy exit proceduresواصدار تأشيرات " ّ
التوعه للى السىطات في أي وقت لىتصريح ع واعا ّ  ،فيتم لعفاؤه ّ م
الخروج الساىة لىعامالت ب ّ

الرسوم أو االحتعا ،ويسمح لا ّ بمغادر البالد مباشر  .م

االنتقالية"
عاة أخرى ،تتيح التأشيرات "
ّ

يتسنى لام خاللاا البحث ع صاحب عمل عديد.
لىعامالت فرصة البقا في البالد لعد أشار ّ

ضمان الحماية االجتماعية واللجوء إلى القضاء ،ويتام ذلك لع ار مقابالت مع عامالت المنا،ل
البت في دعاويا ّ أمام محاكم العمل،
المااعرات بانتظام ،التحقيق في شكاويا ّ بشكل عدي ،تيسير ّ
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المام أيااً لرسا نظام تمنح عىى أساسه عامالت المنا،ل
وتقديم خدمات قانونية معانية لا ّ  .م
ّ
المتنا،عات مع أصحاب عمىا ّ حق البقا في لبنا  ،وتكو فيه الموارد القانونية الال،مة متوفّر بىغاتا ّ
ليتمك ّ فعىياً م االدعا عىى أصحاب عمىا ّ في المحكمة أو في محاكم العمل في أي شكوى ،سوا
كبير أم صغير  .وعىى و،ار العمل اتخاذ اإلع ار ات الال،مة لىتحقق م هذه االدعا ات.

إنشاء هيئة تنسيق وطنية – بناء قدرات المؤسسة الوطنية لالستخدام :قد تكو المؤسسة الوطنية
الىبنانية لالستخدام لحدى الوسائل الممكنة لمرك ،مسؤوليات الحكومة المتعىقة بعامالت المنا،ل
المااعرات .ل المؤسسة الوطنية لالستخدام هي مؤسسة عامة ذات بنية ثالثية تخاع لسىطة و،ار
العمل .وعىى غرار هيئة تنظيم سوق العمل في البحري  ،قد تكو هذه المؤسسة (وتتمثّل مااماا بشكل
وطنية وتنفيذها وتوفير التدريب الماني ودراسة سوق العمل)
أساسي بواع سياسات توظيف
ّ
العمال المااعري في لبنا  .ل ّ هذه المؤسسة
بمثابة هيئة تنسيق مرك،ية مسؤولة ع تنظيم سوق عمل ّ

مؤهىة لتنظيم الخطوات المطىوبة والارورية لدخول واقامة وتوظيف ومغادر عامالت المنا،ل المااعرات،
تم العمل عىى بنا قدراتاا وتأمي
ويمك أ تقوم بدورها لذا ما تحقّق تخطيط استراتيعي مناسب لعمىاا و ّ
التمويل الال،م لاا.
الخاتمة
ل النظام الحالي معيب لذ ياع عامالت المنا،ل المااعرات في موقف اعيف ويربطا ّ ربطاً عاوياً

بأصحاب عمىا ّ منذ لحظة وصولا ّ للى البالد ،كما يحعب عنا ّ فرصة الحصول عىى تعويض

قانوني .لذلك ،نأمل م المسؤولي في الحكومة الىبنانية ،السيما و،ار العمل ،النظر في بعض اقتراحات
اإلصالح الوارد في هذه الوثيقة واالستفاد مناا لرسم استراتيعياتاا في هذا المعال.

تتام  ،عىى سبيل
ل ّ لصالح "نظام الكفالة" في لبنا ليس سوى ع ،واحد م عمىية لصالح شامىة
ّ

ام عامالت المنا،ل للى قانو العمل الىبناني ،تحسي سياسات الاما االعتماعي،
المثال ال الحصرّ ،
واعتماد الحد األدنى لألعور.
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مقدمة
ّ .0

تستعرض هذه الوثيقة المقاربات البديىة ل"نظام الكفالة" الخاص بعامالت المنا،ل المااعرات في لبنا .
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يتألف هذا النظام م ممارسات عرفية مختىفة ونظم لدارية تربط لعا ،لقامة عامىة المن،ل المااعر
محدد .عمىياً ،تواع عامالت المنا،ل المااعرات في لبنا
بصاحب عمل ّ

ام سياق يستثنيا ّ بشكل

التعمعات ،وال يام حقا ّ في
صريح م حماية قانو العمل ،يحرما ّ م حقا ّ في حرية تكوي
ّ

حرية التن ّقل .عىى الصعيد الايكىي ،ل

الصفة التقييدية ل"نظام الكفالة" يععل م

عامالت المنا،ل

المااعرات عراة لالستغالل ويؤدي للى المساومة عىى حقوقا ّ  ،األمر الذي يستوعب واع معموعة

م الخطط اإلصالحية.

بداية ،تسعى هذه الوثيقة للى شرح المشاكل الرئيسية المرتبطة ب"نظام الكفالة" في لبنا وتحديد أفال
الممارسات عىى مستوى لدار عمل عامالت المنا،ل المااعرات ،م خالل لع ار مقارنة بي مختىف
طرق تنظيم حكومات في بىدا أخرى لعمل واقامة العامالت فياا ،وصوالً للى تقديم اقتراحات مىموسة
عمىية تساهم في لصالح النظام الحالي في لبنا .
وسبل ّ
صناع القرار ليسوا األفراد الوحيدي القادري عىى
العدير بالذكر هو أ ّ المسؤولي في الحكومة الىبنانية و ّ
اتخاذ اإلع ار ات الال،مة لمعالعة المشاكل المتعىقة باستقدام عامالت المنا،ل المااعرات وتوظيفا ّ في

ياماا المشاركة في النقاشات الدائر حول سياسات
ثمة معموعة واسعة م عاات معنية أخرى ّ
لبنا  ،لذ ّ

لصالح النظام الحالي .وتشمل هذه العاات الع ّمال المااعري  ،ممثىي العاليات المااعر  ،النقابات،

نشطا المعتمع المدني والمنظّمات وغيرها .بنا عىى ذلك ،يمك القول ل ّ المعتمع الىبناني وحكومته

يتحمل مسؤولية تكريس "نظام الكفالة" الحالي وتغذيته.
كالهما ّ

 4لغايات تتعلق بهذه الوثيقة ،يُشار إلى عامالت المنازل المهاجرات على أنهن نساء يهاجرن إلى لبنان بشكل مؤقت ألداء
األعمال المنزلية ،يسكن في منزل صاحب العمل ،ويأتين من مختلف أنحاء أفريقيا وآسيا – وبشكل رئيسي من إثيوبيا
والفلبين وبنغالديش وسريالنكا والنيبال.
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وتحديات عديد
تثير عمىية توظيف عامالت المنا،ل المااعرات ،الواسعة االنتشار في لبنا  ،تساؤالت
ّ
عىى صعيد السياسات العامة المتّبعة في هذا المعال .فاناك نحو  500.000عامىة من،ل مااعر يعمى
عدل البطالة المرتفع
في لبنا  ،في حي أ ّ عدد س ّكا البىد يبىغ حوالي أربعة ماليي نسمة .هذا ويشير م ّ

والحد األدنى الحالي لألعور ،الذي يبىغ  200.000لير لبنانية (أو  444دوالر أميركي) في الشار، 5

للى أنه يمك االقتصاد الىبناني أ يستفيد م خىق فرص عمل عديد في المعال الرعائي .فبدالً م
المسني  ،أو كعىيسات أطفال ومرّبيات وعامالت
توظيف عامالت مااعرات لىعمل في معال رعاية
ّ

منا،ل ،م

الحكمة أ

يبذل لبنا

معاوداً أكبر لالهتمام بسوق العمل المحىي بشكل أكثر فاعىية

ومسؤولية.
تعالج هذه الوثيقة بشكل خاص المشاكل المرتبطة "بكفالة" عامالت المنا،ل المااعرات م قبل أصحاب
العمل ،فتحىّل كيفية عمل النظام الحالي وتسعى للى دراسة دور المشاركي فيه – بم فيام المستفيدو
مشغىوه"  -ع طريق استكشاف ما قد تنطوي عىيه اإلع ار ات المتّبعة م احتماالت ومعاالت:
منه و" ّ
 م هم المشاركو في "نظام الكفالة"؟
 كيف يرتبطو باذا النظام؟ كيف يستفيدو منه؟
يقدموناا وما هي المخاطر التي يواعاوناا عند دخولام في النظام؟
 ما هي التاحيات التي ّ
أي وسائل قد تستخدم لىماي قدماً؟
 ما هي اآلثار المترتبة عىى النظام الحالي و ّ
عىى الرغم م أ المشاكل المرتبطة ب"نظام الكفالة" راسخة عداً في أرض الواقع ،لال أ التدابير التي
يمك اتّخاذها لمعالعتاا ليست باذا التعقيد.

 5لقد بلغ الناتج المحلي اإلجمالي الفعلي في لبنان في العام ( 0202معدالً بالنسبة إلى التضخم)  52.004مليار ليرة
لبنانية (أو  0..2مليار دوالر أميركي وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي حوالي  0.252دوالر أميركي)
وفقا ً لتقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي .ويبلغ أحدث معدل رسمي للبطالة في لبنان  ،%9وذلك وفقا ً لمعطيات
البنك الدولي (.)0220
10

" .2نظام الكفالة" في لبنان
تش ّكل نظم الكفالة أساساً قانونياً إلقامة وتوظيف عامالت المنا،ل المااعرات في عدد م دول العالم ،بما
6
ثمة درعات متفاوتة م القيود الموعود في كل
فياا دول معىس التعاو الخىيعي ولبنا واألرد  .لك ّ

بىد 7.في لبنا  ،يشبه النظام ذاك المتّبع في دول الخىيج حيث يطىب قانونياً م كل عامىة من،ل مااعر

تحركاا
أ يكو لاا صاحب عمل يتمتّع عمىياً بسىطة كبير عىى واعاا القانوني في البالد وعىى حرية ّ

سمى عموماً ب"كفيل" عامىة المن،ل هو أيااً
وانتقالاا للى عمل عديد .في معظم الحاالت ،يكو م ي ّ

صاحب عمىاا .لال أ ّ لىكفالة استخدامات مختىفة .فوظيفة الكفالة في أمور الاعر واإلقامة تختىف ع

عمىية توظيف
وظيفة الكفالة في ما يتعىّق بالعمل والتوظيف؛ وفي كافة البىدا في العالم نظم ترعى
ّ

العمال المااعري
واقامة ّ

فياا ،غير أ ّ ل"نظام الكفالة" ،في لبنا

استعراااا في هذه الوثيقة.

ممي ،سيتم
تحديداً ،خصائص ّ

 .0.2إجازات العمل واإلقامة
تبدأ عمىية الاعر للى لبنا مع و،ار العمل الىبنانية التي تصدر لعا،ات عمل أولية لعامالت المنا،ل
المااعرات المحتمل توظيفا ّ في البالد ،ثم تقوم و،ار الداخىية الىبنانية بإصدار تأشيرات دخول لىعامالت
م خالل المديرية العامة لألم العام ("األم العام") ،وهي العاة الحكومية المسؤولة ع مراقبة ورصد

العمال األعانب .8تسمح هذه التأشير
عمىيات دخول واقامة ومغادر كافة الرعايا األعانب  -بم فيام ّ

بدخول عامالت المنا،ل المااع ارت بشكل قانوني للى لبنا  ،وفيما بعد حصولا ّ عىى لعا،تي العمل

واإلقامة .بالرغم م

أ

لصدار لحدى هاتي

اإلعا،تي

مرتبط بإصدار األخرى ،تبقى اإلعا،تا

منفصىتي  .وفي عميع الحاالت ،تتم كتابة اسم صاحب العمل عىى تأشير دخول عامىة المن،ل ،كذلك
عىى لعا،تي لقامتاا وعمىاا .عمىياً ،يتوقّع م

تحمل مسؤولية عامالت المنا،ل
أصحاب العمل ّ

 6أنظر أظفر خان وهيلين هاروف  -تافيل ،إصالح نظام الكفالة :التحديات والفرص ،ورقة عمل لورشة عمل اإلسكوا
واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ (تشرين األول .)0200
 7مقابالت شخصية مع المحامين المشاركين في شبكة المحامين بال حدود ،مع التركيز على حقوق المهاجرين في
المنطقة (بانكوك 04-02 ،تشرين الثاني )0200؛ أنظر أيضا ً ليليان باريا وستيفن روبر ،فهم التغيرات في نظام الكفالة
(يصدر قريبا ً.)0200 ،
 8أنظر البيان الصادر عن األمن العام رقم .0225/4/0.-04242
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المااعرات عىى الصعيدي المالي والقانوني طوال فتر وعوده ّ في البالد 9.وهذا يشمل الحفاظ عىى

صحي ،لبالغ األم العام في حال "فرار" العامىة
لعا،تي عمل واقامة حديثتي التاريخ ،توفير تأمي
ّ
10
واما عودتاا للى بىدها ،أي دفع ثم تذكر السفر عند انتاا عقد العمل.
ثمة ارتباط وثيق بي اإلعا ،الصادر ع الحكومة ألغراض تتعىق
في لبنا  ،كما في معظم بىدا العالمّ ،
بالتوظيف ،وتىك الصادر ألغراض تتعىق باإلقامةّ .لنما هاتي

اإلعا،تي

مستقىتا

عىى الرغم م

ترابطاما .فم دو الحصول عىى لعا ،عمل سارية المفعول ،ال يحق لعامالت المنا،ل المااعرات
دخول لبنا أو اإلقامة فيه بادف العمل .كذلك ،ال يحق لا ّ العمل في لبنا م دو لعا ،لقامة

العمال المااعري
سارية المفعول .وعىى غرار ّ

في قطاعات عمل أخرى ،ال يمك

عامالت المنا،ل

المااعرات دخول سوق العمل الىبنانية حالياً كعامالت مستقالت .فعىى عميع المااعري الباحثي ع

المحدد والخاصة بدخول البالد واإلقامة فيه،
ثم االمتثال لىتدابير
ّ
العمل تأمي عرض عمل أوالً ،وم ّ
قبل المباشر بالعمل .ويتوقّع م عامالت المنا،ل المااعرات أ يحافظ عىى عمىا ّ لدى صاحب

العمل طوال فتر لقامتا ّ في البالد.

 .2.2طريقة عمل النظام
تااعر عامالت المنا،ل للى لبنا

لىعمل في الخدمة المن،لية ،ويتطىّب هذا العمل عاد القىيل م

المانية أو المؤهالت أو الخبر  .يعمى  ،بالدرعة األولى ،في من،ل صاحب العمل وفي أحيا
الماارات
ّ

كثير مع،والت ع العالم .ه ّ مسثتنيات بواوح م قانو العمل الىبناني ،أي أنا ّ غير محميات
تشدد يعيق حقا ّ في التواصل وقدرتا ّ عىى الوصول
بشروط الحد األدني لألعور ،وغالباً ما يكو هناك ّ

 9من المثير لالهتمام أن فرضية المسؤولية المالية هذه ال تشمل بالضرورة دفع األجور بالكامل وفي الوقت المحدد.
يُعرف عن أصحاب العمل قيامهم بحجب األجور مع وعود غامضة بـ"تعويض الفرق" في نهاية عقد العمل .لكن بحلول
موعد نهاية العقد ،غالبا ً ما تكون العامالت (وأسرهن) يائسات للحصول على أجورهن المستحقة ،األمر الذي يولد القلق
والخوف إذ إن أنهن يخشين عدم قيام أصحاب العمل بتسديد أجورهن المتأخرة ،واالكتفاء بإعادتهن إلى بالدهن قبل تسوية
حساباتهن.
 10أنظر البيان المشار إليه في الحاشية رقم ..
12

للى التعويض القانوني ،وهي قدر شبه معدومة عىى أرض الواقع.

11

في الوقت نفسه ،يحتع ،الكثير م

أصحاب العمل العامالت لديام ،بانتظام ،مانعي لياه ّ م مغادر المن،ل حتى في أيام العطىة ،كما ّأنام
لاافية عىيا ّ م خالل مصادر عوا،ات سفره ّ وأوراقا ّ الشخصية ،عىى الرغم م
يمارسو سيطر
ّ

أ ّ في ذلك مخالفة وااحة لقانو العقوبات الىبناني.
فياددو في بعض األحيا
التخويفّ ،

12

أيااً ،قد يستخدم أصحاب العمل تكتيكات

العامالت باالعتقال واالحتعا ،أو بإلقا تام عنائية عىيا ّ .

مشغىي " ل"نظام الكفالة" ،يستطيعو ممارسة سيطر استثنائية عىى النسا المااعرات الىواتي
وبصفتام " ّ

بحدها األقصى؛ في الواقع ،يبذل العديد
يعمى في منا،لام .ال يمارس عميع أصحاب العمل هذه السيطر ّ

م أصحاب العمل عاوداً لعدم االستفاد م هامش السيطر العريض الذي يتيحه لام النظام ،غير أ ّ
يبقي عراة لالستغالل واسا
عميع عامالت المنا،ل المااعرات ْ

المعامىة نتيعة هذا النظام وطريقة

عمىه.

العمال المااعري بتأمي عرض عمل
عىى مستوى النظم المر ّ
عية اإلع ار في لبنا  ،ل ّ لل،ام الحكومة ّ

عية وعود العامل المااعر بعمىه في البالد ،أم ار ال
قبل المااعر للى لبنا  ،أو مسألة ربطاا شر ّ

بحد ذاتاما أي لشكالية؛ ّلنما ما يثير المشاكل هو ارتباط لعا،ات اإلقامة بصاحب العمل،
يطرحا
ّ

العمال األعانب .ال ننكر أ النظم
خصوصاً وأ الحكومة ّ
تغض الطرف ع االنتااكات ال ّ
متكرر لحقوق ّ
ومامة؛ ولكننا هنا نناقش طريقة عمل "نظام الكفالة" والتحسينات التي يمك لدخالاا.
والقواعد ارورية
ّ

 11هيومن رايتس ووتش ،بال حماية :كيف يفشل النظام القضائي اللبناني في إنصاف عامالت المنازل المهاجرات
( .)0202يُرجى التنبه إلى أنه على الرغم من استثنائهن الصريح من قانون العمل ،يمكن عامالت المنازل المهاجرات
التقدم بدعوى في محاكم العمل ضد أصحاب عمل سابقين أو حاليين أساؤوا معاملتهن  -والفوز بها .غير أن ذلك نادراً ما
يحدث في الواقع.
 00من الممكن تحدي المصادرة الروتينية لجوازات السفر ،غير أنه نادراً ما يحدث ذلك .فالسلطات اللبنانية ال تكتفي فقط
بغض الطرف عن هذه الممارسات العرفية ،وإنما تسلم عادة جوازات سفر عامالت المنازل المهاجرات مباشرة إلى
أصحاب عملهن فور وصولهن إلى لبنان .باإلضافة إلى ذلك ،ينصح أصحاب مكاتب االستقدام أصحاب العمل باالحتفاظ
بجوازات سفر عامالت المنازل المهاجرات.
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" .3.2نظام الكفالة" -تبعية وعالقة خادم ومخدوم

"نظام الكفالة" الحالي في لبنا ليس عىى ما يرام .لاذا القول أسباب عديد  ،م بيناا أ عامالت المنا،ل
المااعرات – وأصحاب عمىا ّ عىى حد سوا – عالقو في عالقة خادم ومخدوم .لذا كا أصحاب

المشغىي " األساسيي لىنظام ،فإ العامالت المااعرات يعا،ف كمشاركات فيه ويقّدم الكثير م
العمل " ّ

احيات م أعل هذه المشاركة .بالكاد يفسح هذا النظام المعال ألي نوع م المسا لة التي م
الت ّ

المحدد ،أو
يسددوا أعوره ّ في الوقت
شأناا اما أ يعامل أصحاب العمل العامالت بكرامة ،أو أ
ّ
ّ

أ يمنحوه ّ لعا ،م العمل .حتّى أ ّ العديد م أصحاب العمل يعامىو عامالت المنا،ل بحذر،
باعتباره ّ سارقات محتمالت .فبحسب تعبير لحدى صاحبات العمل في بيروت:

يتصرف أصدقائي وكأنام يستقبىو معرمة مدانة في منا،لام -
عندما "يكفىو " عامالت المنا،ل،
ّ
شر ال بد منه
شخص قد يسرقام في أي فرصة ممكنة .يعامىو عامىة المن،ل كسارقة ،غير أناا ّ
وأساسي لىقيام بالعمل القذر :تنظيف المن،ل وغسل المالبس ورعاية األطفال ،وما للى ذلك .لألسف،
فأنت ال ترى نموذج العمل الشائع الذي يقاي بإشعار الموظف  -هنا العامىة المااعر – بالراا
كوسيىة إلبقائه في العمل .بطريقة أو بأخرى ،ال يرى أصحاب العمل أ استغالل عامالت المنا،ل

المااعرات أو لسا

معامىتا ّ قد يسي للى عمىا ّ  .فثمة عالقة خادم بمخدوم سائد في هذا

المعال ،مع كل ال،خارف المرافقة لاا.

13

ينطوي "نظام الكفالة" أيااً عىى مكاتب استدقام
خاصة ووكال استقدام .تفرض المكاتب عاد رسوماً
ّ
التبعية القائمة بي العامالت وأصحاب العمل ،لذ ل هذه
وعموالت كبير  ،وهي تغ ّذي وتتغ ّذى م عالقة
ّ

التبعية هي ما يكسباا ر،قاا .بعبار أخرى ،يستفيد الوكال م

العالقة القائمة بي

أصحاب العمل

والعامالت .وبصفتام عناصر أساسية في "نظام الكفالة" ،يستفيدو م القيود التي يفرااا هذا النظام
عىى العامالت وم

الطريقة التي يحاصره ّ باا والفرص القىيىة التي يتيحاا لا ّ لىخروج منه.

تتحمل مكاتب االستقدام مسؤولية عامالت المنا،ل خالل األشار األولى م وعوده ّ في لبنا  ،أي
ّ

خالل "مرحىة التعربة" األولية مع أصحاب العمل العدد .وهي تعمل عىى لدامة "نظام الكفالة" الحالي
 13مقابلة شخصية" ،ل.ك ،".بيروت ،لبنان 04 ،تشرين األول .0200
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واستم ارره لكو عمىاا مرتك اً ،عىى العثور عىى يد عامىة رخيصة ل"بيعاا" في السوق الىبنانية وكسب
عر هذه الصفقات.
عموالت كبير ّا
عندما يوظّف صاحب عمل في لبنا عامىة من،ل مااعر  ،لنما يكو قد استثمر في عمىاا بشكل مسبق،
لذ ّأنه دفع المال قبل مباشر العامىة فعىياً بالعمل لديه ،وهذا االستثمار يخىق اغطاً عىيه لىتأكد م أ

ستستمر ،وأ ّ العامىة ل تىوذ بالفرار .فعمىية التوظيف تنطوي عىى نفقات كبير
العالقة بي الطرفي
ّ

ارورية تتعىّق بالسفر والتأشيرات ورسوم معامالت الحكومة والفحوصات الطبية والعموالت المحىية

لىوسطا ومكاتب االستقدام ،وأحياناً الرشاوى.

14

ويمك أ تدفع هذه النفقات أو رسوم االستقدام الباهظة

تقرر الرحيل
بالعديد م أصحاب العمل للى اتخاذ تدابير
متطرفة لىتأكد م أ ّ العامىة ل تارب أو ل ّ
ّ

قبل توقيع عقد عمىاا ألسباب مثل المرض ،الحني للى الوط  ،مشاكل عائىية في بىدها ،أو عرض عمل
أفال في منطقة أخرى م لبنا .
أصحاب العمل وعامالت المنا،ل المااعرات م

خالل األحكام

المقومات الفعىية لىعالقة بي
تحدد
ت ّ
ّ
القانونية والنظم اإلدارية لىاعر م عاة ،والمعايير االعتماعية والممارسات العرفية م عاة أخرى.
ينص قانو عام  0325الذي يرعى شؤو األعانب في الماد  42منه أ ّ األعانب الذي ال يتمتّعو
و ّ
طبق هذا القانو
بإقامة صالحة هم تحت طائىة التغريم والسع  .ي ّ

بانتظام عىى عامالت المنا،ل

المااعرات .عمىياً ،عندما تترك العامىة المن،ل الذي تعمل فيه م دو لذ م صاحب عمىاا ،تكو
عراة لالعتقال واالحتعا .،في الوقت نفسه ،تسمح المعايير المعتمعية ألصحاب العمل بممارسة سيطر
قصوى عىى حيا عامالت المنا،ل المااعرات الىواتي يعمى لحسابام ،ويشمل ذلك ،كما سبق وأشرنا،
مصادر عوا،ات سفر العامالت ،احتعا،ه ّ داخل المن،ل ،تقييد حقا ّ في التواصل واتخاذ تدابير أخرى

أي مخاطر ممكنة.
"دفاعاً ع النفس" ،مثل حعب األعور ،بادف حماية "مصالحام" و ّ
الحد م ّ

15

 14لالطالع على تحليل مفصل لتكاليف التوظيف ،أنظر كاثلين هاميل ،االتجار بعامالت المنازل المهاجرات في لبنان:
تحليل قانوني ،كفى عنف واستغالل (كفى) ،آذار  ،0200ص52 .
 15أنظر راي جريديني ،دراسة استطالعية لعوامل التحليل النفسي والعوامل االجتماعية في إساءة معاملة عامالت
المنازل المهاجرات من قبل صاحبات العمل النساء في لبنان ،منظمة كفى عنف واستغالل (كفى) ،كانون الثاني .0200
15

في الوقت نفسه ،تفتقر الحكومة الىبنانية للى سياسة مبنية عىى مبادئ حقوق اإلنسا لتنظيم عمىية
الحد م ممارسات االستغالل .في الوقت الحاار ،يبدو أ
توظيف واقامة عامالت المنا،ل المااعرات و ّ
الحكومة قد اعتمدت سياسة تقاي بت،ويد أصحاب العمل الىبنانيي بيد عامىة رخيصة في معال العمل
المن،لي ،م دو واع لطار تنظيمي وااح لاذا العمل .وتتعامل الحكومة مع قاية وعود العامالت
معرد مسألة أم  :ال تمنح األولوية لحقوقا ّ وال لحمايتاا ،فيصبح بإمكا أصحاب
في البالد ّ
وكأناا ّ
العمل استغالل عامالت المنا،ل ألنام ،ببساطة ،قادرو عىى النعا بفعىتام م دو أ يحاسبوا ،وأل ّ

العامالت قابعات في موقع الاعيف .وقد تصل لسا
والعمل القسري وأيااً االتعار بالبشر.
ومخدوم بي

16

المعامىة في بعض األحيا للى حد االعتدا

يستمر "نظام الكفالة" بتغذية عالقة خادم
في أفال الحاالت،
ّ

الشخصية بي
أصحاب العمل والعامالت ،بما أ ّ العالقة
ّ

الطرفي

وحاالتاما الم،اعية

المتقىبة هي التي تتح ّكم بالواع القانوني لعامىة المن،ل المااعر .

كبديل ع ك ّل ذلك ،م شأ اعتماد ناج قائم عىى مبادى حقوق اإلنسا أ يام عدم ارتباط لعا،
لىعمال
لقامة عامالت المنا،ل المااعرات بأصحاب العمل كأفراد ،فيتم بدالً م ذلك لنشا نظام لقامة ّ

األعانب في لبنا يكو قائماً عىى أساس العمل .وكما سن ّبي الحقاً ،م شأ هكذا ناج أ يام تمتّع
عامالت المنا،ل المااعرات بالقدر القانونية عىى االستقالة وتغيير العمل ورفع الدعاوى عىى أصحاب

عمىا ّ  ،م دو أ يمنعا ّ ذلك م اإلقامة والعمل داخل البالد .كذلك يشتمل النظام البديل عىى

شيكات وأرصد وتدابير لشراف ومسا لة ،تكو فيه و،ار العمل ،بصفتاا هيئة التنسيق الحكومية ،مرك،
األساسي.
السىطة
ّ
تبعية ،بحيث يععل عامالت المنا،ل المااعرات يعتمد
حالياً ،يخىق "نظام الكفالة" في لبنا حالة م ال ّ
عىى أصحاب عمىا ّ  ،ليس فقط في األمور المتعىّقة بواعا ّ القانوني ،وانما أيااً لتأمي

الطعام

التبعية عع ،العامالت في كثير م األحيا ع مغادر
ويع ،،هذه
والمسك والرعاية
الطبية والمالبسّ .
ّ
ّ

مكا العمل م دو لذ أصحاب العمل؛ فبحسب ما أشار لليه أحد ممثىي منظمة العمل الدولية" ،لنك

تخىق ،م خالل "نظام الكفالة" ،تبعية مطىقة لدى عامىة المن،ل لصاحب العمل ،وذلك في مأكىاا ونوماا
 16هاميل ،المرجع نفسه المذكور في الحاشية رقم .05
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وصحتاا ،ك ّل شي  .كما أ االعتماد الكىي يؤدي للى الاعف الكىي ويفتح الباب عىى مصراعيه أمام
االستغالل".

17

منظمة هيوم رايتس ووتش أشارت أيااً للى حالة التبعية الناعمة ع "نظام الكفالة" في

لبنا والمنطقة ،قائىةً:
يؤدي "نظام الكفالة" للى اعتماد عامىة المن،ل بشكل كىي عىى صاحب العمل ،ويحرماا بحكم
الواقع م حقاا في االدعا عىى صاحب العمل أمام المحكمة .عالو عىى ذلك ،ما م آليات

حكومية لرصد عمىية التوظيف ومكاتب االستقدام أو االنتااكات التي يرتكباا أصحاب العمل .وقد
أدى ذلك للى ظروف تشبه العبودية واالستغالل في العمل وتقييد الحركة واالنتااكات العسدية

والعنسية ومعدالت االنتحار والوفيات المنذر بالخطر.18

" .4.2نظام الكفالة" -االفتقار إلى المرونة في االنتقال إلى عمل آخر
ال تستطيع عامالت المنا،ل االستقالة أو لناا عقود عمىا ّ م دو الحصول أوالً عىى موافقة صاحب

العمل الرسمية .بمعنى آخر ،ال يستطع فسخ عقوده ّ عندما يرد ،

19

وال يمك أ يتم ذلك لال عىى

يتم توقيعه لدى الكاتب العدل .ويعب لرفاق هذا التنا،ل بتعاد
شكل "تنا،ل" رسمي م قبل صاحب العمل ّ

م قبل صاحب عمل آخر بتوظيف عامىة المن،ل
صادق عىيه أيااً
وتحمل مسؤوليتاا الكامىة ،تعاّد ي َ
ّ
لدى الكاتب العدل .لال أ ّ اإلذ الذي يعطيه صاحب العمل النتقال العامىة للى عمل عديد غالباً ما
يكو لقا مبىغ مرتفع م المال ،ورهناً بإراد صاحب العمل األول لذ أ ّ م صالحياته اتخاذ القرار
بالتنا،ل أم ال وتحديد تكىفة ذلك.

 17سيميل إيسيم ،إحدى كبار األخصائيات اإلقليميات في المسائل الجنسانية لدى منظمة العمل الدولية ،مقابلة تلفزيونية -
http://www.migrant-rights.org/2010/04/02/lebanon-dependency-createsالرابط
على
()0202
vulnerability-leads-to-exploitation-video

 18هيومن رايتس ووتش ،إصالح بطيء :حماية عامالت المنازل في آسيا والشرق األوسط ،نيسان 0202
19
على
األجنبيات
المنازل
بعامالت
المتصلة
العام
األمن
نظم
أنظر

الرابط

http://www.general-security.gov.lb/Arabic/SiteUtils/HomePage/Pages/HomePage.aspx
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ينص عىى ثالث حاالت محدد تعي ،لعامىة المن،ل لناا عقد
الموحد في لبنا
غير أ عقد العمل
ّ
ّ

العمل م عانب واحد.

20

وهي تشمل )0 :عدم دفع األعور لمد ثالثة أشار متتالية أو أكثر؛ )5

االعتدا البدني أو العنسي المثبت بتقرير طبي ،و/أو  )4التوظيف ألدا ماام أخرى غير العمل المن،لي
م دو موافقة مسبقة.

21

لك م الصعب توثيق هذه الحاالت الثالث واثباتاا في معظم الظروف .لذلك

تعد بعض العامالت أنفسا ّ  ،نظ اًر لمحدودية المبررات التي تسمح لا ّ بإناا العقد ،مرتبطات ارتباطاً

وثيقاً بأصحاب عمىا ّ وحتّى عالقات في حاالت م العمل القسري .

22

فا ّ يبقي بحاعة للى الحصول

مصدق لدى الكاتب العدل م صاحب عمىا ّ لىتم ّك م العمل لصالح صاحب عمل آخر،
عىى تنا،ل
ّ
حتى في حاالت لسا

المعامىة ،وال يستطع العمل أثنا فتر اإلع ار ات القانونية م دو أمر خاص

م المحكمة.
يؤدي هذا الواع للى ،ياد في عدد المااعرات الىواتي ال يحظي بإقامة شرعية في البالد والىواتي قد ال
ّ
يمىك خيا اًر آخر سوى "الفرار" م أصحاب العمل لىاروب م سو المعامىة .في مثل هذه الحاالت،
مما يعقّد قدرتاا عىى
حي تترك العامىة المااعر صاحب عمىاا ،تفقد عمىياً شر ّ
عية لقامتاا في البالدّ ،

التقدم بأي شكوى قانونية الحقاً أمام المحاكم .في المقابل ،يقوم صاحب العمل عاد بإشعار المسؤولي
في الشرطة أو دوائر الاعر عند "فرار" عامىة المن،ل م
المستقبل.

23

أعل ن،ع أي مسؤولية ع

نفسه في

م عاة أخرى ،يشرع المسؤولو في األم العام بإلغا لعا ،لقامة العامىة في حال "فرارها"

واصدار أوامر باحتعا،ها.

24

بحسب رأي أحد المحامي الىبنانيي المتابعي لىمشاكل التي تواعه عامالت المنا،ل المااعرات حي
يسعي للى الحصول عىى تنا،ل م أصحاب عمىا ّ :

 20المرجع نفسه مذكور في الحاشية 09
 21أنظر المادة  )0(02أ-ج من عقد العمل الموحد اللبناني لعامالت المنازل المهاجرات.
 22هاميل ،المرجع المذكور في الحاشية رقم .05
 23أنظر البيان المشار إليه في الحاشية رقم  0والذي يحدد واجب صاحب العمل القاضي بإبالغ السلطات في حال
"فرار" العاملة.
 24عن طريق التقدم بشكاوى مزيفة ضد العامالت  -عادة بتهمة السرقة – يضمن أصحاب العمل أن يتم احتجاز العاملة
وخضوعها للتحقيق بتهم جنائية بدالً من التحقيق مع صاحب العمل نفسه.
18

ل "نظام الكفالة" هذا سيئ لىغاية .ففي اآلالف م الحاالت ،كنت أتصل بأصحاب العمل نيابة
ع عامالت المنا،ل المااعرات .وقد وافقت عىى دفع مبىغ م المال ألصحاب العمل في حال

موافقتام عىى "التنا،ل" ع موظفيام لصالح صاحب عمل آخر .يكو مبىغ المال عاد رهناً

بالفتر ال،منية التي قاتاا العامىة في عمىاا  -ولك ليس في كل الحاالت .فإذا كا صاحب

العمل قد دفع  4.000دوالر أميركي كرسوم استقدام ،فاو يطىب عاد  4.000دوالر أميركي

لىتنا،ل عناا .واذا كانت العامىة سبق وأمات سنة ونصف السنة في عمىاا ،فاو يقول لاا
"حسناً ،أعطني  0.200دوالر أميركي لذا كنت تريدي االنتقال للى العمل لدى صاحب عمل

آخر" .لذا كا صاحب العمل سخياً ،سيقول" :ما م مشكىة .ال أريد أي شي في المقابل".

لك  ،في بعض الحاالت  -حتى لو كا صاحب العمل قد دفع فقط  5.000دوالر أميركي للى
الوكالة كرسوم استقدام أولية ،قد يقولِ " ،
عىيك دفع  4.000دوالر أميركي ألنك سيئة ،وال بد م
معاقبتك"

25

" .5.2نظام الكفالة" -اختالل في توازن القوى
ليس لعامالت المنا،ل المااعرات قدر تحتسب في عمىية التفاوض مع أصحاب العمل ،وذلك بسبب ما
يخىقه "نظام الكفالة" م اختالل في توا ،القوى بي الطرفي  .ل ّ موقف العامالت ياعف تىقائياً عند

يتحدث
لثارتا ّ ألي مسائل أو طىبات متعىقة بالعمل و/أو ظروف المعيشة .م الشكاوى الشائعة التي ّ

عناا :التأخر أو عدم دفع الرواتب ،عب العمل ال،ائد ،ساعات العمل اإلاافية ،النقص في الرعاية

الطبية وعالج األسنا  ،القيود المفرواة عىى حرية التنقل واالتصال باألصدقا والعائىة ،مصادر
عوا،ات السفر وممارسة العنف .لك عندما تواعه عامالت المنا،ل أصحاب عمىا ّ بشأ هذه القاايا،

أهمية .فقد ال يستطع ترك عمىا ّ والبحث ع وظيفة
ال تكو قدرتا ّ عىى التفاوض والمساومة ذات ّ
أخرى ،أو حتى االستقالة  -لال في الحاالت الثالث المذكور سابقاً ،والمنصوص عىياا في عقد العمل

الموحد (الماد  .)02وبما أنه ال يسمح لا ّ عاد بمغادر مكا العمل م دو لذ صاحب العمل،
يتفاقم هذا االختالل في توا ،القوى.

 25مقابلة شخصية مع المحامي روالن طوق ،بيروت ،لبنان 8 ،كانون األول 0202
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بالرق .ثمة لعماع متنام عىى أ أنظمة الاعر
تؤدي التبعية واختالل موا،ي القوى للى حاالت أشبه
ّ
قد ّ
الحالية القائمة عىى الكفالة في المنطقة تساهم في خىق ظروف شبياة بالرق واالتعار بالبشر.
في العام  ،5000ح ّذرت منظمة هيوم رايتس ووتش ،عىى سبيل المثال" ،أنه عىى الحكومات في الشرق
العمال
األوسط لصالح نظام الكفالة الحالي .فعندما يتمتع أصحاب العمل بسيطر شبه كامىة عىى قدر ّ

المااعري

عىى تغيير وظائفام ،وأحياناً عىى مغادر البالد ،يمك

العمال أ
هؤال
ّ

يعدوا أنفسام

يتعراو لىارب ،وغير
محاصري في أوااع استغاللية حيث ياطرو للى العمل م دو أعر ،أو ّ

ذلك م االنتااكات".

26

 .6.2ممارسات االستقدام
الخاصة.
أحد المشاكل الخطير في "نظام الكفالة" الىبناني هو غياب محاسبة أصحاب مكاتب االستقدام
ّ

لمؤدية للى تع،ي ،الموقع الاعيف لعامالت المنا،ل
فانعدام الرقابة التنظيمية هو م أكثر العوامل ا ّ

المااعرات .في "نظام الكفالة" ،تطرح ممارسات االستقدام والدوافع الربحية لشكالية كبير  ،خصوصاً عندما
تىعأ المكاتب أو الوكال للى )0 :خداع العامالت بشأ الظروف التي تنتظره ّ في لبنا ؛  )5تاىيل

العامالت لعاة األعور وشروط التعاقد؛  )4ت،ويد أصحاب العمل بإرشادات تتّصل بحعب أعور
العامالت؛  )3عرض سياسة "التبديل الحر" عىى أصحاب العمل خالل األشار الثالثة األولى م الفتر
التعريبية لىعامىة .كما وتطرح الدوافع الربحية مشكىة أخرى تتمثّل بإل،ام مكاتب االستقدام أصحاب العمل
بدفع كافة النفقات المتعىّقة باالستقدام مسبقاً ،والتي تتراوح عاد بي  0.200و 4.200دوالر أميركي
لىعامىة الواحد  .تؤدي هذه الممارسة للى خىق عالقة "يشتري" في لطارها صاحب العمل "الرق المن،لي"
م العامىة لديه لعد سنوات.
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وبسبب رسوم االستقدام المرتفعة واألعور المنخفاة نسبياً ،ل تكو

عالقات العمل بي عامىة المن،ل وصاحب عمىاا مستند بالارور للى معايير عادلة .وفي حال طىبت
لما التخىي ع نفقات التوظيف المرتفعة
اً
العامىة لناا ً
مبكر لعقد عمىاا ،سيتحتّم عىى صاحب العمل ّ

 26هيومن رايتس واتش ،المرجع المذكور في الحاشية 0.
 27تشكل أجور عامالت المنازل الشهرية جزءاً من رسوم االستقدام التي يدفعها أصحاب العمل في البداية .أنظر هاميل،
المرجع نفسه المشار إليه في الحاشية رقم  ،02ص52 .
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ك في ّأنه يترك صاحب العمل
التي دفعاا سىفاً ،أو المقاياة معاا لقا حصولاا عىى حريتاا .واقع ال ش ّ
الىبناني النموذعي أمام خيارات ائيىة عداً.

وبحسب تعىيق لحدى كبيرات ممثىي وممثالت منظمة العمل الدولية عىى مخاطر "نظام الكفالة" في
األمور المتعىّقة بممارسات االستقدام :
نسمع العديد م أصحاب العمل يقولو لعامالت المنا،ل "لننا ندفع مبالغ كبير م المال ونح
نريد حماية االستثمار الذي نقوم به "،متخذي م عامالت المنا،ل رهائ فال يسمحو لا ّ

تمت
بمغادر المن،ل .قد يكو ذلك صحيحاً ،أي أنام يدفعو مبىغاً كبي اًر م المال ،ولك لذا ما ّ

مقارنة النسبة المئوية م هذا المبىغ التي تذهب فعالً للى العامىة وتىك التي تعود للى مكاتب

االستقدام ،ل يصعب عندها استنتاج أ نظام الكفالة ،كما هو حالياً ،لنما يش ّكل نظاماً تعارياً

غير عادل ،يفتقر للى التنظيم ويحتاج للى عمىية مراععة وتنقيح واسعة النطاق( .نيويورك
تايم ،،نقال ع سيميل ليسيم 52 ،أيىول )5000

28

معي
توسط إلعطا شخص ّ
أساساً ،يكسب أصحاب مكاتب االستقدام المال ع طريق ال ّ

الحق في

السيطر عىى شخص آخر في لطار ما يمك تسميته "الرق المن،لي" ،عوااً ع توظيف مبني عىى

شروط عادلة في العمل والخدمات .وغالباً ما يكره أصحاب المكاتب العامالت عىى البقا مع أصحاب
عمل مسيئي لا ّ  ،كما ويعمدو  ،هم أيااً ،للى لسا

معامىتا ّ  -خصوصاً عندما "يرععا ّ " أصحاب

العمل للى المكتب .في المقابل ،كثي اًر ما ينظر للى أصحاب المكاتب عىى ّأنام أشخاص عديمو الامير

لمعرد أنام يسمحو  ،وهم مدركو لىواقع في لبنا  ،أ
ّ

تعد عامالت المنا،ل المااعرات أنفسا ّ

محاصرات وعالقات لدى أصحاب عمل في لطار نظام ينكر لا ّ أبسط حقوقا ّ .
 .7.2الحكومة اللبنانية و"نظام الكفالة"
عىى الرغم م

الندا ات المتكرر إلصالح النظام ،قاومت الحكومة الىبنانية أي تغييرات حتى هذا

التاريخ .وأثنا االستعراض الدوري الشامل لىبنا في معىس األمم المتحد لحقوق اإلنسا في تشري
الثاني  ،5000عمد العديد م ممثىي الدول م البىدا األخرى للى طرح األسئىة وتقديم التوصيات في
 28أنظر جوش وود" ،لبنان يبدأ بمعالجة مسألة إساءة معاملة عامالت المنازل" ،نيويورك تايمز 0. ،أيلول .0200
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مواوع عامالت المنا،ل المااعرات و"نظام الكفالة" .عىى سبيل المثال ،أطىق ممثل النرويج لدى األمم
المتحد ندا ً دعا فيه لبنا للى للغا "نظام الكفالة" الحالي واستبداله بنظم تتوافق مع المعايير الدولية.
العمال المااعري في لبنا ،
كذلك ،خالل االستعراض الدوري الشامل ،أعربت كندا ع قىقاا ل ا ،واع ّ

مشير  ،عىى وعه الخصوص ،للى "اعف عامالت المنا،ل الىواتي يدخى البالد في لطار "نظام الكفالة"
معنية م
ويك ّ عراة لسو المعامىة م قبل أصحاب العمل" .كما أ التقارير التي ّ
قدمتاا عاات ّ

المعتمع المدني الىبناني قد دعت للى لناا هذا النظام.

29

في حي أبدت الحكومة الىبنانية انفتاحاً اتعاه بعض االقتراحات المتعىقة بعامالت المنا،ل المااعرات
رحب الوفد الىبناني ،عىى
خالل االستعراض الدوري الشامل ،لال أناا رفات معظماا بشكل قاطع .فقد ّ
سبيل المثال ،بالتوصيات الصادر ع سريالنكا لعاة تنظيم عالقات العمل في البالد في ما يتعىق
بعامالت المنا،ل المااعرات ،كما ّأيد اقتراح بنغالديش العام الداعي للى التعاو

االعتماعيي

مع المرشدي

في مراقبة ظروف عمل عامالت المنا،ل المااعرات؛ غير أنه رفض عميع االقتراحات

(الصادر ع فرنسا والنرويج وبولندا) المتعىّقة بإدراج عامالت المنا،ل المااعرات ام قانو العمل
رد لبنا الرسمي الخطي
الىبناني ،كما رفض النظر في أي اقتراحات تتصل ب"نظام الكفالة" .وقد أفاد ّ
لالستعراض الدوري الشامل بعبارات ال لبس فياا بأ ّ الحكومة ل تقوم بإصالح  -أو حتى استعراض –

"نظام الكفالة" عىى اإلطالق.

يبقى أ ننتظر لنرى كيف ستعالج الحكومة الىبنانية العديد مسألة "نظام الكفالة" .فيبدو أ ّ و،ير العمل

بتبني المواقف التقدمية واتخاذ
الحالي ،شربل نحاس،
ّ
مستعد إلع ار اإلصالحات ،وهو معروف ّ

اإلع ار ات السريعة بشأ لصالح السياسات ،وقد سبق له بالفعل تحديد هذه المسألة باعتبارها مصدر قىق
خطير.

30

 29أنظر تقارير الجهات المعنية في نطاق االستعراض الدوري الشامل للعام  0202المقدمة من جانب ائتالف
المجتمع المدني في لبنان ومنظمة كفى عنف واستغالل (كفى) على الرابط التالي
.http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRLBStakeholdersInfoS9.aspx
 30مؤتمر صحافي عقد في بيروت ،لبنان ( 02أيلول .)0200
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 .2.2كفالة العاملين المهاجرين في قطاعات عمل أخرى
العمال المااعري الذي يعمىو في قطاعات أخرى غير العمل
تنطبق "نظم الكفالة" في لبنا أيااً عىى ّ

المن،لي .وهذا يشمل ،عىى سبيل المثال ،األعانب العامىي في المرافق الصحية العامة ومحال البقالة
ومعىّمي المدارس االبتدائية وموظفي شركات الخطوط العوية.

31

العمال نظماً مشاباة لتىك
يواعه هؤال
ّ

المنطبقة عىى عامالت المنا،ل المااعرات في لبنا  .تحديداً ،تستى،م لعا،ات لقامتام وعود اام واحد
أو صاحب عمل -سوا أكا فرداً أو شركة أو مؤسسة أكاديمية .لك بشكل عام ،ل ّ القيود المفرواة
عىى الع ّمال المااعري العامىي في قطاع غير العمل المن،لي هي أق ّل حص اًر وسيطر م تىك المفرواة

عىى عامالت المنا،ل المااعرات بشكل خاص.

العمال في المرافق الصحية العامة في لبنا الموظّفي م قبل شركة سوكىي
ل مرقابة أوااع ّ
بإع ار مقارنة مثير لالهتمام مع أوااع عامالت المنا،ل المااعرات.

32

فعىى الرغم م

تسمح
أ

شركة

عمالاا المااعري هم بالفعل
تقر بأ
سوكىي ال تفصح ع الشروط المعتمد لعقود موظفياا ،لال أناا ّ
ّ

مشمولو بقانو العمل الىبناني ويتقااو الحد األدنى الوطني لألعور .وقد أ ّكد رئيس الموارد البشرية

في سوكىي أنه يسمح لموظفي الشركة األعانب بإناا عقود عمىام قبل انتاا مد صالحيتاا؛ وهذا
يحدث عاد ألسباب شخصية عندما يمرض أحد أفراد عائىة العامل المااعر ،أو لذا كا ينوي ال،واج،
أو لذا لم يك سعيداً في لبنا ويرغب بالمغادر .

33

يتمتّع موظفو سوكىي عاد بحرية التنقل وهم غير

عمالاا
معبري عىى مال،مة أماك عمىام خالل أيام العطىة .وعىى الرغم م أ سوكىي تمىي عىى ّ
مقر الشركة حيث يحصىو أيااً عىى كامل الوعبات ،غير ّأنام قادرو عىى
النوم في عنابر في ّ
تحركاتام خااعة لىرصد .كذلك األمر
الخروج م والدخول للى المعمع خالل أيام العطىة ،وا بقيت ّ

العمال المااعري ذوي الماارات البسيطة ،الذي غالباً ما يعمىو في السوبر
بالنسبة للى العديد م
ّ

 31ال تشمل نظم الكفالة الدبلوماسيين وموظفي األمم المتحدة.
 32في لبنان ،تقوم الدولة بتلزيم أعمال مرافق الصحة العامة لشركات خاصة .ومن الشركات الرئيسية في هذا المجال،
شركة سوكلين التي تتولى منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان (باستثناء قضاء جبيل) .توظف الشركة نحو  0.222عامل
يتم توزيعهم يوميا ً في سائر أنحاء المدينة لجمع النفايات والمخلفات في األماكن العامة .في ما يتعلق بإدارة العمل ،توظف
سوكلين عماالً مهاجرين فضالً عن مواطنين لبنانيين للقيام بهذه المهمة .يأتي العمال المهاجرون من سوريا وبنغالديش
والهند ،فضالً عن دول أخرى في جنوب وجنوب شرق آسيا.
 33مقابلة عبر الهاتف مع السيدة ليال درويش ،مسؤولة قسم الموارد البشرية في سوكلين ،تشرين األول 0200
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ماركت مثالً وينامو في مكا قريب منه .وعىى غرار موظفي سوكىي  ،يمكنام ممارسة حقّام في حرية
التنقل .أي أنام ،عمىياً ،ليسوا محتع،ي في مكا عمىام في أوقات فراغام.
كما سبق وأشرنا ،تعد عامالت المنا،ل المااعرات أنفسا ّ أكثر اعفاً بسبب "نظام الكفالة" في لبنا ،
وينشأ هذا الاعف م الممارسات التقييدية الشائعة مثل اشتارط لقامتا ّ في من،ل صاحب العمل ،نظم

العمالية ،وصعوبة اإلنصاف القانوني.
الاعر
ّ
المقيد  ،انعدام الحماية ّ

34

نتيعة ذلك ،تبقى العامالت في

موقع اعيف عداً في عمىية التحاور أو التفاوض مع أصحاب العمل بشأ شروط وظروف عمىا ّ ،
نكرر ،صحيح ّأنه ال يستغ ّل أصحاب
أو لناا مبكر لعقوده ّ – ناهيك ع المطالبة بحقوقا ّ  .وهنا ّ

يشعع عىى االستغالل.
العمل عميعام العامالت ،غير أ النظام بحد ذاته هو الذي ّ
 .3مقارنة مع بلدان أخرى
يمك

مقارنة ظروف عامالت المنا،ل المااعرات في لبنا

مع ظروف عمىا ّ في بىدا

أخرى.

عمىية يمك أ تكو عدير باالستكشاف
يفيد ناج المقارنة في تحديد أفال الممارسات
وتصور خيارات ّ
ّ
التحىيىية استعراااً لممارسات ذات صىة في
عمىية البحث لاذه الوثيقة
تامنت
في لبنا  .م هنا،
ّ
ّ
ّ
تمع فياا أكثر.
عشرات البىدا  ،غير أنه تم اختيار ثالثة مناا كأمثىة محدد يمك ال ّ

امة تفيد
ثمة نقاط م ّ
اختيار األمثىة الثالثة ال يىغي خصوصية لبنا وتماي،ه ع الدول األخرى .لك ّ

عمىية المقارنة بيناا وبي لبنا  .البىدا الثالثة المختار ،الممىكة المتحد وهونغ كونغ والبحري  ،تختىف

لعاة التركيبة السكانية والديناميات فياا ،وأيااً لعاة النسبة المئوية لعامالت المنا،ل المااعرات مقارنةً
عد في هذه البىدا تستحق الوقوف عندها ،مناا :متطىبات
مع السكا المحىيي  .لال أ ّ هناك نقاط ّ

الدخول للياا والخروج مناا ،االنتقال للى عمل آخر ،أحكام لناا العقد ،متطىبات اإلشعار باالستقالة،
حقوق التنقل ،تمديد التأشير ،فترات السماح ،والتأشيرات "االنتقالية" .ك ّل م هذه النقاط تدعو للى تفكير
نقدي عند تحىيل "نظام الكفالة" في لبنا عىى نطاق أوسع ،كما أ ّ هذا النوع م المقارنة يساهم في
 34هيومن رايتس ووتش ،المرجع نفسه المشار إليه في الحاشية رقم .02
24

التوصل للى اعتماد ناج قائم عىى مبادى حقوق اإلنسا
ّ

إلصالح "نظام كفالة" عامالت المنا،ل

المااعرات في لبنا  .وسنورد بعض التوصيات بشأ اإلصالح في القسم األخير م هذه الوثيقة بما
ينسعم والسياق الىبناني.

 .0.3المملكة المتحدة
يحدد قانو الاعر والعنسية والىعو الصادر في العام  02( 5005أيىول  )5005طريقة لدار الممىكة
ّ
لعمىيات دخول واقامة وعمل عامالت المنا،ل المااعرات في البالد .تستخدم الممىكة المتحد
المتحد
ّ

عمال
مما يسمح ألصحاب العمل في الممىكة بتوظيف ّ
نظاماً قائماً عىى "النقاط" إلدار مسألة الاعر ّ ،

ذوي ماارات بسيطة م الخارج ،تحت ظروف محدد  .لك قواني الاعر البريطانية تعترف باحتمال
فتؤم عناصر الحماية الال،مة لا ّ  ،ويتم
تعرض عامالت المنا،ل المااعرات،
ّ
ّ
خاصةً ،لالستغاللّ ،

مؤهىة لىحصول عىى نوع خاص م تأشيرات الدخول.
التعامل معا ّ كفئة منفصىة ع
العمال ،فئة ّ
ّ

مع العىم أ ّ السكا المقيمي في الممىكة المتحد ال يستطيعو توظيف عامالت منا،ل مااعرات مباشر

م الخارج ،هناك تأشير دخول خاصة بعامالت المنا،ل المااعرات ،فقط لىواتي يرافق أصحاب العمل
35
محدد ،تصدر ع و،ار
األعانب ل،يار الممىكة المتحد أو العمل فياا .هي تأشير دخول خاصة بقطاع ّ

الداخىية البريطانية ،وهي الايئة الحكومية المسؤولة ع الشؤو المتعىقة بالاعر وعوا،ات السفر .عىى
عامالت المنا،ل المااعرات تقديم طىب للى مكتب الاعر البريطاني لىحصول عىى تأشير هعر باسما ّ

الخاص لىتم ّك م دخول البالد ،ويشمل طىب التصريح هذا أسئىة حول عالقة عامىة المن،ل بصاحب
العمل م

أعل تقييم طىباا وتحديد لذا ما كانت مؤهىة لىحصول عىى لقامة مؤقتة،

كما ترمي هذه األسئىة للى التأكد م

وعود عالقة عمل سابقة تربط بي

العامىة وصاحب عمىاا.

 35ال بد من اإلشارة إلى أن هذه األحكام تتعرض حاليا ً للطعن وأن حكومة المملكة المتحدة تفكر في سحب الحق في
تغيير أصحاب العمل ،من بين جوانب أخرى من تأشيرة دخول عامالت المنازل المهاجرات .أنظر بي بي سي نيوز،
"عامالت المنازل يتظاهرن ضد التغييرات المقترحة على تأشيرة الدخول إلى المملكة المتحدة" ( 5أيلول )0200
25

تتسم هذه العمىية بدرعة عالية م الصرامة ،وفياا حواع ،كبير تعيق دخول العامالت المااعرات خالل
األولية لتقديم الطىب.
المراحل
ّ

36

التشدد ،تبقى عامالت المنا،ل المااعرات مستقالت نسبياً ع أصحاب عمىا ّ عند
عىى الرغم م هذا
ّ

وصولا ّ للى الممىكة المتحد  .فواعا ّ القانوني كمااعرات في البالد وتأشيرات دخولا ّ مستقىة ع

لىحد األدنى لألعور في الممىكة ،فاذا
أصحاب عمىا ّ  .واذا كا صاحب العمل يدفع راتب العامىة وفقاً ّ
سمى ب"الكفيل" .أثنا تقديم طىب تأشير العمل ،عىى كل عامىة من،ل مااعر
ال يعني ّأنه يقوم بدور ما ي ّ

قانونية توظيفاا ،لك م دو أ يرد اسم صاحب العمل الفرد عىى تصريح الدخول أو تأشير
لثبات
ّ
الاعر أو عوا ،السفر .ووفقاً لىمبادئ التوعياية المتعىّقة بالاعر والمعتمد في الممىكة المتحد :

ينبغي أ يشمل تصريح الدخول المصدق عبار "عامىة من،ل لدى أسر خاصة ،صالح لغاية
 05شا اًر"  ،أو حي يكو صاحب العمل في ،يار للى الممىكة" ،لىعمل مع ،ائر كعامىة من،ل
لدى أسر خاصة لغاية  020يوماً" .يجدر بالتصديق عدم إيراد أي تفاصيل عن صاحب العمل
(أنظر المبادئ التوعياية لىاعر المعتمد لدى الممىكة المتحد )37

يعو ،لعامالت المنا،ل دخول البالد بشكل مستقل ،شرط عدم وعود فاصل ،مني طويل م تاريخ دخول
صاحب العمل للى الممىكة المتحد  ،وتوافر أدلة مقنعة لذلك مثل رسالة م صاحب العمل تواح سبب
سفر العامىة بمفردها.
ث ّمة عوامل عد يمك االنطالق مناا لقياس درعة استقاللية عامالت المنا،ل المااعرات في الممىكة

المتحد  .فمثالً ،كل عامىة تقوم بمل طىب تأشير تكو خاصة باا وباسماا ،وهو أمر يشير للى أ

عامالت المنا،ل المااعرات مستقالت ع أصحاب عمىا ّ منذ البداية -وا كانت في الواقع عمىية تقديم

طىب التأشير قائمة عىى عرض م صاحب العمل .صحيح أ عىى عامىة المن،ل العمل دواماً كامالً
 36وفقا ً لجيني موس ،المدافعة المجتمعية عن حقوق عامالت المنازل المهاجرات في منظمة كااليان المعنية بحقوق
اإلنسان ،ت ّم رفض نحو  %42من مجموع طلبات تأشيرات عامالت المنازل المهاجرات من قبل مكتب شؤون الهجرة
البريطاني.
 37أنظر القسم  0-2من تعليمات مديريات الهجرة في المملكة المتحدة ،كانون األول  ،0222المتاحة على الرابط
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/policyandlaw/IDIs/idischapter5/section12/section12
 04( .pdf?view=Binaryتشرين األول .)0200
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لدى صاحب عمل واحد ،غير ّأناا غير مى،مة بالعيش معه تحت سقف واحد .وفي حال حدوث ذلك،
يؤم لاا غرفة نوم منفصىة وخاصة باا.
عىى صاحب العمل أ
ّ

لعامىة المن،ل المااعر الحق في مغادر مكا العمل بانتظام ،م دو موافقة صاحب العمل .كما يحق
لاا االستقالة بحرّية وبمحض لرادتاا م دو الحصول أوالً عىى موافقة صاحب عمىاا ،وهي غير مى،مة
بتسعيل نيتاا في االستقالة أو لناا عقد عمىاا لدى أي سىطة حكومية في الممىكة المتحد  .فعندما تريد

ثم المغادر م دو أي شرح .في
االستقالة ،يمكناا ببساطة لشعار صاحب العمل قبل أسبوع واحد وم ّ

يتحمل صاحب العمل أي مسؤولية مالية أو قانونية تعاه حكومة الممىكة المتحد  ،كما أنه
هذه الحالة ،ال ّ

غير مى،م بأي مسؤولية تعاه عامىة المن،ل نفساا  -مثل دفع ثم تذكر عودتاا للى بىد المنشأ .كما ّأنه

ماطر للى لبالغ الشرطة وسىطات الاعر البريطانية ع استقالة العامىة أو التأكد م مغادرتاا
غير
ّ

البالد عند انتاا تأشيرتاا؛ ال بل أ ّ الحكومة البريطانية ،عند استقالة عامىة المن،ل أو تركاا صاحب

العمل ،تعفي األخير م كافة الت،اماته السابقة المتعىّقة بدفع األعور وم أي نفقات أخرى ذات صىة.
عند سؤالاا ع

38

سياسة الممىكة المتحد المتعىقة بعامالت المنا،ل المااعرات ،أعطتنا عيني موس،

المدافعة ع حقوق عامالت المنا،ل المااعرات في منظمة كااليا  ،رأياا باذا الشأ :

39

قد يكو استخدام مصطىح الكفالة بمثابة ذر الرماد في العيو عند مناقشة أوااع عامالت

يدل عىى قدر معي م ارتباط العامىة بصاحب العمل .في
المنا،ل المااعرات .فاذا المصطىح ّ
الممىكة المتحد  ،وبموعب قواني الاعر الحالية ،تتمتع عامىة المن،ل بالحرية واالستقاللية ع
صاحب عمىاا .فاي تنعم بالحرية الكامىة في االنتقال للى عمل آخر ام لطار قطاع العمل
واعاا العمىي

تظل صالحة وسارية المفعول بغض النظر ع
المن،لي .كما أ تأشيرتاا
ّ
المباشر .بعبار أخرى ،ال يتوعب عىياا لشعار و،ار الداخىية في حال انتقالاا للى العمل لدى
صاحب عمل آخر .فال يكو ذلك ارورياً لال عند تعديد التأشير كل سنة .وحتى في هذه

 38بعبارة أخرى ،ال يتوجب على أصحاب العمل دفع المبلغ المتبقي من مستحقات عاملة المنزل بموجب عقد عملها في
حال مغادرتها قبل انتهاء العقد
39
المعلومات األساسية عن منظمة كااليان متاحة على الرابط www.kalayaan.org.uk
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الحالة ،ال يتحتم عىياا سوى تق ديم وثائق م صاحب عمىاا الحالي إلثبات واعاا الوظيفي
الحالي وليس أل ّ صاحب عمىاا هو بمثابة كفيىاا كمااعر .

40

في ما يتعىّق بحرية تغيير العمل ،ل ّ النظام في بريطانيا يسمح لعميع عامالت المنا،ل الىواتي يعمى

لدى أسر خاصة بتغيير أصحاب عمىا ّ بغض النظر ع األسباب التي دفعتا ّ للى ترك صاحب العمل

األساسي .ليس في ذلك تاديد تىقائي لواع عامالت المنا،ل المااعرات القانوني ،لذ أّنا ّ غير مى،مات
بتمديد التأشير وفترات السماح في مواوع اإلقامة ،ذلك أل ّ عامالت المنا،ل في الممىكة المتّحد يتمتّع
بتأشيرات هعر قائمة عىى أساس العمل.

41

باإلاافة للى ذلك ،ه ّ محميات م خالل قانو العمل

مما يعطيا ّ الحق في الحد األدنى الوطني لألعور والقدر عىى المطالبة بحقوقا ّ كباقي
البريطانيّ ،

العمال ،مثىا ّ مثل المواطني
ّ

البريطانيي

أنفسام .في الوقت نفسه ،ال يش ّكل

تقدم عامىة المن،ل
ّ

المااعر بشكوى أمام محكمة العمل أو المحكمة العنائية أي خطر عىى واعاا القانوني في البالد ،فال
يعود ممكناً أ تعرقل شكاوى العامالت تاديدات أصحاب العمل باالنتقام أو بتوعيه اتاامات مقابىة أو
باالحتعا .،م الالفت أيااً ّأنه في الوقت الذي تنظر فيه محكمة العمل أو المحكمة العنائية في

االدعا ات ،باستطاعة عامالت المنا،ل المااعرات مواصىة عمىا ّ بشكل قانوني.

كخالصة ،يمكننا القول ل نظام التأشيرات لعامالت المنا،ل المااعرات في الممىكة المتحد نظام قائم

عىى أساس العمل .نظام يحترم حقوق العامالت بحيث يعترف با ّ كأفراد مستقىّي  ،بنا عىى البراهي

المذكور أعاله .في الممىكة المتحد  ،ل ّ عامىة المن،ل المااعر غير ماطر للى االرتباط بصاحب عمل

محدد م أعل الحفاظ عىى واع قانوني في البالد ،كما لاا الحق في تولّي أمورها بنفساا وبشكل
واحد و ّ

مستق ّل ،ام لطار عمل واقامة قائم عىى مبادى حقوق اإلنسا .

 40مقابلة هاتفية ،جيني موس 02 ،أيلول 0200
 41يجوز لعامالت المنازل ،على سبيل المثال ،االستقالة من صاحب عملهن بعد العمل لديه لمدة شهر واحد في المملكة
المتحدة .وقد يقررن الحقا ً البحث عن عمل جديد كعامالت منازل لدى أسر أخرى ،واإلقامة في غضون ذلك بمفردهن أو
مع أصدقاء لهن.
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 .2.3هونغ كونغ

مما يمارسناا في لبنا  .مع
في هونغ كونغ ،تمارس عامالت المنا،ل المااعرات حقوقا ّ بحرية أكبر ّ

العىم أ ّ الحالة هناك ال ت،ال بعيد ع الكمال ،تبقى عامالت المنا،ل غير ّ
مقيدات بأصحاب عمىا ّ
خالل لقامتا ّ في البالد بفال غياب شروط الكفالة التقييدية كما هي سائد في لبنا .
بحسب تعبير أحد المسؤولي ع مواوع الاعر في هونغ كونغ:

في هونغ كونغ ،ال نطىق عىى هذا النظام تسمية "نظام الكفالة" ،وانما نشترط أ يكو هنالك
يتعي عىى عميع
شخص اام لعامىة المن،ل المااعر أثنا فتر عمىاا في البالد .في الواقعّ ،

العمال المااعري الحصول عىى اامني  -المعروفي أيااً بتسمية الكفال  .في حالة عامالت
ّ
مامة الكفيل
المنا،ل المااعرات ،يكو هؤال الكفال هم أنفسام أصحاب العمل األفراد .تقاي ّ

الرئيسية بالتأكد م عود العامىة المااعر للى وطناا عند انتاا عقد عمىاا.

تتشابه الديناميات والخصائص الديموغرافية في كل م

هونغ كونغ ولبنا

42

في العديد م

النواحي.

فكما في لبنا  ،في هونغ كونغ أيااً العديد م عامالت المنا،ل الىواتي يااعر بشكل مؤقت لىعمل لدى
السكا المحىيي  .وفي هونغ كونغ ربع مىيو عامىة من،ل مااعر  ،في حي يبىغ لعمالي عدد السكا
سبعة ماليي نسمة .وفي ك ّل م لبنا وهونغ كونغ  ،تعيش عامالت المنا،ل عموماً في منا،ل أصحاب
العمل ،يعمى لساعات طويىة ،يبقي عاد "تحت الطىب" ألدا أي مامة ،سوا في الىيل أو الناار،
بدنية .لك خالفاً لىواع في لبنا  ،ال تعي ،حكومة هونغ كونغ،
ويمارس عمالً غالباً ما يتطىب عاوداً ّ

تصرفوا وكأنام مسؤولي في دوائر هعر  .فو،ار العمل هي التي ترعى
امنياً ،ألصحاب العمل أ ي ّ
عمىياً كافة المسائل المتعىقة بعامالت المنا،ل المااعرات وتمثّل عاة االتصال الرئيسية لتسوية الن،اعات
بي العامالت وأصحاب العمل.

43

 42مقابلة هاتفية مع أحد المسؤولين عن موضوع الهجرة في هونغ كونغ 01 ،تشرين األول 0200
 43إن وزارة العمل في هونغ كونغ معنية بحقوق واستحقاقات والتزامات سائر العاملين في هونغ كونغ ،بما في ذلك
عامالت المنازل المهاجرات اللواتي ينطبق عليهن أيضا ً قانون العمل.
29

مع ذلك ،يبقى هناك أوعه شبه عديد تعمع بي نظام لدار العمل في كل م هونغ كونغ ولبنا .
فالوكال م القطاع الخاص في هونغ كونغ يستقدمو عامالت المنا،ل ويوظفونا ّ لدى أصحاب العمل

الحر" في حال عدم الشعور
في منا،لام ،موفّري لاؤال  ،في الكثير م األحيا  ،لمكانية "االستبدال ّ
بالراا عىى العامىة .بحسب هولي أال  ،مدير عمعية مساعد عامالت المنا،ل في هونغ كونغ:

غالباً ما تدفع عامالت المنا،ل المااعرات مبالغ كبير م المال للى وكاالت االستقدام م أعل
الحصول عىى وظيفة ،في حي

أنا ّ قد يخسر وظائفا ّ في غاو أيام بعد دفع رسوم

باهظة .في هونغ كونغ ،تتواطأ الوكاالت أيااً مع شركات اإلقراض لتغطية رسوم التعيي .
فبالنسبة للى الوكاالت ،هي تعار مربحة وم السال عداً عىيام التحايل عىى القانو  .وال تتم
مقااا سوى عدد ائيل مناا بتامة الفرض عىى عامالت المنا،ل دفع عموالت غير قانونية،
بسبب صعوبة لثبات ذلك .حتى في حال للغا ترخيص وكالة معينة لثر مالحقتاا قاائياً،
بكل ساولة.
يمك ألصحاباا افتتاح وكالة أخرى باسم مختىف ّ

44

هناك حوالي  0.000وكيل يعمل في معال االستقدام في هونغ كونغ ،في حي أ ّ هناك  200مكتب

رخص م قبل و،ار العمل في لبنا  .في هونغ كونغ ،تمنح و،ار العمل التراخيص لوكاالت االستقدام
م ّ
الخاصة وتتولى رصد مدى االمتثال لشروط عقد العمل الذي توقعه العامىة .م عاتاا ،تتولى لدار
الاعر كافة متطىبات تأشيرات الدخول واإلقامة التي يعب الموافقة عىياا قبل سريا مفعول عقود العمل.
خالفاً لىواع في لبنا  ،ل ّ عامالت المنا،ل المااعرات في هونغ كونغ مشموالت في قانو العمل.
وعىيه ،يتحتّم تقاايا ّ الحد األدنى لألعور واالستفاد م أيام العطل الرسمية45.ويعو ،لعامالت المنا،ل

دخول هونغ كونغ ،كما هي الحال في الممىكة المتحد  ،بشكل مستق ّل ،فال يطىب م أصحاب العمل أ

يقىّوه ّ م المطار فور وصولا ّ  .باإلاافة للى ذلك ،يحق لعميع عامالت المنا،ل المااعرات بفتر
 44مراسالت شخصية عبر البريد اإللكتروني مع هولي آالن ،مدير جمعية مساعدة عامالت المنازل( ،تشرين األول
.)0200
 45تصدر محكمة العمل في هونغ كونغ بانتظام قرارات بمعاقبة أصحاب العمل الذين ال يدفعون الحد األدنى لألجور
المسموح به لعامالت المنازل المهاجرات لديهم .غير أن هذه العقوبات غالبا ً ما تشكل الحد األدنى من الغرامات وال تثني
بما فيه الكفاية عن تكرار المخالفة .في معظم الحاالت ،ال يقوم أصحاب العمل المسيئون سوى بتوخي قدر أكبر من الحذر
في المرة القادمة لتفادي إلقاء القبض عليهم .باإلضافة إلى ذلك ،ثمة ضعف في تطبيق القانون في هونغ كونغ ،وهنالك
العديد من عامالت المنازل المهاجرات اللواتي يتقاضين أجوراً زهيدة وال يُسمح لهن بأيام راحة .عمليا ً ،قد ُيطلب من
أصحاب العمل مجرد توقيع إيصاالت أو بيانات مزيفة لألجور التي يسددونها.
30

سماح تىقائية لمد  03يوماً في حال انتاا عقد عمىا ّ قبل الماىة المحدد .

46

ليست أوعه االختالف

تحدد السياق الذي تختبر فيه عامالت المنا،ل المااعرات استقاللية أكبر ،نسبياً ،م
هذه بائيىة .فاي ّ
تىك التي تختبرها العامالت في لبنا  .وم

الخصائص الرئيسية لنظام لدار عمل عامالت المنا،ل

المااعرات في هونغ كونغ حرية العامالت في االنتقال للى عمل عديد (بشكل نسبي) ،وعود فترات سماح
تىقائية ،لمكانية تمديد التأشير  ،لشعار لل،امي قبل لناا عقد العمل ،وتوفّر خيار االستقالة قبل نااية
العقد.
في هونغ كونغ ،يعو ،لكال الطرفي

 -صاحب العمل أو العامىة – فسخ عقد العمل قبل انتاا

طبق عىى كالهما فتر اإلشعار لشار واحد .م خالل تقديم اإلشعار ،تستطيع عامىة
صالحيته ،وت ّ
المن،ل مغادر صاحب العمل ألي سبب كا  -أو م دو سبب عىى اإلطالق .أيااً ،يعو ،ألي م

التعرض
الطرفي تسديد أعر شار واحد للى الطرف اآلخر م أعل لناا فوري لعقد العمل .وفي حال ّ
لىطرد م دو لشعار أو دفع بدل ،تىعأ عامالت المنا،ل المااعرات عاد للى شعبة عالقات العمل

التابعة لقسم لدار العمل في هونغ كونغ.

47

بغض النظر ع
ّ

الظروف المحيطة بإناا العقد ،عىى

عد
الطرفي لشعار لدار الاعر في هونغ كونغ في غاو سبعة أيام .غير أنه الي،ال هناك تحديات ّ
أمام تحقيق االلت،ام الكامل بمعايير العمل؛ بحسب تعىيق لاولي أال :
استغالل عامالت المنا،ل المااعرات شائع في هونغ كونغ .قد تعد العامالت أنفسا ّ احايا
لعشع وكاالت االستقدام وألصحاب العمل عديمي الامير الذي يسيئو معامىتا ّ عسدياً و/أو
لفظي ًا ،أو يفراو عىيا ّ العمل في أكثر م من،ل .وه ّ يعبر في بعض األحيا عىى أدا
ويعراا ّ
مما يشكل خرقاً لشروط لقامتا ّ
ّ
أعمال غير من،لية في مكاتب ومطاعم ومصانعّ ،

لخطر المالحقة القاائية .كثي اًر ما تفسخ العقود ألوهى األسباب ،وغالباً ما يحدث ذلك في وقت
مما
متأخر م الىيل ،فتطرد العامىة ،ببساطة ،للى الشارع .يتم تطبيق قواني الاعر بدقة كبير ّ ،
يعني أ عامالت المنا،ل المااعرات عراة لىمالحقة القاائية العنائية بتامة تخطّي فترات

المحدد في تأشيراتا ّ  ،أو العمل في وظائف غير موافق عىياا .واألكثر شيوعاً هي
اإلقامة
ّ

 46خالل فترات السماح التلقائية ،تعيش العامالت بشكل عام مع أصدقائهن أو في مالجئ أو أي مكان آخر يخترنه .ال
يتعين عليهن العيش تحت سقف واحد مع صاحب عملهن السابق خالل مهلة األسبوعين عقب اإلنهاء المبكر لعقود
عملهن.
ً
 47تجدر اإلشارة إلى أنه ال يُسمح بشكل عام لعامالت المنازل في هونغ كونغ بمزاولة أي عمل في حال كن أطرافا في
أي مقاضاة عقب إنهاء عقد العمل.
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يريدو التخىص م

االدعا ات الكاذبة بارتكاب العرائم والتي يرفعاا أصحاب العمل الذي

مشدد .
العامالت م دو االاطرار للى دفع المستحقات القانونية .ويمك أ تكو األحكام ّ

48

عىى الرغم م أوعه القصور الوااحة ،يوفّر النظام في هونغ كونغ نقطة مقارنة مفيد الستكشاف الناج
البديىة ل"نظام الكفالة" في لبنا  .في هونغ كونغ ،تتمتّع عامالت المنا،ل ،عىى األق ّل ،بقدر أكبر م
االستقاللية والقدر عىى االنتقال للى عمل آخر مقارنة بنظرائا ّ في لبنا .

49

صحيح أ ّ هناك نقصاً في

نظام لدار دخول واقامة وعمل عامالت المنا،ل المااعرات في هونغ كونغ ،لال أ النظام هناك أقل تقييداً

م ذاك المتبع في لبنا .

 .3.3البحرين
تناولت العديد م دول معىس التعاو الخىيعي مسألة نظام الكفالة وكيفية لصالحه .ففي مختىف أنحا
ثمة اعتراف عىى مستوى الخطاب العام بالعواقب السىبية لاذا النظام سوا عىى سوق
منطقة الخىيجّ ،

العمال المااعري .
العمل أو عىى ظروف عمل ّ

50

قدمت منظمة العمل الدولية المشور
في هذا الصددّ ،

بشأ سياسات يمك اتباعاا في العديد م دول الخىيج كبديل ع نظام الكفالة.
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وبالرغم م أ ّ هذه

الدول لم تشمل حتى هذا التاريخ عامالت المنا،ل المااعرات في نطاق لصالحاتاا المقترحة ،فإ ّ الحوار

العاري حول سياسات لصالح نظام الكفالة في الخىيج ال ي،ال يوفّر رؤى عدير بالمالحظة ألغراض هذه
الوثيقة.

 48مراسالت شخصية ،هولي أالن ،مديرة جمعية مساعدة عامالت المنازل( ،تشرين األول )0200
 49عمليا ً ،يمكن عامالت المنازل المهاجرات االنتقال إلى العمل لدى صاحب عمل آخر في هونغ كونغ من دون مغادرة
البالد في ظل ظروف محددة .وتشمل هذه :وفاة صاحب العمل أو مهاجرته البالد ،وجود دليل على حدوث سوء معاملة،
أو في حال إنهاء العقد بسبب وضع صاحب العمل المالي.
" 50أحد مسؤولي األمم المتحدة يدعو دول الخليج إلى إنهاء نظام الكفالة"( ،The Peninsula Qatar ،نيسان .)0202
أنظر أيضا ً "بإمكان دول الخليج األخرى أيضا ً إلغاء نظام الكفالة "،أخبار الخليج – اإلمارات العربية المتحدة ( 0أيار
)0229
 51أنظر خان وهاروف تافيل ،المرجع نفسه المشار إليه في الحاشية رقم 6
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العمال المااعري  ،لال أ ّ هذه
مامة عىى نظام كفالة ّ
في منطقة الخىيج ،أدخىت البحري لصالحات ّ

اإلصالحات لم تنطبق عىى عامالت المنا،ل .وكا

م

أبر،ها لنشا هيئة تنظيم سوق العمل عام

 5002بموعب القانو رقم  .5002/03تتمرك ،في هذه الايئة الحكومية اليوم مختىف اإلع ار ات
العمال ،الموافقة المبدئية عىى التأشير  ،دخول
والمعامالت المتصىة
بالعمال المااعري  ،بما فياا توظيف ّ
ّ

البالد ،لعا ،العمل ،االنتقال للى العمل لدى صاحب عمل آخر ،واناا العمل .ل ّ هيئة تنظيم سوق

العمل ،عىى وعه الخصوص ،تسمح لىيد العامىة باالنتقال للى عمل آخر ،لتعالج بذلك أحد أكثر العوامل
حكومية المبنية عىى مبادى
تقييداً في نظام الكفالة في دول الخىيج ،حيث تغيب بشكل عام السياسات ال
ّ
بالعمال الااعري .
حقوق اإلنسا في ما يتعىّق
ّ

تتولى هيئة تنظيم سوق العمل ترتيب وتنسيق كافّة العوانب المتعىّقة بالتأشيرات واإلعا،ات الصادر ع
لىعمال المااعري الحصول عىى تأشيرات العمل واعا،ات اإلقامة فور وصولام للى
الحكومة ،متيحة ّ
مؤهىي
العمال المااعرو
مطار المنامة .قبل اإلصالحات التي ّأدت للى لنشا هذه الايئة ،لم يك
ّ
ّ

لىحصول عىى تأشير لالّ في حال وعود عقود "محدود " .كانوا يحصىو عىى تصريح لىدخول للى
البحري عىى شكل "شااد عدم ممانعة" .وكانت شرعية لقامتام وعمىام في البالد رهناً بأصحاب عمىام
الذي يكفىو منحام تأشير الدخول ،كما أنام لم يكونوا قادري عىى مغادر البالد م دو لذ م
العمال المااعري عىى أصحاب عمىام م أعل دخولام وخروعام م
هؤال  .فقد ش ّكل للغا اعتماد ّ

تطو اًر ماماً في البحري  .اليوم ،ونظ اًر للى وعود هيئة تنظيم سوق العمل ،لم يعد الع ّمال المااعرو
البالد ّ
يعتمدو تىقائياً وحصرياً عىى أصحاب عمىام لاما

قانونية لقامتام وعمىام .باإلاافة للى ذلك،

العمال المااعرو مؤهىي تىقائياً لىحصول عىى تأشيرات
أصبحت اآل ك ّل العقود "غير محدود " ،وبات ّ

معدداً للياا .كما استطاعت هيئة تنظيم
متعدد ،األمر الذي يساّل خروعام م البحري ودخولام ّ
دخول ّ
سوق العمل ابط مشكىة "التأشير الحر " التي واعاتاا البحري عندما قامت مكاتب االستقدام بعذب

وهمية.
يفي ووظائف ّ
العمال المااعري للى البالد عبر "كفال " مّ ،
ّ
العمال للى عمل
قد يكو
أهم لنعا ،في النظام العديد أنه صار يام قد اًر أكبر م الحرية في انتقال ّ
ّ
لىعمال المااعري
الحر قد دخىت ّ
عديد .وكانت عمىية االنتقال ّ
حي ،التنفيذ عام  ،5003وهي تسمح اليوم ّ
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األول ،شرط أ يعطوه لشعا اًر بذلك ام ماىة
بإناا عقود عمىام بعد سنة واحد مع صاحب العمل ّ
لعمال المااعري بد عمىية تغيير عمىام بمفردهم بعد
معقولة ال تق ّل ع  40يوماً .كذلك ،بإمكا ا ّ

لشعار هيئة تنظيم سوق العمل بنيتام االنتقال للى عمل آخر.

العمال المااعري في البحري لايئة تنظيم سوق العمل م أعل االنتقال
مام فام ّ
كيفية استخدام ّ
م ال ّ
للى صاحب عمل عديد ،وأيااً فام طريقة عمل النظام عىى أرض الواقع .م دو تنا،ل رسمي ،ال
بمعرد تقديم لشعار للى أصحاب عمىام؛ بل عىيام أوالً لشعار
لعمال المااعري مغادر العمل
ّ
يمك ا ّ
بنيتام االستقالة و/أو االنتقال للى العمل لدى صاحب عمل عديد .وعندما
هيئة تنظيم سوق العمل ّ

استمر صاحب
يقومو بذلك ،يصبحو قادري عىى ترك أصحاب عمىام أو االستقالة ،حتى في حال
ّ

لىعمال المااعري ع طريق هيئة تنظيم سوق
العمل بحعب موافقته .اليوم وقد أصبح هنالك مخرج ّ

مما كا عىيه سابقاً .وفقاً لعمرو سىيم
العمل ،بات احتمال طع أصحاب العمل في طىبات االنتقال أق ّل ّ
العمال المااعري لالنتقال للى عمل عديد ال
م هيئة تنظيم سوق العمل" ،تسعو في المائة م طىبات ّ

العمال م االنتقال للى عمل آخر م دو صعوبة".
يتم االعتراض عىياا وغالباً ما يتم ّك
ّ

52

موحد إلناا
العمال لع ار ات ّ
العمال المااعري  ،يتبع ّ
عندما يرفض أصحاب العمل االعتراف باستقالة ّ

مبكر لعقود عمىام م

خالل مكتب البريد؛ فيطىبو م

مصدقة لرسالة
هذا المكتب تسىيم نسخة
ّ

أصر
استقالتام للى أصحاب عمىام .عند التسىيم ،يحصل العامل عىى ليصال باستالم الوثيقة .وفي حال ّ
صاحب العمل عىى رفض احترام رغبة العامل في االنتقال للى عمل عديد ،يمك العامل عندها استخدام

أما لذا رفض صاحب العمل استالم
ليصال االستالم كدليل عىى رفض صاحب العمل لعطا التنا،لّ .

مصدقة تثبت
ي،ود العامل بوثيقة رسمية
ّ
رسالة استقالة العامل ،فيقوم مكتب البريد بدور أساسي بحيث ّ
استقالته ،فيتم ّك م استخدام هذ الدليل كإثبات عندما يقوم بإشعار هيئة تنظيم سوق العمل.

 52مقابلة هاتفية مع عمرو سليم ،رئيس قسم إدارة عالقات الزبائن في هيئة تنظيم سوق العمل ( 02تشرين األول
)0200
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لىعمال بالتخىّص م ظروف عمل
باذه الطريقة ،توفّر حالياً هذه الايئة في البحري مخرعاً لعرائياً يسمح ّ

صعبة واالنتقال للى وظيفة أخرى أو صاحب عمل عديد ،في حال رغبوا في ذلك.
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مع لنشا هيئة تنظيم سوق العمل في البحري  ،رأى بعض المعىقي أ الكفالة لنما قد انتقىت م صاحب
العمل للى هيئة تنظيم سوق العمل .فقد الحظت ،هر بربر ،م مرك ،الدراسات الدولية واإلقىيمية في
تم منح هيئة مستقىة ،أي هيئة تنظيم سوق العمل في البحري  ،سىطة
قطر ،أنه "في ظل هذه ّ
التغيراتّ ،
العمال
اإلشراف عىى التعديالت في قانو الكفالة ،وأصبحت في عوهرها بمثابة الكفيل المباشر لكافة ّ
المتعاقدي في البالد".

54

لال ل ّ هذه المالحظة مغىوطة للى حد ما لذ أ ّ حكومة البحري ال تفرض

العمال .ال بل أ ّ هيئة تنظيم سوق
بالارور القيود نفساا التي كا أصحاب العمل يفراوناا عىى ّ

العمل أنشئت لىتخفيف م القيود التي كا يخىقاا نظام الكفالة السابق.

عىى نقيض تأكيدات بربر المشار للياا أعاله ،يؤكد معىقو آخرو أ ّ البحري لم تعد تتبع نظام الكفالة

عىى اإلطالق .وخالفاً لدول أخرى في المنطقة ،أواح عمرو سىيم:

ال يحتاج المااعرو في البحري للى كفالة لىعيش والعمل في هذا البىد .فالعالقة بي صاحب

معرد عالقة عمل بحتة ال تمتد قانونياً
العمل والموظف ليست عالقة كفالة أو "امانة" ،بل ّ
خارج حدود مكا العمل أو ساعات العمل بأي شكل م األشكال.

العم ال المااعري تسعيل رغبتام في االنتقال للى عمل آخر لدى هيئة تنظيم سوق العمل
يمك
ّ
تقل ع شار واحد .تمنع هذه الخطو
في أي وقت طالما أ ّ صالحية لعا،تام/تأشيرتام ال ّ

تعديد لعا ،العمل تىقائياً مع صاحب العمل نفسه ،كما ّأناا تناي تىقائياً اإلعا/ ،التأشير عند
تاريخ انتاا صالحيتاا .باذه الطريقة ،يعو ،لىعامل المااعر الذي أناى عقد عمىه االنتقال
بحرية للى صاحب عمل عديد.
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 53على الرغم من أحكام هيئة تنظيم سوق العمل ،ال يزال أصحاب العمل في البحرين قادرين على إلغاء تأشيرة أي
عامل مهاجر من دون علمه .ثم بعد انقضاء فترة السماح البالغة ثالثين يوما ً ،يجد العامل نفسه في وضع غير قانوني .في
الواقع إذاً ،ال يزال أصحاب العمل قادرين على تعريض وضع العامل كمهاجر للخطر وعرقلة طلب انتقاله واالنتقام منه
بسبب استقالته بحثا ً عن عمل أفضل.
 54زهرة بربر" ،قرار البحرين بشأن إلغاء نظام الكفالة "،مركز الدراسات الدولية واإلقليمية ( ،)0202على الرابط
)0200/00/00( http://cirs.georgetown.edu/events/conferences/104124.html
 55مقابلة هاتفية مع عمرو سليم ،رئيس قسم إدارة عالقات العمالء في هيئة تنظيم سوق العمل ( 02تشرين األول
)0200
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ال ي،ال نظام لدار العمل في البحري تقييدياً ،كما في باقي دول الخىيج .وا اعتمدت هيئة تنظيم سوق
مطبقة
العمال المااعري  ،لال أ ّ هذه المقاربة ال ت،ال غير ّ
العمل في البحري مقاربة عديد إلدار عمل ّ
حتى اآل عىى عامالت المنا،ل المااعرات .وعىى الرغم م الدالئل التي تشير للى وعود لصالحات

لاافية ،ال ي،ال هناك بىدا في منطقة الخىيج لم تتخذ بعد اإلع ار ات الال،مة إلصالح شامل وهيكىي
العمال المااعري .
لنظام كفالة ّ

 .4مقاربات بديلة ل"نظام الكفالة" :لبنان
لذا ما نظرنا للى أفال الممارسات في معال لدار عمل المااعري  ،فإ ّ لبنا في واع مالئم لتنفيذ
أي م البىدا األخرى في المنطقة لم يشرع بعد
اإلصالحات ،وبالتالي ،تشكيل قدو لباقي دول المنطقة .ف ّ
في لصالح نظام كفالة عامالت المنا،ل المااعرات ،عىى وعه التحديد ،األمر الذي يفتح الباب أمام لبنا

لالنطالق في عمىية تغيير لىسياسات والممارسات في هذا المعال .وبعد تحديد األهداف األساسية لعاة
عمىية في اتعاه اإلصالح الذي سيستى،م تحقيقه مساهمة
بد م تحديد خطوات
السياسات المتّبعة ،ال ّ
ّ
المعنية كافّة .ال شك في أ لصالح "نظام الكفالة" في لبنا ليس سوى
ومشاركة فاعىة م قبل العاات
ّ
تتام أيااً لدراج عامالت المنا،ل المااعرات في قانو
ع ،واحد م عمىية لصالح شامىة يعب أ
ّ

العمل ،تحسي سياسات الاما االعتماعي واعتماد الحد األدنى لألعور ،م بي غيرها م النقاط.
ف"نظام الكفالة" يش ّكل ع ،اً م لطار أوسع يرعى شؤو عامالت المنا،ل المااعرات في البالد ،بما في
ذلك الدخول للياا والخروج مناا واإلقامة والعمل فياا.

إن الهدف األساسي للسياسة العامة الموصى بها في هذه الوثيقة هو الحرص على أن تكون سياسات
ّ
هجرة اليد العاملة ،وعلى وجه الخصوص ،توظيف واقامة العامالت المهاجرات في لبنان ،سياسات

مبنية على مبادىء حقوق اإلنسان.
ّ
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تتمثّل أهداف السياسة العامة المتعىّقة بسوق العمل الىبنانية عموماً باما الكفا

واإلنتاعية وحس سير

سياسية التي يمك واعاا
األمور في سوق العمل كك ّل .لك ّ هذه الوثيقة ترّك ،خصوصاَ عىى التدابير ال
ّ
الاش لعامالت المنا،ل المااعرات في لبنا  .وسيكو لصالح النظام
م أعل معالعة الواع
الخاص و ّ
ّ

يؤدي اإلصالح للى
مثالية ،قد ّ
الذي يرعى شؤو العامالت ذات لفاد ألصحاب العمل أيااً .ففي حالة ّ

رفع ع ،م العب ع كاهل أصحاب العمل ،وذلك حي ال تعود الحكومة تتوقع منام القيام بدور يشبه

تؤدي أيااً للى تخفيض العدد المرتفع
دور المسؤولي ع الاعر  .هكذا لصالحات ،في حال تنفيذها ،قد ّ
النظاميي في البالد.
ىعمال غير
ّ
ل ّ
في لبنان ،يجب أن تهدف اإلصالحات إلى:
، .0ياد المرونة في انتقال عامالت المنا،ل المااعرات للى عمل آخر
 .5فصل العالقة بي صاحب العمل/العامىة
 .4تحسي عمىية االستقدام
 .3تخفيض عدد المااعرات الىواتي ال يحظي بأوراق شرعية و ّ
الحد م هشاشة واعا ّ
 .2اما الحماية القانونية والقدر عىى الىعو للى القاا

 .2لنشا هيئة تنسيق وطنية – بنا قدرات المؤسسة الوطنية لالستخدام

تشمل تدابير السياسات الموصى بها لتنفيذ اإلصالحات ما يلي:
• نظام اإلشعار باالستقالة
• فترات السماح
• تمديد التأشيرة
• تأشيرات قائمة على أساس العمل
• ضمان قدرة عيش العامالت خارج مكان العمل/منزل األسرة
• العطل الرسمية
عملية االستقدام
• اعتماد مبدأ العناية الواجبة خالل
ّ
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• التأشيرات "االنتقالية"
• إجراءات الخروج السهلة
• حقوق إنهاء العقد ومتطلبات اإلشعار
• هيئة التنسيق الوطنية

 .0.4زيادة المرونة في انتقال عامالت المنازل المهاجرات إلى عمل آخر
يقاي اإلصالح السياسي الرئيسي الموصى به في هذه الفقر ب،ياد المرونة في انتقال عامالت المنا،ل
المااعرات للى عمل آخر في لبنا  ،وهذا يعني السماح لا ّ بتقديم االستقالة واناا عقد العمل.
محدد ،
اً
لشعار ،ام ماىة ّ
بمعرد تقديما ّ
بعبار أخرى ،يكو لىعامالت القدر عىى لناا عقوده ّ
ّ

بع،ما ّ عىى ترك العمل أو االنتقال للى صاحب عمل آخر .في هذه الحالة ،يكو الشار الواحد ماىة

عينة بعد فسخ
كافية لإلشعار .للى ذلك ،تتيح فترات السماح التىقائية لىعامالت البقا في البالد لفتر م ّ

مبكر لعقوده ّ  ،وهو تدبير م شأنه القاا عىى قدر أصحاب العمل عىى فسخ عقد توظيف العامىة
بشكل مفاعى واعادتاا قس اًر للى وطناا في أي لحظة.

بعد تقديم لشعار باالستقالة قبل شار واحد م مغادر العمل ،يصبح بإمكا عامىة المن،ل العود للى
التعرض لالحتعا ،أو
تكبد أي غرامات أو رسوم ،وم دو
بىدها األصىي بمحض لرادتاا ،م دو
ّ
ّ

معينة .كما أناا ل تواعه خطر "لعادتاا" (كما لو أناا بااعة تالفة) للى مكاتب االستقدام التي
عقوبات ّ

أتت عبرها للى لبنا  .وهنا الفكر األساسية المقترحة هي إنشاء آلية توفّر لعاملة المنزل إمكانية
االستقالة ،ببساطة ،من دون أن يعني ذلك اضطرارها إلى العمل رغماً عنها لدى صاحب عمل آخر.
تتيح هذه المرونة في تغيير العمل لمكانية اختيار ،بشكل مستق ّل ،أصحاب عمل عدد ،وقدر عىى اتّخاذ
الحر ) ،(freelanceواّنما السماح
القرار بالعمل لديام أم ال .وال يقصد م هذا اإلع ار تشعيع العمل ّ

لعامالت المنا،ل بالتمتع بمرونة أكبر في تغيير العمل وايعاد ظروف عمل قائمة عىى التوافق المتبادل،
قدمو لا ّ رواتباً وظروف عمل أفال.
وأ يحظي بفرصة البحث ع أصحاب العمل الذي ي ّ
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لبنانياً ،أحد طرق تنفيذ هذا التدبير هو السماح لعامالت المنا،ل المااعرات بإشعار أصحاب عمىا ّ ع
ع،ما ّ االستقالة م

خالل نظام يخاع إلدار واشراف و،ار العمل الىبنانية .م

شأ

هكذا نظام،

سمى نظام اإلشعار باالستقالة  ، resignation notification systemتوفير معموعة خيارات
الم ّ
تتام
لعامالت المنا،ل تختىف تبعاً لىظروف ،قد
ّ

خطية،
خدمة الخطّ الااتفي الساخ  ،االستقالة ال ّ

والنظام اإللكتروني .بشكل عام ،م شأ نظام اإلشعار باالستقالة تأمي القدر الكافي م وسائل توثيق

استقالة عامىة المن،ل المااعر ونيتاا المغادر أو االنتقال للى صاحب عمل عديد .مع هذه التدابير ،ل
مقيد بالمرات الثالث فقط
تعود عامىة المن،ل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بصاحب عمل واحد ،كما ول تعود ّ

يحد بدوره قدرتاا عىى تغيير العمل.
التي يحق لاا فياا االنتقال للى صاحب عمل عديد ،األمر الذي ّ
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أي لصالحات عىى هذا المستوى يعب أ ترفق بحمالت توعية لىتأكد م أ ّ العامالت المااعرات
يعرف بوعود هذه األحكام وامكانية االستفاد مناا.

في الوقت نفسه ،ل ّ هذا التدبير المقترح  -الرامي للى تع،ي ،مرونة االنتقال للى عمل آخر – سيفرض

أيااً عقوبات ع،ائية صارمة عىى أصحاب العمل الذي يسعو للى ابت،ا ،عامالت المنا،ل مادياً مقابل
بد
الشخصية لليا ّ  .باإلاافة للى ذلك ،ال ّ
ّ
"السماح" لا ّ باالستقالة أو لعاد عوا،ات سفره ّ ووثائقا ّ

موحد تتعىّق بتقاسم التكاليف وتو،يع نسبي
لىحكومة م أ تاع وتنشر لع ار ات تشغيل مع تعىيمات ّ
موحد
يتعي عىياا لصدار صيغة ّ
لىرسوم (التأشيرات ،اإلعا،ات ،التأمي  ،بطاقات السفر ،الخ) .كما و ّ

يستخدماا أصحاب العمل أثنا تو،يع وتقسيم تكاليف االستقدام بي بعاام بعااً .قد يستى،م االمتثال
ألي عدول م هذا القبيل رقابة وانفاذ صارما .

للى ذلك ،م

المفيد أ

تؤخذ في االعتبار مسألة فترات السماح التلقائية automatic grace

 periodsعند انتاا عقد عمل عامىة المن،ل المااعر – خصوصاً عندما يتم لناا العقد قبل األوا ،
في حاالت الفصل أو االستقالة .في هذا اإلطار ،تأتي فترات السماح التىقائية لتساّل انتقال عامالت

المنا،ل المااعرات للى عمل عديد وت،ويده ّ بوسيىة لىتخطيط لخطواتا ّ المقبىة وتحديد ما لذا ك ّ يرد
 56أنظر النظم اإلدارية لألمن العام المتصلة بطلبات االنتقال الحالية على الرابط
.security.gov.lb/Arabic/News/Pages/tanazol.aspx

http://www.general-
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البقا في لبنا أو العود للى بىدانا ّ  .كما سبق وأشرنا ،م شأ هذا التدبير أيااَ التقىيل م سىطة
صاحب العمل في لناا العقد بشكل مفاعى وم ثم لعاد العامىة للى بىدها في أي لحظة ،وتتيح

قانوني في البالد حتى في حال نشوب صراع مع أصحاب عمىا ّ .
لعامالت المنا،ل الحفاظ عىى واع
ّ
القو  .وخالفاً لما يعري في لطار النظام الحالي ،ل
عندها ،سيكو لىعامالت الم،يد م الحرية والمرونة و ّ
يتحتم عىى الىواتي يواعا

صعوبة معينة االختيار بي

مال،مة صاحب العمل المسي أو "الفرار"،

التعرض لخطر االحتعا ،وتسديد الغرامات والرسوم والعود للى بىد المنشأ.
وبالتاليّ ،
تمديد التأشيرة  visa extrensionتدبير يادف أيااً للى تأمي قدر أكبر م المرونة والقدر لعامالت
المنا،ل المااعرات عىى االنتقال للى عمل عديد  -خصوصاً عند انتاا عقوده ّ  .وتكو العامالت
مؤهالت لىتقدم بطىب تمديد التأشير م أعل تمديد لقامتا ّ القانونية في البالد لمد شار عىى األقل،

لىحد م هشاشة
بغية تسايل عمىية تبديل أصحاب العمل .المرونة في النظام هي م الوسائل
المامة ّ
ّ

واع عامالت المنا،ل الىواتي قد يسعي للى تغيير أصحاب عمىا ّ  ،ألسباب مختىفة ،خالل لقامتا ّ في

لبنا  .في مثل هذه الحاالت ،تتشارك و،ار العمل أو هيئة حكومية أخرى ،مثل المؤسسة الوطنية
لالستخدام ،في اإلشراف عىى عمىية االنتقال واما الحماية الكافية لىطرفي .
م أحد البدائل الواسعة النطاق ل"نظام الكفالة" في لبنا  ،تغيير تأشير عامالت المنا،ل المااعرات،
المرتبطة حالياً بصاحب العمل ،للى تأشير قائمة عىى أساس العمل .فالتأشيرات القائمة على أساس
حصر بصاحب عمل واحد.
تحدد ،م عاتاا ،اسم صاحب العمل الفرد ،وال تربط العامىة
اً
العمل ال ّ
بل تسمح هذه التأشيرات لعامالت المنا،ل بالعمل بشكل مستق ّل ،نسبياً .فكما في الممىكة المتحد  ،قد
يساهم هذا التدبير بمعالعة بعض المشاكل الناعمة ع
وعامالت المنا،ل المااعرات .لك
المر ّشحات سيظىّي

اختالل مي ا،

القوى بي

أصحاب العمل

يبقى أصحاب العمل هم األساس في عمىية االستقدام ،لذ أ ّ

بحاعة للى عرض عمل قبل المباشر في طىب التأشير  ،غير أ ّ النتيعة عىى

األرض ،فيما بعد ،ل تكو مرتبطة بصاحب العمل .أي ّأنه م خالل هذا التدبير ،ل يعود هنالك

صاحب عمل واحد يتمتّع بالسىطة المطىقة لىسيطر واإلشراف عىى لقامة عامىة المن،ل في البالد.
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بدالً م ذلك ،تصبح هؤال النسا قادرات عىى االنسحاب م عمىا ّ بحرية واختيار أصحاب العمل

األنسب لا ّ .

 .2.4فصل العالقة بين صاحب العمل/العاملة
يتطىّب تفعيل وتع،ي ،استقاللية عامالت المنا،ل اتخاذ خطوات تام حريتا ّ في مغادر المن،ل في

أوقات فراغا ّ  ،وتمتعا ّ باإلعا،ات والعطل الرسمية .ويعني ذلك أيااً اما حرّية عامالت المنا،ل
المااعرات في العيش خارج مكان العمل/منزل األسرة لذا ما رغب في ذلك .عمىياً ،يتطىب ذلك م ارععة

النظم اإلدارية لألم العام ،وأيااً استكشاف مدى لمكانية تأمي أماك سك عماعية الئقة وبأسعار
عمال سوكىي في مااعع ام معمع الشركة ،يمك عامالت المنا،ل المااعرات
معقولة .فكما يعيش ّ

سكنية مع أشخاص آخري م البىد نفسه مثالً ،كما تفعل الكثيرات منا ّ حالياً .يمك
العيش في مبا
ّ

الخاصة أ تكو مدعومة م قبل الدولة عىى األقل للى حي االعتراف بعامالت
مثل هذه المساك
ّ

يتوعب نشر
المنا،ل بموعب قانو العمل الىبناني وتقاايا ّ الحد األدنى لألعور .في الوقت نفسه ،س ّ

كافّة النظم المتعىّقة بعامالت المنا،ل المااعرات وتىك المتّبعة م قبل األم العام ،بالتفصيل ،عىى شبكة
اإلنترنت .فنشر هذه النظم عىى نطاق واسع يساهم في تع،ي ،شفافية النظام.
باإلاافة للى ذلك ،قد تنطوي التدابير السياسية الرامية للى ،ياد استقاللية عامالت المنا،ل المااعرات
امية ،عىى مستوى البىد كك ّل ،لكافة عامالت المنا،ل ،مثل تىك المنصوص عىياا
عىى اعتماد عطل للّ ،
بحد أدنى م عدد اإلعا،ات القانونية سنوياً ،بقرار
في القانو في هونغ كونغ .فتحظى عميع العامالت ّ

م الحكومة( ،مثل عيد رأس السنة) باإلاافة للى عطىتا ّ السنوية .باذه الطريقة ،يصبح لبقا عامالت
المنا،ل المااعرات داخل المن،ل ،بسبب لصرار أصحاب عمىا ّ  ،غير ممك  .ومع تواعد ظاهر في

األماك العامة وتاام متبادل ،ستتم ّك العامالت م االستمتاع سويةً باذه العطل القانونية واإللزامية،
وستقدم العطل الرسمية لا ّ نوعاً آخر م األما قد يخفّف م القيود التي
خارج بيئة العمل ،كما
ّ
يفرااا عىيا ّ "نظام الكفالة".
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المام التقىيل م شعور أصحاب العمل بالمسؤولية القانونية والمالية اتعاه العامالت
في المقابل ،م
ّ
لديام ،خالل فتر لقامتا ّ في البالد .وعىى و،ار العمل واألم العام التخىّص م توقعاتام بوعوب عيش

يتوعب عىى أصحاب العمل لبالغ الشرطة ع "فرار"
العامالت في من،ل أصحاب العمل .عندها ،ل
ّ

سيتعي عىى الحكومة للغا
العامىة م أعل لخال أي مسؤولية قانونية أو مالية ع أنفسام .أخي اًر،
ّ

شرط تك ّفل أصحاب العمل بدفع تذكر العود في حال استقالة العامىة أو مغادرتاا العمل أو لناا عقد
عمىاا قبل انتاا صالحيته.

حد
ل ّ اتخاذ مثل هذه الخطوات لفصل العالقة بي صاحب العمل وعامىة المن،ل سيساهم في واع ّ
لعالقة الخادم والمخدوم السائد حالياً ويؤسس لعالقة أكثر توا،ناً بي الطرفي  .م خالل تغيير هذه
السياسات والممارسات ،تصبح القوى أكثر توا،ناً بي صاحب العمل والعامىة ،األمر الذي يسمح بتطوير
صحة وانتاعية ،وفي الوقت نفسه ،يثني أصحاب العمل المسيئي
عالقات عمل أكثر
ّ

ع

استغالل

العامالت.

 .3.4تحسين عملية االستقدام
أوالً ،تصدر الحكومة لعا،ات عمل فقط لىمااعري م الدول التي تتمتع بتمثيل دبىوماسي عىى مستوى
سفار في لبنا  ،بما في ذلك مىحقو العمل بدوام كامل والمترعمو والمحامو  .أيااً ،يشمل تحسي
الخاصة بصرامة أكبر والحرص عىى أ
عمىية االستقدام تنظيم المكاتب
ّ

يستعي

أصحاب العمل

سيتعي عىى المكاتب المرور بعمىية تفتيش
المرخصة فقط .وم أعل حصولاا عىى تراخيص،
بالمكاتب
ّ
ّ

متقنة ،الخاوع لىتدقيق بانتظام والمراقبة ع كثب ،كي تتم ّك م تنفيذ عمىيات االستقدام والحفاظ عىى
التصرف كمكاتب
عمىاا .م شأ هذه التدابير ثني أصحاب المكاتب ع التغااي ع االنتااكات و ّ

استقدام مؤقتة لعامالت المنا،ل المااعرات ،فاالً ع غيرها م الممارسات .وبدالً م ليوا عامالت
المنا،ل المااعرات في المكاتب ،عىى سبيل المثال ،يتوقع م
العامالت م

العيش بمفرده ّ والبحث ع

أصحاباا ليعاد ح ّل مناسب يم ّك

صاحب عمل عديد بشكل مستقل ،فال يسمح بعد ذلك

يتم منع
ألصحاب المكاتب وأفراد أسرهم وشركائام االلتفاف عىى النظم الحالية لو،ار العمل .أيااً ،س ّ
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المكاتب م "كفالة" العديد م عامالت المنا،ل المااعرات في الوقت نفسه منعاً باتاً ،كذلك م تشغيىا ّ
بدوام ع،ئي (أو ألعل قصير) بغية االستفاد منا ّ مادياً.

لك هناك خيارات استقدام أخرى يمك أ تش ّكل بديالً لمكاتب االستقدام ،كتىك التي تعري ع طريق
اإلنترنت بتيسير م الحكومة .باذه الطريقة ،يتم ّك طالبو العمل في الخارج وأصحاب العمل في لبنا
م العثور عىى بعاام م خالل موقع للكتروني تديره الحكومة يكو بمثابة مرك ،تبادل معىومات
الحد م  -الحاعة للى وسطا ،
متعىقة باالستقدام .م شأ خطو كاذه القاا عىى  -أو عىى األقل ّ
عمىية االستقدام .وم المنطقي
األولية ألصحاب العمل ،واافا الطابع الفردي عىى
تخفيض التكاليف
ّ
ّ

أ يت،ام هذا الخيار مع عمىيات استقدام تتوّالها الحكومات في بىدا المنشأ .فىقد بدأت بعض البىدا
بالفعل  ،مثل بنغالديش ،باستخدام عمىيات التسعيل اإللكتروني عىى اإلنترنت لرعاياها الذي يبحثو ع
عمل في الخارج .تنطوي هذه العمىية الحكومية عىى التسعيل ع طريق الرسائل القصير  ،فاالً ع

"البطاقات الذكية" التي تحتوي عىى المعىومات األساسية ،مثل رقم عوا ،السفر وتاريخ الوالد واسم العائىة
وأرقام الااتف في بىد المنشأ.
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تام اإلصالحات أيااً اعتماد تدابير العناية الواعبة التي ال ت،ال غائبة ع النظام الحالي.
لبنانياً ،ت ّ

فم شأ تدابير العناية الواجبة أثناء عملية االستقدام due diligence measures during

الموحد لعامالت المنا،ل
 recruitmentاما اطّالع الباحثات ع عمل عىى شروط عقد العمل
ّ
المااعرات ،القواني

واألنظمة الىبنانية ذات الصىة ،وتفاصيل األسر التي سيعمى

لدياا (عدد أفراد

معينة لعاة نوع العمل ،الظروف المعيشية ،وغيرها) .حالياً ،غالباً ما تصل
األسر  ،أعمارهم ،توقعات ّ
العامىة للى لبنا لىعيش لدى أسر ال تعرف عناا شيئاً تقريباً.
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كذلك ،يختار أصحاب العمل عموماً

عامىة المن،ل عىى أساس صورتاا ونبذ بسيطة عناا فقط .لك عندما يكو لىعامالت دور أكبر في
اختيار أصحاب عمىا ّ  ،سيام ّ عالقة توظيف أكثر انسعاماً في نااية المطاف .وقد تنطوي عمىية

 57أنبارازان إيتيراجان" ،التكنولوجيا تعزز البحث عن العمل "،بي بي سي نيوز ( 0تشرين الثاني )0200
 58في تشرين الثاني  ،0200بدأت عامالت المنازل القادمات إلى لبنان بتلقي كتيب معلومات عامة صادر عن مركز
كاريتاس للمهاجرين لمساعدتهن على إدارة توقعاتهن وتزويدهن بدليل مرجعي عام.
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التوظيف هذه عىى لقامة حوار هادف لمناقشة التوقعات المتبادلة ،فاالً ع أسئىة ومشاغل كال الطرفي
وبمشاركة مترعمي عند الارور .
في سياق مماثل ،يمك أ تنظّم الحكومة الىبنانية معارض فرص عمل لعامالت المنا،ل المااعرات -
سوا عبر اإلنترنت أو شخصياً – يكو الادف مناا توفير فرصة لىعامالت وأصحاب العمل لىتعرف للى
مناسبي لبعااما أم ال .في
بعاام ،أو عىى األقل لع ار محادثات أولية تساعد في تحديد ما لذا كانا
َ

سيتعي عىى عامالت المنا،ل المااعرات المعي للى لبنا عىى نفقتا ّ الخاصة لىمشاركة
حالة كاذه،
ّ

ومصمم بشكل يتناسب مع احتياعات الباحثات
في معرض العمل الذي يعب أ يكو منظماً باحتراف،
ّ
ع العمل وأصحاب العمل .ينفّذ المعرض ببساطة كما تنفذ باقي معارض فرص العمل في المعاالت

األخرى في لبنا  .وعىيه ،لذا صارت عامالت المنا،ل يااعر للى لبنا عىى نفقتا ّ الخاصة وبتأشير

يتكبدها أصحاب
خاصة لحاور "معرض فرص عمل"،
ّ
ستتدنى للى حد كبير تكاليف االستقدام التي ّ

العمل الساعو للى توظيف عامىة من،ل لديام .باإلاافة للى ذلك ،سيكو لدى عامالت المنا،ل المال
ماطرات للى دفع رسوم االستقدام لوكال في
الكافي لدفع مصاريف السفر ذهاباً واياباً لذ أنا ّ ل يعد
ّ
بىدانا ّ األصىية .59قد تكو هذه الفرصة مفيد عىى وعه الخصوص لىعامالت المااعرات الىواتي سبق
وعمى في لبنا ويعرف لغته والبيئة المحىية.

م شأ التدابير السياسية أ تؤدي للى تحسي عمىية االستقدام م خالل التخفيف م الرسوم األولية
الباهظة التي يدفعاا أصحاب العمل للى مكاتب االستقدام .في الوقت الحاار ،تساهم هذه الرسوم في
معدل رواتب عامالت المنا،ل
خىق شعور باالستحقاق والمىكية لدى أصحاب العمل – خصوصاً أ
ّ
يتراوح بي  020و 400دوالر أميركي في الشار .في المقابل ،تتراوح قيمة المبىغ األولي الذي يتوعب
عىى أصحاب العمل دفعه الستقدام العامالت بي
لك

 0.200للى  4.200دوالر أميركي تقريباً.

ثمة لمكانيات ح ّل متاحة يمك الحكومة الىبنانية النظر فياا ،مناا )0 :لنشا صناديق اما
ّ

مد العقد؛
تخاع لرعاية الحكومة م أعل االحتفاظ برسوم االستقدام التي يتكىّفاا صاحب العمل طوال ّ
 59في مثال خاص ببنغالديش ،أشار خورشيد علم شودري ،المدير العام لمكتب القوى العاملة ،إلى أن العامالت اللواتي
يهاجرن من بنغالديش للعمل في األردن كن ينفقن ما يصل إلى  0.422دوالر أميركي ،في حين أن تكاليف الهجرة
انخفضت حالياً ،نظراً إلى العقود المبرمة بين حكومتي البلدين ،لتصل إلى  002دوالراً فقط .الحاشية أعاله رقم .40
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 )5ليعاد نظام يدفع بموعبه أصحاب العمل رسوم االستقدام للى مكاتب االستقدام الخاصة بالتقسيط
وبشكل تناسبي طوال م ّد عقد العمل ،و/أو  )4تولي صاحب العمل الثاني دفع الرصيد المتبقي م رسوم
االستقدام عند انتقال العامىة للى العمل لديه .ل ّ هذه االحتماالت ستتطىّب م الحكومة فرض قواعد

موحد في كافة المعاالت .كذلك ،سيحتاج تطبيق ك ّل م هذه السيناريوهات الثالثة للى
عديد واع ار ات ّ

رصد ع كثب يام أ تقوم مكاتب االستقدام بعمىاا بشكل عادل ،وأ ال يعيق أصحاب العمل
بحعة حماية االستثمار الذي قاموا به.
ا
ستقاللية العامالت ّ
ّ
 .4.4تخفيض عدد المهاجرات اللواتي ال يحظين بأوراق قانونية صالحة والحد من هشاشة وضعه ّن
يمك

تخفيض عدد هؤال والحد م

هشاشة واعا ّ عبر اعتماد لع ار ات خروج ساىة وتأشيرات

"انتقالية"  . bridge visasفي لبنا  ،يتيح األم العام في بعض األحيا "فترات عفو" لعامالت
المنا،ل المااعرات .تعى

مر واحد
فتر العفو عاد ً ّ

لعد أسابيع أو أشار
ك ّل باع سنوات ،وتستمر ّ

مر  .تتيح فتر العفو لعامالت المنا،ل المقيمات بشكل غير شرعي في لبنا خيار "تسىيم" أنفسا ّ
في ك ّل ّ

مقابل تعاّد م األم العام بعدم احتعا،ه ّ بسبب واعا ّ غير القانوني .فيطىب م العامالت الراغبات
عر لقامتا ّ في لبنا م دو التأشيرات
ّا
في االستفاد م العفو دفع الغرامات المتراكمة عىيا ّ م

والتصاريح الحكومية الال،مة .مقابل ذلك ،يسمح األم العام لا ّ  ،خالل فترات العفو ،بمغادر البالد م

تعراام لالحتعا .،قد تنتقل بعض عامالت المنا،ل أحياناً للى صاحب عمل عديد ،خالل فتر
دو
ّ

العفو ،في حال تمك ّ م الحصول عىى موافقة صاحب العمل األول ،غير أ ّ القواعد المحدد التي
ترعى عمىيات االنتقال هذه غالباً ما تكو غير متوقعة ،عىى غرار لع ار العفو نفسه.

تتصرف بحكمة أكبر بحيث توعد عملية "خروج سهلة"
بدالً م هذا اإلع ار  ،يمك الدولة الىبنانية أ
ّ
 “easy exit” processم شأناا توفير مخرج ممك لك ّل عامىة من،ل مااعر تكو  ،م عاة،
المحدد لاا في تأشير الدخول ،ولم تستطع ،م عاة أخرى ،الحصول عىى الموافقة
مد العمل
ّ
تعاو،ت ّ
الال،مة م صاحب عمىاا م أعل تسوية واعاا كمااعر في لبنا .
60

60

ل ّ هذا التدبير سوف يسمح

أنظر شرح برنامج تسوية األوضاع في إسبانيا ،على الرابط

http://www.ilo.org/dyn/migpractice/migmain.showPractice?p_lang=en&p_practice_id=23
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أي وقت كا
لىعامىة ب ّ
التوعه للى السىطات في ّ

صرح ع
لت ّ

واعاا ،فيتم لعفاؤها م

الرسوم أو

الحالية ،لك باعتماده
االحتعا ،،ويصبح بإمكاناا مغادر البالد تىقائياً .قد يشبه هذا االقتراح فترات العفو
ّ
تصبح "لع ار ات الخروج الساىة" أكثر تنظيماً ورسوخاً.

العمال -الذي ال
طبقة في أيرلندا مثالً ،ببقا
تسمح التأشيرات "
االنتقالية"  ،bridge visasمثل تىك الم ّ
ّ
ّ

تسنى لام خاللاا البحث ع صاحب عمل عديد
يحظو بأوراق
رسمية صالحةّ -
لعد أشار في البالد ي ّ
ّ
محدد مسبقاً .انطالقاً م هنا ،قد تستفيد عامالت المنا،ل
وتسوية أوااعام القانونية بطريقة وااحة و ّ

قانونية أكبر.
المااعرات م لدراج هذه اآللية في نظام الاعر في لبنا لذ سينعم بوعودها بحماية
ّ

اآللية وسيىة أخرى لىتخفيف م قباة "نظام الكفالة" عىيا ّ وتع،ي ،قدرتا ّ عىى
كما وقد تش ّكل هذه ّ
معراات لخطر
االنتقال للى عمل عديد .في االتعاه المعاكس ،تكو المااعرات غير
ّ
النظاميات ّ

فعىية
االحتعاّ ،
تم توقيفا ّ بسبب خرقا ّ لقواني الاعر  ،م دو أ يكو لديا ّ قدر ّ
لعد أشار لذا ما ّ
أما بقا الواع الراه عىى حاله فيعني استبعاد عامالت المنا،ل
عىى الحصول عىى مساند قانونيةّ .
المااعرات المقيمات بشكل غير قانوني ع اليد العامىة الرسمية في البالد ،األمر الذي يبقيا ّ عراة

لخطر االستغالل والعيش في ظالل المعتمع الىبناني.

حداً لعدد عامالت المنا،ل
أحد التدابير السياسية األخرى التي يمك اتخاذها يتمثّل في واع و،ار العمل ّ
الذي يمك ك ّل أسر في لبنا توظيفه خالل سنة واحد  .م شأ هذا التدبير تشعيع أصحاب العمل
عىى معامىة العامالت لديام بقدر أكبر م االحترام ،وربما ،ياد أعوره ّ أيااً؛ كما وقد يدفعام ذلك للى

بعمىية التوظيف .فعندما يدرك أصحاب العمل بأنام
التأكد أكثر م مال مة ظروف الطرفي قبل المباشر
ّ

ال يستطيعو تبديل عامالت المن،ل بقدر ما يشاؤو  ،سيبذلو عاوداً أكبر في لراا العامالت لديام.

يساعد هذا التغيير في أ

يتوقّف اعتبار العامالت "كأشخاص في متناول اليد" أو "أشخاص سال

التخىّص منام" .وهو اعتبار قىّص لدى أصحاب العمل حواف ،تطوير عالقة الئقة بي الطرفي  ،وذلك
بسبب وفر اليد العامىة في هذا المعال.
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 .5.4ضمان الحماية االجتماعية واللجوء إلى القضاء
استباقية تام الحماية االعتماعية لعامالت
يمك الحكومة الىبنانية أ تاع ،ام و،ار العمل ،آليات
ّ

تام هذه اآلليات مقابىة العامالت بانتظام،
المنا،ل المااعرات وقدرتا ّ عىى الىعو للى القاا  .قد ت ّ

البت في دعاويا ّ أمام محاكم العمل ،وتقديم خدمات قانونية
التحقيق في شكاويا ّ بشكل عدي ،تيسير ّ
معانية لا ّ .
ّ

يؤم لعامالت المنا،ل المتنا،عات مع أصحاب عمىا ّ الحق في البقا في
م المام أيااً ليعاد نظام ّ
لبنا  ،وفي أ يعمى لدى صاحب عمل آخر خالل الوقت الذي تبت فيه قااياه ّ ليتمك ّ م تأمي

معيشتا ّ  .وقد تصدر و،ار العمل تأشيرات عمل ألولئك الىواتي يرفع دعاوى قاائية أو شكاوى اد
أصحاب عمىا ّ  .في سائر الحاالت ،يعب أ تكو الموارد القانونية متوفّر بىغات عامالت المنا،ل

الدعا عىى أصحاب عمىا ّ في المحكمة ،أو في
المااعرات ،وأ يتمتّع بالقدر القانونية والعم ّىية عىى ا ّ
ألي شكوى ،سوا كبير أم صغير  .وقد تشمل االدعا ات المواايع الروتينية
محاكم العمل بشكل خاصّ ،

المتعىّقة بعدم دفع األعور ،مصادر عوا،ات السفر ،واالحتعا ،القسري في مكا العمل ،فاالً ع
تطرفاً م اإلسا  ،مثل العمل القسري واالعتدا العسدي أو العنسي.
أشكال أكثر ّ

قدم عامالت المنا،ل بادعا ات ،أ تتخذ اإلع ار ات الال،مة
في الوقت نفسه ،عىى و،ار العمل ،عند ت ّ
التدخل المسبق لىو،ار تع،ي،
والتحقق م هذه االدعا ات ،خالفاً لما هو الواع عىيه اليوم .فم شأ
ّ
مسا لة أصحاب العمل م

ناحية ،واما

قدر أكبر م

الحماية لىعامالت م

ناحية أخرى .م

الاروري أيااً أ تمتىك العامىة  -أو أي شخص عىى صىة باا  -خيار تقديم شكوى رسمية تؤدي
عدية قد تشتمل عىى مقابىتاا شخصياً .يمك هذا النوع م المقابالت أ
عىى الفور للى لع ار تحقيقات ّ
وتمت الدعو للى
ال يتطىب دخول مرشدي اعتماعيي أو مفتشي م الحكومة للى المن،ل ،لذا أنه سبق ّ

أي عدوى .بدالً م ذلك ،يمك المرشدي أو المفتشي االتصال بالعامىة عبر
خطوات كاذه م دو ّ
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الااتف أوالً ،وم ثم السعي للى مقابىتاا خارج من،ل صاحب العمل ،لذا أمك  .ل ّ تدابير كاذه ،في حال
شفافية في النظام الحالي.
تم تنفيذها ،ستساهم في رفع منسوب ال ّ

 .6.4إنشاء هيئة تنسيق وطنية – بناء قدرات المؤسسة الوطنية لالستخدام
قد تكو المؤسسة الوطنية الىبنانية لالستخدام لحدى الوسائل المتاحة ل َمرَك ،الوظائف الحكومية المتعىقة

مؤسسة عامة ذات بنية ثالثية ،تخاع لسىطة و،ار
بعامالت المنا،ل المااعرات .هي في األساس
ّ

العمل ،وتتمثل واليتاا في واع وتنفيذ سياسات توظيف وطنية ،توفير التدريب الماني ،ودراسة سوق
العمل .لالّ أناا تعاني اليوم م نقص بعدد الموظفي وال يتم الىعو للياا بشكل كاف .ولتحسي قدراتاا
يتعي تخصيص مي،انية أكبر لاا واصدار مراسيم
عىى مستوى لدار عمل عامالت المنا،ل المااعرات ،س ّ

خاصة باا .تعدر اإلشار للى أ ّ البند الثام م المرسوم  22/20ينص عىى ّأنه "ابتدا ً م
تنظيمية
ّ

تاريخ العمل باذا المرسوم االشتراعي ،ال تعطى أي رخصة إلنشا مكاتب استقدام خاصة أو مكاتب تقوم

بأعمال تدخل ام

ماام المؤسسة الوطنية لالستخدام" .في هذا اإلطار ،يمك

القول ل ّ مكاتب

الخاصة في لبنا انت،عت السىطة القانونية لمؤسسة الوطنية لالستخدام عبر قياماا بعمىيات
االستقدام
ّ

صالحية
استقدام وايعاد لعامالت منا،ل مااعرات أصحاب عمل في لبنا  ،األمر الذي يش ّكل تعديا عىى
ّ

المؤسسة وخرقاً لىمرسوم  .22/20في الوقت الراه  ،تقوم المؤسسة الوطنية لالستخدام بتقديم الخدمات
للى الىبنانيي

الذي

يبحثو ع

عمل ،لك

تام
العمال المااعري  .وي ّ
ليس للى ّ

موقع المؤسسة

اإللكتروني ) (www.neo.gov.lbخدمات توظيف وفرص عمل متاحة بادف العمع بي

أصحاب

المؤسسة
العمل والباحثي ع العمل ،الىبنانيي منام فقط .مع ذلك ،بإمكا و،ار العمل أ تطىب م
ّ
سوق العمل

يتم لع ار دراسات ع
الوطنية لالستخدام التركي ،عىى ّ
العمال المااعري أيااً .وقد ّ
المحىي لتوظيف عامالت المنا،ل المااعرات ،وهي خطوات تندرج أصالً ام
ومعدالت البطالة والطىب
ّ

الحالية .كما ويمك أ تطىب و،ار العمل م المؤسسة تقييم مدى تأثير العمالة
صالحيات المؤسسة
ّ
المحىية ومستويات التوظيف .ويمك
األعنبية عىى األعور
ّ

أ

تعري المؤسسة أيااً دراسات حول

مقدمي الرعاية واألعمال
لمكانية ليعاد سبل لتمكي اليد العامىة
المحىية م تىبية الحاعة المستمر للى ّ
ّ
ّ
المن،لية.
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عىى غرار هيئة تنظيم سوق العمل في البحري  ،يمك اعتبار المؤسسة الوطنية لالستخدام في لبنا
بالعمال المااعري  .قد تشمل هذه
بمثابة هيئة تنسيق مركّ،ية مسؤولة ع تنظيم سوق العمل المتعىّقة
ّ

عمىيات
المسؤولية لصدار تأشيرات الدخول واعا،ات العمل ،منح التراخيص لمكاتب االستقدام ،تسايل
ّ

يؤهىاا
االنتقال للى عمل عديد ،و َمرك ،المعىومات المتّصىة باليد العامىة المااعر  .فالمؤسسة في موقع ّ

لتبسيط الخطوات الال،مة لدخول ،لقامة ،توظيف ومغادر عامالت المنا،ل المااعرات .ويمك

هذا

االقتراح أ يتحقق م خالل بنا قدرات المؤسسة بشكل مناسب وتأمي التمويل الكافي.
يتام
ّ

تمكي

المؤسسة الوطنية لالستخدام لنشا قنوات يتم عبرها لبالغ العامالت المااعرات ع

اإلع ار ات المتعىقة باليد العامىة المااعر في لبنا  ،كاإلع ار ات التنظيمية الواعب اتّباعاا ،وعواقب عدم
االلت،ام باا ،مثل فرض الغرامات والعقوبات المترتّبة في حال انتااكاا .تام قنوات المعىومات أيااً
قدر وصول المااعري

وممثىيام القانونيي

والنشطا المدافعي

ع

حقوقام للى المعىومات الال،مة

حدثة حول اإلع ار ات العديد والوثائق والشروط المتّصىة بالاعر .
والم ّ
في غاو ذلك ،يمك و،ار العمل اإلشراف عىى تماسك لع ار ات لدار سوق العمل ،مع ليال اهتمام
خاص لعامالت المنا،ل المااعرات .قد تتولى الو،ار تنسيق عمل الو ا،رات المختىفة والمؤسسة الوطنية
لالستخدام لاما حس لدار اليد العامىة المنّ ،لية المااعر  .يساهم تنسيق كاذا أيااً في تنمية اليد

حس أكبر م المسؤولية ،كذلك في ل،الة وصمة العار المرتبطة
العامىة الوطنية بشكل أكثر
ّ
فاعىية و ّ
لي .للى ذلك ،يمك أ تبذل و،ار العمل عاوداً أكبر لئال تبقى األعور في قطاعات الرعاية
بالعمل المنّ ،
والعمل المن،لي منخفاة للى هذا الحد ،وأ تكو نسبة هعر عامالت المنا،ل للى لبنا أكثر اعتداالً.
غير أ ّ الىعو للى المؤسسة الوطنية لالستخدام ،عىى الرغم م

هميته ،ال يح ّل عذور المشاكل
أ ّ

عمىيات
مام في تنظيم
ّ
ّ
المتأصىة في "نظام الكفالة" في لبنا  .صحيح ّأنه قد يكو لاذه المؤسسة دور ّ
استقدام عامالت المنا،ل المااعرات وتوظيفا ّ ّ ،لال أ ّ النظام الحالي بحد ذاته يحتاج للى اإلصالح.
ينصب التركي ،األساسي عىى تغيير النظم والسياسات التي ترعى عمىية دخول عامالت
لذا ،ينبغي أ
ّ

المعنية ماافر العاود م أعل تحقيق هذا
المنا،ل واقامتا ّ وعمىا ّ في البالد؛ وعىى كافّة العاات
ّ

الادف.
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 .5الخاتمة
تسىّط هذه الوثيقة الاو عىى المشاكل الناتعة ع "نظام الكفالة" في لبنا وتعرض طرقاً عديد لىتفكير
في كيفية عمل هذا النظام واقت ارحات لكيفية تحسينه .فالنظام بشكىه الحالي نظام معيب ،لذ ياع
عامالت المنا،ل المااعرات في موقع اعيف عبر ربطا ّ بأصحاب عمىا ّ منذ لحظة وصولا ّ للى

البالد ،تاركاً لا ّ قدر ائيىة عداً عىى الوصول للى القاا وتحصيل حقوقا ّ .

سيما و،ار العمل ،االستفاد م هذه الوثيقة عبر النظر في
بإمكا
ّ
صناع القرار في الحكومة الىبنانّية ،ال ّ

بعض اقتراحات اإلصالح الوارد فياا .وتشمل هذه االقتراحات :فترات السماح ،grace periods
الحق في لناا عقد العمل،
التأشيرات "االنتقالية"  ،bridge visasالمرونة في االنتقال للى عمل عديد،
ّ
شروط اإلشعار ،تمديد التأشيرات ،ومنح تأشيرات قائمة عىى أساس العمل ،ال صاحب العمل ،لعامالت
المنا،ل المااعرات في لبنا .
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 .6ملحق
أفضل الممارسات المتعلّقة بعامالت المنازل المهاجرات
المؤشرات
ال يجوز لمكاتب االستقدام وأصحاب

العمل اشتراط أن تدفع عامالت المنازل
المهاجرات رسوم االستقدام أو خصم

اتبهن في بلد
هذه الرسوم من رو ّ
المقصد

ال تحدد تأشيرة الدخول اسم صاحب
العمل
بناء على قوانين الهجرة والممارسات

هونغ كونغ

المملكة المتحدة

لبنان

نعم

ال ينطبق

نعم

يسمح لمكاتب االستقدام في

ال يتم استقدام عامالت المنا،ل

هونغ كونغ بفرض عمولة عىى

المااعرات مباشر م خارج

يحظّر األم العام رسمياً دفع

رسوم االستقدام م قبل مكاتب

أال تتعاو ،قيمتاا  %00م

البالد ،وانما يرافق أصحاب

االستقدام وأصحاب العمل،

أعر العامىة في الشار األول

عمىا ّ للى الممىكة المتحد
ال تحدد تأشير الدخول اسم

لك ذلك يحدث عىى أرض الواقع
تحدد تأشير الدخول اسم صاحب

صاحب العمل

صاحب العمل

العمل

نعم

نعم

كال

تحدد تأشير الدخول اسم

ذات الصلة ،يجوز لعامالت المنازل
المهاجرات مغادرة المطار في بلد

يكن
المقصد بشكل مستقل من دون أن ّ
عملهن
مصحوبات بصاحب
ّ
القوانين المتعلقة بعمل واقامة عامالت
المنازل المهاجرات في بلد المقصد

مفصل على اإلنترنت
متوفرة بشكل
ّ

نعم

نعم

نعم

هنالك العديد م القواعد

القواعد والقواني متوفر عىى

بعض القواعد والقواني متوفر عىى

والقواني المتوفر عىى

اإلنترنت ،غير أ عامالت

اإلنترنت ،غير أ عامالت المنا،ل

اإلنترنت ،غير أ عامالت
المنا،ل المااعرات أنفسا ّ لس
بالارور عىى عىم بذلك ،أو

المنا،ل المااعرات أنفسا ّ لس
بالارور عىى عىم بذلك أو قد

المااعرات أنفسا ّ لس بالارور
عىى عىم بذلك أو قد ال يمتىك

ال يمتىك السبل الال،مة لىوصول

السبل الال،مة لىوصول للياا

قد ال يمتىك السبل الال،مة

للياا

لىوصول للياا
عامالت المنازل المهاجرات مشموالت

نعم

نعم

بقانون العمل
تتمتع عامالت المنازل المهاجرات

كال
مستثنيات بموعب الماد  2م
قانو العمل

نعم

نعم

كال

تجمعات
بحرية تكوين ال ّ
يحق لعامالت المنازل المهاجرات قانوناً
بالحد األدنى لألجور

نعم

تتمتع عامالت المنا،ل

نعم

كال

ل عامالت المنا،ل المااعرات

المااعرات بالحق في الحصول

لس مؤهالت لىحصول عىى الحد

عىى الحد األدنى لألعور
المحدد م عانب و،ار العمل

المحدد في القانو .
األدنى لألعور
ّ
فما م حكم في هذا الصدد يظار

ودائر الاعر  ،والذي يختىف

في عقد العمل الموحد .عمىياً يتم

ع "الحد األدنى لألعور"

االتفاق عىى األعور عىى صعيد
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العمال المحىيي .
المطبق عىى ّ

تحدد في معظم
فردي ،لكناا ّ

التحايل بساولة عىى الحد

أساس عنسية العامىة

األحيا  ،وبشكل غير رسمي ،عىى

عىى الرغم م ذلك ،يتم

األدنى لألعور .فقىة م
أصحاب العمل يعاقبو عمىياً
أعر منخفااً
عىى دفعام اً

لعامالت المنا،ل المااعرات،
وهي حالة شائعة عداً.

والغرامات ائيىة بحيث ال
توا،ي المكسب الذي يحققه
أصحاب العمل م ع ار
ممارستام هذه.
يجوز لعامالت المنازل المهاجرات

العيش خارج منزل صاحب العمل من

دون أن يكون ذلك مخالفة القوانين

المحلية للهجرة
والنظم
ّ

يجوز لعامالت المنازل المهاجرات

مغادرة مكان العمل/المنزل من دون
إذن صاحب العمل خارج ساعات العمل:
أي في يوم إجازتها األسبوعية ،خالل
العطلة السنوية ،العطل الرسمية...

كال

تنص قواني الاعر بشكل

نعم

كال

عىى الرغم م المبادئ التوعياية

وااح عىى عدم عوا ،عيش
خارج من،ل صاحب العمل،

الداخىية لألم العام ،فإ ّ نظم
الاعر ليست وااحة تماماً بشأ
هذه المسألة .وهناك عامالت

لك ّ العكس يحصل

يعش في بعض األحيا خارج

عامالت المنا،ل المااعرات

كال

ال تأتي القواني /العقود في

من،ل صاحب العمل
نعم

كال

ال يأتي القانو الىبناني وعقد

هونغ كونغ عىى هذا المواوع،

العمل الموحد عىى ذكر هذا

لك غالباً ما تستخدم هذه

المواوع .عمىياً ،تحتاج عامالت

الحعة م قبل أصحاب العمل

المنا،ل المااعرات للى اإلذ

لتبرير الفصل م دو سابق

لىتمك م مغادر المن،ل/مكا

لنذار

العمل .وتع ،،المبادئ التوعياية
الصادر ع األم العام هذه
الممارسة العرفية

يجوز لعامالت المنازل المهاجرات

نعم

مغادرة مكان العمل/األسرة من دون إذن

تقني ًا نعم ،غير أ العديد م

العطلة األسبوعي وأيام العطل السنوية

عامالت المنا،ل المااعرات

صاحب العمل في الحاالت التالية :يوم
وأيام العطل الرسمية

أصحاب العمل يتوقعو م

نعم

كال
ال يأتي القانو الىبناني وعقد
العمل الموحد عىى ذكر هذا
المواوع ،لك عمىياً تحتاج

استئذانام لذ أنام قد يرغبو في

عامالت المنا،ل المااعرات للى

تبديل يوم عطىة .يتوعب عىى

اإلذ قبل الخروج م المن،ل/مكا

العامالت بشكل عام التشاور

العمل .وتع ،،المبادئ التوعياية

مع صاحب العمل بشأ فتر

الصادر ع األم العام هذه

اإلعا ،السنوية ،غير أنا ّ لس
ماطرات للى قاائاا مع

الممارسة العرفية

صاحب العمل .كما أنا لس
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ماطرات للى البقا في من،ل
صاحب العمل في أيام العطل
الرسمية الوطنية
يجوز لعامالت المنازل المهاجرات

االستقالة بحرية وترك صاحب العمل
وانهاء عقد العمل عند رغبتهن في ذلك

نعم

م خالل تقديم لشعار قبل

نعم

شار واحد أو دفع أعر شار
واحد بدالً م اإلشعار.

كال

ينص عقد العمل الموحد في لبنا
ّ
عىى ثالث حاالت محدد تعي،
لعامىة المن،ل لناا العقد م

باإلاافة للى ذلك ،فمفاوم

عانب واحد .وهي تشمل )0 :عدم

"الصرف البنا م الخدمة"

دفع األعور لمد ثالثة أشار

القانوني شائع ومعترف به عىى

متتالية أو أكثر؛  )5االعتدا

نطاق واسع كما أنه مطبق في

البدني أو العنسي المثبت بشااد

الممارسة العمىية عندما يقوم

طبية ،و/أو  )4التوظيف ألدا

أصحاب العمل بخرق الت،اماتام

ماام أخرى غير العمل المن،لي م

بموعب العقد المبرم بينام .في

دو موافقة مسبقة.

مثل هذه الحاالت ،تعتبر العديد
م عامالت المنا،ل المااعرات
أنفسا مصروفات م الخدمة
بشكل تعاقدي وقادرات بالتالي
عىى المغادر م دو سابق
لنذار
يجوز لعامالت المنازل المهاجرات إنهاء

ادتهن
عقد العمل بإر ّ

نعم

م خالل لعطا لشعار
باالستقالة قبل شار واحد ،أو،

نعم

كال

الموحد عىى
ينص عقد العمل
ّ
ّ
ثالثة شروط فقط يمك عىى

كبديل ع ذلك ،دفع أعر شار

أساساا العامىة أ تستقيل:

واحد لصاحب العمل .للى ذلك،

 )0عدم دفع األعور لثالثة أشار

ثمة ممارسة شائعة وهي

متواصىة؛  )5اعتدا عسدي أو

تصرف مؤذ،
االستقالة بسبب ّ
عندما يقوم صاحب العمل

عنسي يتم تثبيته م قبل طبيب
شرعي؛  )4العمل في أكثر م

بانتااك عقد العمل.

من،ل م دو موافقة العامىة.
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أفضل الممارسات المتعلّقة بالنظم التي ترعى شؤون عامالت المنازل المهاجرات
المؤشرات
يجوز لعامالت المنازل تغيير مجال

بغض النظر عن موافقة صاحب
عملهن ّ
ّ
العمل

هونغ كونغ

المملكة المتحدة

لبنان

نعم

نعم

كال

يمك عامالت المنا،ل
المااعرات في هونغ كونغ

تحتاج عامالت المنا،ل
صدق
المااعرات للى تنا،ل م ّ

االستقالة م عمىا ّ لدى
صاحب العمل األول ،تحديد

لدى الكاتب العدل وموقّع م

ثم
صاحب عمل ثا  ،وم ّ
طىب لعا ،عمل عديد فيما ال

عىى تغيير عمىاا

صاحب العمل كموافقة منه

ي،ل مقيمات في هونغ كونغ.
في بعض الحاالت ،ال يحق
لا ّ البقا في هونغ كونغ
خالل عمىية االنتقال .في
حاالت أخرى ،عىيا ّ مغادر
هونغ كونغ وم ثم العود للياا
يسمح القانون في أن يكون لعامالت

عند عاو ،أوراقا ّ العديد .
كال

كال

المنازل المهاجرات أكثر من صاحب

كال
يحدد عقد العمل الموحد في
لبنا أ عىى عامالت

عمل واحد رسمي

المنا،ل المااعرات العمل لدى
صاحب عمل واحد فقط .لك
عمىياً تعمل العديد م

عامالت المنا،ل لدى أكثر
م صاحب عمل واحد،
وبشكل غير رسمي ،بما
يخالف هذا الشرط
على عامالت المنازل المهاجرات العمل

بدوام كامل لدى صاحب عمل واحد فقط

يجوز لعامالت المنازل المهاجرات

نعم

نعم

نعم

كال

كال

كال

العمل بدوام جزئي لدى أصحاب عمل

كن يعملن بدوام كامل لدى
آخرين إذا ّ
صاحب عمل واحد رسمي
ُيحظّر احتجاز جواز سفر/وثائق هوية

عاملة المنزل المهاجرة ،كما أن
السلطات تقوم فعلياً بمنع هذه

الممارسة

نعم

نعم

كال
يمك تحدي روتي مصادر
عوا،ات السفر ،لك ناد اًر ما
يحصل ذلك .والسىطات
الىبنانية ال تكتفي بغض
الطرف ع هذه الممارسات
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العرفية ،لنما تسىّم عاد

عوا،ات سفر عامالت المنا،ل
المااعرات ،فور وصولا ّ للى
لبنا  ،مباشر للى أصحاب
عمىا ّ  .باإلاافة للى ذلك،
ينصح أصحاب مكاتب
االستقدام أصحاب العمل
باالحتفاظ بعوا،ات سفر
العامالت.
عدم إلزام أصحاب العمل بإبالغ الشرطة

أو السلطات المعنية بالهجرة عن "فرار"

نعم

نعم

كال

يبىّغ أصحاب العمل بشكل

روتيني السىطات ع "فرار"

عامالت المنازل المهاجرات

العامالت لىتنصل م أي
مسؤولية بصفتام "مسؤولي "
ع العامىة .تع ،،المبادئ
التوعياية الداخىية الصادر
ع األم العام ( )5003هذه
الممارسة العرفية ،لذ عا فياا
"في حال فرار عامىة المن،ل،
يتوعب عىى صاحب عمىاا
تقديم شكوى ادها لدى
النيابة العامة ذات الصىة
بحيث يتم لصدار مذكر
تفتيش بحقاا"

عامالت المنازل المهاجرات مؤهالت

نعم

نعم

كال

تهن في
للحصول على تمديد لتأشير ّ
حال ك ّن طرفاُ في دعوى قضائية

لفتر ال تق ّل ع أسبوعي

عامالت المنا،ل المااعرات

عامالت المنا،ل المااع ارت

مؤهالت لتعديد تأشيراتا ّ استناداً
للى عمىا ّ الشرعي في الممىكة

غير مؤهالت لتمديد

بغض النظر ع راا/مشاركة
صاحب العمل في العمىية

المتحد كعامالت منا،ل – وانما
ليس عىى أساس عالقتا ّ
معي
بصاحب عمل واحد ّ

تستفيد عامالت المنازل المهاجرات
بفترة سماح تلقائية في حال إنهاء عقد

العمل قبل األوان وقبل انتهاء مدة
صالحية إجازة اإلقامة

نعم

نعم

تتمتع عامالت المنا،ل

امنة في تأشيرات
فراية م ّ
عامالت المنا،ل المااعرات

المااعرات بالحق في فتر

تأشيراتا ّ  ،وه بحاعة للى
راا ومشاركة صاحب العمل
لىتمك م تعديد لعا،
لقامتا ّ السنوية وتأشير العمل
الصالحة لسنتي
كال

سماح تىقائية لمد أسبوعي
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عملياً ،يمكن عامالت المنازل

كال

نعم

كال

المهاجرات االستمرار باإلقامة والعمل
بشكل قانوني في بلد المقصد أثناء

إجراءات الدعاوى القانونية التي قد
يرفعنها ضد أصحاب العمل في

المحكمة ،أو في محكمة العمل .
يجب إعطاء عامالت المنازل

نعم

نعم

المهاجرات إشعار معقول بإنهاء العقد

غالباً ما يتم صرف عامالت

من قبل أصحاب العمل أو دفع بدل

المنا،ل المااعرات م العمل
بشكل مفاعى م قبل

لهن
معين ّ
ّ

عملياً ،ال يجوز صرف عامالت المنازل

كال

أصحاب عمىا ّ وتتم لعادتا ّ
للى بىد المنشأ
نعم

نعم

كال

المهاجرات من دون سابق إنذار ومن

بلدانهن
إعادتهن إلى
دون سبب ،أو
ّ
ّ
بناء على رغبة صاحب العمل
ً

يجوز لعامالت المنازل المهاجرات فسخ

عقد العمل قبل انتهاء مدته مع أو من

نعم

نعم

كال

دون سبب
عملياً ،تدفع عامالت المنازل

المهاجرات مبلغاً من المال إلى أصحاب

العمل" للتنازل عن حقهم" وانهاء عقد

كال

كال

غير اروري لذ أ العامالت

غير اروري لذ أ العامالت

يتمتع بخيار االستقالة

يتمتع بخيار االستقالة

نعم

العمل قبل أوانه
عامالت المنازل المهاجرات ملزمات
بالحصول على تأشيرة خروج تنص

كال

كال

للسماح لهن بمغادرة البلد.

طلب إقامة دائمة في بلد المقصد

غير أ صاحب العمل قادر
في الواقع عىى عرقىة مغادر

على موافقة صاحب العمل الصريحة

يجوز لعامالت المنازل المهاجرات تقديم

كال

العامىة
كال

لك يتم النظر حالياً في هذه

نعم

بعد  2سنوات

كال

المسألة في المحاكم في هونغ
كونغ.

عامالت المنازل المهاجرات ملزمات

بدفع تكاليف تذكرة السفر إلى/من بلد

كال

ليس بالضرورة

كال

المنشأ
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