
உடனடி ெவளியடீ் க்காக: 

ெலபனான்: வடீ் ப்பணியாளர்கைள பா காக்கத் தவ ம் நீதித் ைற 

அலட்சியம், நீண்ட நைட ைறகள் மற் ம் கட் ப்பாட்  அ சரைன ைறைம என்பன 
நீதிையத் ேதாற்கடிக்கின்றன   
 
 

(ெபய் ட், ெசப்ெடம்பர் 16,2010) – ேவைலெகாள்ேவார்கள் லம்ெபயர் வடீ் ப் 

பணியாளர்களின் அடிப்பைட  உrைமகைள மீ ம் ெபா , அம்மீறல்க க்காக 

அவர்கைளப் ெபா ப் க் கூற ைவப்பதில் ெலபனானின் நீதித் ைற தவறிவி வதாக, 

மனித உrைமகள் கண்காணிப்பகம் இன்  ெவளியிட்ட ஒ  அறிக்ைகயில் 

ெதrவித்த . இந்தப் பணியாளர்கள் தங்கள  உrைமகைளப் பா காப்பதற்கு 

ெலபனானிய நீதிமன்றங்கைள நம்பியி க்க டி ெமன்பைத உ திப்ப த் வதற்கு 

அரசாங்கம் திட்டெமான்ைறக் கைடப்பிடித்தல் ேவண் ெமன, மனித உrைமகள் 

கண்காணிப்பகம் ெதrவித்த .  
 
“பா காப்பற்ற நிைல: லம்ெபயர் வடீ் ப்பணியாளர்க க்கு ெலபனானிய 

நீதி ைறைம எவ்விதம் தவறிைழக்கிற ”, எ ம் அதன் 54 பக்க அறிக்ைக, 

லம்ெபயர் வடீ் ப்பணியாளர்கைளப் பாதிக்கும் 114 ெலபனானிய நீதித் ைறத் 

தீர்ப் கைள விமர்சிக்கிற . ைறப்பா  ேமற்ெகாள் ம் வைகயிலான 

ெபாறி ைறகள், நீண்ட நீதியியல் நைட ைறகள் மற் ம் கட் ப்பாடான வசீா 

அ மதிக் ெகாள்ைககள் என்பன தங்கள  ேவைலெகாள்ேவார்க க்கு எதிராக 

ைறப்பா கைளப் பதி ெசய்  ெகாள் தல் அல்ல  ேமற்ெகாள் தல் 

என்பவற்றிலி ந்  பல பணியாளர்கைள மனம் மாறச் ெசய் வி கிற . 

பணியாளர்கள் ைறப்பா கைளப் பதி  ெசய்தா ம் கூட, ெபாலிஸ் மற் ம் 

நீதித் ைற அதிகாrகள் வடீ் ப்பணியாளர்க க்ெகதிரான சில ஷ்பிரேயாகங்கைள 

குற்றங்களாகக் ைகயாள்வதற்கு வழைமயாகத் தவறிேய வந் ள்ளனர். 
 

“வடீ் ப்பணியாளர்கைளப் பாதிக்கும் வன் ைறக க்கு ஒ  பாரா கமாக 

இ ப்பதன் லம், ெலபனானிய ெபாலிஸ் மற் ம் நீதித் ைற ஆகியன இந்த நலிந்த 

கு வின க்ெகதிராக ேவைலெகாள்ேவாரால் நடாத்தப்ப ம் உrைம மீறல்களில் 

தாங்க ம் பங்கு ெகாள்கின்றனர்”, என்றார் மனித உrைமகள் கண்காணிப்பகத்தின் 

ெபய் ட் பணிப்பாளர், நடிம் ெஹௗr. “பாதிக்கப்பட்டவர் எத்தைகய  

அைடயாளத்ைதக் ெகாண்டி ந்தா ம், ஒ வைர ட்டி ைவப்பேதா அல்ல  

அவர்கைள அைறவெதன்பேதா ஒ  குற்றமாகும்.” 
 

மனித உrைமகள் கண்காணிப்பகம், அ  ஆராய்ந்த 114 சம்பவங்களில், 

பணியாளர்கைள வடீ்டில் அைடத்  ைவத்தல், அவர்கள  கட ச் சீட் க்கைள 

பறித்  ைவத்தி த்தல் அல்ல  அவர்க க்கு உணைவ ம த்தல் ேபான்றைவ 

வழக்கமாகக் காணப்ப கின்ற சட்டமீறல்களாக இ ந்தேபாதி ம் ேவைல 



ெகாள்ேவாrல் ஒ வராவ  கூட,  இவற் க்கான குற்றங்க க்கு கம் 

ெகா த்ததாக எந்தெவா  உதாரணத்ைத ம் காணவில்ைல. ெலபனானியக் 

கு ம்பங்கள், பிரதானமாக இலங்ைக, எதிேயாப்பியா, பிலிப்ைபன்ஸ் மற் ம் 

ேநபாளம் ஆகிய நா களிலி ந்  சுமார் 200,000 லம்ெபயர் வடீ் ப்பணியாளர்கைள 

ேவைலக்கு அமர்த்தி ள்ளதாகக் கணிக்கப்ப கிற . 
 

இந்தப் பணியாளர்களால் ேவைலெகாள்ேவார்க க்ெகதிராக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் இந்த 

ைறப்பா கள் நீதிமன்றங்களில் அேநகமாக மாதங்கள் மற் ம் சிலேவைளகளில் 

வ டக் கணக்கில் கூட இ த்தடிக்கப்ப கின்றன. இ  பணியாளர்கள் மீ  ேமலதிக 

சுைமைய இ வதாக ள்ள , ஏெனனில் ெலபனானின் கட் ப்பாடான வசீா அ மதிக் 

ெகாள்ைககள் அவர்கள் நாட்டில் ேமற்ெகாண்  தங்கியி ந்  வழக்ைக 

நடாத் வைதக் கடினமாக்குகிற . இந்தப் பணியாளர்களால் ேவைலெகாள்ேவார்க க் 

ெகதிராக ெதாடரப்பட்ட 13 குற்றவியல் வழக்குகைள மனித உrைமகள் 

கண்காணிப்பகம் ஆராய்ந்ததில், அைவ தீர்க்கப்ப வதற்கு சராசrயாக 24 மாதங்கள் 

வைரெய த்தைத கண்காணிப்பகம் கண்டறிந்த . ஊதியம் வழங்கப்படாைமக்கான 

வழக்குகள் தீர்க்கப்ப வதற்கு 21-54 மாதங்க க்கு இைடப்பட்ட காலத்ைத எ த்தன. 

ெதாழில் நீதிமன்றங்கள் ன்ெகாண்  வரப்பட்ட சிறிய ைறப்பா கள் கூட  

தீர்க்கப்ப வதற்கு சராசrயாக 32 மாதங்கள் வைரெய த்தன. கஃபலீ் (kafeel) எனப்ப ம் 

அ சரைன ைறைமயின் கீழ் ஒ  ேவைலெகாள்ேவாைர விட்  விலகும் ஒ  

பணியாளர் ைறப்பாெடான்ைறப் பதி  ெசய்தி ந்தா ம் கூட ெலபனானில் 

உrைமைய அவர் இழப்ப டன் அேநகம் த த் ைவக்கப்படல் மற் ம் நா  

கடத்தப்ப ம் சாத்தியத்ைத எதிர்ேநாக்குகிறார். 
 

லம்ெபயர் வடீ் ப்பணியாளர்க க்ெகதிரான உடல்rதியான வன் ைறச் 

சம்பவங்கள் அேநகம் ெபாலிஸ் மற் ம் வழக்குத் ெதா க்கும் வழக்குைரஞர்களின் 

ேபா மான கவனத்ைதயரீ்க்கத் தவ கின்றன. 2005 ஆம் ஆண்டிலி ந்தான ஒ  

வழக்கில், ஒ  ேவைலெகாள்ேவாரால் வடீ் ப்பணியாளர் அடித்  ன் த்தப்பட்ட 

ைறப்பாெடான்  கிைடக்கப்ெபற்ற பின்ன ம் அ  பற்றிய லன்விசாரணைய 

ஆரம்பிப்பதற்கு ெபாலிசார் 21 நாட்கள் காத்தி ந்தனர். இந்த வழக்குகளின் லன் 

விசாரைணகளில், ெபாலிஸ் ேவைலெகாள்ேவாrடம் வழைமயில் ெபா வான சில 

ேகள்விகைளக் ேகட்ப ம் மற் ம் அவர்கள  வாக்கு லங்கைள  ஏைனய 

சாத்தியமான சாட்சிக டன் மீள்பrசீலித்  பார்க்காமல் உண்ைமயான வாக்கு 

லங்களாக ஏற் க்ெகாள் ம் ஒ  நிைலப்பாட்ைட ேம இந்தப் பணியாளர் 

க க்ெகதிரான  பல்ேவ  வன் ைறச் சம்பவங்களில் ெபாலிஸ் அறிக்ைககளின் 

மீதானெதா  கண்ேணாட்டம் காண்பிக்கிற . 
 

லம்ெபயர் வடீ் ப்பணியாளர்கள் க ைமயாக அடித் த் ன் த்தப்பட்டைமக்கு 

எதிராக அதிகாrகள் சில வழக்குகைளத் ெதாடர்ந்தி ந்தா ம், அத்தைகய வழக்குகள் 

அrதாகேவ காணப்பட்ட டன் அைவ சிறிய தண்டைனகைள விதிப்பதற்கு மட் ேம 



இட் ச் ெசன்றன. ெபா வாக பாராட்டிப் ேபசப்பட்டெவா  வழக்கில், பிலிப்ைபன்ஸ் 

நாட்ைடச் ேசர்ந்த வடீ் ப்பணியாளெரா வைர ெதாடர்ந்  அடித் த் 

ன் த்தியைமக்காக ேவைலெகாள்ேவாெரா வrற்கு டிசம்பர் 9, 2009 அன்  

ெலபனானிய குற்றவியல் நீதிமன்றெமான்  சிைறத் தண்டைன விதித்  

தீர்ப்பளித்த .  எவ்வாறாயி ம், அத்தண்டைன ெவ மேன 15 நாட்க க்கு மட் ேம 

விதிக்கப்பட்ட . மனித உrைமகள் கண்காணிப்பகம் அறிந்தவைரயில் வழங்கப்பட்ட 

மிகக் க ைமயான தண்டைனயாக, வடீ் ப் பணியாளெரா வைர மிக ேமாசமாக 

அடித் த் ன் த்தியைமக்காக ஒ மாத சிைறத்தண்டைன வழங்கப்பட்ட . இ , 

ஜூன் 26, 2010 இல் குற்றவியல் நீதிமன்றெமான்றினால், இலங்ைக வடீ் ப் 

பணியாளர் ஒ வைர வடீ்டிற்குள் பலவந்தமாக அைடத்  ைவத்  அவைரத் 

ெதாடர்ந்  அடித் த் ன் த்திய ஒ  ேவைலெகாள்ேவா க்ெகதிராக 

விதிக்கப்பட்ட .  
 

தங்கள  பணியாட்கைளக் ெகாைல ெசய் ம் ேவைலெகாள்ேவார்கள் கூட 

எளிைமயான தண்டைனகேளா  அேநகம் தப்பித் க் ெகாள்கின்றனர். 1999 ஆம் 

ஆண்டின் ேபாதான ஒ  வழக்கில், குற்றவியல் நீதிமன்றெமான்  இலங்ைகப் 

பணியாளெரா வைர சாகும்வைர அடித் த் ன் த்திய ஒ  ேவைல 

ெகாள்ேவா க்குத் தனிேய ஒன்றைர வ டங்கள் சிைறத்தண்டைனைய மட் ம் 

விதித்த . 
 

“இந்தத் தீர்ப் கள் சrயான திைச ேநாக்கி எ த்  ைவக்கும் சிறிய காலடிகளாக 

உள்ளன, ஆனா ம் அைவ ெவ மேன ைக மீதானெதா  சிறிய அடியாக 

மட் ேம ள்ளன “ என்றார்  ெஹளr. “வடீ் ப் பணியாளர்கைள ஷ்பிரேயாகிக்கும் 

ேவைலெகாள்ேவார்கள் குற்றத்திற்குப் ெபா த்தமான ம் அேதேவைள 

மற்றவர்க க்கு எச்சrக்ைககளாக ம் விளங்கும் தண்டைனகைள ெபற் க் 

ெகாள்வைத அதிகாrகள் உ தி ெசய்யேவண் ம்.”  
 

லம்ெபயர் வடீ் ப் பணியாளர்கள் குற்றெமான் க்காக, வழைமயில் தி ட் க்காக 

குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட சம்பவங்களின் உrய ெசய் ைறகள் மற் ம் வழக்குகளில் 

நியாயமான விசாரைணக்கானெதா  உrைம என்பவற்றில் பல மீறல்கைள மனித 

உrைமகள் கண்காணிப்பகம் ஆவணப்ப த்தி ள்ள . மனித உrைமகள் 

கண்காணிப்பகம் ஆராய்ந்த, வடீ் ப் பணியாளர்க க்ெகதிரான 84 குற்றவியல் 

வழக்குகளில், 37 பணியாளர்கள் அதாவ  44 சதவதீமானவர்கள் தமக்கான எதிராளி 

தரப்  சட்டத்தரணிெயா வைரக் ெகாண்டி க்கவில்ைல. ஆராயப்பட்ட 84 

வழக்குகளில் அேநகமானைவ, குைறந்த  57 பணியாளர்களில், பலர் சரளமாக 

அேரபிய ெமாழியில் ேபசுவதற்குத் ெதrயாமலி ந் ம் கூட, அங்கீகrக்கப்பட்ட  

ெமாழிெபயர்ப்பாளர்களின் உதவியின்றிேய ெபாலிஸ் மற் ம் நீதிமன்ற நடவடிக்ைக 

க க்கு கங்ெகா த்தனர். பணியாளர் மீ  க ைமயான குற்றெமான்  சாட்டப்பட்ட 

வழக்குகளில் கூட உைரெபயர்ப்பாளர்களின் ேசைவ அrதாகேவ காணப்பட்ட .  
 



அத் டன், குற்றங்கள் சாட்டப்பட்  நீதிமன்ற விசாரைணக க்கு ன்னராகேவ 

லம்ெபயர் வடீ் ப் பணியாளர்கள் பரவலாகத் த த்  ைவக்கப்பட்டி ந்தைத ம் 

இவ்வறிக்ைக கண் ள்ள . ஆராயப்பட்ட 84 வழக்குகளில் 64 இல், அதாவ  குைறந்த 

பட்சம் 76 சதவதீமான பணியாளர்கள் விசாரைணக்கு  ன்னராகேவ சிைறகளில் 

த த்  ைவக்கப்பட்டனர். நீதிமன்ற விசாரைணகளில் குற்றமற்றவர்களாகக் காணப் 

பட்டவர்க ள் அேநகமானவர்கள்  வி விக்கப்ப வதற்கு ன்னராக சராசrயாக 

ன்  மாதங்கள் வைர த த்  ைவக்கப்பட்டி ந்தனர், இ ந்தேபாதி ம் அதில் 

நான்கு ேபர்கள் நீதிமன்றெமான்றினால் குற்றமற்றவர்களாகக்  காணப்ப வதற்கு 

ன்னர் எட்  மாதங்க க்கு ேமலாக சிைறகளில் கழித்தி ந்தனர்.  
 

“ஒ  சட்டத்தரணி அல்ல  ெமாழிெபயர்ப்பாளrன் உதவி லமான நன்ைமகளின்றி, 

வடீ் ப் பணியாளர்கள், அவர்கள  ேவைலெகாள்ேவார்களின் குற்றச்சாட் களின் 

அடிப்பைடயில் சிைறயிலிடப்ப ம் நிகழ்  மிக அதிகளவில் உள்ளதாக” ெஹௗr 

குறிப்பிட்டார். “குற்றம் நி பிக்கப்ப ம் வைர ேவெறவைர ம் ேபாலேவ  

குற்றமற்றவராக க தப்ப வைத உத்தரவாதமளிக்கும் ைறயான நைட 

ைறக க்கு அவர்க ம் உrத்தானவர்களாவர்”.  
 

லம்ெபயர் வடீ் ப் பணியாளர்கைள நடாத் ம் ைறகைள தாங்கள் ேமம்ப த்த 

ேவண் ெமன, உள் ைற மற் ம் ெதாழில் என்பவற் க்கான அைமச்சர்கள் உட்பட 

ெலபனானிய அதிகாrகளினால்  அண்ைமக் காலங்களில் அறிவிப் கள் வி க்கப்பட்ட 

ேபாதி ம், ஜனவr 2009 இல் அறி கப்ப த்தப்பட்டெவா  கட்டாய ெதாழில் நியம 

ஒப்பந்தம் ேபான்ற கு கிய சீர்தி த்த ன்ென ப் களால் அரசாங்கத்தின் 

நடவடிக்ைககள் மட் ப்ப த்தப்பட் ள்ளன. லம்ெபயர் வடீ் ப் பணியாளர்களின் 

ேவைலத்தலங்கைள பrேசாதித்  அறிவதற்குப் பய தியான  ெபாறி ைறகைள 

உ வாக்குவதற்கும் அரசாங்கம் தவறி ள்ள . 
 

மனித உrைமகள் கண்காணிப்பகம், ெலபனானிய அதிகாrகள் பின்வ ம் விடயங்கள் 

மீ  கவனம் ெச த் வற்கு அைழப்  வி க்கிற : 
 

 லம்ெபயர் வடீ் ப் பணியாளர்க க்ெகதிராக rயப்பட்ட குற்றங்க க்காக 

ேவைல ெகாள்ேவார்க க்ெகதிரான ைறப்பா கள் ஒ  வழக்குத் 

ெதாடர க்கு இட் ச் ெசல்வதற்கான சாத்தியத்ைத அதிகrப்பதற்கு ஒ  

ேதசிய திட்டத்ைத உ வாக்குதல்; 
 

 ேவைலெகாள்ேவார்கள் மற் ம் லம்ெபயர் பணியாளர்க க்கிைடயிலான 

சம்பளப் பிரச்சிைனகைள காலதாமதமின்றியெதா  ைறயில் தீர்ப்பதற்காக 

ரண்பா கைளத் தீர்க்கும் எளிைமயான  ெபாறி ைறெயான்ைற உ வாக்கு 

வதற்காக சட்டம் இயற்றல்; 
 



 ஷ்பிரேயாகம் அல்ல  குற்றெமான் க்கு குற்றஞ்சாட்டப்பட்  பாதிக்கப்பட்ட 

லம் ெபயர் வடீ் ப் பணியாளர்க க்காக சட்ட உதவி மற் ம் 

அங்கீகrக்கப்பட்ட உைரெபயர்ப்பாளர்களின் ேசைவக க்கான வழிவைககைள 

வழங்குதல்; 
 

 லம்ெபயர் வடீ் ப் பணியாளர்களின் ஷ்பிரேயாக ைறப்பா கைள 

இனங்கண்  பதில் நடவடிக்ைககைள எ ப்பதற்கு  ெபாலிஸ் 

உத்திேயாகத்தர்கள், குடிவர  அதிகாrகள் மற் ம் நீதிபதிக க்காக பயிற்சித் 

திட்டங்கைள அ ல்ப த்தல்; மற் ம்  
 

 த த் ைவக்கப்ப ேவாம் மற் ம் நா  கடத்தப்ப ேவாம் என்ற அச்சமின்றி 

ைறப்பா கைளப் பதி  ெசய் ம் வைகயில், பணியாளர்களின் வசீா 

அ மதி ைறகள் ேவைலெகாள்ேவார  தனிப்பட்ட அ சரைணக டன் 

பிணிக்கப்பட்டதாக இல்லாமல் வசீா அ சrத்தல் ைறைமைய சீர்தி த்தம் 

ெசய்தல்.  

 

“பா காப்பற்ற நிைல: லம்ெபயர் வடீ் ப் பணியாளர்க க்கு ெலபனானிய நீதி 

ைறைமகள் எவ்விதம் தவறிைழக்கிற ”, எ ம் மனித உrைமகள் கண்காணிப் 

பகத்தின் அறிக்ைகைய http://www.hrw.org/node/93006 எ ம்  இைணயதளத்தில் 

காணலாம்.  
 

ெலபனான் மீதான மனித உrைமகள் கண்காணிப்பகத்தின் ேமலதிக அறிக்ைகக க்கு 

தய ெசய்  http://www.hrw.org/en/middle‐eastn‐africa/lebanon   எ ம் இைணயதளத்திற்கு 

விஜயம் ெசய்ய ம்.  
 

ேமலதிக தகவல்க க்கு தய ெசய்   ெதாடர்  ெகாள்ள ம்: 
 

ெபய் ட்டில், நதீம் ெஹௗr (அரபி, ஆங்கிலம், பிெரஞ்சு): +961-3-639244 (ைகயடக்கத் 

ெதாைலேபசி) 
 

 
 
 


