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 الملخص
 

 .كانوا يعاملونني كما لو كنت عبدة

 .2000آذار /مارس 7لشرطة اللبنانية، ازل كينية أمام اعاملة من إفادة -

  
لكن ھنا، ھم جزء من . تذھب إليھم عندما يكون لديك مشكلة. أعتقدت أن الشرطة ھنا مثل مدغشقر

  .المشكلة
 .2010شباط /فبراير 9دغشقر، عاملة من م -

  
ً  15بالسجن ة لبنانية سيدة لبنانية على جزائيمحكمة حكمت ، 2009 كانون األول/ديسمبر 9 في تكرر مال اضربھل يوما

 تمالاانتصار تاريخي لعبالقضية كالصحف اللبنانية  تشادوأ .قبل ثالث سنواتلخادمتھا الفلبينية، جونالين ماليباجو، 
سوء تعرضھن لعن  ھنكثير منأبلغ ال، ألف عاملة 200 لبنان والالتي يقدرن بـفي  )العامالت(ت االمھاجرالمنازل 
به السلطة  ضطلعالدور اإليجابي الذي يمكن أن تالضوء على قضية ألقت ال .نب عملھرباعلى أيدي أالمعاملة 

ً  قل سؤاالً على األأثار أيضاً كنه ل. مقارنة باالنتھاك كان متساھالً أن الحكم ، ولو العامالت القضائية في حماية ھل : ھاما
 كانتأم العامالت  عن انتھاكات ضد ليحاسبالعمل  الحاالت التي يُسجن فيھا ربنادرة من حالة  كانت قضية ماليباجو

  ؟أوسع من المالحقات القضائية الناجحة حملةمن  اً جزء
  

ً حكم 114ھيومن رايتس ووتش  عت، راجللقيام بذلكو. إلجابة على ھذا السؤالليسعى ھذا التقرير  ً قضائي ا ً لبناني ا  ا
إلساءة المعاملة،  رضھنعن تع نأبلغعامالت  ، وأجرت مقابالت معمدعيات أو مدعًى عليھن إمافيه العامالت  كانت
عامالت  حماية حقوق يف فشلالنظام القضائي اللبناني ووجدت أن  .بانتظامفي قضاياھن  الوكتو محامينومع 

عن سوء  يتهمسؤوللصاحب العمل  سجنفريدة من نوعھا في  ليست ماليباجو حالةأن نه على الرغم من ، وأالمنازل
  .العدالة ننلال ي تمالامن العات غيرھا الكثير ، إال أنالمعاملة

  
، ثيوبياوأمن سريالنكا، يأتين في الدرجة األولى ، ألف عاملة منزل مھاجرة 200ما يقدر بـ العائالت اللبنانية توظف 

على العيش في منزل  نقصيرة األجل ويتم إجبارھعمل عقود  بموجبالنساء عادة  ؤالءھھاجر ت .الفلبين، ونيبالو
على سبيل المثال، : بالدھنفي  نو أحبائھأ ھنأسر إلىمعظم ما يكسبنه  نرسلي، ونب العمل كشرط لتأشيرة عملھر

يعج  .2009الخارج خالل النصف األول من عام  إلى أميركي مليون دوالر 90من  كثرأفي لبنان  أرسلت العامالت
حتى و، ساعات العمل، وتحديد اإلقامة قسراً عدد شكاوى من عدم دفع األجور، واإلفراط في بمنازل اللة اقطاع عم

من الحماية الممنوحة ثني عامالت المنازل المھاجرات يستالذي ، يغذيھا قانون العمل اللبناني ةجنسيجسدية و تعتداءا
ً خرى العمالة األجميع فئات  فيل امللع وإجازة مدفوعة األجر،  ،الحق في الحصول على يوم راحة أسبوعيك، تقريبا
عواقب  الحاالت إلى من عديد العامالت الھرب، ما أدى فيبعض  حاولتس، أيب .، وتعويض العمالامتيازاتو

ً  اً وثقت ھيومن رايتس ووتش عدد: وخيمة من  بالدرجة األولىمالت المنازل، من الوفيات في صفوف عا مروعا
  .ة عاليةمن مبان سكنيالمحفوفة بالمخاطر محاوالت الھرب من االنتحار أو 
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ومع . عامالتالقيام بدور ھام في حماية الحقوق األساسية لل -ويقع عليه واجب -ي بالقدرة على بنانللا لقضاءيتمتع ا
يتعذر ستثناءات، اال بعضلنظام القضائي، وإن كان مع وال يزال ا فإنه حتى اليوم لم يتم الوفاء بھذه الواجبات،ذلك، 

إذ يعاني : على عامالت المنازل المھاجراتال تقتصر مثل ھذه المشاكل  .باوإلى حد كبير وغير متجالوصول إليه 
ً ال كتظاظ ، واةمطوللة، والمحاكمات اليطولفترة للمحاكمة  االحتياطي السابقمن االعتقال  كثير من اللبنانيين أيضا
  .عقبات معينة في الوصول إلى نظام العدالة عامالت المنازل المھاجرات تواجه ومع ذلك، .لمحاكما

  
أو متابعة شكاوى ضد إلى عدم التقدم  من األحيان كثيرتدفع عامالت المنازل المھاجرات في ھناك عدد من العوامل 

الخوف من والدعم القضائي،  العوامل االفتقار إلىذه وتشمل ھ .ةناسبتسوية بشروط غير م أو قبولب العمل، رباأ
عامالت المنازل المھاجرات  التأشيرات التقييدية التي تجعل من الصعب على ة، وسياساالعتقالمضادة والتھامات اال

، اتروبالنسبة للكثي. وسنوات في كثير من األحيان -ستغرق شھوراً تيمكن أن فترة الدعاوى التي الل خ لبنان البقاء في
بسرعة، قد  نالعودة إلى ديارھب رغبة العامالت اللواتي تعرضن لإلساءة، ونفإن الحاجة إلى كسب المال إلعالة أسرھ

ً  ھنيدفع قضية  13لـ وتبين من استعراض ھيومن رايتس ووتش  .من التماس اإلنصاف بدالً  نواھالى سحب شكإ أيضا
تطلبت شكاوى عامالت ، في حين ھاحلل شھراً  24ي المتوسط ف تأخذعملھن أنھا ب رباضد أ ھا عامالتية رفعتزائج

التي قدمت أمام شكاوى أما ال .شھراً  54و  21عدم دفع الرواتب التي رفعت في المحاكم المدنية ما بين المنازل من 
إجراءاته،  بساطة أسرع من المحاكم المدنية العادية بسببمن المفترض أن يكون ي ذ، والمجلس العمل التحكيمي

  .في المتوسط شھراً  32 تطلبت

 
برب  ةمھاجرال ةعاملال، الذي يربط عامالت المنازل المھاجرات نظام الكفيل حمايةفي في قلب الفشل القضائي يأتي 
 ھنعمل اببأرترك  نالعقد المبرم بينھما، أو في حال قرر فسخ كفيلھنالقانوني إذا  نوضعھ العامالت تفقد. عملھا

ترك عاملة ت ةوبالتالي فإن أي ).المعاملة األجور أو إساءة تلقي، مثل عدم الستقالةباب مشروعة لأس نحتى لو كان لديھ(
العامالت  ويمكن لبعض .واجه احتمال االعتقال والترحيلتفقد الحق في العمل، وتشكوى ضده تقدم و ھاب عملر

لكن  ن،ھاياانتظار البت في قضفي ت في المالجئ التي تديرھا المنظمات غير الحكومية أو السفارا وىالبحث عن مأ
 المحاكم اللبنانية في بعض األحيانوقد سمحت . في التنقل نوقوانين الھجرة تقيد حريتھ ،محدودة في المالجئاألماكن 

مثل تبقى ومع ذلك، . لمعتديناب العمل اربئية ضد أزاالقضية الجيتابع محاميھن أن و نالعودة إلى ديارھللعامالت ب
  .محام ھنلدي يسل اً من العامالتكثيرال سيما أن محدودة،  ھذه الحاالت

 
الخطوط الھاتفية الساخنة التي ك آليات الوصول إليه، االفتقار إلىاإلنصاف ھو العامالت التماس  عقبة أخرى أمام

والمسؤولة عن  ةتخصصالماألمن  ىإساءة، والوحدات داخل وزارة العمل أو قوالعامالت من اإلبالغ عن مكن ت
خط إنشاء ، 2010 حزيران/يونيو 1ترحيب، أعلن وزير العمل في  تستحقفي خطوة  .مثل ھذه الحاالتمباشرة 

 7 فإنه حتىومع ذلك،  .لمامن الع نوغيرھعامالت المنازل المھاجرات  ساخن جديد في الوزارة لتلقي الشكاوى من
وزارة لم تنشر معلومات عن ال، ربما ألن املةأي عمكالمة واحدة من  ىتلق لم يكن ذلك الخط قد، 2010 تموز/يوليو

  .في أوساط العامالتالخط الساخن 
  

ً تقاعسواجه العامالت تحتى في حال تقديمھن الشكاوى، كثيراً ما  من جانب الشرطة والسلطات القضائية، التي فشلت  ا
ً  وأ، الةال مباتناولت بعض الشكاوى بأو ا جرائم محتملة، باعتبارھفي معالجة بعض االدعاءات   لم .حتى تجاھلتھا كليا

السلطات أصحاب العمل  ھا على أي مثال الحقت فيهاستعرضتالتي  114 الحاالت الـ ھيومن رايتس ووتش بينتعثر 
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حرمانھن ، أو ھنجوازات سفر حجز وأداخل المنازل،  ناحتجازھ وأ، ت على العمل بشكل مفرطمالاالع جبارإبتھم 
 ت، واعترفتغادرحبسھا في المنزل عندما أن ربة عملھا كانت تلشرطة لكينية  ةعامل تلفي مثال واحد، قا. الطعاممن 

 569المادة " (الحرية حجز"جريمة بمن توجيه االتھام  ومع ذلك، بدالً  .ربة العمل بالقيام بذلك في إفادتھا أمام الشرطة
بإنجاز جميع العمل  ربةتعھد من الحصول على " إلى الشرطة ببساطةمدعي العام طلب ال، )من قانون العقوبات

  1".ةملاضد الع يانتقام عدم القيام بعمل، وھا لھاراتب لخادمة، ودفعالمعامالت الرسمية الخاصة با
  

 أو أوراق ھوية أخرىلھن سفر الأصحاب العمل جوازات  اشتكت فيھا العامالت من عدم تسليمفي الحاالت التي 
ذلك، بعد حتى و .إلى رب العمل بإعادة الوثائقطلب أو اكتفت بالى، الشكو النظر عنت المحاكم صرف ،خاصة بھن

ت التي حاالمن ال لسلوكه في أي م تتم مالحقة أي رب عمل، ولرب العمل لمتابعة لضمان امتثالمن اكان ھناك القليل 
لمنعھا من ة عاملجواز سفر ال احتجازاب العمل أنه من المشروع ربحجة أب قبوالً  .ھيومن رايتس ووتش استعرضتھا

نه يرقى أساس أسفر على الاحتجاز جواز  االعتراض علىمحامين نشطاء ومحاوالت من جانب قضاة الھرب، رفض 
ان من مدغشقر ضد عاملت، رفض قاضي التحقيق في بيروت شكوى رفعتھا 2001في عام  ".حجز الحريات"لى إ

صادر جواز سفر أن يب العمل رمر طبيعي لألنه إ"قائالً " ھنسفرات مصادرة جواز"بـ  لقيامھا ستقداموكالة اال
  2".آخر دون التعويض عليه منزلحاولت الھرب من منزله للعمل في  الخادمة ويبقيه معه، في حال

  
الشرطة والمدعين ھتمام ما يفشل في كسب ا كثيراً  -بما في ذلك الضرب والصفع واللكم - بحق العامالتالعنف حتى 

في  .شاملةتقارير طبية المدعوم ب جسيمالعنف الجسدي ال الحقة قضائية إال في حاالتمال يشرعون بالعامين، الذين 
 وآسيوية أفريقية أصول من للعمال األبرشية الرعاية لجنة، على سبيل المثال، تلقت 2005 كانون األول/ديسمبر

)PCAAM(تتعرض يالنكية سر بأن عاملة، معلومات ت المنازلماالامحلية مدافعة عن حقوق ع ، وھي مجموعة
 حالمكتب المدعي العام، الذي أوأبلغت اللجنة . في المنزل سجن، وتُ وال تتلقى راتبھا، ھارب عملللضرب على يد 

ً  21 استغرقتي تالشكوى للشرطة، ال في إفادتھا أن رب عملھا مدين  يةسريالنكال ت العاملةوقال. بھا تبدأ التحقيقل يوما
جور دفع األعلى العمل رب وافق وبمواجھة الشرطة، . ضربھا بانتظاميقوم ب، و)اً دوالر 670(سبعة أشھر  براتبلھا 

  .لضرببخصوص اواجه أية اتھامات لم يالمتأخرة، لكنه 
 

ً وما يثني العامالت  في نھاية األمر  نقد تواجھ نسوء المعاملة ھو حقيقة أنھلن تقديم شكاوى ضد أرباب العمل ع أيضا
ً محاكمات و اإلحتياطي، عتقالاال قيد اً ھرالسرقة، وأشب اتھامات مضادة المعايير الدولية ال تحترم فيھا دائما

اتُِھمت فيھا العامالت  قضية 84ھيومن رايتس ووتش راجعت  .اإلنصافمبادئ إلجراءات القانونية الواجبة ووا
خرى تھامات األت االوشمل .السرقةالعاملة ب العمل رب، اتھم )84من أصل  61( الحاالت في معظم :بجرائم جزائية

العامالت  منعلى األقل  %76 .وثائق ھوية مزورة حيازةطرف ثالث، أو ضد العمل أو  رب، والعنف ضد الدعارة
ً  ناعتقل) حالة 84من أصل  64( المتھمات ً  مبالغبسرقة  نقبل المحاكمة، حتى عندما اتھماحتياطيا ال  صغيرة، غالبا
ً ومعظم العامالت ا. دوالر 1500 تتجاوز محاكمة لمدة ثالثة الخالل لالتي تمت تبرئتھن في النھاية اعتقلن احتياطيا

                                                           
  ).توجد نسخة لدى ھيومن رايتس ووتش(، 2000آذار /مارس 7، )فصيلة طريق الشام(، 302/198محضر شرطة بيروت رقم   1
  .)توجد نسخة لدٮھيومن رايتس ووتش( 2001أيلول /سبتمبر 2، 11/1167قرار قاضي التحقيق في بيروت، رقم   2



 

 بال حماية                           4 

قبل أن كثر من ثمانية أشھر أل الت على األقلمذلك، اعتقلت أربع عارغم و، نقبل أن يطلق سراحھ في المتوسط أشھر
   3.تبرأھن المحاكم

 
 من .ترجمة ةأيدون ن تمثيل قانوني مناسب ومواجھة النظام القانوني دوفعلى العامالت ، سواد األعظمبالنسبة للو

  .)%44(قضية  37لم يكن للعاملة محام دفاع في استعراضھا، العامالت التي تم ة ضد زائيج ةقضي 84أصل الـ 
أمر محام دفاع  الحصول على، حيث )اتمحكمة الجناي أمام( قضايا الجنايات استثنيناإذا  %50 ھذا العدد إلىيرتفع و

  .المحكمة هعينت ماوعادة  إلزامي
  

الشرطة والمحاكم دون مساعدة مترجمين  مررن بإجراءات) 84 أصل منحالة  57على األقل (العامالت  معظم
ت المصطلحا نفھمين أال يتحدثن اللغة العربية بطالقة ومن غير المحتمل  نمنھ على الرغم من أن كثيراً معتمدين، 

 ر الشرطة حيثمحاضمن  ھيومن رايتس ووتش عدداً راجعت  4.ةمحاكمفي الالمستخدمة في استجواب الشرطة أو 

حتى في الحاالت  .الشرطة التحقيق دون وجود مترجمتابعت  ومع ذلك، "قليالً العربية تتكلم " ھاإلى أن ت العاملةأشار
وثائق فيھا  التي أشارت 11الـ الحاالت من أصل  : دون ترتيب مسبق كونتغالبا ما ف، التي تتوافر فيھا الترجمة

في حالة أخرى ، ومحلفين رسميينثالثة مترجمين كان ھناك لى وجود مترجم، إالشرطة بوضوح  رمحاضالمحكمة و
 سفارةفي ثالثة حاالت أخرى قدمت ، واً آخراً مھاجر في حالة أخرى كان المترجم، وعابري السبيلأحد المترجم  كان

ً من قبل رب العمل،  من قبلوفي حالتين اعتمد المترجم ، العامالت المترجمين وفي حالة أخرى كان المترجم معينا
ت حتى في الحاالت التي اتھم وجود المترجمين كان نادراً . لمھاجرين، وھي منظمة غير حكوميةلكاريتاس مؤسسة 

 تفيھا العامال تقضية اتھم 13من أصل  قضايا سبعحصلت العامالت على مترجم فقط في : بجناية فيھا العاملة
  .جنايةب
  

ا وكتشا ن، الذيراتعن مسؤولين في السفا ، فضالً العديد من عامالت المنازل المھاجرات قابلت ھيومن رايتس ووتش
وتشير أبحاث . ال أكثر ب العملبناء على أقوال ر وتدين العاملةب العمل ر تحابيمن أن المحاكم في كثير من األحيان 

قضية تمت مراجعتھا، برأت  61من أصل . في ھذا المجال ختلطملمحاكم اللبنانية سجل لن رايتس ووتش إلى أن ھيوم
، وجدت 2002وفي تطور إيجابي عام  .ب العمل لعدم كفاية األدلةعاملة من تھم بالسرقة وجھھا لھن أربا 18المحاكم 

 ناحية نم" ألنه ةالسرقة، غير مذنباتھمھا رب عملھا بالتي  جنيت تكلو ثيوبيةاأل ةملأن العا محكمة استئناف المتن
ً  يبني أن الدعوى في للخصم يجوز فال المبدأ،  بأدلة اإلدعاء ھذا تأييد يقتضي وإنما كالمه، لمجرد الدعائه إثباتا
 إطار في يتوفر لم الذي األمر تعّززه، بقرائن األقل على أو المسروق ضبط أو الشھود وبينة البصمات مثل خارجية
  5". الراھنة القضية

  

                                                           
 15، تم اعتقال 18ومن بين الـ . تم اتھامھن بالسرقة 61عاملة من أصل  18في العينة التي راجعتھا ھيومن رايتس ووتش، برأت المحاكم   3

  .احتياطياً على ذمة المحاكمة لفترة ثالثة أشھر بالمتوسط قبل أن يطلق سراحھن
الباقية، فال يتضح من وثائق  16أما في الحاالت الـ . وح إلى وجود مترجمحالة فقط أشارت وثائق المحكمة وتقارير الشرطة بوض 11في   4

  .المحكمة إن كان ھناك مترجم أم ال
توجد نسخة لدى ھيومن رايتس ( 2002حزيران /يونيو 12، 857/2002، القضية رقم )قضاء الجديدة(قرار محكمة إستئناف الجنح   5

  ).ووتش
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استعراضھا، أدانت  تمفي عدد من الحاالت التي  .معايير التي اعتمدت في قضية تكلو باستمرار تتبع الومع ذلك، ال
على سبيل المثال، حكم  .ضعيفة أو غامضةاتھامات ب العمل، حتى لو كانت رتھام افقط إلى  ت استناداً عامالالالمحاكم 

لمدة ستة  ية بالسجنسريالنك ةعامللى ع، 2006 كانون األول/ديسمبر 29بيروت في في  ي المنفرد الجزائيقاضال
ولم يقدم رب  .وھي تھمة نفتھا العاملة، ھاب عملردوالر من  آالف 5 بقيمةأموال ومجوھرات أشھر بتھمة سرقة 
لم حضور أي من جلسات المحاكمة، ويكلف نفسه عناء لم وعن المسروقات في شكواه األولية، العمل أية تفاصيل 

كم االمح اتخذتفي كثير من الحاالت، و 6.تم العثور على أي من المسروقات المزعومةولم ي. تعويض مدنيبلب اطي
مشروعة أخرى قدمت أسباب لسرقة، حتى عندما باتھام تعزيز االلأدلة ظرفية كب العمل رمن  العاملة "ھرب"
  .عدم دفع األجور أو سوء المعاملةك، ھربلل
  

، وغيرھا غكون غھونوسنغافورة كما فعلت ، سھلة المنالقانونية وسائل انصاف بعامالت المنازل  إمدادمن الممكن 
إجراءات على سبيل المثال، اتخذت سنغافورة  .عامالت المنازل المھاجرات كبيرة من التي تستضيف أعداداً  الدولمن 

ً ئقضا تھا، ومالحقات على العامالتتداءاالع لرصدفعالة  األردن ل في الشرق األوسط، عدّ . ، ونشر نتائجھا كرادعيا
ً شمل عامالت المنازل، يللديه قانون العمل  حساب مصرفي، ويوم  إلىمثل الدفع الشھري لألجور  اتحماي ضامنا

البحرين وأمرت . اليومي بعشر ساعاتساعات العمل تحديد مدفوعة األجر، وسنوية راحة أسبوعية، وإجازة مرضية 
كن يفي نحو ثالثة أشھر، إذا لم  قضايامعظم ال فصلم لذا يتين، كثر من أسبوعأل المحكمةجلسات بأال تمتد الفترة بين 

  .ھناك طعون
  

تحسين بأنھم يرغبون بفيھم وزراء الداخلية والعمل،  نوعلى الرغم من التصريحات األخيرة لمسؤولين لبنانيين، بم
عمل الثل عقد ، مھزيلةمبادرات إصالح بن حتى اآلنفسھا الحكومة عامالت المنازل المھاجرات، حدت  أوضاع

 صياغةمتابعة من خالل الوفشلت في ، 2009كانون الثاني /لعامالت الذي بدأ العمل به في ينايرلزامي لاإلموحد ال
عامالت المنازل  محددة لضمان حقوقالعدد من اإلصالحات على السلطات اللبنانية القيام ب .فعالةرقابة آليات 

عل القوانين اللبنانية أكثر استجابة على العامالت؛ وج حاالت االعتداءآليات رصد للكشف عن  عداد، مثل إالمھاجرات
سريعة ومبسطة إعداد آليات تسوية منازعات و بطبيعته؛ التعسفيكفالة وإصالح نظام ال ؛ةفيالضع العامالت لحالة

  .اتالمھاجر التمابين أرباب العمل والع حول الرواتب لتسوية النزاعات

                                                           
إفادة رب العمل أمام األمن العام اللبناني، . كانون األول/ديسمبر 29، 2831/2006عبدا، القضية رقم قرار القاضي المنفرد الجزائي في ب  6

  .لم تحصل العاملة على محام دفاع). توجد نسخة لدى ھيومن رايتس ووتش( 2006حزيران /يونيو 10، 1749رقم 
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  توصياتال
 

  لعدل اللبنانية والسلطة القضائيةإلى وزارة ا
عامالت  رتكب جرائم ضدعندما تُ  قضايا التي تنتھي بإداناتوضع خطة وطنية لزيادة النسبة المئوية لل •

 تجارالعمل القسري، واإلو، يةقسرال، بما في ذلك االعتداء الجسدي والجنسي، اإلقامة المنازل المھاجرات
 .بالعامالت

 .لقضاة والمدعين العامينل العامالت وقتنظيم دورات تدريبية عن حق •
 .ضحايا لسوء المعاملة للعامالت الالتي يقعنتوفير فرص الحصول على المساعدة القانونية والمترجمين  •
الفترة الزمنية ، متوسط العامالت شر إحصاءات ومعلومات عن عدد الشكاوى التي وردت من وضدن •

 .لحلھا، ونتائجھا الالزمة

 
  اللبنانيةإلى وزارة العمل 

 كتيبات توزيع طريق عن المحلية العامالت أوساطشكاوى في للرفع مستوى الوعي حول وجود خط ساخن  •
 الدولي، بيروت مطار في القادمات للعامالت المھاجرات، بلغات استخداماته وتشرح الساخن الخط تصف
 .عادة العامالت ترتادھا التي األماكن في الساخن الخط عن منشورات وضع عن فضالً 

 .ةموحدالعقود التطبيق وعامالت مراقبة ظروف العمل للبإنشاء وحدة تفتيش العمل المكلفة  •
عتراف اال) i(ال سيما الحالي، و لعقدعالجة بعض أوجه القصور في العامالت لمموحد لالعمل الل عقد يعدت •

ب رم المساواة القائم بين معالجة عد) ii(أوقاتھن الخاصة، وفي  أرباب عملھنمنزل  العامالت بمغادرة بحق
 .العقد فيه فسخاألساس الذي يمكن لكل طرف بعندما يتعلق األمر العاملة العمل و

اإلذون بمزاولة  تقوم بمنح( إنشاء ھيئة اعتماد .لحزمبمزيد من ا مكاتب االستقدامتعزيز األنظمة ومراقبة  •
عامالت، المدافعة عن حقوق الوالمنظمات  ،مكاتب االستقدامن عجديدة تضم ممثلين ) مھنة استقدام العامالت

 .ووزارة العمل
 تمالاومنعھم من توظيف عالعامالت  ب العمل الذين ينتھكون حقوقبأسماء أرباإعداد قائمة سوداء  •

 .أخريات اتمھاجر

 
  إلى وزارة الداخلية اللبنانية

العامالت االستجابة لشكاوى و لتعرف علىل العام واألمن الداخلي األمن قوى لعناصرتنفيذ برامج تدريبية  •
، بما في ذلك الجسديبروتوكول لمعالجة حاالت االعتداء  اعتماد يتعين على الشرطة .عتداءتعرض لالالب

 .الخدمات االجتماعيةإلى  تالرعاية الصحية العاجلة واإلحاال
عتداء االو ،يعتداء الجسدبما في ذلك اال ،العامالت بحقي لجرمالعنف ابإليعاز إلى الشرطة للتحقيق ا •

الخاصة لحاالت لآليات لضمان المعالجة السريعة  عدادإو .بالعامالت تجارالعمل القسري، واإلو ،الجنسي
 .بالمھاجرات

، والجرائم على العامالت ات المزعومةعتداءاالبحصاءات والمعلومات ذات الصلة لعدد التحقيقات نشر اإل   •
 .التي يُدَّعى أن العامالت ارتكبنھا
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قيد حركة يغير قانوني، ألنه أمر  امالتجوازات سفر العبأن حجز ألرباب العمل  واضحةرسالة  توجيه •
 .مصادرة ممتلكات شخص آخر رقى إلى درجةالشخص وي

  .اإلجراءات القانونية ما تنتھي إليهلعمل في انتظار للعامالت با السماح •
  

  إلى األمن العام
  .رباب العملأل امن تسليمھ البالد، بدالً يدخلن للعامالت بعد أن سفر الجوازات إعادة  •
اإلحاالت القيام بشكاوى حول عدم دفع األجور أو االعتداء، ومن لديھا لتحديد تفقد العامالت المعتقالت  •

 .المناسبة

 
  إلى وزارة الشؤون االجتماعية اللبنانية

الحصول على المساعدة و، الخطوط الساخنةو ،ضحايا سوء المعاملة، مثل المالجئلعامالت تقديم الخدمات ل •
 .وتقديم المشورة ،المترجمينو ،القانونية

  
  :مجلس النواب اللبنانيإلى 

 تدابير حمايةوإدخال تشمل عامالت المنازل، لاللبناني ل في القانون الوطني اعمالممنوحة للحماية توسيع ال •
اإلقامة، وتوفير وأماكن  ة،تقطعالطبيعة الخاصة لألعمال المنزلية، مثل ساعات العمل الم اكبةإضافية لمو

 .الغذاء
المنازل، القسري لعامالت الحبس و، تمالاجوازات سفر العحجز جرم صراحة يتعديل قانون العقوبات ل  •

 .والحرمان من الطعام
بين  حول الرواتب لتسوية النزاعات سريعة ومبسطةالتكريس آللية تسوية منازعات  من شأنهسن تشريع  •

  .اتالمھاجر التماأرباب العمل والع
 إنھاء ھنيمكن بحيث، وبكفيل شخصيمرتبطة  تمالاالع ةتأشيرال تعد الكفالة بحيث تأشيرة إصالح نظام  •

  .العمل دون موافقة الكفيل
 .اإلجراءات القانونيةانتھاء ، تأشيرات مؤقتة لحين ضرورةعند المنح العامالت المھاجرات،  •

  
 لحكومة اللبنانيةإلى ا

 .أسرھم وأفراد المھاجرين العمال جميع حقوق لحماية الدولية تفاقيةاالعلى  التصديق •
لعمل المنزلي، والتصديق على مثل لمعايير عالمية التي تؤسس لمنظمة العمل الدولية اتفاقية  صياغةدعم  •

 .االتفاقيةھذه 
ات القانونية في ل، ومتابعة اإلجراءھواالستجابة لالشكاوى تلقي لللعمالة  لمصدرةالتعاون مع الحكومات ا  •

  .لى بلدھاإ ةعاملحال عودة ال
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 منھج التقرير
  

ً حكم 114لى تحليل إيستند ھذا التقرير  مدعى كأو  اتمدعيكعامالت المنازل المھاجرات في لبنان، إما بتعلق اً يقضائي ا
رايتس ووتش ذھب  ھيومنلـ  كاستشاري  يّنعُ األول، محام لبناني . القرارات عبر مصدرينجمع ھذه تم وقد  .نعليھ

نظرا ألنه يتعامل مع جميع القضايا  للغاية مركز محكمة نشط(لى سجالت المحكمة في بيروت وبعبدا إمباشرة 
ً مناطق لبنان سكانأكثف واحدة من واألخيرة المعروضة على المحاكم في محافظة جبل لبنان،  جميع  ريصوقام بت، و)ا

 عام من نمدعى عليھكأو  اتكمدعي عامالت المنازل األجنبيات إمال ةمصدررعايا الدول الفيھا  التي ظھر قضاياال
  ).قضية 238ما مجموعه ( 2008- 2007

  
ب تمكا/وأرباب العملامالت من جھة لمنازعات بين العلالنظام القضائي  تناوليركز على  وحيث أن ھذا التقرير
تعاملت فقط مع مسائل القضايا التي العديد من  )قضية 238(استبعدنا من العينة األولية  ،االستقدام من جھة ثانية

والحرمان من يوم عدم دفع األجور،  مثل( العملقضايا فقط على الحاالت التي تتناول  يناة بالھجرة، وأبققلعمت
   7).العنف، واالعتداء الجنسيوالسرقة،  مثل(، والمسائل الجنائية )العطلة

  
 لحصول على نسخ من الحاالت التينا إليھم اوطلبالعامالت بانتظام، ون المحامين الذين يمثلباتصلنا  :المصدر الثاني

  .عملوا بھا
  

إضافة إلى  .كلما كانت متاحة محاضر االستجواب أمام قاضي التحقيقلر الشرطة، ومحاضاستعراض ل تحليلنايتضمن 
الوصول ذا تمكنت العاملة من ال سيما إجرائية، اإلات االنتھاك من ناحيةدراسة جوھر المطالبات، استعرضنا الحاالت 

  .إلى مترجم أو محام
  

، )114من أصل  107(ية زائقضايا أمام المحاكم الجيغلب عليھا ال قضية 114من مؤلفة عينة والنتيجة، الحصول على 
تنطوي على ) 114من أصل  61(القضايا أكثر من نصف  ).114من أصل  84(وحيث كانت العامالت مدعًى عليھن 

كانت فيھا العامالت  لحاالت التياانخفاض نسبة لناحية  ال سيماھذا التوزيع العام،  .السرقةللعاملة بمل ب العاتھام ر
إلى حد  –ما زال صعب المنال ، كما يبين ھذا التقرير، أن نظام العدالة يعكس وإنما. ، ال يعود إلى المنھجيةمدعيات

  .بالنسبة لعامالت المنازل المھاجرات -كبير 
 

  :قضاياداول أدناه الخصائص الرئيسية لھذه الالجتلخص 
 

 

 
  

                                                           
 رب بين أوسع نزاع من جزءاً  اإلقامة، أوراق تجديد ما في موضوعال سي العامالت، إقامة كانت فيھا التي غير أننا أبقينا على الحاالت  7

  .والعاملة العمل
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أصدقاء في لبنان، لدى السفارات أو ب يناحتم عاملة ممن 25ھيومن رايتس ووتش مقابالت مع كما أجرى باحثو 
ً دبلوماسي 11؛ ھنب عملأرباقبل بتعرضھن العتداء من من ويزع من السفارات والقنصليات التي تمثل أكبر  ا

ون بعلبانتظام في المحاكم اللبنانية؛ ستة مھاجرين ي العامالت ن يمثلونممستة محامين  ؛في لبنانلعامالت امجموعات 
ً بشكل غير رسمياديقدوراً  وممثلي ن؛ بانتظام ومتابعة قضاياھ تھنزياريقومون بفي لبنان والعامالت مجتمع في  يا

ت باللغة أجري، والتي اتفلبينيال تبالت مع العامالمقاال استثناءوب. لعامالتمنظمات غير حكومية تقدم خدمات ل
ال يشار . ترجمتھا بمساعدة مترجمينتمت و ،األمبلغتھن  ت األخرياتمالامقابالت مع العأجريت الليزية، جناإل

ولى التي ال تتطابق حرف األولكن باأل ،في ھذا التقرير باالسمأخذ تصريحات منھن وللعامالت التي تمت مقابلتھن 
اب ربأ احتمال تعرضعن الخوف من  نأعربإذ  نتھالحماية ھويوذلك  للعامالت، الحقيقية مع األسماءورة بالضر
  .لھن باالنتقامالعمل 

  
 ً ھيومن رايتس ووتش على مدى السنوات الثالث الماضية  ھاث أخرى أجرتابحأعلى مقابالت و ويعتمد التقرير أيضا

من  عامالت عدن مع 2006بالت أجريت في سريالنكا في أواخر عام في لبنان، بما في ذلك مقاالعامالت  عن حالة
   8.لبنانوضع عامالت المنازل المھاجرات في  عندراسات أخرى منشورة عن  لبنان، فضالً 

  
في  نتجربتھ حول نكذبيالمعاملة، أو  إساءةدعاءات العامالت يبالغن في اب العمل اللبنانيين أن رباويشكو كثير من أ

تساق التقييم مدى  بما فيه الكفاية عائوقاللجمع تفاصيل  العامالت ھيومن رايتس ووتش معمقابالت مت مِّ صُ وقد  .لبنان
دم دفع عندما اشتكت العامالت من عو. على حد سواء قدمھاتوالمعلومات التي  العاملة التي تتم مقابلتھاومصداقية 

االدعاءات التي بقيت . إلساءة المعاملةالظروف الدقيقة أسئلة لتحديد سأل الباحثون ن سوء المعاملة، مالرواتب أو 
ر الشرطة واألحكام محاضإضافة إلى ذلك، استعرض الباحثون . لم يتم ذكرھا في التقرير أساسدون غامضة أو 

ً  .للشرطة تھاالمعلومات التي قدمالعامالت ب إفاداتالقضائية، وتمكنوا من مقارنة  ھيومن رايتس  ، وجد باحثووعموما
  .تقديم المعلوماتصريحات في ات مصداقية عالية ووذتش العامالت الالتي تمت مقابلتھن وو
  

جھات أو أنماط ومن ذلك على ت ال تستند فقط على الشھادات الفردية، ولكنھا تعتمد بدالً أن نتائج التقرير األھم من ذلك، 
   .كم، والمالحظات المباشرةاتقارير المحوالمحامين، و، العامالت ھابناء على معلومات من مصادر متعددة، بما في

  

                                                           
لالطالع على األعمال . أصدرت ھيومن رايتس ووتش تقاريراً كثيرة حول االعتداءات التي تواجھھا عامالت المنازل المھاجرات في لبنان  8

 والكويت السعودية في  السريالنكيات المنزليات الخادمات بحق االنتھاكات :اإلساءة ثم التصدير"السابقة، انظر تقرير ھيومن رايتس ووتش 
  ،2007نوفمبر /تشرين الثاني 13، "المتحدة العربية واإلمارات ولبنان

 http:/www.hrw.org/en/node/10592/بيان صحفي صادر عن "واالستغالل ساءاتاإل من المنازل عامالت حماية يجب: لبنان"  ؛ ،
 يلقين األجنبيات المنازل عامالت: لبنان" ؛http:/www.hrw.org/ar/news/2008/04/29-1، 2008نيسان /أبريل 29ھيومن رايتس ووتش، 

ً  واحدة من أكثر بمعدل حتفھن ، 2008آب /أغسطس 26ي صادر عن ھيومن رايتس ووتش، ، بيان صحف"أسبوعيا
http:/www.hrw.org/ar/news/2008/08/24.  
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I .خلفية  
 

  عمل المنزليبغرض ال الھجرة إلى لبنان. أ
 ن، معظمھاتلبناني اتشاب تعمد إلى استخداممساعدة منزلية  تحتاجاألسر اللبنانية التي السبعينات، عادة ما كانت قبل 

نساء  وأكراد، أ اتالجئ وأمخيمات الالجئين في لبنان،  من اتفلسطيني نساء وأالمناطق الريفية،  منمن عائالت فقيرة 
لى لبنان للعمل إوصول بالمن أفريقيا وآسيا  اتبدأت النساء المھاجر .من الدول العربية المجاورة مثل سوريا ومصر

عظم مإال أن  1978.9عام  تايسريالنكالھا ت، تل1973الفلبينيات عام ب بداية، السبعينات في الخدمة المنزلية في
، بعد نھاية الحرب أوائل التسعينات م بشكل جدي إال فيوالقدلم يبدأن بالبلدان األفريقية واآلسيوية العامالت من 
  ).1990- 1975( األھلية اللبنانية

  
 - كعامالت منازل اتوالكردي اتالعربيالنساء من  نوغيرھ اتاللبنانيمحل العامالت بسرعة ھاتين العامالت حلت 

حدث لثالثة أسباب  أنهفي لبنان،  اتسريالنكيال عامالت المنازل حولكتاب  ةايلة مكربل، مؤلفن وھو تحول ترى
والتوترات  اً وطاعة؛ادينقا سلسأ نكونھب نسمعتھو؛ اتواألفريقي اتاآلسيوي عامالت المنازل رخص تكلفة: رئيسية

والفلسطينية التي اندلعت خالل الحرب  بين الطوائف المختلفة في لبنان وكذلك بين المجموعات اللبنانية والسورية
   10.أو من من دولة عربية أخرى طائفة لبنانية أخرىنساء من  شغيلاألمر أكثر صعوبة لت تجعلالتي األھلية، و

  
المنازل،  تمالالع ةاالجتماعيمكانة ض الخفّ  اتواآلسيويات األفريقيالنساء ن تدفق ربما كان أ يعامل إضافثمة 

  11.العربيوالعالم أقل جاذبية لنساء لبنان عمالً سلبية، مما جعله ة ي داللة عنصريالعمل المنزلوأعطى 
  

إلى زيادة سريعة أدى ، منزل ةتوظيف عاملبب العمل اللبناني ر دىل التفاخرالمنزلية الرخيصة، وحالة  عمالةتوافر ال
 تتصريح عمل منح 114,933إن ، فووفقا ألرقام وزارة العمل 12.في البالد عامالت المنازل المھاجراتفي عدد 

                                                           
ت راي جريديني، منظمة العمل الدولية، عامال. لالطالع على خلفية جيدة عن تاريخ االھجرة من أجل العمل المنزلي في لبنان، انظر د  9

تمت (، www.ilo.org/public/English/region/arpro/beirut/infoservices/report/report05.htm، 2001المنازل المھاجرات في لبنان، 
وفقاً لجريديني الذي استشھد بمقاالت من صحيفة لوريان لوجور اللبنانية، فإن أول وكالة توظيف في  ،)2010نيسان /أبريل 11الزيارة في 

؛ انظر أيضاً مايكل يونغ، العامالت المھاجرات في لبنان، مقدمة، )1978لبنان فتحت أبوابھا للمھاجرات من سريالنكا كانت عام 
http:/www.lnf.org.lb/migrationnetwork/rep.html ) المنازل ؛ نايلة مكربل، عامالت)2010نيسان، /أبريل 11تمت الزيارة في 

؛ 33-30، صفحات 2009، مشنورات جامعة أمستردام، "أشكال المقاومة اليومية"و" العنف الرمزي"حالة من : لبنان في السريالنكيات
موجه إلى لجنة الرعاية األبرشية للعمال من 1998تشرين األول /شور باللغة الفرنسية لألب مارتن مكدرموت، بتاريخ أكتوبرتقرير غير من

  .، والتي كان مكدرموت منسقھا)PCAAM(أصول أفريقية وآسيوية 
انظر مايكل يونغ، العامالت المھاجرات في لبنان، الفصل األول، القسم الثاني،   10

http:/www.lnf.org.lb/migrationnetwork/mig2.html#History ، ) المنازل ؛ مكربل، عامالت)2010نيسان، /أبريل 11تمت الزيارة في 
  .31لبنان، ص  في السريالنكيات

وتنقل . النساء إلى لبنان بسبب وصمة العار االجتماعية المرتبطة بالعمل المنزليالحظت مكربل أن الحكومة المصرية أوقفت ھجرة   11
  ".وھذا متعلق بالسمعة. السلطات المصرية لم تعد تسمح للخادمات بالقدوم إلى لبنان أو أي بلد آخر"مكربل أيضاَ عن مدير عام األمن العام أن 

وال سيما عمالة المنازل،  -الدافع الثاني لتوظيف العمالة األجنبية"ت في لبنان، أن كما الحظ مايكل يونغ في كتابه، العامالت المھاجرا  12
أحد المظاھر الغريبة لمرحلة ما بعد الحرب ھو الرخاء المالي . ھو المكانة االجتماعية - والتي تشكل نسبة كبيرة من القوى العاملة المھاجرة

. بأسعار تنافسية  -من سريالنكا، والفلبين، وأثيوبيا، ودول أخرى - عامالت منازلالذي مكن األسر، حتى ذات الدخل المحدود، من تشغيل 
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تصاريح الوكذلك  تجديد تصاريح سابقة التصاريح تشمل ھذه( 2009لبنان عام  لعامالت منازل مھاجرات في
يحملن تصاريح  العامالت الالتيتتضمن فقط  أقل من العدد الفعلي للعامالت، كونھا غير أن ھذه األرقام). ةجديدال

السفارات ومنظمة العمل الدولية العدد الفعلي تقدر . ت الالتي ال يحملن تصاريحكبير من العامالالعدد العمل، وليس 
  13.ألف عاملة 200أقرب إلى بأنه لعامالت المنازل المھاجرات في لبنان 

  
 14)لتصاريح العمل وفقاً ( 2009حسب الجنسية عام عامالت المنازل المھاجرات ع يتوز. 5رقم الجدول 

العدد الجنسية
36,638 ياأثيوب
25,043 الفلبين
16,429 بنغالديش
13,587 سريالنكا
11,289 نيبال

4,172 مدغشقر
7,775 جنسيات أخرى

 

 15)في السنة(عدد عامالت المنازل المھاجرات في لبنان بتصاريح عمل   -1البياني رقم  الشكل

 
 

                                                                                                                                                                             
غير أن المزعج في ذلك أن ھذا الدافع بدا غالباً أقل ضرورة من كونه مفيد اجتماعياً، في مجتمع تضعضعت فيه األوضاع االجتماعية بشدة 

، http:/www.lnf.org.lb/migrationnetwork/rep.htmlي لبنان، مقدمة، مايكل يونغ، العامالت المھاجرة ف". خالل سنين الحرب األھلية
  ).2010نيسان، /أبريل 11تمت الزيارة في (

 انظر نايلة مكربل، عامالت. وأثيوبيا ألف عاملة من التابعية السريالنكية، متبوعاً بالفلبين 100- 80ألف عاملة، يقدر أن  200من بين   13
؛ 10، ص 2009، منشورات جامعة أمستردام، "؛ "أشكال المقاومة اليومية"و" العنف الرمزي"حالة من : لبنان في السريالنكيات المنازل

لمنازل المھاجرات في لبنان ، تقييم لحالة عامالت ا2008منظمة العمل الدولية، المكتب اإلقليمي للدول العربية ومنظمة الھجرة الدولية، 
  ).بيروت(

  .وزارة العمل اللبنانية: المصدر  14
بين إسرائيل وحزب هللا، والتي دفعت أعداداً  2006تموز /على األرجح بسبب حرب يوليو 2006وزارة العمل، التراجع عام : المصدر  15

  .كبيرة من عامالت المنازل لمغادرة البالد ألسباب أمنية
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ً  مصدراً  عامالت المنازل المھاجرات التحويالت المالية منتعد  ً . نوبلدانھ نل بالنسبة لعائالتھللدخ ھاما  وفقا
لمبالغ التالية في النصف ل ةإلكترونيات أجرين تحويالت مھاجرفإن العامالت الحصاءات مصرف لبنان المركزي، إل

لسريالنكا، و  مليون دوالر 17.8مليون دوالر إلثيوبيا،  27مليون دوالر إلى الفلبين، و  37.5: 2009األول من عام 
  16.الديشغر لبنمليون دوال 9.2

  
ً " مكفولة"العاملة   كونتلى لبنان للعمل، يجب أن إدخول لل في  .ب عملرلبنانية أو  استقدام من قبل وكالة رسميا

ً و، استقدام في البداية من قبل وكالةإنجاز أوراق العامالت الغالبية العظمى من الحاالت، يتم   501 التي يوجد منھا حاليا
، الصادر عن وزير العمل 1/13بموجب القرار رقم  ستقداماال مكاتبوتنظم  17.عمل اللبنانيةمسجلة مع وزارة الوكالة 

 50إيداع ) أ(  وكالة استقدامبدء بالذين يرغبون  فرض على األشخاصلذي يوا، 2009 كانون الثاني/يناير 22في 
قوانين قيع على تعھد باحترام التو) ب(، مصرف اإلسكان الحكوميفي ) ألف دوالر أميركي 33(مليون ليرة لبنانية 

ما ال يقل عن ثالث غرف في أماكن عملھم لتوفير  ھم يملكونعلى أنخطي دليل تقديم ) ج(وزارة العمل، ووتعليمات 
ھذه إال  ستقداماال ال تحظى مكاتبفي الممارسة العملية،  18.رب العمل قبلمن " إعادتھن" للعامالت الالتي تتمالراحة 

 ب، تطل2010 نيسان/أبريل 14عندما كتبت ھيومن رايتس ووتش إلى وزارة العمل  .راف الدولةمن إش القليل جداً ب
  19.ةمتوفر غيرأن المعلومات ب كانت اإلجابة القائمة السوداء،المدرجة على  مكاتبمعلومات عن عدد ال

  
العامالت في بلدان  تھارايع نظاللبنانية عادة م تتعاون مكاتب االستقدام، نلبناستقدام عامالت للخدمة المنزلية في ال

اللبنانية ملفات  مكاتبالبعدھا تعد  20.نأنفسھامالت لتوظيف الع ن لھمممثلي مع، أو في بعض األحيان اتالمھاجر
  .ستقبليينالعمل الم أربابلتعرض على  ھن؛صورمع ، مستعدات للعملال تعامالالصغيرة تتضمن تفاصيل عن 

  
ويتطلب ھذا  .من وزارة العمل موافقة مسبقةإن الخطوة األولى ھي الحصول على ، فالعاملةب العمل ر عندما يختار

في ) ألف دوالر أميركي( يودع مليون ونصف ليرة لبنانية، وأن العاملة ن جواز سفرعصورة  ملكالعمل أن يمن رب 
 21.بالدھاة إلى العودالعاملة من  لضمان دفع الضرائب الحكومية وتذكرة طيران لتمكينمصرف اإلسكان الحكومي 

                                                           
، ص 2010نيسان /أبريل 20، 5603، العدد رقم "Le Commerce du Levant"كما نشر في مجلة . لبنان المركزي مصرف: المصدر  16

26.  
عدد وكاالت االستقدام المرخصة ارتفع . 2010نيسان /أبريل 21محادثة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول في وزارة العمل،   17

يزاولون المھنة  100مع أكثر من  1997مرخصة عام ) استقدام(وكالة  12ربل، كان ھناك فقط وفقاً لمك. بشكل كبير خالل العقد الماضي
  . 35مكربل، عامالت المنازل السريالنكيات في لبان، ص . بشكل غير قانوني

، 2، المادة 2009كانون الثاني /يناير 22، الصادر عن وزير العمل في 1/13القرار رقم   18
http:/www.labor.gov.lb/pages.asp?Page_ID=137 ،) 2010نيسان /أبريل 10تمت الزيارة في.(  

  .تم الرد عبر الھاتف. 2010نيسان /أبريل 14رسالة من ھيومن رايتس ووتش إلى وزارة العمل،   19
يار والھجرة، انظر مايكل يونغ، العامالت المھاجرات في لبنان، الفصل الثاني، القسم للحصول على وصف جيد لآللية الفعلية لعملية االخت  20

؛ 41-39، الصفحات 1999، تقرير الشرق األوسط، صيف "العامالت السريالنيكات في لبنان: تجارة الرقيق المعاصرة"الثاني؛ ريم حداد، 
Marie-Odile et Xavier Favre, ”Trafic de 'servantes' à Beyrouth,"  ،20، ص 1998حزيران /لوموند دبلوماتيك، يونيو.  

 20تمت الزيارة في (، http:/www.labor.gov.lb/pages.asp?Page_ID=82الشروط المطلوبة مدرجة على موقع وزارة العمل،   21
ً  33(مليون ليرة لبنانية  50ب المرخصة إيداع يفرض على المكات). 2010أيار، /مايو كإيداع في مصرف ) ألف دوالر أميركي تقريبا

القرار رقم . رخصة عمل لعامالت منازل مھاجرات في العام 100ھذا المبلغ يخولھم الحصول على ما يصل إلى . اإلسكان لممارسة المھنة
  .12، 2المنزلية، المادتان  الخدمة في العامالت استقدام كاتبم كانون الثاني لتنظيم عمل/يناير 22الصادر بتاريخ  1/13
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ً  يتم استخدام ھذه األمواللم في الممارسة العملية، و  انتھاء عند عامالت، ويتم إعادة األمواللدفع تذاكر العودة لل إطالقا
  22.عقد عمل العاملة

  
وخروج  إقامةدخول وبتحكم تي تال يةاألمنوھو الجھة  -األمن العاميمنح ، مسبقة موافقةوزارة العمل أن تصدر بعد 
ً سم الكفيل مختوماتأشيرة إقامة لمدة ثالثة أشھر مع  -جانب في لبنانع األجمي ھذه  تصميمتم . دخولالعلى تأشيرة  ا

ً الفترة األولية إلعطاء  ً كافيا وفي حال رغبوا لفترة أطول، إقامة العاملة  ما إذا كانوا يريدون تمديد قريرلتالكفالء وقتا
ألمن ل يقدم رب العملويجب أن . عمل إجازةقامة لسنة واحدة وعلى إعلى األوراق الالزمة للحصول لينجزوا ، بذلك

ً  جواز سفر )أ: (العام ووزارة العمل ً لذياو(الدخول مرفأ  بختم العاملة مختوما  يحب أن يكونلنظام األمن العام،  ، وفقا
فيروس نقص لي فحص طب إجراء في صحة جيدة بعدبأن العاملة  شھادة صحية تفيد) ب(، )مطار بيروت الدولي

ً  ،والتھاب الكبد اإليدز،/مكتسبةالمناعة ال نتائج يعترف لبنان بال (، والسل، والحمل واألمراض المنقولة جنسيا
باإلضافة إلى ذلك، يطلب  .لمدة عام واحد تأمين صحي) ج(، و )البلدان المصدرة للعامالتمختبرات  من لفحوصاتا

وزارة  وضعت، 2009 كانون الثاني/منذ يناير .العربية، أمام كاتب العدل للغةمعد باعقد، على لتوقيع إلى العاملة ا
وقد وزعت الوزارة ھذا العقد الموثق  توقيعه،وأرباب العمل على العامالت  موحد،عقد عمل موضع االستخدام العمل 

العقد األولي بلبنان  ال يعترف 23 .)الموحدلمزيد من المعلومات حول العقد  "ب. الفصل األول"انظر (لُكتَّاب العدل 
  .نبالدھالذي توقعه العامالت في 

  
ھذه الرسوم من بلد إلى تتفاوت  .الھجرةبمن قبل النساء الراغبات عادة دفع ي عاملةفي بلد ال مكتب التوظيفرسوم 
لمكاتب رسوم  تدفعن أيلم  نمن مدغشقر ھيومن رايتس ووتش أنھ العامالت بعض أخبرتعلى سبيل المثال،  .آخر
ً رسوم بانتظاممن سريالنكا  تعامالتدفع الفي مدغشقر، في حين  ظيفتو تصل قد و -أميركي دوالر 200تبلغ نحو  ا

 ً لذا أقدمن على ھذا المبلغ، تملكن كن تالنساء لم  اتينالعديد من ھ 24.السريالنكية للمكاتب - دوالراً  315إلى  أحيانا
  .العمل في لبنان نحتى قبل أن تبدأ مدينات مما جعلھن، نلتمويل رحلتھ نھبلداناقتراض المال من المقرضين في 

  
 بناء على، دوالر 2600 - 1200رسوم بين تتراوح تلك ال .في لبناناالستقدام  رسوم مكاتب دفع رب العمل اللبنانيي

 ملةعا، في حين أن توظيف دوالر 2600فلبينية إلى  ةعامل استقدامرسوم قد تصل على سبيل المثال،  العاملة؛ جنسية
رسوم تأشيرة ، والسفر جواً  نفقاتالرسوم ھذه  تغطي 25.دوالر 1500-1200ما بين يكلف من بنغالدش أو مدغشقر 

على حدة ب العمل أن يدفع رإضافة إلى ذلك، يجب على  .أتعاب مكتب االستقداملمدة ثالثة أشھر، واإلقامة األولية 
ً ( والتأمين دلكاتب الععن رسوم  اإلقامة وتصاريح العمل، فضالً رسوم  بلغ يالتي و، )جميعھا يجب أن تجدد سنويا

  .دوالر 600-550 مجموعھا
  

                                                           
سألت ھيومن رايتس ووتش عدداً من المسؤولين في األمن العام وفي وزارة العمل، لماذا ال يتم استخدام مبلغ األلف دوالر المودع لشراء   22

  .صل ھيومن رايتس ووتش على أية إجابةحتى اليوم لم تح. تذاكر طيران للعامالت المعتقالت بانتظار ترحيلھن لبالدھن
-http:/www.generalيحدد موقع األمن العام اإللكتروني األوراق المطلوبة للحصول على تأشيرة لمدة ثالثة أشھر،   23

security.gov.lb/Arabic/Stay/Pages/maid.aspx ،) 2010أيار /مايو 20تمت الزيارة في.(  
لمزيد من . 2010آذار، /مارس 10م، عامالت منازل مھاجرات من مدغشقر، بيروت، .س، و م.مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع أ  24

يضاً، ريم حداد، انظر أ. 23، ص "التصدير ثم اإلساءة"المعلومات حول أجور مكاتب التوظيف في سريالنكا، انظر ھيومن رايتس ووتش، 
  .41-39، تقرير الشرق األوسط، الصفحات "تجارة الرقيق المعاصرة"

  . 2010أيار /مايو 1، بيروت، )تم حجب االسم بناء على طلب الُمقابَل(مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع صاحب مكتب استقدام عامالت   25
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ً الكفيل الصطحابھا لبنان، يطلب األمن العام أن تبقى في المطار حتى يأتي إلى  أخيراً العاملة  صلتـعندما  . شخصيا
في  يأتي الكفيلعندما . نالعام أوراقھ األمن ينجز االنتظار لساعات في المطار، بينماب ونتھي المطاف بالعامالت كثيراً 

فصل انظر ال(عادة  تفظ به، الذي يحالكفيلمباشرة إلى  العاملة األمن العام جواز سفر ويصطحب العاملة، يسلمالنھاية 
  ).العامالت احتجاز جواز سفرالثاني الخاص ب

  

  اإلطار القانوني لعامالت المنازل المھاجرات في لبنان. ب
 26.، من أحكامهاتجنبيأ ات أملبنانيكن المنازل، سواء  عامالت، 1946عام  الصادرعمل اللبناني، قانون اليستثني 

الحد من العمال، مثل  نغيرھبھا الحماية التي يتمتع ب عامالت المنازل المھاجرات ال يتمتعن يعني أن ثناءوھذا االست
الحد األقصى لعدد ساعات العمل في اليوم ، أو )الراً دو 333(ألف ليرة لبنانية  500بـ لبنان  في لشھرياألدنى لألجر ا

ً وھذا يعني  .جازةإيوم  15الواحد، أو ما ال يقل عن  الصرف تعويضات نھن ال يتمتعن بضمان الحوادث أو أأيضا
  .العمل من التعسفي

  
ھي  تمالاوالعاب العمل ربأتحديد حقوق وواجبات الرئيسية لفإن اآللية في غياب الحماية بموجب قوانين العمل، 
ً العامالت وقع ت. والعاملةب العمل رالترتيبات التعاقدية، ال سيما عقد العمل بين  في توظيف  مكتبمع  عمل عقد عموما

ي غير األولإال أن ھذا العقد  .عطل، وغيرھا من األحكامالمدة العمل، وعدد أيام و ،األصلية، يحدد الراتب نبلدانھ
ً توقع ا في لبنان، حيثمعترف به  ً مكتوب ، لعامالت عقداً ثانيا ً  دائما وعادة ما . نباللغة العربية، عند وصولھ تقريبا

راتب شھري أقل مما على العاملة العمل مقابل أكثر صرامة، وتفرض في كثير من األحيان ھذا العقد تكون شروط 
شقر ھيومن رايتس ووتش مدغ من تالعامال ىحدإ وأخبرت .بلدھافي  مكتب التوظيففي األصل من قبل به ت دَ عِ وُ 

أجبرھا على في لبنان، و" ال قيمة له"ألنه  في مدغشقر نظراً  تهوقعالذي العقد " تمزق" أنرب عملھا قال لھا أن 
  27.براتب أقلعقد جديد  توقيع

  
ً إلزامي اً عقدأخيراً وزارة العمل اللبنانية وضعت ، 2009 كانون الثاني/في يناير عمل ال شروطو أحكاموضح موحداً، ي ا

ھو خطوة إلى األمام في  وحدالعقد الم 28.مع عامالت المنازل المھاجرات هعيوقتب عمل لعامالت، يتوجب على كل رل
ً شھري مبشكل  كامالً  عاملةدفع راتب ال: ما يليبالعمل  ربحدد مسؤولية يألنه العامالت  مجال حماية  صحوبا

؛ شراء تأمين األجر وع، وإجازات مرضية مدفوعةساعة كل أسب 24فترة راحة لمدة  توفير؛ الدفعبإيصاالت ب
األقصى لعدد ساعات العمل اليومية،  الحد دحدي أنهكما . نمع أسرھ بالتواصل تح للعامالاسمال عامالت؛لل صحي

  .لعمل في أكثر من منزل واحدإجبار العاملة على ا ويمنع أرباب العمل من
  

مسؤولون في السفارة الفلبينية ھيومن  أخبرو .آلية لتنفيذ العقد ةالسلطات اللبنانية حتى اآلن أيلم تضع ومع ذلك، 
وزارة العمل لدى  29.لعقد ال تزال دون إجابةلوزارة العمل حول انتھاكات لرايتس ووتش أن الشكاوى التي أرسلت 

                                                           
ينطبق ھذا اإلستثناء على جميع أولئك الذين يعملون داخل ). 1( 7ادة ، الم1946أيلول /سبتمبر 23قانون العمل اللبناني، الصادر في   26

لالطالع على عرض أكثر تفصيالً الستثناء عامالت المنازل من قانون . المنازل الخاصة لألفراد، مثل الطھاة، سواء أكانوا لبنانيين أم أجانب
  ).باللغة العربية( 159- 151، صفحات 2004العمل، انظر أديب زخور، الوضع القانوني لألجانب، 

  .2010آذار، /مارس 11أ، .مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع عاملة من مدغشقر م  27
  .http:/www.labor.gov.lb/pages.asp?Page_ID=136: عقد العمل الموحد متوفر على موقع وزراة العمل على اإلنترنت على الرابط  28
  .2010شباط، /فبراير 8مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مسؤولين في السفارة الفلبينية، بيروت،   29
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 العمل تفتيش رةدائ :ةالمھاجربالعمالة  تعلقعلى التحقيق في انتھاكات العمل، بما في ذلك تلك التي ت يندراق جھازين
أي من  قام فيھاحاالت بأية ھيومن رايتس ووتش  ومع ذلك، لم تعلم. العمل وقضايا التحقيق ودائرة والسالمة والوقاية

وزير العمل اللبناني الحالي، وقد أعلن . تتعلق بعامالت المنازل المھاجراتانتھاكات بالتحقيق في  الجھازين ينھذ
ً مكتب أتنشأأن وزارته  2010 حزيران/يونيو 1بطرس حرب، في   عامالت المنازل المھاجرات لتلقي الشكاوى من ا

أعلمنا عامل ، تموز/يوليو 7الخط الساخن يوم بھيومن رايتس ووتش عندما اتصلت ومع ذلك، . من العاملين نوغيرھ
 يقة أن الوزارة لم تنشرمرده على األرجح إلى حق ھذاو. أية عاملة منزلواحدة من مكالمة ھاتفية  الخط أنھم لم يتلقوا

  30.للعامالتالمحلية  في األوساطمعلومات عن وجود الخط الساخن 
  

العاملة  بحق يعترف العقدعلى سبيل المثال، في حين  .الُمھَملةغامضة أو بعض القضايا الرئيسية ال الموحدعقد يثير ال
عطلتھا لمنزل في أيام مغادرة ا فيھا إال أن حقإجازات سنوية، على الحصول على يوم راحة أسبوعية، وكذلك  في

ً يبقى   جوازات سفرلالعمل حجز أرباب معالجة مسألة في  أيضا الموحدعقد فشل ال 31.ب العملرلموافقة  خاضعا
  .العامالت

  
 العقدفسخ التي يمكن  حاالتالبصالح رب العمل عندما يتعلق األمر لبشدة العقد الموحد إضافة إلى ذلك، يميل 

ً " ارتكبت العاملةالعقد إذا لرب العمل فسخ  16المادة  تسمح. بموجبھا  أو ضررلحق مقصوداً  إعتداءً  أو إھماالً  أو خطأ
تكاليف على العاملة أن تدفع  سيكون هلعقد على أن، ينص اوفي ھذه الحالة. "عائلته أفراد أحد او ]رب العمل[ بمصالح

ً  يعّرفأو ال يحدد العقد . للعودة إلى بالدھا السفر جواً    .أو إھماالً  ما يمكن أن يشكل خطأ
  

فيھا للعاملة يمكن الظروف التي ، التي تحدد بشكل صارم 17ھناك تناقض صارخ بين غموض ھذه المادة والمادة 
ً . العقد بدون عقوبةفسخ   عائلته أفراد أحد رب العمل أو"عليھا  اعتدى اذا العقد فقط يحق للعاملة فسخ :17للمادة  ووفقا
ً  اإلعتداء أو بالتحرش ھؤالء أحد قام أو اإليذاء، أو بالضرب المنزل في القاطنين أو  خالل من ذلك وثبت عليھا، جنسيا

يقعن ضحايا  التيالمنازل ال عامالتمعظم  .32"العمل وزارة أو العدلية الضابطة تحقيقات ومحاضر طبية تقارير
في الوقت  إلى الطبيب الشرعي أو الشرطةالوصول  ھننمكما ي ، ونادراً معزوالت ھن للعنف أو التحرش الجنسي

نواع أخرى من سوء المعاملة من قبل تعرضھا ألالعقد في حال  فسخ العاملةالعقد  ال يخولإضافة إلى ذلك، . المناسب
، وحجم العمل الذي يتجاوز الحدود المبينة في العقد، أو ةاللفظي ساءةرب العمل، مثل الحرمان من الطعام، واإل

 .تمالاإلى لغات العكما أنه لم تتم ترجمة العقد الموحد  .عتداء الجسديإلى حد االيرقى  ي الذي الالتحرش الجنس
ن عليه على علم بمضمون ما وقع نلس أنھن نھيومن رايتس ووتش منذ سن العقد قل نقابلتھ الالتي تمالامعظم الع

  33.ال يجيدونھاللغة العربية، التي با العقد كان حيث
 

                                                           
تمت (، http:/al-akhbar.com/ar/node/192002، 2010حزيران /يونيو 2، صحيفة األخبار، "األجانب للعمال ودليل شكاوى مكتب "  30

  ).2010حزيران، /يونيو 10الزيارة في 
  .من العقد الموحد 12المادة   31
  .من العقد الموحد) ب( 17المادة   32
غير أن الغالبية العظمى من العامالت ال . يجب أن ينظم العقد باإلنجليزية، والفرنسية، والعربية: من العقد الموحد 20بموجب المادة   33

  .اللغات تتكلمن أياً من ھذه
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ينظم االلتزامات التعاقدية، الذي عام القانون لليخضع عقد عمل عامالت المنازل المھاجرات العقود، شأنه شأن جميع 
ً . 1932 الموجبات والعقود، الصادر عاموالمعروف باسم قانون  ، ھناك أحكام في ينلعدد من المحللين القانوني ووفقا

ال سيما  ؛عامالت المنازل من قانون العمل ثناءستاعن ھذا القانون يمكن استخدامھا لملء بعض الفراغ القانوني الناجم 
الموجبات من قانون  645المادة (منزله للعاملة التي تعيش في  دفع تكاليف الرعاية الطبيةبب العمل رالتزام 
  ).الموجبات والعقودمن قانون  647المادة (توفير بيئة عمل صحية بب العمل روالتزام  ،)والعقود

  
عدد من السوابق القضائية ب أديب زخوريستشھد ز على الوضع القانوني للعمال األجانب في لبنان، في كتابه الذي يرك

وأمرته بدفع للعاملة الكافية الطبية الرعاية  ريب العمل لعدم توفر ةاللبنانيالستينات، حيث جّرمت المحاكم المدنية من 
ً  34.تعويض  اتاألفريقيعامالت المنازل ھذه السوابق على  فلم تطبقألبحاث ھيومن رايتس ووتش،  ومع ذلك، وفقا
  .في لبنان اتواآلسيوي

  
، لكن بسبب سياسات الھجرة العمل من قوانين ثنياتمست نليس فقط ألنھعامالت المنازل المھاجرات في خطر 

تأشيرات إن ف، )أ( فصل األولكما ھو موضح في ال. ات قائمة على نظام الكفيلالتقييدية للغاية التي تعتمد على تأشير
وافق على توقيع يما لم ال تستطيع العاملة تغيير رب عملھا ". بالكفالء"أرباب العمل، أو العامالت المھاجرات ترتبط ب

اب العمل إساءة استعمال ھذا الشرط ربأ ستطيعي 35.بمفعول التنازل السلطات اللبنانية عترفكاتب العدل، وتأمام تنازل 
تغيير ل مرفض تقديم موافقتھ متأخرة عبرأو دفع الرواتب  سيئة بول ظروف عملق العامالت على بسھولة وإكراه

  .العامالت ألرباب عملھن

                                                           
، محكمة 428، يورد على سبيل المثال القرار رقم 181- 180انظر أديب زخور، الوضع القانوني للعمال األجانب في لبنان، الصفحات   34

حيث وجدت المحكمة أنه على رب العمل أن يدفع تعويضاً لعاملة منزل مرضت ( 1962نيسان /أبريل 18الغرفة المدنية،  -استئناف بيروت
ى ب عملھا، ولم يقم رب العمل بالتدابير الطبية الوقائية الالزمة، وال قدم لھا الرعاية المناسبة، وال دفع لھا ما يكفي من المال لتتلقفي منزل ر

  ). العالج
-http:/www.generalلالطالع على الشروط التي تحكم التنازل، انظر موقع األمن العام على اإلنترنت،   35

security.gov.lb/Arabic/News/Pages/tanazol.aspx ،) 2010أيار، /مايو 20تمت الزيارة في.(  
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II. عامالت المنازل بحقات انتھاك  
  

قابلت . حقوق اإلنسان في الصحف وتقارير شائعة لبنانعامالت المنازل المھاجرات في عتداء على اال أصبحت أخبار
لجأن إلى ، وقبل أرباب عملھنمن  تھنمعامل اءةسإ العامالت الالتي اشتكين من العديد من ھيومن رايتس ووتش

ً  .في لبنانلھن أصدقاء إلى ، أو اتھنسفار وعدد ساعات العمل تتعلق بعدم دفع األجور،  الشكاوى األكثر شيوعا
مصادرة ور المالئمة، الظروف المعيشية غيو عدم وجود فترة راحة،، وفي مكان العمل تحديد اإلقامة قسراً و، المفرط

  .ةاللفظية والجسدية والجنسياالعتداءات ، وتوظيفاالستغالل من قبل وكاالت الووثائق الھوية، 
  

في الخدمة  تادعاءات سوء المعاملة من العامال اللبناني معنظام القانوني والتنظيمي يتعامل اليدرس ھذا التقرير كيف 
معرفة على أساس ھذه المقابالت  ھيومن رايتس ووتشال تزعم . يقدمھا المتاحة التيالمعالجة المنزلية، وخيارات 

ليات لالفتقار آل نظراً  ةمھمة صعب ، وھيعامالت المنازل في لبناناالعتداءات في أوساط ھذه مثل انتشار  حجم
وعلى الرغم  .لعمل، والقيود المفروضة على حرية العامالت في التنقل واالتصاالتالخاصة لطبيعة الإلبالغ عنھا، وا

  .الخطوط العريضةظھرت للعيان بعض من ھذه التحديات، 
  

  ر أو عدم دفعھا كاملةاألجوعدم دفع 
ً  أكثر المشاكل التي تواجه أحد ھادفعفي تأخر الأو  األجور عدم دفعيعد    .العامالت شيوعا

  
ً غير رسمي في أوساط ة من مدغشقر،عاملأخبرت  ً ": رايتس ووتشھيومن العامالت،  تلعب دوراً قياديا ما تبدأ  غالبا

ً  يك إياهعطألك و دخرهسأ راتبك؟ ينلماذا تريد”:ب العمليقول ر .نرواتبھب] العامالت[يطالبن المشاكل عندما  . “الحقا
 يةوالسفارة الفلبيناألثيوبية ن في القنصلية ومسؤولويوافق  36."الراتبالمشاكل تتعلق بمن  %80. تبدأ التوتراتعندھا 

الملحق العمالي السابق في سفارة الفلبين ھيومن رايتس ووتش أن  أخبرو 37.شائع جداً  أمردفع الرواتب على أن عدم 
ً "وھا من الحاالت التي تلق 75% دراستھا وجدت نايلة مكربل في  38".ما تتضمن شكوى حول عدم دفع األجور غالبا

 %60في لبنان، أن  يةسريالنك عاملة 90مع  عتمد على مقابالتتي تالوفي لبنان،  اتسريالنكيال عن عامالت المنازل
  39.أجورھن تلقيعدم  ينشك اتمن المستطلع

  
 العامالتمن  %73قالت في عينة مكربل، : ھنب عمللعامالت لترك رالسبب الرئيسي ل وعدم دفع األجور ھ

  40.نرب عملھ الذي دفعھن لترككان السبب ات التي جرت مقابلتھن أن عدم دفع األجور سريالنكيال
  

                                                           
  .2010شباط /فبراير 9مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش مع ناشطة من مدغشقر، بيروت،   36
؛ مقابلة ھيومن رايتس ووتش 2010تموز /يوليو 31ق العمالي السابق في سفارة الفلبين، بيروت، مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش مع الملح  37

  .، طلب كالھما عدم الكشف عن اسميھما2007كانون األول /ديسمبر 19مع مسؤول في القنصلية األثيوبية، بيروت، 
  .المصدر السابق  38
  .183مكربل، عامالت المنازل السريالنكيات في لبنان، ص   39
  .183مكربل، عامالت المنازل السريالنكيات في لبنان، ص   40
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 أجورعدم دفع أرباب العمل حول  ونواجھيھيومن رايتس ووتش أنه عندما العامالت مسؤولون في سفارات  أخبر

 ھمسوف تترك ةالعاملأن القول منھم يبررون تصرفھم ب فإن الكثيرين، بالدھنت اسفارالعامالت الالتي لجأن إلى 
ً ھو مفصل الحق اكم 41.ددفي الوقت المح ارواتبھلھا  واأخرى إذا دفععمل بحث عن فرص وست فإن في ھذا التقرير،  ا

تظھر األجور، و تحصيلعدم االدعاء ب العامالت العراقيل والثغرات في تسوية قضايا العمل تجعل من الصعب على
دم ين من عكتشا التيفي لبنان في الماضي أن العديد من ال نعمل عامالتالمقابالت التي أجريت في سريالنكا مع 

  42.أي مبلغ على اإلطالقلم يتلقين أو في كثير من الحاالت،  ،المبالغ المستحقة كاملة ينتلقيلم  نرواتبھ تحصيل
  

  تصاالتتقييد االو راً قس قامةاإلوتحديد جوازات السفر  حجز
جوازات احتجاز تشمل  بالعامالت،" التحكم"لـ التكتيكات األخرى الشائعة المستخدمة من قبل العديد من أرباب العمل 

 أن جريديني.دفي لبنان، وجد  عاملة 600كثر من ألى مقابالت مع إ تفي دراسة استند. المنزلبسھن في ، وحنھسفر
مساوية في وكانت ھذه النسبة  43.نجوازات سفرھ نيحزلم يكن  أنھن نذكرالمقيمات في المنازل امالت العمن  85%

بصورة  نعشيلكن في الممارسة العملية  وري،صكفيل  نلديھ(الخاص  نحسابھاالرتفاع للعامالت الالتي يعملن ل
قلن  تھنمقابل ات التي جرتسريالنكيال العامالتفقط من  %29في عينة مكربل،  ).رباب عملويعملن لعدة أمستقلة، 

عامالت كان جواز سفرھن ھيومن رايتس ووتش فإنه نادراً ما قابل باحثو وبالمثل، . نجوازات سفرھحزن على  نأنھ
أو مع مكتب األول،  لكفيلإما مع ا كانت جوازات السفرفإن في معظم الحاالت،  44.بحوزتھن خرىاأل ھنأوراقأو 

  .ھذه العمليةبشكل ما خالل ضاعت أنھا قد ، أو نترتيب أوراقھبلبناني كان قد وعد  ھو شخص، واالستقدام
  

 الذي المنزل بحبسھن في ،العامالت سيطرة على حركةالأبعد من ذلك في محاوالتھم  ونذھبيأرباب العمل  بعض
نھا فإ، )سيدة المنزل" (المدام" عندما تغادر"عاملة فلبينية، ويعكس كالمھا ما قلنه كثيرات أخريات،  توقال. ن فيهيعمل
 لتسوق منلإال بالخروج  نلھ ونسمحيأرباب العمل ال وبالنسبة للعديد من العامالت، فإن  45."المنزل داخللي عقفل ت

غرفة كشكل من أشكال  العاملة فيأرباب العمل  يحبسفي بعض الحاالت،  .ھمبصحبت نك نإ محالت البقالة، أو
وتروي عاملة نيبالية كيف فرت في نھاية المطاف عبر التسلق نزوالً من شرفة الغرفة التي كانت محبوسة . العقاب
في مكربل وجدت  46."في غرفتي حبستنيفي وجھي و "مدامال"صرخت ، يراتب تلقي على يتبعد أن أصر: "فيھا

كانوا يقفلون باب ب العمل أن أربابمعنى (تعرضن للحبس  90 من العامالت السريالنكيات الـ% 60دراستھا أن 
  47).ھمغادرتالمنزل عند م

                                                           
؛ مقابلة ھيومن رايتس ووتش 2010تموز /يوليو 31مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش مع الملحق العمالي السابق في سفارة الفلبين، بيروت،   41

  .ھما عدم الكشف عن اسميھما، طلب كال2007كانون األول /ديسمبر 19مع مسؤول في القنصلية األثيوبية، بيروت، 
  .ھيومن رايتس ووتش، التصدير ثم اإلساءة، الفصل الرابع  42
  .2006حزيران /انظر راي جريديني، لمحة عن عامالت المنازل المھاجرات في لبنان، مختارات من نتائج بحث، يونيو  43
يد من القطاعات، مثل العمل المنزلي، العمل في مجال حجز جوازات السفر من قبل أرباب العمل ھي ظاھرة عالمية وموجودة في العد  44

، وھي منظمة غير حكومية عاملة في مجال حقوق عامالت المنازل في المملكة "كااليان"ذكرت منظمة . الخدمات الجنسية، والزراعة
كة المتحدة بصورة قانونية، يتم من عامالت المنازل المھاجرات الالتي يدخلن الممل% 49ما نسبته "أن  2003المتحدة، في تقريرھا عام 

، 2003تموز /مسألة جواز السفر، يوليو: انظر كااليان، حقوق العامالت المھاجرات". حجز جوازات سفرھن من قبل أرباب عملھن
http:/www.kalayaan.org.uk/documents/kalyaan%20passport%20report.pdf.  

  .2010شباط /فبراير 11ب، بيروت، .مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع العاملة الفلبينية ب  45
  .2008آذار /مارس 4ن، بيروت، .مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع العاملة النيبالية ن  46
  .195مكربل، عامالت المنازل السريالنكيات في لبنان، ص   47
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 ".إفسادھنمن  عامالت أخريات"منع  بھدف التحكم بمن يمكن أن يتكلم إلى العامالت،بعض أرباب العمل يحاول 
ً ھاتفتملك كتشف أنھا أن ابعد  أن رب عملھا لكمھاھيومن رايتس ووتش ثيوبية أخبرت عاملة أ وقالت  48.محموالً  ا

ً  اتالسريالنكيمن العامالت  العديد ً  نشعورھ وااب العمل قصربأأن  أيضا  نطوي، وھي ممارسة يمكن أن تنعنھ رغما
سفارة استدعت  ماعند. في سريالنكا لمعايير الثقافية في العديد من المجتمعات المحليةل نة بشكل خاص نظراً اھعلى م

 يھ هشعرھا، ھذقص نعم، أنا من : "العمل ببساطةأجاب رب ھذا السلوك،  حول توضحستب عمل لرسريالنكا 
شعرھا " مدامال"قصت جديد، رب عملھا اللى منزل إوصلت وذكرت عاملة أخرى أنھا ما إن  49".لبنان الموضة في

  50".ألطفالنقلي القذارة لك أن تدوأنا ال أري ،شعرك قذر" :ةھا، موضحفروة رأس فيلقتل القمل  دواءً وضعت و
  

، ھامكان عمل العاملة في األجور، وحبسعدم دفع جواز السفر، و تصرفات التحكم كحجزأرباب العمل عن يدافع 
 .ستقدام العاملةة الاألولي رسومالعندما دفعوا أقدموا عليه ي ذلا "االستثمار المالي"و حماية أسرھم يريدون مبحجة أنھ

  ."نھا لن تفتح الباب للغرباء؟أضمن أكيف " :قال رب عمل في مكالمة ھاتفية مع ھيومن رايتس ووتشو
  

  غير المالئمة المعيشة وظروف لطعامالحرمان من اوعبء العمل الثقيل 
من . من الطعام أماكن المعيشة، والحرمانوظروف العمل مثل ساعات العمل، األخرى للعامالت على الشكاوى تركز 
عاملة أنھن  24ذكرت ، 2009 كانون األول/ديسمبر 1السفارة الفلبينية في  لجأفي ممتواجدة فلبينية عاملة  154أصل 

رداءة المكان ، وثمانية بسبب الظروف السيئة، مثل عدم كفاية الطعام أو نأكثر من طاقتھيعملن كن  نألنھ" نھرب"
ت من لكوإن أ .سوى وجبة واحدة في اليوم أكن أتناوللم : "رايتس ووتشلـ ھيومن  ةملاع توقال .المخصص لھن

 طعامال اھذ:" أن سيدتھا كانت تقول لھاكيف  أخرىثيوبية أ ةعاملوتروي  51".تصرخ علّي المدام، إذنالثالجة دون 
ما على  قلن أنھن حصلن لمكرب ھن في عينةمقابلتمن العامالت التي جرت  %73 52".األرزتأكلين  أنت . يدكلس

تناول حرية  يملكنولم  الطعام، بقايااألوقات  معظم يُطعمنكن  ھنمن أن اشتكين %66يكفي من الغذاء، لكن أكثر من 
  53.تجائعا الطعام عندما كنّ 

  

 ةالنفسية والجسدية والجنسياالعتداءات 

فلبينية  ةعامل أخبرت .لوفأمر مأاالعتداء النفسي والتھديدات كما أن ، تمالاعالأرباب العمل على عادة ما يصرخ 
رب  ت العاملةترك ".مناسبخزانة بشكل النظف أ لم، ألنني ‘شرموطة’بـ مدام وصفتني ال: "ھيومن رايتس ووتش

في  تھنسفار عاملة فلبينية الجئات في 159 من أصل. لم تكن وحيدة 54.تھاسفار إلى أتعملھا في اليوم التالي ولج
  .اللفظي من قبل أرباب العمل عتداءبسبب االعاملة قد ھربن  13فإن ، 2009كانون االول /ديسمبر

  
                                                           

  .2008أيار /مايو 23ن، ضاحية بيروت، .قابلة ھيومن رايتس ووتش مع عاملة أثيوبية مم  48
  .2007كانون األول، /ديسمبر 18ك، بعبدا، .مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع العاملة السريالنكية ك  49
  .2007كانون األول، /ديسمبر 18ك، بعبدا، .مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع العاملة السريالنكية ك  50
  .2010شباط /فبراير 11م، بيروت، .مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع العاملة الفلبينية م  51
  .2008أيار /مايو 23ن، بيروت، .مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع العاملة األثيوبية م  52
  .188مكربل، عامالت المنازل السريالنكيات في لبنان، ص   53
  .2010شباط، /فبراير 11س، بيروت، .الفلبينية سمقابلة ھيومن رايتس ووتش مع العاملة   54
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ً  العامالتالعديد من أبلغت  أرباب العمل  أن وجه لھن، عادة بعد نھنودفع وصفعنھن، نھنب العمل ضربرباأن أ أيضا
ً بسبب  ً  24( عاملة فلبينية أخبرت .العملفي خطأ لوما ول شعري أمن مدام شدتني ال" :ھيومن رايتس ووتش )عاما
بعد بضعة أخبرتنا ذات العاملة أنه ". بعد أن أغلقت الباب ورائيالمنزل خارج  تالقمامة وعلق رجتمرة ألنني أخ

من  ةعاملوذكرت  55".غير حفاضات الطفل بشكل صحيحأألنني لم  يثالث مرات على وجھ ني سيديصفع" أشھر
وقالت أن  ).تقليديةلبنانية سلطة ( التبولة حين صنعتقفازات  ترتدينھا نسيت أن مدغشقر أن رب عملھا صفعھا أل

 نيبالية ھيومن رايتس ووتش أن ةعامل أخبرتو 56.، وصفعھا"نت قذرةأ! توقفي"في وجھھا وقال رب عملھا صرخ 
ً  50(مدغشقر  من ةعامل ترويو 57.لم تكن تنظفه جيداً سھا في المرحاض ألنه وجد أنھا غطّس رأھا رب عمل ) عاما

  :ربھا فيھا رب عملھاالتي ض لمرة األولىا
  

في المنزل  ة أخرىلطلبُت إلى عام .لطفلارعاية  على غير قادرة، وةضيومرجداً  ةكنت متعب
ً  في الساعة السابعة صباحاً أمسكت .في تلك الليلة لكن السيدة لم تكن سعيدة االعتناء به  صحنا

 .تيعلى رقب نيركلدقيقة وصل زوجھا وب ھاوبعد. ثم شدتني من شعري وغادرت .ني بهتوضرب
ني حبسو ".قتلكفسوف أ، استمريت في البكاء نإ": ، أتى وقال ليدقائق ةبضع بعد. البكاءببدأت 

  58." لزيارة أھلھمعھم أخذوني مثالث ساعات، وبعد  .في غرفتي
  

الجسدي،  عتداءالالتعرض لسريالنكية ذكرت  عاملة 90تھا المكونة من ينعثلث من أكثر وجدت نايلة مكربل أن 
  59).مدام( المنزل "سيدة"ادة من قبل ع
  

 .من عنف جسدي شديد، رغم أن ھذه الحوادث نادرة اشتكين العامالت الالتي من قابلت ھيومن رايتس ووتش عدداً 
ً  27(فلبينية قالت عاملة  صفعتني " .2004عام من بداية العمل ستة أشھر بعد ضربھا أن ربة عملھا بدأت ب) عاما

ضربتھا ربة عملھا : مع مرور الوقتساءت االعتداءات  ."الجدارب وضربتنيرأسي  تني منوسحبوجھي، على مدام ال
من شقة في الطابق الثالث، لكن عندما ذھبت إلى  تسلق نزوالً ھربت عبر ال. ةھا في غرفتبمضرب بيسبول وحبس

بمضرب تھا سيدتھا ضرب، 2009 تشرين الثاني/نوفمبر 15في  ،وقالت الخادمة .عملھاربة إلى أعادوھا الشرطة، 
 عاينت .لھا محام تفي الفرار إلى سفارة بلدھا، التي عين في النھايةنجحت  .ھاوساقي ھاويدي على فخذيھابيسبول 

  ).ةلعاملابھا  تؤيد المزاعم التي أدلت(للرضوض  ھيومن رايتس ووتش صوراً 
  
ً  تشكو العامالت في  نسفارتھملة فلبينية في ملجأ عا 159 عامالت من الـذكرت سبع  .من التحرش الجنسيأيضا

من عينة مكربل شكت من التحرش  %11للتحرش الجنسي، في حين أن  أنھن تعرضن كانون االول/ديسمبر
ً  24(فلبينية  أخبرت عاملة 60.الجنسي كان . كان يلمس مؤخرتي ]رب عملھا[بابا "ن أھيومن رايتس ووتش ) عاما
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 ً ً يكون ھناك عاري حيث حضر له أغراضهألفي بعض األحيان إلى الحمام يناديني  أيضا  61".حوض االستحمام، أو في ا
ً  32(فلبينية كانت عاملة  ً  47( ھاعملبدأ رب عندما  سنة وأحد عشر شھراً  منذعمل قد بدأت ال) عاما  يخبرھا أنه) عاما

في  ".ش بيالتحريحاول كان المنزل،  خارجمدام كانت الكلما " .إباحية اً صورفي أحد األيام أراھا  .يحبھا
في نھاية األمر  تركني وشأنيضت ورف. ي أن أفتح البابإل، طلب وبينما كنت أستحم، ]2009[ كانون األول/ديسمبر
   .لى السفارة في اليوم التاليإ ةالعاملھربت  62."أريد أن أفعلھا معك ،ادمةفي المرة الق" لي لكنه قال

 
جميع الحاالت  .نغتصاب من قبل أرباب عملھضن لالأنھن تعر نزعم عامالت قابلت ھيومن رايتس ووتش ثالث

ً  32( ةعامل أخبرت. على العامالتب العمل ربامارسھا أيالنفسية التي  ظھر السيطرةالثالث ت ھيومن رايتس ) عاما
  :2009 كانون األول/ديسمبر 5أنه في ووتش كيف 

  
أمر  ھذاال يا سيدي، : "قلت ".أريدك: "قال لي .نيغرفتي وعانقإلى ] رب العمل" [مستر"أتى الـ 
ستطع ألكني لم  .هحاولت دفع. خ لكنه وضع يده على فمياصرالأردت " ني؟لماذا تريد .ليس جيد

إلى شرفة المطبخ،  تذھب. للذھاب إلى حفلةالمنزل  ت المدامعشرة أيام، غادربعد  .واغتصبني
  63.جداً  كنت خائفة .على الصراخ ةكن قادرألم  .لى الشرفة واغتصبني ھناكإ أتىو

  
  .2009 كانون األول/ديسمبر 25لى السفارة في إبعد ھذه الحادثة، ھربت 

  
ً  35(لدى عاملة من مدغشقر  بعض في  .2009 حزيران/لى لبنان في يونيوإ أتت .ترويھاقصة مماثلة ل) عاما

 60 من العمر غعملھا البالب رفي المنزل مع وتبقى  ھم،أقاربلزيارة  تذھب عائلة رب عملھا، األمسيات المحددة
 ً ً فيلم ‘مستر’وضع " .عاما ً باحيإ ا  نيفي البداية، كان يجبر .الفيلم وأجبرني على مشاھدة نادى عليعلى التلفزيون و ا
ً لمشاھدة، لكن الحقا على ھيومن سألت عندما ". و ست مراتأفعل ذلك خمس  ،‘الشيء نفسه ين تفعلأعليك ’ لي قال ا

قصتھا مكتب االستقدام وروت إلى  مرفي نھاية األھربت  ."ةكنت خائف: "قالت، ھربتلماذا لم العاملة  رايتس ووتش
ً ممكن يكون ذلك أن يانف انذل، الصاحب المكتب وللموظفة ھناكل تدخلين السجن سف، ينكنت تكذب نإ" :المكتب أخبرھا .ا

اكتفى بكل عة أو التحقيق، بل متابلم يحاول المكتب ال كذلك، ومن خوفھا، لم توجه العاملة أي اتھامات". أعوام عشرة
رباب العمل فألفي مثل ھذه الحاالت،  64.قنصلية مدغشقر تفعلذلك ، كلھا جديدرب عمل  إيجاد بمحاولةبساطة 

   .ات مماثلةنتھاكذلك عرضة اليصبحن بعد  امالت جديداتتوظيف ع مطلق الحرية في عتدينالم
  

ً روت العاملة  ً  .ھاغتصابا ةقص الثالثة أيضا  هاصطحابھا إلى الكنيسة، ولكن ھاب عملزوج ابنة ر يھاا، عرض عللھ وفقا
إلى  وصولھما، أخذھاوفور  .رب عملهسيارة  خذألبھا يعمل  المحروقات التيمحطة إلى  الذھاب أوالً  عليهنه أقال لھا 

 قائالً بلمسھا  بدأ ."ال يا سيدي، ال يا سيدي: "استمرت بالصراخ. ھالاسرو نزعغرفة في الطابق األول حيث دفعھا و
 شقيقتيھا اللتانأبلغت  .الكنيسةأوصلھا الحقاً إلى  .ھامدغشقر، واغتصب منمرأة ا يكون فيھا معالمرة األولى التي  أنھا
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ب إلى مدغشقر اذھال ينھل تريد. تماذا قرر" :سألتھا الشرطةغتصاب الشرطة عن االت أبلغعندما  .ن في لبناناعيشت
 بعد أن قضت أسابيعبعد عدة  وتم ترحيلھا أخيراً  .لى مدغشقرإنھا تفضل الذھاب إت قال " "أو البقاء في بيروت؟

لم يعتقل المزعوم  ھامغتصب 65.تركت رب عملھاسبوعين في السجن ألنھا فقدت وضعھا القانوني في لبنان عندما أ
  .تھاماتا أية ليهإوجه لم تُ على اإلطالق و

  

  مكاتب االستقدامإساءة المعاملة من قبل 
مكاتب ساءة المعاملة من قبل إل ن تعرضھنزعم تمالامن ع اإلفاداتمن  اً عت ھيومن رايتس ووتش عددجم

ً  23(فلبينية ت عاملة وصل .االستقدام رب عملھا األول ا عادھبعد شھرين، أ .2009 نيسان/أبريل 1 فيلبنان  )عاما
ً العمل كان : "وقالت العاملة. العملبنھا لم تعد ترغب أنھا قالت للوكالة أل ً وو 66".جداً كبير المنزل . للغاية شاقا لھا،  فقا

في منزله لمدة ثالثة بھا حسب زعمھا ثم احتفظ  67."الحائط إلىشعري من  شدنيو] المكتبصاحب [صفعني "
أخذھا ب عمل آخر، ر أنه بعدما تعثرت األمور مع قالتو ."على سبيل الطعامفقط  اً ني خبزوعطأ" :تضافأو .أسابيع

  . وضربھا المكتب إلىمرة أخرى  بالمكتصاحب 
  
وقد  .المكتبصاحب حيث ضربھا ، مكتب االستقداملى فيھا رب عملھا إاقتادھا التي نيبالية المرة الثانية  ةعامل روتو

تشغيل في لديھا خبرة  الليزية، وجنتحدث اإلتال  التواصل معھا ألنھافي مشاكل  ماب العمل أن لديھرباشتكى أ
ف يلاتحمل تكملزمون بألنھم  المكتبيعدن إلى  التيال تمالاالع ون أو يھددونعاقبيقد  مكاتبلموظفو ا 68.جھزةاأل
ً " العاملة  بدالإ   .األشھر الثالثة األولى من العقدخالل  تمت إعادتھاإذا لرب العمل، " مجانا

  
منع رعاياھا بوالفلبين  ،نيبالو ،إثيوبيابكل من  مكاتب االستقدامتواتر إساءة المعاملة من قبل أرباب العمل و حذاوقد 

قابلت : القدوممن االستمرار في  تھذا الحظر لم يمنع العامالغير أن . منازل في لبنان عامالتمن القدوم للعمل ك
 عاملة ھنفي ن، بمفي أثناء فرض الحظر نوصل التيال اتثيوبيواأل اتفلبينيالعامالت المن  ھيومن رايتس ووتش عدداً 

 69.إلى بيروت ثم إلى البحرين، وأخيراً ، من مانيال إلى بانكوك السفر عبرالقيود ت على تحايل نھاإفلبينية قالت 
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 لبنان عامالت المنازل المھاجرات فينتائج دراسات أخرى عن اإلساءة ل .6رقم الجدول 

لمحة عن عامالت المنازل 
راي .المھاجرات في لبنان، د

 جريديني

  نان، نايلة مكربلالسريالنكيات في لب عامالت المنازل

  حجم العينة عاملة 90 عامالت 610
مقيمات، يعملھن لحسابھن 

 "ھاربات"الخاص، 
"ھاربات"مقيمات، يعملھن لحسابھن الخاص،   وصف العينة

سريالنكية -  أثيوبية ،فلبينية ،سريالنكية  جنسية العاملة
أو التأخر في دفعھاعدم دفع األجور  )شكين من عدم دفع األجور% (60حوالي  غير متوفر

منھن أن أرباب % 52ذكرت 
 العمل يصرخن عليھن

باستثناء " (لم يتم التعامل معھن بشكل جيد"بأنه % 50زعمت حوالي 
 ).االعتداء الجسدي

نتقاد الصراخ، اال(النفسي  ءاإليذا
 )المستمر

أكثر من ثلث 14% االعتداء الجسدي من قبل أرباب 
 العمل

اء الجسدي من قبل مكاتب االعتد % 15 غير متوفر
 ستقداماال

 التحرش الجنسي 11% 7%

ً  15العامالت التي شملتھن العينة عملن ما معدله  56% أعباء العمل الثقيلة وطول ساعات  ساعة يوميا
ساعة في  12أكثر من (العمل 
 )اليوم

 لكن ثلثي العينة زعمت أنھن. قلن أنه لم يتم حرمانھن من الطعام%  73 غير متوفر
في الغالب كن يعطين بقايا الطعام، وال حرية لھن في تناول الطعام كلما 

 .أردن

 الحرمان من الطعام
 

غير متوفر 40% غرفة (فتقار لمساحة خاصة اال
 )خاصة

 عدم وجود فترات راحة منتظمة قلن أنه لم يكن لديھن يوم عطلة أسبوعي% 90 34%

  :يعشن في المنزل 
 من حجز الجوازاتتم % 85 - 

  .قبل أرباب العمل
  .من قبل آخرين% 14 - 
جوازات  يتم حجزلم % 1 - 

  .سفرھن
  :يعملھن لحسابھن الخاص 
  .من قبل أرباب العمل% 37 - 
  .من قبل آخرين% 59 - 
جوازات  حجزتم يلم % 4 - 

  .سفرھن

  .جوازات سفرھن من قبل أرباب العمل حجزتم % 52 - 
  .تقدامسمن قبل مكتب اال سفرھن جوازات حجزتم % 10 - 
  .تشمل جوازات تالفة، ضائعة، أو غير معروف% 10 - 
 .جوازات سفرھنعلى يحزن % 29 - 

 

 
 جواز السفر حجز

 

يوم عطلة قلن أنه لم يكن لديھن يوم عطلة أسبوعي% 90حوالي  غير متوفر
 

بالخروج من % 31لم يسمح لـ 
 .المنزل

ال يغادرن لسن ُحّراٍت في مغادرة المنزل من تلقاء أنفسھن، و% 80 - 
 .المنزل إال برفقة أحد أفراد األسرة، أو لشراء الحاجيات من دكان الحي

 اإلقامة القسرية
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III. لعدالةل أمام الوصول عقبات 
  

: العملبحق أرباب شكاوى  منقدي فإن قليالً من العامالتالواردة في الفصل الثاني،  اتعلى الرغم من تكرار االعتداء
  .قضاءھيومن رايتس ووتش ملفات الالتي راجعت فيھا  114الـ  قضايافقط من القضية  21 في اتدعيالعامالت كن م

  
 قومت تكانأنھا و دوالر أميركي، 3800أن ربة عملھا مدينة لھا بـ  يةالسفارة الفلبين فلبينية الجئة فية عاملزعمت 

لى إريد الذھاب أال "لبين لكن لى الفإعلى راتبھا والعودة الحصول  أرادتنھا أوقالت . بشكل متكرر ھاضربب
 نلجأامالت الالتي ھيومن رايتس ووتش مع الع ھاھذا الشعور في العديد من المقابالت التي أجرتتكرر  70".المحكمة

  71".لى سريالنكاإأريد فقط العودة  .تجربة سيئةكان لبنان : "ت إحداھنكما قال .نلى سفارات بالدھإ
  

السلطات، أو أمام نظر معظمھن عن تقديم مطالبھن لتثني العدالة تن تطلب التيال تالالتي تواجه العامالكثيرة العقبات 
ھي ، في أحسن األحوال، ة ماليةودفع ن،مقابل الحصول على تذكرة العودة إلى ديارھ ھنمطالب إسقاطإلى بھن ؤدي ت

  .جزء من األجور المستحقة
  

ً . نحقوقھ عنمعلومات ار للھي االفتق تلعديد من العامالتواجه ا إحدى العقبات التي أي كتيب معلومات  ال يوجد حاليا
، أن كتيب 2010 حزيران/يونيو 1، على الرغم من أن وزير العمل أعلن يوم العامالت حدد حقوق والتزاماتيرسمي 

ى نتيجة لذلك، عل. 2010 تموز/يوليو 20 حتىلم يحدث  األمر الذي 72.للنشر اً جاھز أخيراً للعامالت أصبح معلومات 
، الذي اعتمد في موحدھا في العقد النالمنصوص ع نن حقوقھتدركال  العامالت ثير منفإن الك سبيل المثال،

أرباب العمل العامالت قلن أن كثير من ال .يوم إجازة أسبوعية نضمن لھالذي ي، و2009كانون الثاني /يناير
  73.كھذا في يوملھن حق أن ال  أخبروھن ببساطة

  
العامالت من أرباب العمل على والتي يفرضھا العديد أن القيود المفروضة على التنقل واالتصال العقبة الثانية ھي 

عن العامالت في دراسة مكربل  .نعھاوضأتصال بالسلطات أو تقديم معلومات حول اال نتجعل من الصعب عليھ
ً حوسمم يكن لم أخبرنھا أنهالعامالت التي جرت مقابلتھن  من% 80، )الثاني فصلانظر أعاله، ال( السريالنكيات  نلھ ا

امالت في علن بعد عن الخط الساخن لشكاوى العت، فإن وزارة العمل لم كإضافة إلى ذل. نمن تلقاء أنفسھبالخروج 
 - وأرباب العملالعامالت  اتصال معلديھا يكون على األرجح أن ت التي جھاال -مكاتب االستقدام .العامالت أوساط

اب العمل ربستعداء أاريد يال  عديد منھم، ولكن الالعامالت قدمھاتفي نقل الشكاوى التي  االً فع يمكن أن تلعب دوراً 
وا علمالتي حاالت سوء المعاملة  التبيلغ عن عن  تخاذلواالعديد فإن نتيجة لذلك، . يعتبرون زبائن لھماللبنانيين الذين 

  .بھا

                                                           
  .2010شباط /فبراير 11م، بيروت، .مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع ج  70
  .2007كانون األول، /ديسمبر 18أ، بعبدا، .املة السريالنكية دمقابلة ھيومن رايتس ووتش مع الع  71
تمت (، http:/al-akhbar.com/ar/node/192002،2010حزيران /يونيو 2، صحيفة األخبار، "األجانب للعمال ودليل شكاوى مكتب"  72

  ).2010حزيران /يونيو 10الزيارة في 
  .2010شباط /فبراير 11ف، بيروت، .أ، ي.على سبيل المثال، مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع العامالت الفلبينيات م  73
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مع العالم تستطيع العاملة الضحية التواصل بھا  يلة التيالقلإحدى الطرق عني أن المفروضة على العامالت تالعزلة 
 لھذا يمكنو. من خالل النوافذ، أو من وراء األبواب المغلقةأو ، عبر الشرفات، اأرباب عملھ ھي مع جيرانالخارجي 

رة مشجعة، ظاھفي  .العاملة ذا قرروا مساعدةإالقات حسن الجوار ضع ھؤالء الجيران في موقف صعب خاص بعأن ي
معاملة  يسيءأن أحد الجيران  بالغمن لبنانيين يريدون اإل المكالماتمن  متزايداً  تلقت ھيومن رايتس ووتش عدداً 

ً  .ةعامل في عامالت أكبر برنامج للمساعدة القانونية لل يوھ ،وقد الحظت منظمة كاريتاس المھاجرين، التي تدير ملجأ
 ً ً  لبنان، أيضا ً  عنالجيران بلغ ي ماومع ذلك، عند 74.مماثالً  توجھا حمل ما يكون من الصعب  سوء المعاملة، غالبا

   .أحد الجيران أو مالحظات دخول مسكن خاص دون دليل أقوى من تعليقاتبألنھم ال يرغبون  على التحرك،الشرطة 
  

ن كثير م .اإلنصاف العامالت الالتي يلتمسن في حد ذاته عقبة أماميشكل األمن في كثير من األحيان  ىموقف قو
أوراق إقامة قانونية، أو ألن  حيازةعتقال لعدم ينتھين قيد االشكوى من سوء المعاملة تقديم ذھبن إلى الشرطة لي الالتي

ً مضادة بب العمل قد قدم ر  إليھم تذھب. مدغشقر مثل ھنا الشرطة أن اعتقدت" مدغشقرت عاملة من قال .السرقةتھما
  75."المشكلة نم جزء ھم ھنا، لكن. مشكلة لديك يكون عندما

  
 .رب عملھم إلى "أعادتھم"مساعدة الشرطة ھيومن رايتس ووتش أن الشرطة  الالتي طلبن تمن العامال ددٌ أخبر ع

ً  27(فرت عاملة فلبينية  أحد  قلھاوأ ،من الطابق الثالث تسلقت نزوالً . ھا بشدةواب العمل بعد أن ضربربمن أ )عاما
لمدة ساعتين، اتصلت الشرطة  تنتظر جعلھابعد  .كان يضربھا ن رب عملھاأ أخبرتھملشرطة، حيث امركز  إلى المارة

غير أنه لم يتم الوفاء بھذا الوعد ،  76.إلى الفلبين ھاسفر إجراءاتترتيب ب أن وعدھا بعد ستردوأ أتىالذي  برب عملھا
  .ھربت العاملة إلى سفارتھا بعد أن ضربھا رب عملھا مرة أخرى 2009وفي أواخر 

  
أن ، قالت ةنيباليحاولت عاملة  .الشرطةب ما اتصلن بمعاقبة العامالت إذا ھدد أرباب العمليلمشكلة عندما تتفاقم ا 

ھيومن رايتس وعندما سألتھا  .االنتحار، حاولت اعتدوا عليھا منفصلين واثنين من أرباب العمل مكتب االستقدام
 77."يقتلوننيسوف فلي، ع وعثروا تذا ھربإ"نه أ مقتنعةكانت نھا ألى الشرطة، أجابت إالذھاب  ھل فكرت فيووتش 

  ".أخبرتني بذلك مدامال": قالتالفكرة  هعمن أعطاھا ھذ تئلوعندما سُ 
  

ً  .ناھاوشكالنظر في  أثناءإقامة قانونية أو الحق في العمل العامالت ال تملكن  العقبة الرابعة ھي أن الكفيل لنظام  وفقا
، ھنأرباب عملتركن أو إذا  نعقودھ نكفالئھأنھى القانوني إذا  نوضعھلمھاجرات تفقد العامالت البنان، التقييدي في 

ً  .، مثل عدم دفع األجور أو سوء المعاملةلتركأسباب مشروعة ل التي تتوفر فيھاحتى في الحاالت   نلذلك، فإنھ وفقا
ً  مكنّ يتعتقال، وال خطر اال نواجھي خلصت الرابع،  فصلفصل في الھو مكما  .آخرعمل من البحث عن  قانونا

في المتوسط  يستغرقضد أرباب العمل أن األمر  عامالت ائية رفعتھازقضية ج 13 لـمراجعة ھيومن رايتس ووتش 

                                                           
، 2010نيسان /أبريل 26، دايلي ستار، "ملجأ كاريتاس يقاتل من أجل حقوق العامالت المھاجرات"  74

http:/dailystar.com.lb/article.asp?edition_id=1&categ_id=1&article_id=114201#axzz0mAx9NLvO ،) 26تمت الزيارة في 
قف اللبناني من العامالت األھم ھو أننا نالحظ تغيراً في العقلية والمو: "تنقل عن ممثل منظمة كاريتاس قوله) (2010نيسان /أبريل

معظم المتصلين بنا في اآلونة األخيرة ھم من اللبنانيين الذين يشعرون بالقلق إزاء مصير عامالت مھاجرات يعرفوھن من . المھاجرات
  ...).األحياء أو من أماكن العمل

  .2010شباط /فبراير 9أ، بيروت، .مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع عاملة من مدغشقر، أ  75
  .2010شباط /فبراير 11م، بيروت، .مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع العاملة ج  76
  .2008تشرين الثاني /نوفمبر 21ي، بيروت، .مقابلة ھيومن رايتس وواش مع العاملة النيبالية ن  77
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 ملحق ووصف .أطول اتشكاوى أمام المحاكم المدنية لفترال استمرت .من تاريخ إقامة الدعوى لحين حلھا شھراً  24
لكن ال أحد  .مر سنوات وستضطر للبقاء ھناسيستغرق األ: "لجوء إلى المحاكماإلحباط من ال يةالعمل في السفارة الفلبين

 اتالمھاجرالعامالت  78".ة فإنھا تتراجع على الفورعامللعملية لالعندما نشرح  .يرغب في البقاء ھنا طوال الوقت
تعتمد على  وطانھنأعائالت في  نألن لديھالتي تستغرقھا ھذه الدعاوى، بشكل خاص لطول الفترة الزمنية  ساتحسا

  .المالية نتحويالتھ
  

ً  ھن ال يملكننأحقيقة  أمام العامالتصعوبة الومما يزيد من  ً  دائما ً  مكانا فيه حل نتظرن تالوقت الذي خالل لإلقامة  آمنا
وضع  حيازةبسبب عدم  فھن يخاطرن باالعتقالالخاصة،  ھنعن أماكن سكن نمع األصدقاء أو بحث ينبقإن . نھاياقض

 على مالجئ، لكن ھذه ال تقدم سوى حالً  ةثيوبياإلسفارات الفلبين وسريالنكا، وكذلك القنصلية تحتوي  .سليم قانوني
سيرحل تمكن من تحديد ما إذا كان لي بنقل العامالت إلى مقر احتجازهالسفارات  يطالبألن األمن العام مد قصير األ
  79.العاملة

  
بنغالديش، ل، ونيباالعامالت من مثل  -في لبنانلھا سفارات ال  دولرعايا ويكون الوضع أصعب بالنسبة للعامالت 

يديرھا قنصليات وھي  -القنصليات الفخرية لھذه البلدانوال تملك . يحصلن على خدمات أقل نألنھ -ومدغشقر
 خالل .لھن م أي تمثيل قانونييأو تقدإيواء العامالت القدرة على  -خدمة تطوعيةبن يعملون عادة ون لبنانيومواطن

ي منزل عاملة بنغالديشية تعمل فبأن ت أفاد ةلبناني ةمواطناتصاالً من ھيومن رايتس ووتش تلقت إعداد ھذا التقرير، 
القنصلية الفخرية إلى  تذھب ةعاملأن الوقال الجار . أن دأب رب عملھا على ضربھالى شقتھا بعد إ تجارھا قد ھرب

ب رمن  ھاالحصول على جواز سفرھا ومالبسو"طالبة منھا العودة ، على وجه السرعة ھالتي أرسلتية االديشغبنال
  80".العمل والعودة

  
عامالت المنازل  حقوق ناشطة بمجال، أنشأت منظمة كاريتاس المھاجرين، وھي منظمة غير حكومية 2005في عام 

ً م المھاجرات، ة كاريتاس المھاجرين نظمممذكرة تفاھم بين الملجأ ورافق افتتاح  .سوء المعاملة ضحاياللعامالت  لجأ
ً  .شھرينتصل إلى في الملجأ لمدة  ينبقيمكن أن يالضحايا على أن واألمن العام تنص  عدد يتراوح لكاريتاس،  ووفقا

   81.، في أي وقت من األوقات30إلى  5الملجأ بين في العامالت 
  

 مضادةاتھامات  نجھاويقد  شكاوىً يقدمن أو  نتركن أرباب عملھالعامالت الالتي ي عقبة أخرى شائعة ھي أن
ً  .السرقةب بحق السرقة بتھمة أرباب العمل في كثير من األحيان بتقديم شكوى يھدد السابق، الفلبيني لملحق العمل  ووفقا

                                                           
  .2008تموز /يوليو 31مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع جيف سالك، ملحق العمل في السفارة الفلبينية، بيروت،   78
أصدر األمن العام أوامر دائمة، موقعة من قبل مديره العام في ذلك الوقت اللواء جميل السيد، أرسلت إلى المدعين العامين وإلى سفارات   79

بقى تالعامالت، بأن أي عاملة تلجأ إلى سفارتھا يجب أن تحال إلى مركز احتجاز األمن العام للسماح لرئيس األمن العام بتحديد ما إذا كانت س
 2005آذار /مارس 24رسالة من الجنرال بيار أبو حنا إلى رئيس النيابة العامة في بيروت جوزيف معماري، . في لبنان أو سترحل إلى بلدھا

  ).توجد نسخة لدى ھيومن رايتس ووتش(
  .2010نيسان /أبريل 20ز، .مقابلة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع ز  80
، 2010نيسان /أبريل 26، دايلي ستار، "ل حقوق العامالتملجأ كاريتاس يقاتل من أج"  81

http:/dailystar.com.lb/article.asp?edition_id=1&categ_id=1&article_id=114201#axzz0mAx9NLvO )26ت الزيارة في تم 
  ).2010نيسان /أبريل



 

 بال حماية                           28 

في الدعوى ت ربح، حتى لو اإلحتياطي قيد االعتقال شھراً تواجه العامالت أقد  82.مقاضاتھمن الالتي تحاوللعامالت ا
ً العاملة تواجه وعند االعتقال،  .المحكمة نھاية المطاف في   .مكثفة من أجل التوصل إلى تسوية مع رب العمل ضغوطا

  
 توكيلالمدعي يفرض قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على  .كلفة اإلجراءات القانونيةاألخيرة ھي العقبة 
 عامالت الالتي لم يتلقينلبنان، وخاصة بالنسبة للفي  مرتفعةالمحامين  أتعاب 83.معظم أنواع الدعاوى المدنية فيمحام 
ً ييأت نجميعھالعامالت، و سفارات .على األرجح شھور لعدة نرواتبھ تملك القدرة ما  ، نادراً ن من بلدان فقيرة عموما
فع ھي السفارة الوحيدة التي تد يةالفلبينالسفارة في لبنان، العامالت سفارات ومن بين  .نتعيين محامين لھعلى 
كاريتاس حاول المجتمع المدني ملء الفراغ، بما في ذلك . الالجئات في السفارة تلتمثيل بعض العامال ينلمحام

فجوة أساسية في التمثيل ھذا يسد . كبير برنامج مساعدة قانونية 2000التي بدأت منذ بدايات عام المھاجرين، 
  .تقديم شكاوىاحتياجات جميع العامالت الراغبات بسد ال يمكن أن ت االقانوني، ولكن جھود المجتمع المدني وحدھ

                                                           
  .2008تموز /يوليو 31مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع جيف سالك، ملحق العمل في السفارة الفلبينية، بيروت،   82
  .من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني 378انظر المادة   83
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IV .موقف القضاء من االنتھاكات 
  

ھذه وجدت أن ولسوء المعاملة  اب العملربضد أ ھا عامالتائية رفعتزج ةقضي 13ھيومن رايتس ووتش استعرضت 
شكاوى أمام ال .قرار فيه للتوصل إلى م الشكوىيقدتم تمن الوقت الذي  شھراً  24ت في المتوسط القضايا استغرق

مدنية أمام محاكم سبع شكاوى لھيومن رايتس ووتش  تظھر مراجعة .أطول اتلفترحتى المحاكم المدنية استمرت 
الشكاوى حتى  .شھراً  54إلى  21ت بين قرغھذه الحاالت است أن نأجورھ لعدم تلقيالعمل  أرباب ضدعامالت  قدمتھا

بساطة أسرع من المحاكم المدنية العادية بسبب تكون والتي من المفترض أن  ية،التي قُدِّمت أمام مجالس العمل التحكيم
رواتب أمام المحكمة المدنية االبتدائية ال دفعلعدم  ت قضية واحدةاستغرق .شھراً  32في المتوسط استغرقت ، ھاإجراءات

  .بأنه مدين بالمالب العمل اعترف ر، على الرغم من أن شھراً  27
  

  وقت الذي استغرقته القضايا أو الشكاوى الجزائية ضد أرباب العملال. 7الجدول رقم 
المحكمة المكان )باألشھر(مدة القضية 

 القضية

القاضي المنفرد الجزائي كسروان 27.09   611/1999القضية رقم 

القاضي المنفرد الجزائي كسروان 14  768/1999القضية رقم 

القاضي المنفرد الجزائي المتن 17   703/2003ية رقم القض

القاضي المنفرد الجزائي المتن 52  660/2003القضية رقم 

النيابة العامة بيروت 8  2715/2000القضية رقم 

القاضي المنفرد الجزائي بيروت 36  64/2003القضية رقم 

القاضي المنفرد الجزائي بيروت 10  1280/2004القضية رقم 

النيابة العامة بيروت 1  22544/2005رقم  القضية

النيابة العامة بعبدا 1.09  28041/1999القضية رقم 

القاضي المنفرد الجزائي بيروت 17  804/2005القضية رقم 

القاضي المنفرد الجزائي المتن 36  344/2005القضية رقم 

محكمة الجنايات بيروت 13  316/1999القضية رقم 

  
 القضايا المدنية ضد أرباب العمل الوقت الذي استغرقته. 8الجدول رقم 

المكان عدد األشھر من بداية القضية إلى نھايتھا المحكمة القضية
 328/2007القضية رقم  مجلس العمل التحكيمي بعبدا 54

 612/2003القضية رقم  مجلس العمل التحكيمي بعبدا 35

 610/2002القضية رقم  مجلس العمل التحكيمي بيروت 27.13

 226/2002القضية  مجلس العمل التحكيمي بيروت 21

 258/1998القضية رقم  المحكمة المدنية االبتدائية بعبدا 27

 226/1998القضية رقم  قاضي األمور المستعجلة المتن 25

 261/2008القضية رقم  مجلس العمل التحكيمي بعبدا 24
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مع ذلك،  .بشكل عام جميع المنازعات القضائية في حل ئهلقضاء اللبناني لبطافي الماضي  نيونانتقد معلقون قانو
المحاكم أبطأ تصبح وأرباب العمل،  عامالت منازعات بينبھيومن رايتس ووتش أنه عندما يتعلق األمر بحث  يظھر
على سبيل  .اب العمل مدعين بسرعة أكبرربالتي يكون فيھا أفصل في الدعاوى وأنھا ت مّدعيات، تكون العامالت عندما
في المتوسط  شھراً  24القاضي المنفرد الجزائي أمام  استغرقت القضايا ضمن عينة ھيومن رايتس ووتش المثال،

قضية  تعَ فِ عندما رُ فقط شھر أثمانية  ھا استغرقت، لكنمدعًى عليه العمل رب يكون ماعند للتوصل إلى قرار
  .ب العملر بناء على شكوىعاملة ضد  ائيةزج
  

 ً بشكل متساھل للغاية، مع  واالشرطة ومكتب المدعي العام، أو تعاملتجاھلت فيھا حاالت من ال اً كثير كشف البحث أيضا
أي حالة ، التي راجعتھا )ةقضي 114( عينةلم تجد ھيومن رايتس ووتش ضمن ال. سوء المعاملةمزاعم العامالت ب

أو حرمانھن من ، نھجوازات سفر حجز وأداخل منازلھم، امالت الع حبسھماب العمل لربأ السلطاتالحقت فيھا 
الشرطة أو اشتكت العامالت إلى ال يقل عن تسع حاالت في العينة  رغم أنه في مافراط في العمل، اإلالطعام، أو 

شكاوى  تما إذا كانأن تجزم بھيومن رايتس ووتش ال تستطيع في حين  .قاضي التحقيق من إساءة من ھذا القبيلل
لم تجر تحقيقات جدية في ھذه أن الشرطة ر الشرطة اجعة محاضتظھر مر، صحيحةفي ھذه الحاالت العامالت 

  .إجراءات أخرى ن كانت تقتضي اتخاذلمعرفة ما إ زاعمالم
  

  األجور الغير مدفوعة. أ
في لبنان،  العامالت ة التي تواجهشائعأكثر المشاكل الأحد عدم دفع األجور يعد الثاني،  فصلعلى النحو المفصل في ال

 ً رفع لتسعى بموجب قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني، فإن أية عاملة  .نترك رب عملھالت ليدفع العام وسببا
توكيل محام ودفع رسوم المحاكم، وكالھما ؛ تُطالب بعن نزاع تعاقديأسوة بأي ادعاء ناشئ دعوى لعدم دفع األجور، 

يرفعن  تمن العامال عدد قليل جداً فإن ذلك، ل .العامالت بشكل عام صغيرة التي تطالب بھامقارنة بالمبالغ المكلف 
ة قضي 114 المؤلفة منمن العينة فقط  قضية واحدة ).محكمة الدرجة األولى( بتدائيةاالالمدنية دعاوى أمام المحكمة 

 إلى حد كبير ةاستثنائي مع ذلك، كانت القضية. ب العمل أمام المحكمة المدنية االبتدائيةر دعوى ضدفيھا عاملة رفعت 
واألجور التي تدفع للعامالت  .متأخرة الدفع رواتب ت العاملة بعدم حصولھا على سبعة آالف دوالر أميركيادعيث ح

ً  200-150تتراوح إلى حد كبير بين  خلصت إلى ، لكن المحكمة شھراً  27استغرقت القضية . دوالر أميركي شھريا
 .ةلفائدلدوالر، إضافة الـسبعة  آالف ب العمل على دفع رإجبار 

  
تقديم  العامالت رفع قضايا أمام المحكمة المدنية االبتدائية، بدأ المحامون الذين يمثلونالزمة للوالكلفة اللوقت  نظراً 
انتفاء ھو  ةالرئيسي مجلس العمل التحكيميميزة  .أمام مجلس العمل التحكيمي رواتبدفع العدم المتعلقة بشكاوى ال

ال يشمل قانون العمل اللبناني عامالت المنازل المھاجرات، إال أن حين  في. وجود أي رسوم للمحاكمة أو الشكوى
لقانون المتعلّق بصالحية مجالس العمل التحكيمية، تمس العامالت استناداً لالتي  دعاوىقبل المجلس العمل التحكيمي 

والذي ) 3572المرسوم رقم  ينفذ بموجب -1980قانون عام ( 1980 تشرين األول/أكتوبر 21 والصادر بتاريخ
فقرة أولى  624عمل بمفھوم المادة  ةعن عالق ينشأأي نزاع  جلس العمل التحكيمي ليشملوسع نطاق اختصاص مي
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تطبق مجالس العمل التحكيمية في مثل ھذه ومع ذلك، . ھذا ينطبق على حاالت العمل المنزليو 84.موجبات وعقود
ع نطاق اختصاص وسّ قد  1980قانون عام أن على الرغم من  .ن العمليانووليس ق قانون الموجبات والعقود الحاالت

ال تزال " هنأمحام يعمل لحساب منظمة كاريتاس المھاجرين ھيومن رايتس ووتش أخبر ، جالس العمل التحكيميةم
على سبيل المثال، كان . غير مختصة للنظر بقضايا عامالت المنازل المھاجراتتقول أنھا  جالس عمل تحكيميةھناك م

العمل ألن التحكيمي ھناك أنه غير مختص العمل  جلسحيث اعتبر م )وادي البقاعمدينة في (زحلة لي قضية في 
  85".قانون العملالمنزلي غير مشمول ب

  
يعمل مجلس في حين يفترض أن  86.مجلس العمل التحكيميأمام لعامالت ھيومن رايتس ووتش خمس قضايا راجعت 
ً ت القضايا ال تزال، إجراءاتهبساطة بسبب  األخرى أسرع من المحاكم المدنيةحكيمي العمل الت لھا أق: طويالً  ستغرق وقتا

انتقد  .بعامالت منازل مھاجرات الخاصةقتصر ھذا التأخير على الحاالت يال  .شھراً  54 ھا، وأطولشھراً  21كان 
الكبير وقلة  الشكاوى لعدد بنان بشكل عام، وذلك بسببفي ل مجالس العمل التحكيميةخبارية بطء إمسؤولون وتقارير 

فضل عدم الكشف عن (بيروت مجالس العمل التحكيمية الخمسة في  إحدىقاض يرأس ووصف  87.عدد المحاكم
ً ) "لى ھيومن رايتس ووتشإللتحدث ألنه لم يحصل على موافقة ھويته  في عدد القضاة وكتبة المحاكم في  كبيراً  نقصا

لعمل في اثنين من المحاكم، وبالتالي اضطر لتقسيم أيام األسبوع لضطر موأضاف أنه  ."تحكيميجلس العمل الم
ً . ھمابين   88.تأخيربمزيد من التسبب يكل يوم، مما  ن موجوداً ويك المن أن كاتب المحكمة  واشتكى أيضا
  

قد كن تتم دفع األجور، وإذا لم قد كان ذا إما على المجلس أن يقرر . القضايا أمام مجلس العمل التحكيمي بسيطة للغاية
 ثباتثبات على أرباب العمل إلعبء اإلببوضوح ألقى المجلس في بعض الحاالت، . المبلغ المستحق وكم ھف، ُدفعت
دفع مجلس العمل بأن رب  ،"يكيدانجانيت "العاملة األثيوبية ة قضيعلى سبيل المثال، في . بالفعلالرواتب  دفعوا أنھم

 يدعي من"قانون الموجبات والعقود تنص على أن من  362ألن المادة بإثبات أنه قد دفع الرواتب  ھو الملزمالعمل 
 صحة يثبت أن الموجب سقوط يدعي من على يجب البينة، إقامته وبعد. حقه وجود على البينة إقامة تلزمه دائن أنه

                                                           
، القضية رقم )الرئيس أسطه(حكيمي، بيروت، الغرفة الثالثة على سبيل المثال، تم قبول ھذا المنطق من قبل مجلس العمل الت  84

لمزيد من المعلومات حول مجالس العمل . 328/2007؛ مجلس العمل التحكيمي، جبل لبنان، الغرفة األولى، القضية رقم 226/2002
  مدخل إلى المحاكم اللبنانية على موقع وزارة العدل، : التحكيمية، انظر

http://www.justice.gov.lb/CP/HTML_iFrame.aspx?id=146&language=1# ،) 2010أيار /مايو 20تمت الزيارة في.(  
  .، بيروت2010أيار /مايو 28مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع جوزيف عون،   85
أرسلت ھيومن رايتس ووتش إلى مجلس القضاء . تنظر فيھا مجالس العمل التحكيمية في مختلف أنحاء البالد ال نعلم كم عدد القضايا التي  86

، تطلب عدد الشكاوى التي رفعتھا عامالت منازل مھاجرات أمام مجالس العمل التحكيمية بين عامي 2010أيار /مايو 27األعلى في 
أشاروا إلى أنھم نظروا في سبع شكاوى قدمن من قبل . تحكيمية الخمسة في بيروتوتلقينا رداً فقط من مجالس العمل ال. 2010 - 2008
أحكام قضائية حصلت عليھا في قضايا مثلت فيھا  104أطلعت منظمة كاريتاس المھاجرين ھيومن رايتس ووتش على قائمة بـ . عامالت
  .كيمياثنين فقط من ھذه األحكام كانت أحكاماً صدرت عن مجلس العمل التح. عامالت

مجالس العمل "، 2008تشرين األول /أكتوبر 14، النھار، "مجلساً ومئات القضايا 15مجالس العمل التحكيمية، "انظر على سبيل المثال،   87
وافق مجلس الوزراء على إعداد مرسوم لزيادة عدد مجالس العمل التحكيمية . 2007تشرين األول /أكتوبر 22، األخبار، "التحكيمية ال تعمل

، كما نقله موقع لبنان اآلن اإلخباري، 2010نيسان /أبريل 27ملخص لجلسة مجلس الوزراء، . لبنان، ال سيما في محافظة جبل لبنان في
http:/www.nowlebanon.com/arabic/NewsArchiveDetails.aspx?ID=164089 ،) 2010أيار /مايو 27تمت الزيارة في.(  

  .، بيروت2010حزيران /يونيو 16مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع قاض في مجلس العمل التحكيمي،   88
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الراتب في  سددكان يلم يثبت أنه عملھا رب ، لكن مجلس العمل التحكيمي أن العاملة أثبتت أنھا عملت وجد. "قوله
  89.نھاية كل شھر

 

 4360بـ  تي ادعتال" ليليبيث ماغاليم"العاملة الفلبينية  في قضية أخرى ضدحكم مجلس العمل التحكيمي ومع ذلك، 
، بعد ثالث سنوات 2002 حزيران/يونيو 1وفي قرار صدر في  .دوالر أميركي من الرواتب المستحقة غير المدفوعة

ً ت كانت مستحقة  اثبت أنھتلم ھا على أساس أن العاملة ضد ى مجلس العمل التحكيمي، قضمن تقديم الشكوى قريبا
  90.ألموالل

  
ً  التحكيمي العملمجلس وقد تناول  مسألة مقدار الراتب، في ضوء وجود تباين في كثير من الحاالت بين المبلغ  أيضا

اعتمد وقد  .اوصولھ عند تهالذي وقع اآلخر لبنان، والعقد القدوم إلىل قب ةلعاملا تهالمنصوص عليه في العقد الذي وقع
على دفعه في اتفاقه مع مكتب ب العمل اللبناني الذي وافق ر) األدنى(الراتب على  على طول الخطالمحكمة قرار 

 1998ول تشرين األ/برأكتولى لبنان في إ "كارانجافايت "أتت العاملة الكينية على سبيل المثال،  .في لبنان االستقدام
لم يدفع لھا  .اً أميركياً في الشھردوالر 150تلقى أنھا ست علمھا بموجبهمعھا أ كينيا عقداً أن وقع مكتب توظيف في بعد 
رب  قد احتسب المجلس أنومع ذلك، ف .2002عام ، وفي النھاية حكم مجلس العمل التحكيمي في صالحھا العملرب 

ً ، ألن ذلك كان المبلغ اً في الشھردوالر 125مدين لھا بـ العمل   مكتب االستقداممع الذي وافق رب عملھا عليه خطيا
   91.في لبنان

 
حكم الإنفاذ ھي ، أمام مجلس العمل التحكيمي نعدم صرف رواتبھبدعاوى  ھن، حتى بعد فوزللعامالتأحد التحديات 

في مثل ھذه الحاالت، يمكن  .القضائيةمالحقة لامن  تسأم العاملة دفع على أمل أنالاب العمل الذين يرفضون ربضد أ
" العمل جلسرفض أو تأخير تنفيذ قرار م"جنحة بإياھم  اتاب األعمال متھمربائية ضد أزقضية جعامالت رفع لل
بعد حكم . التي أشير إلى قضيتھا أعاله" كارانجافايت "ما فعلته العاملة الكينية ھذا  ).من قانون العقوبات 344المادة (

قامة إلى إب العمل الدفع، مما اضطر كارانجا ر، رفض 2002ام ادر في صالحھا عن مجلس العمل التحكيمي عالص
ھاني الحجار، أدان القاضي المنفرد الجزائي، ، 2005 شباط/فبراير 28 في .344ائية ضده بموجب المادة زدعوى ج

 ليه بالسجن لمدة شھرين وغرامة قدرھاوحكم ع ،"التحكيميالعمل  جلسم حكمرفضه تنفيذ " لـب عمل كارانجا ر
فوزھا تنفيذ كارانجا كي تشھدثالث سنوات استغرق األمر ، وفي النھاية). دوالر أميركي 400(ألف ليرة لبنانية  600

  .المحكمةاألولي في 
  

ول المحامون حاالمحاكم المدنية، أمام عدم دفع الرواتب دعاوى والمدة والتحديات التي تواجه تقديم  للتكاليف ونظراً 
ب رن بأ عبر الدفعائية زاألجور غير المدفوعة عن طريق المحاكم الج والنشطاء المعنيين بقضايا العامالت تحصيل

عبر احتفاظه براتب العاملة بناء على ) من قانون العقوبات 670المادة (إساءة اإلئتمان  ن قد ارتكب جريمةيكوالعمل 
يكونون على أرباب العمل أن تعويضات، والعاملة تستطيع الحصول على  أن ائي ھوزجادعاء تقديم  ما يميز .الثقة

ً  ون فيھايواجھالتي قد أكثر استجابة للحالة األرجح    .بالسجن حكما

                                                           
  ).الغرفة األولى(، مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان 328/2007القضية رقم   89
  .ل لبنان، مجلس العمل التحكيمي في جب612/2003القضية رقم   90
  ).الغرفة الثالثة(، مجلس العمل التحكيمي في بيروت 226/2002القضية رقم   91
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طبيعة تعاقدية، وينبغي أن  ذات القضية ات، على أساس أندعاءائية اللبنانية مثل ھذه االزرفضت المحاكم الج غالباً ما
 ،عدم دفع األجورلقبول نظر بعض حاالت ائية أبدت استعدادھا زبعض المحاكم الج لكن .يةمحكمة مدن تُعرض على

في  الجدير بالذكر أنه. إعادة الرواتب المودعة لديه على سبيل االئتمان عنالعمل  وھي الحاالت التي امتنع فيھا رب
الصادر عن القاضي المنفرد الحكم  ةمحكمة استئناف الجنح في الجديدفسخت  2000 تشرين األول/أكتوبر 25

، من خالل "جميلت بيرو"التي تعمل في منزله  ثيوبيةاأل ةاملتجاه الع" أساء االئتمان"ب العمل رأن والقائل ب الجزائي
دفع بب العمل على رت المحكمة حكمو. بحوزته على سبيل االئتمان اعتقد أنھكانت تالتي ، ولھا ھاعدم دفع أجور

أن ھذه  اعتبرتألنھا  المستحقة سداد الرواتبتأمره بلم  ھار، لكنعلى سبيل العطل والضر أميركي لبيرو دوالر 400
  92.محكمة مدنيةأن تنظرھا ة ينبغي قضيال
  

ائية في حاالت زج دعاوى رفعمن الممكن  هاإلشارة إلى أنعبر المحكمة منھج  حّسن من 2005عام صدر حكم الحق 
تلك في  ".المالالمال لدى رب العمل أودعت العاملة دليل على أن  ن يكون ھناكأيجب "عدم دفع األجور، لكن 

لعدم ) إساءة اإلئتمان( 670بموجب المادة  ھاائية ضد رب عملزدعوى ج "اديس"ثيوبية القضية، رفعت العاملة اإل
لم  ساديمحكمة مدنية ھذه القضية ألن  ه يجب أن تنظرأنإلى المحكمة  خلصت .1997 آذار/دفع راتبھا منذ مارس

  93.ب العملر لدىأودعت المال  ھاعلى أن تقدم دليالً 
  

ً قانوني تمثيالً التي توفر  - لمھاجرينا مركزكاريتاس ربحت ، 2005عام المنذ  ً مجان ا على األقل أربع قضايا أمام  - يا
  94).ئتمانإساءة اإل( 670اب العمل على أساس المادة ربمن أ حيث ادعت عامالت بعدم تلقي األجورائية زكم الجامحال
  

  العنف ضد عامالت المنازل المھاجرات. ب
 .عاملة لعنف ضدباب عمل ر إلى توجيه اتھاماتفيھا تم فقط خمس حاالت قضية على  114احتوت العينة المؤلفة من 

الحالة حين كان المدعي العام في قدم الشكوى األولية، في  العامالت أنفسھن من ، كانتالحاالت في أربع من ھذه
ً بشكل مستقل تھم من وجهسة الخام زعمت فيھا  أخرىھيومن رايتس ووتش خمس حاالت  جدتو. ب العملرضد  ا

ً من، لكن اموا بضربھنالسرقة، أن أرباب العمل ق مھبت نالتحقيق معھ خالللشرطة، العامالت أمام ا  أوالشرطة  أيا
  ).أدناه ـانظر القسم ھ(على ھذه المعلومات بناء  حركتلم يالمدعي العام 

  
في كثير من يتجاھلون ن الشرطة والمدعين العامين أ، وجدت ھيومن رايتس ووتش العامالت في حاالت العنف ضد

أشكال  ون أقصىقاضيفقط و يتابعوندفع، والاللكم، أو أو  ،األحيان ادعاءات العنف الجسدي، بما في ذلك الصفع
اب ربضد أ شكاوىً  نقدم التيال العامالت العديد منانتھت إضافة إلى ذلك، . شاملةبتقارير طبية  الموثقةالضرب 

  .في التحقيق د الشرطةوالكثير من جھ نفدستالتي ت ،عكسية بالسرقةبمواجھة تھم سوء المعاملة لالعمل 
  

  .للعامالتالعمل ين الخجول مع شكاوى ضرب أرباب العام نالمدعيأسلوب تعامل الشرطة و الحاالت التاليةتوضح 

                                                           
  .، القاضي المنفرد الجزائي في كسروان768/1999القضية رقم   92
  .، القاضي المنفرد الجزائي في المتن344/2005القضية رقم   93
، القاضي المنفرد الجزائي في صيدا؛ القضية 210/2008ة رقم ، القاضي المنفرد الجزائي في صيدا؛ القضي172/2008القضية رقم   94

  .، القاضي المنفرد الجزائي في المتن228/2005، القاضي المنفرد الجزائي في أميون؛ القضية رقم 114/2006رقم 
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  1الحالة 
عامالت لدعم مجموعة عمل وھي ، )PCAAM( وآسيوية أفريقية أصول من للعمال األبرشية الرعاية نةلجتلقت 

، حبسھا في بيته، )ليست األحرف الحقيقة األولى من اسمھا(أ .بأن رب عمل العاملة السريالنكية كالمنازل، معلومات 
 حالمكتب المدعي العام، الذي أ ت اللجنةأبلغ 95.لھا راتبھا في أوانه المستحق كل شھروكان يضربھا، وأنه لم يدفع 

وعندما استمعت . للتحقيق يوماً  21واستغرق رجال الشرطة  .2005 كانون األول/ديسمبر 5لشرطة في إلى االشكوى 
أنه سبعة أشھر، ويضربھا بانتظام، بما في ذلك برواتب لھا أن رب عملھا مدين  أبلغتھم أ.الشرطة في النھاية ألقوال ك

 ھةواجبمب العمل روافق  .لھا أشعة سينيةصورة مرة واحدة بعصا على يدھا اليمنى، والتي حصلت على ضربھا 
المدعي العام،  يوجه ومع ذلك لم. أ.لـ كالمستحق  دوالراً  670الرواتب بمبلغ الستمائة وسبعين دفع على الشرطة 

  .أ.ك ب العمل لضربهلراتھامات أية ، مبرردون تقديم أي و
  

  2الحالة 
 11 فياألمن العام  تي أبلغتالمھاجرين، الإلى منظمة كاريتاس  تولجأت عاملة رب عملھا في قضية أخرى، ترك

ألم  من جراء ذلك منراتبھا، وأنھا عانت فيھا بطالب تضربھا في كل مرة ھا كان يب عملر، أن 2006 أيلول/سبتمبر
ب العمل، ر ضدتھم المدعي العام أية لم يوجه . ةبالسرق العمل على ھذه المزاعم باتھامھاب رأجاب . في أذنيھا

في حين أشارت و .نھايةالفي منھا  اي تمت تبرئتھتالوبتھمة السرقة، حصلت كانت للعاملة ي تال ةمحاكمة الوحيدالو
دوالر  1700بـ لھا  مدينعمل الب وأن ر ھامن قسوة رب عمل تعان االمدعى عليھ"ن إلى أالمحكمة في حكمھا 

  96.ب العمللرتھم لم يوجه أية مكتب المدعي العام ، إال أن "أكثر من سنةرواتب غير مدفوعة لمدة  وھي، أميركي
  

  3الحالة 
، 2005 أيلول/سبتمبر 18ھا في رب عمل )ليست األحرف الحقيقة األولى من اسمھا(أ .م فلبينيةالعاملة تركت ال

قبض على وجھھا مرتين، و على صفعھا"د ق أبلغت أن رب عملھابلدھا، حيث  لى سفارةإعلى الفور وتوجھت 
ً  .أجر شھر ونصف، وأنه مدين لھا ب"ھاعنق ن م ھاطردببانتظام  تھاھدد )سيدة المنزل(ربة عملھا أن  وأفادت أيضا

أ .ت مأثناء التحقيق، أبلغ 97.القضية إلى األمن العام يةالسفارة الفلبين أحالت .السرقةبب العمل مباشرة ر ھااتھم .المبنى
في  تحقيقظھر أي تُ األمن العام ال  استجواب محضرعرض للضرب، لكن مراجعة تتكانت  االعام أنھ األمن
ببساطة  إلى ھذه المزاعم، وأحال قاضي التحقيقلم يشر ، 2006 شباط/فبراير 8الصادر في في قراره و 98.ھامزاعم

لمدة  أ.ماعتقال باألمن العام  استمر .العمل لرباتھامات  لعدمتوجيهأسباب  تُذَكر أيةلم  99.للمحاكمة بتھمة السرقة أ.م
دوالر  100(ألف ليرة لبنانية  150بكفالةـ ، 2006 تشرين الثاني/نوفمبر 24، إلى أن أفرج عنھا في شھراً  13

  .الحصول على معلومات عن نتيجة المحاكمة بتھمة السرقة منھيومن رايتس ووتش لم تتمكن ). أميركي
  

                                                           
  ).2005كانون األول /ديسمبر 26(، شرطة بيروت، فصيلة المصيطبة 22544/2005محضر الشرطة رقم   95
  .، القاضي المنفرد الجزائي في كسروان89/2007م القضية رق  96
  ).بحوزة ھيومن رايتس ووتش(، 2005تشرين األول /أكتوبر 18رسالة من السفارة الفلبينية إلى األمن العام اللبناني،   97
  ).توجد نسخة لدى ھيومن رايتس ووتش( 2005تشرين األول /أكتوبر 18أ، .تحقيق األمن العام مع م  98
  .، قرار قاضي التحقيق في جبل لبنان55/2006قم القضية ر  99
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األحكام  لكن .أدلة طب شرعي قويةب في حاالت استخدام العنف الشديد المدعومة العمل المحاكم أربابسبق وأدانت 
حكمت بھا على سبيل المثال، الحد األقصى لعقوبة : كانت ال تتناسب مع خطورة الجريمةالعقابية التي أصدرتھا 
ً  15 ـل المحكمة كان السجن ترافع عن مة كاريتاس، وييعمل لحساب منظ حامٍ مأخبر  .لبدنيعتداء ابتھمة اال يوما

سابق الفي وأضاف أنه ". المحكمة تعاطيبعض التطور في "ھيومن رايتس ووتش أن ھناك ، بشكل منتظم العامالت
لكن . بالغرامةالسجن الحكم ب يستبدلفي حاالت الضرب على تعويض مالي فقط ألن القاضي تحصل العاملة "كانت 
المحاكم ال تزال  ومع ذلك، 100".بالسجن أرباب العملعلى  فيھاحكم التي يُ  من الحاالت قليالً  اً نحن نرى عدداليوم، 

  .أعمال عنف خطيرةب ينأرباب عمل مدان معمتساھلة للغاية 
  

   4الحالة 
 7في  متعمدال ھاوايذاء ھاضربربة عملھا ب) ليست األحرف الحقيقة األولى من اسمھا(ي .اتھمت العاملة الفلبينية ر

وعطل ، وتذكرة العودة إلى الفلبين، )كثر من عامينالعائدة أل(غير المدفوعة  برواتبھات لبطا .1997 تموز/يوليو
ليست (ي .ت العاملة األثيوبية بقدمت ،1997 أيلول/سبتمبر 3بعد شھرين، في . آالف دوالر 10وضرر بقيمة 

العمل  ةبرشكوى مماثلة ضد ب، ذاته في الوقت اھذاتالعمل  ةبرعمل لدى والتي ت، )األحرف الحقيقة األولى من اسمھا
، ]ي.لـ ب[كدمات كبيرة على العين اليسرى "في إفادته، وصف طبيب شرعي . دعويينمحكمة الال تضم .وزوجھا

ضرب ب تلعمل بدأربة ا"ن إلى أت المحكمة خلص ".األيمن ومناطق أخرى ھاوكتف ھاوآثار حروق على يديھا وعنق
جنحة قررت المحكمة إدانتھا ب". نأجزاء مختلفة من أجسامھ في احرقھمقامت بو ،ديھاللعمل ل العاملتين منذ أن قدمتا

 3دفع ب حكمت عليھا، و)أيام عشرة عن تزيد لمدة العمل عن إيذاء لم يفض إلى مرض أو تعطيل( 554بموجب المادة 
العمل على ربة ة المحكمثم حكمت . ي.ماليين أخرى لـ ب 3ي، و.لـ ر) ألفي دوالر أميركي(ماليين ليرة لبنانية 

قدرھا  غرامةباستبدال عقوبة السجن ب تانتھ اليرة لبنانية، لكنھألف  100غرامة قدرھا بلمدة شھر واحد و بالسجن
الذي كان قد والعمل، وھو طبيب،  ةبزوج رالمحكمة على كما حكمت  ).دوالر أميركي 333(ألف ليرة لبنانية  500

 ً   101).دوالر أميركي 133(ألف ليرة لبنانية  200بغرامة قدرھا في الضرب،  شارك أيضا
  

  5الحالة 
لجنة الرعاية  إلى ملجأ تديره) ليست األحرف الحقيقة األولى من اسمھا(ج .ھربت العاملة الفلبينية موفي قضية أخرى، 

شرف على تي تميليا، الأخت األ خبرتآثار حروق، وأوعلى ظھرھا  األبرشية للعمال من أصول أفريقية وآسيوية
ً ج .وذكرت م. 1999أيار /مايو 22 دار بينھما فيخالف  إثر مكواةالبقد أحرقتھا  ربة عملھا ، أنلجأمال ربة أن  أيضا

ھا إلى ادتإع إليهت عندما طلبصفعھا  )سيد المنزل(ھا باستمرار، وأن رب عملھا على وجھ ھاصفععملھا كانت ت
حروق آثار " تحمل أنھابالمحاكمة، شھد طبيب شرعي  وخالل، اتھاماتج ب.تقدمت م. لى لبنانإجلبھا مكتب الذي ال

الحروق كانت من الدرجة األولى، "ن أقال للمحكمة  ج.جراح معالج  آخر طبيب". ثالثة أياملمن الدرجة الثانية تعود 
، 1999 كانون األول/ديسمبر 17 فيلفلبين إلى البنان  ج.ت مغادر ".على ظھرھامكواة شخص ما  وضعشبه وت
 ھاعمل ةبأدان القاضي ر القضية، من بدء شھراً  52 أي بعد، 2003 أيلول/سبتمبر 30في  .قضية دونھالاستمرت او

ً  15 بالسجن لـ حكم عليھاو، )قانون العقوباتمن  554المادة ( بتھمة ضربھا وإيذائھا  ، وأمرھا بدفع غرامة قدرھايوما

                                                           
  .، بيروت2010أيار /مايو 28مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع جوزيف عون،   100
  .، القاضي المنفرد الجزائي في كسروان611/1999القضية رقم   101
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ً  33(ألف ليرة لبنانية  50 . كعطل وضرر) ألف دوالر أميركي(ف ليرة لبنانية ، ودفع مليون ونص)دوالراً أميركيا
ھيومن رايتس ال تعلم  102.كعطل وضرر) مليون ليرة لبنانية 37.5(ألف دوالر أميركي  25بـ لبت اط ج قد.كانت م
  .بالفعل لى الفلبينإ تقد عادكانت ألنھا  ھا،تلقت تعويضج قد .إذا كانت مووتش 

  

  6الحالة 
كانون /المحكمة عناوين الصحف في ديسمبر نالين ماليبياجو التي تصّدر فوزھا فيقضية العاملة موقضية أخرى ھي 

عمل  ةبعندما جلبت رسرائيل وحزب هللا، إبين  2006تموز /يوليوحرب أيام عود القضية إلى وت. 2009االول عام 
 ضرببدأت فيروز صفير من السفارة، ب مرأى وعلى. ھاترحيلليتم سفارة الفلبين  ھا إلىفيروز صفير، جلبت مونالين،

في و. لى المستشفىإ ھانقلتم وعلى مونالين  أغمي .لدفعھا على المشي أسرع بينما كانت تحمل حقائبھا مونالين
 9 في 103.كدمات سوداء وزرقاء وصفراءضرب على جسدھا، وكذلك  المستشفى، رأى األطباء عالمات

ً  15 بالسجنالعمل  ربةون على البترحكمت محكمة الجنايات في ، 2009 كانون األول/ديسمبر  غرامة قدرھا، وبيوما

   .كعطل وضرر لمونالين) دوالر 6666(، وعشرة ماليين ليرة لبنانية )دوالر أميركي 33(ألف ليرة لبنانية  50
  

مثلت حيث ) 2009-2002( لمائة وأربعة قضية كاريتاس المھاجرين ھيومن رايتس ووتش على ملخصأطلعت 
قاموا بضرب اب عمل ربأربع قضايا ضد أبعلى األقل  واكاريتاس فاز محاميّ  ، تُظھر أنكماالمحالعامالت في 

  104.العامالت السجن لضربب، وأنه حكم على اثنين من أرباب العمل عامالتھم
  
العقوبات التي أو مقارنة بجسامة الجريمة، بالمحاكم اللبنانية متساھلة للغاية، سواء مقارنة  ھاألحكام التي تفرضا

 2009 آذار/مارسفي ُحكم في سنغافورة، . يضربون عامالتھم نأرباب العمل الذيبحق بلدان أخرى  ھا محاكمضتفر
آخر حكم قضى ، في حين ة منازلعامل حرقه بالماء الساخنلضربه و شھراً  20بالسجن لمدة  تونج تشو وى على

 ضربالمنزل و ةملعا لضرب على التوالي يعوالدتھا ليان تشن تينغ ثمانية أشھر وأربعة أسابو  لينغ فوي لوكبسجن 
ً  18لمدة بالسجن ب عمل رفي ماليزيا، حكمت محكمة  105.رأسھا بالحائط ً إلىخفضت الحق(، عاما ً  12 ا في  عاما

ً  ندونيسيةلضربه عاملة أ، )2009كانون االول /ديسمبر ً مبرحا ھا وظھر صدرھاكرر في مت بشكل ھاوحرق ضربا
  106.باستخدام مكواة

  
                                                           

  .، القاضي المنفرد الجزائي في المتن660/2003القضية رقم   102
  ).توجد نسخة لدى ھيومن رايتس ووتش(كانون األول /يسمبرد 12: 09/126/530القضية رقم   103
؛ القضية رقم )أدين رب العمل بضرب العاملة لكنه حكم فقط بتعويض مالي(، محكمة إستئناف جنح المتن 280/20009القضية رقم   104

وحكم ) دوالر أميركي 2666(ماليين ليرة لبنانية  4حكم رب العمل بغرامة قدرھا (، محكمة إستئناف جنح جبل لبنان، 244/2007
دوالر  1333(حكم رب العمل بدفع مبلغ مليوني ليرة لبنانية (، القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا، 737/2006؛ القضية رقم )بالسجن
  ).حكم رب العمل بدفع تعويض(، القاضي المفرد الجزائي في بعلبك 961/2005؛ القضية رقم )كغرامة وحكم بالسجن) أميركي

: ، متوفر على الرابط2009آذار /مارس 13، ستريتس تايمز، "السجن لسوء معاملة عاملة"لينا تشونغ، إي  105
http:/www.straitstimes.com/Breaking%2BNews/Singapore/Story/STIStory_349679.html ،) حزيران /يونيو 30تمت الزيارة في

 :، متوفر على الرابط 2009آذار /مارس 31، ستريتس تايمز، "السجن لسوء معاملة عاملة"، و إيلينا تشونغ، )2009
http:/www.straitstimes.com/Breaking%2BNews/Singapore/Story/STIStory_356827.html ،) نيسان /أبريل 1تمت الزيارة في

2009.(  
  .2009كانون األول /ديسمبر 3، وكالة الصحافة الفرنسية، "عاماً بسبب إساءة معاملة عاملة 18تخفيض حكم بالسجن لـ "  106
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   التنقلد المفروضة على القيو. ج
داخل المنزل، صرف مكتب المدعي " بحبسھن"في الحاالت التي اشتكت فيھا العامالت من أن أرباب العمل قاموا 

. العام والمحاكم النظر عن الشكاوى، أو طلب ببساطة من رب العمل السماح للعاملة بالبحث عن مأوى في مكان آخر
على الرغم من أن الحبس القسري يعد ، عامالتالحبس القسري لل تجاهة القضائية الحالتين التاليتين الالمباالتوضح 

  .جريمة بموجب القانون اللبناني
  

. ھما بالسرقةملع ةن قبل ربم) ليست األحرف الحقيقة األولى من اسمھما(د .ن، و أ.اتُھمت العاملتين الفلبينيتين س
وقبل . تحبسھما في المنزل باستمرار، وكانت تضربھما ھماعمل ةبرا قاضي التحقيق أن توخالل التحقيق معھما، أبلغ
 توبدأ العاملتين،العمل حول بدأت الشكوك تساور ربة قبل السرقة، " أنهلى إ ، مشيراً اقاضي التحقيق ادعاءاتھم

ذا وعلى الرغم من ھ 107".عندما تسافر بمعاملتھما بقسوة ووضعتھما تحت مراقبة مشددة، وكانت تحبسھما في المنزل
  . بسرقة المال ببساطةالعاملتين  اتھمالعمل، و ربةضد أي تحقيق   قاضي التحقيقلم يفتح االعتراف، 

  
أن بالشرطة - وسوء المعاملة دفع رواتبھامن رب عملھا بسبب عدم  تفر تيال - كارانجا تيافوأخبرت العاملة الكينية 

بعض الحاجيات شراء حون لھا بالخروج إال ليخرجون، وال يسمحين كانوا يحبسونھا في المنزل أرباب العمل 
في المنزل، لكنه قال  اعترف رب العمل بحبسه فايتقبل الشرطة، عند التحقيق معه من و 108.دكان الحي مناألساسية 

ھذا من المدعي العام ب وبعد إخبار 109".معنا عندما كنا نخرج الحاجات، والخروجالخروج لشراء ب"سمح لھا كان ي أنه
ة، العاملإعداد كل أوراق بالعمل رب ب العمل والحصول على تعھد من أرباترك "بـ المدعي العام أشار  قبل الشرطة،

 .رفضت فايت، التي تم توجيھھا بالعودة إلى رب عملھا، العودة". عدم إتيان أي عمل انتقامي ضدھاودفع راتبھا، و
  .في بداية األمرالقضية قدمت إخباراً ي تال ةالناشطتينا نقاش،   المدعي العام في نھاية المطاف بالذھاب معسمح لھا 

  

  الھوية أوراقجوازات السفر و حجز. د
أسقطت ھوية أخرى،  أوراقأو  نجوازات سفرھ حجزالعمل  ت فيھا العامالت من أن ربفي الحاالت التي اشتك

راجعتھا أي من الحاالت التي في لم تالحق المحاكم . إعادة األوراقب العمل ببساطة رمن  تأو طلبالمحاكم الشكاوى 
  .جراء تصرفهب العمل ريومن رايتس ووتش ھ
  

تحدي  العامالت حاول نشطاء ومحامين يمثلون .جواز السفرل) رب العمل(تجرم حجز تشريعات في لبنان ال توجد 
  .الذي يعتبر جريمةو ،"حجز الحريات" ه يرقى لمستوىجوازات السفر، بحجة أن حجز

 

بتھم  مكتب االستقداممدغشقر ضد في شكوى مقدمة من عاملتين من التحقيق في بيروت  قاضينظر ، 2001عام 
ھو وب العمل، لرتم تسليم جواز السفر  ه قدقاضي التحقيق أنرأى  .جواز السفر حجزوإساءة اإلئتمان، والتزوير، 

                                                           
  ).بحوزة ھيومن رايتس ووتش في ملف(، 2000ن حزيرا/يونيو 19قرار قاضي التحقيق في بيروت،   107
توجد نسخة لدى ھيومن (، 2000آذار /مارس 7، )فصيلة طريق الشام(محضر شرطة بيروت، التحقيق في قضية فايت كارانجا،   108

  ).رايتس ووتش
  .المصدر السابق  109



 

 بال حماية                           38 

 إذا الجواز معه يبقي نأو سفرھا جواز للخادمة يحجز أن ]ب العملرل[ من الطبيعي"نه أ، وعاملةالمسؤول عن ال
  110". عليه التعويض دون آخر منزل في للعمل منزله من الھرب إلى عمدت

  
اب ربائية ضد أزشكوى جب) ليست األحرف الحقيقة األولى من اسمھا(ن .أ فلبينيةالاملة تقدمت العوفي قضية أخرى، 

بعد أن من رب عملھا  "ھربت"ن قد .ت أانوك .وغيره من األوراق الثبوتيةھا، مطالبة إياھم بإعادة جواز سفرھا عمل
بأنھم حجزوا جواز سفرھا العمل دفع أرباب . دوالر أميركي، كرواتب لم تُدفع لھا 2085بـ أنھم مدينون لھا  تادع

 حجزفي " نية جرمية"أن المحكمة لم تعثر على  ىالقاضي رأقرار ". تنفذ العقدالعاملة لضمان حقوقھا وضمان أن "
  111.واز السفراب العمل لجربأ

  
ً اشقيقتتقدمت  جوازات السفر وغيرھا من األوراق  حجزالحبس القسري و" لـشكوى ضد رب العمل ب ن من غانا أيضا
دون أن يدفع فصلھما من العمل وطردھما خارج منزله العمل ادعت الشقيقتان أن رب . ، وعدم دفع الرواتب"الثبوتية

أوراق  مصادرةأن العاملتين ب محاميدفع  112.اجوازات سفرھميعيد  دوالراً ھي أجور متأخرة، ودون أن 1580 الھم
ً  تنقلمن ال امنعھم هألن "الحبس القسري" شكل جريمةي نھويتھ الشرطة  تصلتعندما ا. عتقالمن اال داخل لبنان خوفا
المدعي شرطة بوعندما اتصلت ال. الشقيقتين قد ھربتان أالبنه، الذي قال ببساطة مسافراً، فتحدثوا العمل، كان  برب

ً وقف التحقيق وأمرھم بھاتفية، اللمحادثة بابالغه العام إل ذا إھيومن رايتس ووتش ال تعلم . لم توجه أية اتھامات الحقا
  .اجوازات سفرھمقد استعادتا الشقيقتين  تكان
  

عن ، فضال ً"اتھماأوراق ھوي"بسرقة  تينفلبيني تينملاقاضي تحقيق ع ، اتھم2000حزيران /يونيوفي قرار مقلق في 
سرقة  تينملاالقاضي كيف يمكن للعال يفسر  ،كمةافي ملف المح 113.رب عملھماالذھب والمال من منزل سرقة 

 الذي يؤمن بھا العديد من الفكرة على األقل يشاركون السلطة القضائية فرادأبعض الخاصة، مما يوحي بأن  اممتلكاتھم
سھم في سوء المعاملة ت اھذه النظرة بدورھ. نعامالت وممتلكاتھالعلى  "حقوق ملكية"بأنھم يتمتعون بـ أرباب العمل 
  .واالستغالل

  

  حاالت عدم تجديد اإلقامة. ھـ
جوازات سفر ) حسب بعض التقديرات %85أكثر من (وأرباب العمل  لمكاتبنسبة عالية من اتحجز  سلف الذكر،كما 

 يجددونال  المكاتبأن العديد من أرباب العمل أو لعامالت شائعة تواجھھا امشكلة  .خرىاألوبطاقات الھوية العامالت 
أوراق اإلقامة ال  لى الرغم من أن، عفي لبنان بسبب اإلقامة غير الشرعيةعتقال لال ن، مما يعرضھنأوراق إقامتھ

  .القانون اللبناني أنھن خالفن، وربما ال يعرفن تكون بحيازتھن على األرجح
  

عذر "لـقامة منتھية الصالحية إال بأوراق إإلقامة في لبنان اانب من غير القانوني األجقانون  من 36المادة تجعل 
على . أوراق العاملةلعدم تجديد مقبول عذر كجواز السفر  بحجزاللبنانية ترفض االعتراف غير أن المحاكم ، "مقبول

                                                           
  .، قرار قاضي التحقيق في بيروت11/2001القضية رقم   110
  .القاضي المنفرد الجزائي في المتن، 703/2003القضية رقم   111
  ).توجد نسخة لدى ھيومن رايتس ووتش(، 1999تموز /يوليو 19محضر التحقيق في قضية كيري وليندا أبابيو، فصيلة إنطلياس،   112
  ).توجد نسخة لدى ھيومن رايتس ووتش( 2000حزيران /يونيو 19، 95/5985قرار قاضي التحقيق رقم   113
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وخالل  .السرقةب) ى من اسمھاليست األحرف الحقيقة األول(ھـ .اتھم رب عمل عاملته السريالنكية سسبيل المثال، 
كانت في حوزة ه .ستحقيقات الشرطة أن أوراق ثبتت في حين أ. ه منتھية.سسير التحقيق، الحظت الشرطة أن إقامة 

ا قوانين ھنتھاكالمحكمة عليھا وحكمت  ه،.، إال أنھم قاموا باعتقال ستجديد األوراقرب عملھا، وأنه لم يقم ب
  .ه أوراق اإلقامةعدم تجديدبسبب العمل ت لرب لم توجه أية اتھاما 114.الھجرة

  
بانتھاك قوانين الھجرة، على الرغم أمر القاضي باعتقال كل من رب العمل والعاملة بعد إدانتھما وفي حاالت أخرى، 

وجد القاضي المنفرد الجزائي في ، 2003 كانون الثاني/يناير 9 في .سيطرة على أوراقھاتملك ال  العاملةمن أن 
 220من قانون األجانب، والمادة  36بموجب المادة  اناللبناني مذنبورب عملھا ا، جكاران العاملة الكينية فايثبيروت 

أھملت  فايت"بعد تحديد أن ) الجريمة ارتكبت ما مساعدته لوال الذي المتدخلھذه المادة تعاقب (من قانون العقوبات 
سبوع أبالسجن لمدة  حكم على كل منھما". دخل من رب عملھاراضي اللبنانية بسبب تتھا على األتجديد أوراق إقام

كان فايث غير القانوني المحكمة بشكل صحيح أن وضع قرار  يميز). دوالرات 6(آالف ليرة لبنانية  10وغرامة 
ً ل(قانونية اللحالتھا غير " مقبوالً عذراً "تملك  تكانال يذكر أنفايث ، لكنه رب عملھا" تدخل"بسبب  من  36لمادة وفقا

 تملكھاتجديد أوراقھا، التي لم على  فايتقدرة  حولللشك  دع مجاالً ال تومع ذلك، فإن وقائع القضية  ).قانون األجانب
التحرك قادرة على لم تكن وبحبسھا في المنزل من قبل رب عملھا، . 1998 آب/أغسطس 28 فيلبنان  امنذ وصولھ

   .السلع األساسيةبعض ، أو لشراء )لة التي تعمل لديھاالعائ(برفقتھم  خرج من المنزلبحرية، ويمكن أن ت
  
لظروف ل) في حال أعطت أي أھمية( أھمية كافية لم تبحث المحكمة أو تعط قضاياأنه في كثير من ال يلمسألة األعم ھا

  تفشلمة الحالة خارجة عن إرادتھا، فإن المحكالعاملة ل بمعاقبة. صالحةأوراق إقامة  بالعاملة ألن تصبح بال التي أدت
ً اتسو، بل فقطالحماية  في ليست (ي .العاملة األثيوبية جت الشرطة عتقلعلى سبيل المثال، ا. في االعتداء ھم أيضا

مذكرة "ولوجود أوراق إقامة  لعدم حيازتھا، 2002 كانون الثاني/يناير 11في  )األحرف الحقيقة األولى من اسمھا
كانون  فيمن رب عملھا نھا ھربت ألشرطة ي ا.أخبرت ج. رب عملھاوجھھا لھا  التي السرقةبتھمة ھا بحق" بحث
محكمة االستئناف برأتھا بعد ستة أشھر،  115.ھاأوراقال يزال يحتفظ ببعد أن حاول خنقھا، وأنه ، 200ديسمبر/االول

دفعتھا تي تحقيق لتحديد الظروف الفتح أي ومع ذلك، لم ي. بتھمة انتھاك قوانين الھجرة أدانتھاالسرقة، ومن تھمة 
  116.ب العمل حاول خنقھارادعاء أن بلتحقيق ولم يتم ا للھرب،

  
 كانون الثاني/يناير 19في . رب عملھاإھمال  أنه ال يمكن مساءلة العاملة عنوقد قضت المحاكم في حاالت أخرى 

. ھا أوراق إقامةلعدم حيازت ،)ليست األحرف الحقيقة األولى من اسمھا(ن .عتقلت الشرطة العاملة الكينية ج، ا2000
، على الرغم من )من قانون األجانب 36المادة (قامة غير المشروعة في لبنان القاضي بتھمة اإل أدانھاي المحكمة، وف

ال ينبغي أن ن .جمحكمة االستئناف الحكم، وقضت بأن  فسخت. قد تعھدقد فشل في تسوية وضعھا كما كان أن كفيلھا 
  117".بما ينبغي عليه القيام بهعدم قيام كفيلھا عن " ةكون مسؤولت
  

                                                           
  .، القاضي المنفرد الجزائي في المتن983/2000القضية رقم   114
  ).نسخة بحوزة ھيومن رايتس ووتش(، 2002كانون الثاني /يناير 11محضر الشرطة بتاريخ   115
  .، محكمة إستئناف الجنح في الجديدة195/2002القضية رقم   116
 .154/2000القضية رقم   117
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  الشكاوى ضد مكاتب االستقدام. و
قاموا ، وفي بعض الحاالت نضربھأن أصحاب المكاتب قاموا بھيومن رايتس ووتش أخبرت كثير من العامالت 

 اللتين قابلتھن قالوا أنفي الخدمة المنزلية ت من العامال %15 فإن وفقا لدراسة نايلة مكربل،. باحتجازھن قسراً 
  118.ھنضربقاموا ب في المكاتبموظفين ال
  

قاض لم تالسلطات لعامالت، أن ة قضي 114لـ ھيومن رايتس ووتش مراجعة  تظھروعلى الرغم من ھذه الشكاوى، 
ارتكبه وحشي العتداء جسدي في كتابھا حالة خاصة تروي مكربل  .بحقھاتدابير تأديبية اتخذت أية أو المكاتب 

ً اشتكى  .سريالنكيةلة صاحب مكتب لبناني بحق عام  ةوزير العمل، مما أدى إلى تعليق رخصل سفير سريالنكا شخصيا
  119.أي اتھاماتله توجه لم . واستأنف عمله بعد ذلكلمدة ثالثة أشھر،  المكتب

  
التي  المكاتبعدد  عنستعالم لال ،لى وزارة العملإرسالة  2010نيسان /أبريل 14في أرسلت ھيومن رايتس ووتش 

  .بجواأي تلق نا لم نالقائمة السوداء لمثل ھذا السلوك، لكن أدرجت على
  

  الوفيات في صفوف العامالت. ز
يلقين كن ، تظھر أن عامالت المنازل المھاجرات 2008آب /في أغسطسرايتس ووتش دراسة أصدرت ھيومن 

 2007 نون الثانيكا/يناير ما بين هأنالدراسة وجدت و 120.في األسبوع في لبنان ةبمعدل أكثر من واحد حتفھن
من  حالة 40تم تصنيف ومن بين المذكورات،  .عاملة حتفھا في لبنان 95ما ال يقل عن لقيت ، 2008آب /وأغسطس

ً بينما ، األبنيةسقوط العامالت من  حالة أخرى عن 24ت نتجأنھا انتحار، فيما قبل سفارات بالدھن على  كن غالبا
 تتوفي. عاملة فقط بسبب أمراض أو ألسباب صحية 14 تك، توفيذل وبخالف .العمل بربامن أ الفرار نيحاول

  .اثنتان قتلتا. دفئة غير المناسبةبسبب حوادث سيارات، واالختناق بأول أكسيد الكربون الناجم عن الت أخريات
  

يعملون في حاالت الوفاة، لكن مقابالت مع محامين يمثلون عامالت المنازل ومسؤولين عموماً تحقق الشرطة اللبنانية 
كشف يتحقيق منفصلة للشرطة، محاضر المحققين في خمسة  مالحظات، وكذلك مراجعة اتفي سفارات المھاجر
ً  محاضركشف ت، أوالً  .الكثير من العيوب عندما و. رب العمل لعاملةيسيء  ماعند الشرطة أن الشرطة ال تحقق دائما

معلومات  ومضاھاة الوارد فيھا معالعمل دون التحقق  اببأرة إفاديفعلون، يقصرون دورھم على أسئلة عامة ويقبلون 
 آخر بخصوصتخذ أي إجراء ال يتصنف معظم الحاالت على أنھا انتحار، و. من أقارب العامالتمن الجيران، أو 

ً  .ب العملر تجاھل تشرطة دون مترجم، وتقابلھا الما  من السقوط، كثيراً  تنجو فيھا العاملة، في الحاالت التي ثانيا
ً عمو   .الھربإلى بھا الدوافع التي أدت  ما

  
لقتل أو بتھمة االعمل تمت مالحقة رب ھيومن رايتس ووتش التي راجعتھا  114الـ واحدة فقط من الحاالت حالة في 
 آب/أغسطس 8في  )ليست األحرف الحقيقة األولى من اسمھا(أ .توفيت العاملة السريالنكية د. وفاةالفي  تسببال

                                                           
  .176مكربل، عامالت المنازل السريالنكيات في لبنان، ص   118
  .177كربل، عامالت المنازل السريالنكيات في لبنان، ص م  119
ً  واحدة من أكثر بمعدل حتفھن يلقين األجنبيات المنازل عامالت: لبنان"  120  26، بيان صحافي صادر عن ھيومن رايتس ووتش، "أسبوعيا

  . http:/www.hrw.org/ar/news/2008/08/24، 2008آب /أغسطس
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ً و .اعملھ ربة، في منزل 1998 الطبيب أجرى . بانتظامأ .العاملة د تضرب العمل ةبكانت رلتحقيقات الشرطة،  وفقا
 عميق دموي تجمعمكسورة، وأخرى في عنقھا، وعظام  ةروكسفقرات م أ فوجد.ة على جثة ديعاشعصوراً الشرعي 

قد  تالعمل كان ةبرأن  إلى ت المحكمةخلص .عنقال أن سبب الوفاة ھو كسرالجثة وأكد تشريح ". على مستوى رقبتھا
" القتل غير المتعمد"بتھمة  وأدانتھا". رغامھا على العملإل"على جسدھا ورقبتھا  أ.لـ دلضرب المبرح با تتعرض

وأصدرت ". رغامھا على العملة إللمالعاب ضرولكن  ،لقتلاكن تلم " ھاألن نوايا) من قانون العقوبات 550المادة (
 550لعقوبة بموجب المادة لالحد األدنى  على الرغم من أن، سنة ونصفبالسجن لمدة اً بحق ربة العمل حكمالمحكمة 

  121".والعصبي الصحي العمل ربة وضع"تكمن في ظروف مخففة  استناداً لوجود ،خمس سنوات وھ
 

                                                           
  ).الغرفة الثامنة(، محكمة جنايات بيروت، 316/1999القضية رقم   121
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V .تزل المھاجرااائية ضد عامالت المنزالقضايا الج  
  

من ھذه القضايا كان  61 - عامالت بارتكاب جريمة قضية اتھمت فيھا ال 84ھيومن رايتس ووتش استعرضت 
كشف عن وجود يو. النتھاك قوانين الھجرةأدينت فيھا العامالت فقط التحليل الحاالت التي ال يشمل  .اتھامات بالسرقةب

  .انتھاكات عديدة للمعايير الدولية لإلجراءات القانونية الواجبة واإلنصاف
  

   حاالت التوقيف االحتياطيكثرة . أ
الحرمان من الحرية  .االحتياطيعتقال لال تعرضنبارتكاب جريمة  اللتين اتھمن%) 76(عاملة  84أصل الـ من  64

ً  كون تدبيراً يجب أن يالمحاكمة على ذمة  مراجعة المحاضر ومع ذلك، فإن  122.قرينة البراءةمبدأ ل صيانةً  استثنائيا
 تزيد. ضعيفة نكون األدلة ضدھتحتى عندما ، بانتظامعامالت الاعتقال بأمر يبين أن مكتب المدعي العام تالقضائية 

  .، وليس العكسأن تبرأھن المحاكم افتراض إدانة العامالت قبلھذه الممارسة من خطر 
  

 123.أثناء المحاكمةاحتياطياً  ننھاية المطاف اعتقلمن عامالت العينة التي تمت تبرأتھن في %) 83( 18من أصل  15
قرار قضائي باإلفراج أن يصدر قبل االحتياطي االعتقال  قيدثالثة أشھر المذكورات  تمالاالع تفي المتوسط، قض

 124.كماالمحأن تبرأھن ما ال يقل عن ثمانية أشھر في السجن قبل  ت العامالت، قضقضايافي أربع  ن؛ غير أنهعنھ
 ً دوالر  1500 عنقيمتھا تقل  بسرقة أموال أو سلعاتھمن فيھا حتى في الحاالت التي  اعتقلت العامالت احتياطيا

  .أميركي
  

على غرار جميع األجانب، ، ألن العامالت، وأطول في السجن اتفترفإن العامالت قضين على األرجح ومع ذلك، 
ال تعلم . صالحةأوراق إقامة تمت تبرأتھن وكن حائزات على ، حتى لو نتھاعقوب بعد إنھاءإلى األمن العام  يحلن

ضمن  125.وثائق المحكمة ذلك حيث ال تظھرفي األمن العام،  ربما أمضينه الوقت كم منھيومن رايتس ووتش 

                                                           
، 1972تشرين الثاني /نوفبمر 3من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صادق عليه لبنان في ) 3الفقرة ( 9المادة   122
 أن باستمرار اإلنسان بحقوق المعنية اللجنة قالت". ون المحاكمة ھو القاعدة العامةال يجوز أن يكون احتجاز األشخاص الذين ينتظر: "تقول

 أو يھرب قد المتھم أن احتمال وجود حاالت في إال بكفالة، ضمان حق اإلفراج وينبغي استثناء، يكون أن ينبغي للمحاكمة السابق االحتجاز"
ھيل في مواجھة إسبانيا . و ب. ، م526/1993البالغ رقم . "الطرف للدولة قضائيةال الوالية من يفر أو الشھود أو يؤثر على األدلة، يدمر

  .1،2،3، الفقرات 17ص ) المجلد الثاني( GAOR, A/52/40. ، وثيقة األمم المتحدة)1997نيسان /أبريل 2اعتمدت اآلراءا في (
عاملة منھن  15من تھمة السرقة، تم اعتقال ءة العامالت حالة حكمت فيھا المحكمة ببرا 18 ه من أصلتستند ھذه النسبة على حقيقة أن  123

 ً   .إحتياطيا
، القاضي المنفرد 322/2007؛ القضية رقم )أشھر 8أكثر من (، القاضي المنفر الجزائي في بيروت 1398/2006القضية رقم   124

، 323/2002؛ القضية رقم )أشھر 9(، قاضي التحقيق في جبل لبنان 482/2005؛ القضية رقم )أشھر 9أكثر من (الجزائي في كسروان 
  ).أشھر 10(محكمة جنايات بيروت 

د على سبيل المثال، في عدد من الحاالت، وجه األمن العام طلباً واضحاً إلى المحكمة بإحالة عاملة معتقلة إلى عھدة األمن العام، حتى بع  125
، وافق فيه على تسليم جواز سفر العاملة، 2006آذار /مارس 20 انظر على سبيل المثال، قرار القاضي ناظم الخوري،. أن برأتھا المحكمة

  .في حاالت أخرى، ھناك طلب دائم من األمن العام بإحالة جميع األجانب إليه. وإجازة العمل إلى األمن العام
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ى األمن إلھا إحالتمن  بدالً  ةعاملالفراج عن أن يتم اإلبالقاضي صراحة  أمر فيھا ينلم يكن ھناك سوى حالت عينتنا،
  126.العام

  
 13ھيومن رايتس ووتش راجعت . اتفترات االعتقال االحتياطي كانت طويلة خاصة في القضايا أمام محكمة الجناي

  .قيد االعتقال االحتياطي شھراً  21 ت العامالتفي المتوسط، قض. اعتقلنبجناية و لعامالت اتھمنحالة 
  

  االنتھاكات خالل االستجواب. ب
أثناء  العامالت من التحقيق في كيفية معاملة كم، بدالً االمح قراراتعلى مراجعة  ركزت بحوث ھذا التقرير

 إلساءة المعاملة نتعرض نزعم تمالاتم جمع عدد من الشھادات من ع فقد وفي سياق البحث، ومع ذلك، .واباالستج
  .أثناء االستجواب

  
ھيومن  ،ھارب عملعملية سطو على منزل  حول 2009 تموز/الشرطة في يوليو ھافلبينية استجوبتعاملة  أخبرت

  : رايتس ووتش
  

رب وربة ( مسترالو مدامكان ال. كل سؤالوني لدى وكانوا يصفع. إلى مركز الشرطة نقلوني
الشرطة إلى غرفة أخرى وبدأوا رجال  نيثم أخذ. عن اثنين من المحققين في الغرفة، فضالً  )العمل

وبعد " خمسةالحتى  أعدسوف " الشرطةقال رجل  .بضربي بعصا بالستيكية على يدي وقدمي
لم  ھملكنالقضيب جعلوني أرى  .ھددوا بضربي بقضيب حديدي ذات مرة. صفعيقام بذلك 

". سيجارتي في عينيك أطفئ، ستجيبيلم  نإ:"أحدھم نكار، قالفي اإلت استمريعندما  .هوستخدمي
إلى ي عادونوبعد ذلك أ ،أبقوني في مركز الشرطة ثالثة أيام .دقيقة ثالثين االستجواباستمر 

  127.أرباب العمل
  

 في سجن طرابلس عاملة 82مقابالت مع  2009أيار /في مايو (CLDH) المركز اللبناني لحقوق اإلنسانأجرى 
، اأثناء التحقيق معھمالعامالت التي تمت مقابلتھن أن رجال الشرطة قاموا بضربھما اثنان من  توقال ).شمال لبنان(

ً أ ةثالث تبينما قال   128.قد اغتصبھا ن شرطيا
  

 غياب محامي الدفاع . ج

  .دفاع يمحام  يُوكل لھن لم) %44(عاملة  37 فإن، عينة البحثفي  ائمبارتكاب جر اتھمن عاملة84 أصل  من
  

                                                           
قضية . لبنان، قاضي التحقيق في جبل 387/1998، القاضي المنفرد الجزائي في بيروت؛ القضية رقم 2047/2000القضية رقم   126

إطالق العاملة الفلبينية أرليندا ساكبيبت، التي اتھمھا رب عملھا بسرقة قطعة أثرية، أمر قاضي التحقيق بإسقاط التھم لعدم وجود دليل وأمر ب
  .سراحھا دون إحالتھا إلى األمن العام

  .2010شباط /فبراير 11، )ولى من إسمھاليست األحرف الحقيقية األ(ف . مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع العاملة الفلبينية ي  127
  .2010نيسان /أبريل 23إلى ھيومن رايتس ووتش،  )CLDH( اإلنسان لحقوق اللبناني بريد إلكتروني من المركز  128
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محامي الدفاع  وجودحيث  ات،جنايالمحكمة  نظورة أماماستثنينا القضايا الما ھذه النسبة أعلى من ذلك إذتصبح 
في  ينمحاملم يكن لدى العامالت . القاضي المنفرد الجزائي نظرھاة قضي 66ھيومن رايتس ووتش راجعت . إلزامي

مما يعني أن العامالت لم  - قضايا أخرى 10 من ھيومن رايتس ووتش من التحققولم تتمكن ، قضايامن تلك ال 32
  .أمام القاضي المنفرد الجزائي نظورةمن القضايا الم %48محام فيما ال يقل عن على  يحصلن

  

  توّفر المترجمين الفوريين. د
منھن في نھاية  العديدتتعلم في حين و .لغة عربية محدودة أو معدومة ناتبإمكالى لبنان سواء إ العامالت غالبيةتصل 

ومن غير المحتمل  طليقات في اللغة نلس نمعظمھفإن اليومي، لقيام بعملھن ل يكفيعربية اللغة المطاف مستوى من ال
للترجمة  بات ارتجاليةترتيتعتمد العامالت على . محاكمةفي الالمفردات المستخدمة في استجواب الشرطة أو  نفھمتن أ

ھيومن رايتس ووتش، لم التي راجعتھا  84الـ من الحاالت  57في ما ال يقل عن . كمةاالمح خاللفي مراكز الشرطة و
مترجم كان الر الشرطة بوضوح إلى أن محاضكم، واالمح تشير قرارات .معتمدفوري مترجم العاملة على حصل ت

 ؛)من قبل المحكمة عتمدينم(رسميين  محلفينمترجمين كانوا  فقطثالثة  ومن بين ھؤالء،129.حالة فقط 11في  حاضراً 
العامالت  سفارةفي ثالثة حاالت أخرى قدمت و .اً آخرمھاجر في حالة أخرى كان المترجمو عابري السبيل؛أحد 

ين اعتُمد تساعد العامالت، وفي حالت وھي منظمة غير حكوميةوفي حالة واحدة قدمت كاريتاس المترجم،  المترجمين؛
  . من قبل رب العملالمترجم 

  
 13ھيومن رايتس ووتش استعرضت . جريمة خطيرةكان وجود المترجم نادراً حتى عندما اتھمت العاملة بارتكاب 

  .مترجم حضر فيھاسبعة فقط : اتھمت فيھا العامالت بارتكاب جناياتة قضي
  

 ً  81المادة (مترجم أثناء التحقيق الحصول على شخص  اللبناني، يحق أليلقانون أصول المحاكمات الجزائية  ووفقا
. المستخدمة أثناء االستجواب محاضرعلى ال كما أن ھذا الشرط مطبوع 130).أصول المحاكمات الجزائيةمن قانون 

ن والمحقق ، يدونفي كثير من الحاالتو، ال تحصل الكثير من العامالت على مترجمينلكن في الممارسة العملية، 
ً اللغة العربية لدرجة تفھم لعاملة تاببساطة أن  من العامالت قليل  يتقن عددفي الواقع، . في االستجواب كفي للمضي قدما

  .تجعلھن يجبن بارتياح على أسئلة المحقق درجةاللغة العربية ل
 

ومع فقط،  "قليالً  العربية" تتكلمقالت العاملة أنھا  ر الشرطة حيثمحاضمن  ھيومن رايتس ووتش عدداً استعرضت 
ليست األحرف ( ف. باتُھمت العاملة السريالنكية على سبيل المثال، . االستجواب دون مترجمبالشرطة ذلك، شرعت 

ً لم تطلب  .السرقةب ھاب عملرن قبل م) الحقيقة األولى من اسمھا أنا أفھم "ف . أن قالت بحتى بعد  الشرطة مترجما
في لبنان ف مقيمة .ت بكان  131".اللغة العربيةبد قليل من األشياء عدعلى  أجيبأن فقط وأستطيع  اللغة العربية قليالً 

 دراكفھمت ما يكفي من اللغة العربية إلتكون أن  لمدة ثمانية أشھر عندما تم استجوابھا، مما يجعل من المستبعد جداً 

                                                           
  .أم ال إذا كان ھناك مترجمما يتضح من وثائق المحكمة األخرى، لم  16في الحاالت الـ   129
، 1972تشرين الثاني /نوفمبر 3ولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صادق عليه لبنان في من العھد الد) 3الفقرة ( 14المادة   130

  ".المحكمة في المستخدمة اللغة يتكلم ال أو يفھم ال كان إذا بترجمان مجانا يزود نأ"تعترف بحق كل فرد 
إفادتھا  ُكتبت عليھا التي ھي أن الورقة مفارقةال ).توجد نسخة لدى ھيومن رايتس ووتش( 2005آب /أغسطس 21محضر الشرطة،   131

  .معتمد مترجم على الحصول في الحق له ، تحتوي على عبارة موحدة تفيد بأن الشخص الذي يجري استجوابه)المحضر(
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المحكمة عليھا كمت ح .السرقةبتھمة  تھافي نھاية المطاف إلداناعترافاتھا األولية استخدمت  .تفاصيل القضية ضدھا
عن كتعويض لربة عملھا ) ألف دوالر أميركي(مبلغ مليون ونصف ليرة لبنانية  ھا بدفعلمدة ثالثة أشھر وأمرتبالسجن 

، اتصلت الشرطة ةالسرقة بسريالنكي ةعاملاتھام  تم فيھافي قضية أخرى  132.التي اتھمت بسرقتھالمجوھرات ا
  133.لشرطةار محضي نھاية التحقيق، وذلك ألسباب غير واضحة في السفارة السريالنكية لطلب مترجم فقط فب
  

ً فعندما يتم توفير مترجم،  مواطن الشرطة على اعتمدت في حالة واحدة،  .ذلك دون ترتيب واضحما يكون  غالبا
قبل من ، المتھمة )ليست األحرف الحقيقة األولى من اسمھا(و . مثيوبية األ ةعاملالاستجواب للترجمة خالل  سوداني
التي ، ةليزيجاألسئلة إلى اللغة اإلنترجم السوداني  على اإلطالق، العربية و. م وفي حين ال تتكلم. بالسرقة ھارب عمل
ب العمل في الحاالت رالشرطة على مترجم قدمه اعتمدت في اثنين على األقل من الحاالت األخرى،  134.قليالً تتحدثھا 

تضارب مر بالمحاكم في نھاية األاعترفت  في كلتا الحالتين،. ب جريمةبارتكاة العمل العامل اتھم فيھا ربالتي 
ً وقتبعد أن أمضت العاملة لكن بھذه الطريقة، المصالح الكامن في االعتماد على مترجم  لترجمة استناداً لفي السجن  ا

  .األولية
  

ً عام 26، )سمھاالحقيقية األولى من ا حرفاأل تليس(أ .اتُھمت العاملة الفلبينية د سرقة من قبل رب عملھا ب، ا
، ب العملرصديق لإضافة لب العمل، رالشرطة على محامي اعتمدت ، أ.دأثناء استجواب و. المجوھرات من منزله

 ةقادرأ .د تكان في االستجوابات الالحقة، غير أنه .بالسرقة أ.ت داعترف ھا،مع في التحقيق األولي .أ.في ترجمة إفادة د
 عترفت بعد أن ضربھااكانت قد ألنھا  ھا األوليةباعترافاتطالبت بعدم األخذ اص بھا، والحصول على مترجم خ على

وصديقه  دعيمن قبل محامي الم اترجمة شھادة المدعى عليھ"أن ورأت المحكمة في قرارھا  .الشرطةرجال 
غياب أي  ظل فيو". االعتراف لعدم األخذ بھذاالمحكمة مما يحدو بالشخصي، كالھما ليست محايدة أو موضوعية، 

 قيدتسعة أشھر  ةعاملال تيجابية، قضاإلنھائية النتائج الوعلى الرغم من  135.أ.دالقاضي ، برأ أدلة مادية أخرى
  .حتياطياالعتقال اال

  
لترجمة  العملب رفي منزل صديق  تعمل ةالشرطة على عاملاعتمدت اتھامات أكثر خطورة، بفي قضية أخرى، 

وحكمت  ،محاولة قتل من الدرجة األولىالعاملة ب ياتمحكمة الجنا أدانت. هبمحاولة قتل أطفال إفادة عاملته التي اتھمھا
حصلت التي وإلعادة المحاكمة، في الطعن  محامي في مؤسسة كاريتاس المھاجرين نجح. ربع سنواتبالسجن ألعليھا 

 136.وقد تمت تبرئتھا. فيھا العاملة على مترجم محلف
  

  عبء اإلثبات. ھـ
الذين  عامالت،ة للمصدرمسؤولين في سفارات الدول الإضافة ل، العديد من العامالت ھيومن رايتس ووتشقابلت 

  .فقط ب العملرة غير إفادأساس  دون أي تدين العامالتب العمل، ورصالح تقف في اشتكوا من أن المحاكم 
                                                           

  .، القاضي المنفرد الجزائي في بيروت2212/2005القضية رقم   132
توجد نسخة لدى ھيومن رايتس ( 2006كانون األول /ديسمبر 21، )مفرزة إستقصاء جبل لبنان( 152/302محضر الشرطة رقم   133

  ).ووتش
  .، القاضي المنفرد الجزائي في بيروت2374/2007القضية رقم   134
  .، القاضي المنفرد الجزائي في بيروت1398/2006القضية رقم   135
  .بريد إلكتروني من كاريتاس المھاجرين يشرح تفاصيل القضية  136
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فقط  العامالت استناداً  دانت المحاكمفي حين أ .تضارب فيما يخص عبء اإلثباتلمحاكم اللبنانية سجل ملفي الواقع، 
قضية  61من أصل . في حاالت أخرى مزيد من األدلةطالبت المحاكم بب العمل في عدد من الحاالت، رتھام إلى ا

الحاالت من  18العامالت في رأت المحكمة بالسرقة، لعاملة بب العمل ارفيھا  تھا ھيومن رايتس ووتش، اتھماستعرض
  .عدم كفاية األدلةل

  
العاملة األثيوبية التي اتھمھا رب ، جانيت تكلوت محكمة استئناف المتن برأ، عندما 2002إيجابية عام  أُِسست سابقة

 ضبط أو الشھود وبينة البصمات مثل خارجية بأدلة اإلدعاء ھذا تأييد يقتضي" عملھا بالسرقة، ألن االتھام بالسرقة
غير أن السابقة التي أسست .  "الراھنة القضية إطار في يتوفر لم ذيال األمر تعّززه، بقرائن األقل على أو المسروق

ة عاملالفي عدد من الحاالت التي جرى استعراضھا، أدانت المحاكم  .على نطاق واسع في قضية جانيت تكلو لم تعتمد
على سبيل  .ةضعيفة أو غامضالتي بدت فيھا االتھامات ب العمل، وحتى في بعض الحاالت رتھام افقط إلى  استناداً 

ً بالسجن، حكم2006 كانون األول/ديسمبر 29في أصدر القاضي المنفرد الجزائي في بيروت المثال،  ستة أشھر ل ا
ي ت، الونفت العاملة .ب العملرد والمجوھرات من ودوالر من النقآالف  5 ما قيمتهبتھمة سرقة على عاملة سريالنكية 

العمل أي تفاصيل حول المجوھرات المسروقة  لم يقدم رب. أي شيءمن رب عملھا، باستمرار سرقة  تقد فر تكان
  137.أي تعويض مدنيبلب اطيم لحضور أي من جلسات المحاكمة، و يكلف نفسه عناءأو المال في شكواه األولية، لم 

 
قة، تھام بالسرمؤيد لالظرفي  العاملة من رب العمل كدليل" ھرب" مع واقعةالمحكمة  تعاطت، تفي كثير من الحاال
ً في كثير من األحيان أسباب العامالت قدمن على الرغم من أن على سبيل . نلترك أرباب عملھدفعتھن أخرى  مشروعةً  ا

) ليست األحرف الحقيقية األولى من اسمھا(ي .المنفرد الجزائي على العاملة السريالنكية سقاضي الالمثال، حكم 
ً  45بالسجن  " ھربت"قد  ةالعاملأن على حقيقة  كبيراً  عتماداً القاضي اعتمد ا في قراره، .بتھمة سرقة رب عملھا يوما

أن رب لمحكمة ا أخبرت ةعاملالعلى الرغم من أن  -من رب العمل، وھو عمل اعتبره دليل على أن لديھا ما تخفيه
 غير مدفوعة، ورفض السماح لھا بالسفر إلى سريالنكا عندما توفي أربعة أشھربرواتب ھا يدين لالعمل كان 

  138.زوجھا
  

 ةلعاملاب العمل رفي حالة واحدة، اتھم  .السرقةب تمالاعللبعض أرباب العمل  اتھامبعض الحاالت مدى سھولة تظھر 
ً العاملة المحكمة  حاكمت .دوالر 300لھرب وسرقة خاتم من الذھب قيمته با في البداية وأصدرت بحقھا حكماً  غيابيا

إلقاء القبض بعد  .عملھاالعاملة رب ترك من فقد قبل ثالثة أشھر قد خاتم كان الأن اتضح بعد ذلك . ثالثة أشھربالسجن ل
ً وقررت أنھا بريئة المحكمة أعادت  عليھا، في قضية أخرى، اتھم أرباب  139.لعدم كفاية األدلةمحاكمة العاملة وجاھيا
جلس العمل أمام م عدم دفع الرواتبب نھا تعتزم تقديم شكوىأ وان علمأسرقة فقط بعد بال عاملتھم العمل

 العاملة المحكمةبرأت  .دوالر 1500ومجوھرات بقيمة  دوالر، 2650بسرقة  العاملة اتھم أرباب العمل140 .التحكيمي

 .لعدم كفاية األدلة

                                                           
توجد ( 2006حزيران /يونيو 10إفادة رب العمل لدى األمن العام في . ، القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا2831/2006القضية رقم   137

  .لم تحصل العاملة على محام). نسخة لدى ھيومن رايتس ووتش
 تكذب كانت العاملة أن أبلغتھم قد الوكالة أخبر رب العمل المحكمة أن. ، القاضي المنفرد الجزائي في بيروت2427/2007القضية رقم   138

  .مات قد زوجھا بأن بالقول
  .، القاضي المنفرد الجزائي في بيروت3265/2005القضية رقم   139
  .، القاضي المنفرد الجزائي في بيروت2117/2007القضية رقم   140
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VI. التزامات لبنان الدولية 
 

 عادلة عمل الحقوق المتعلقة بشروط وال سيمامن حقوق العمال،  جملةالقانون الدولي لحقوق اإلنسان يصون 
بما في ذلك الحق  الفراغ، وأوقات الراحة في الحقلكل شخص  هأن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانينص  .ومرضية

 عيشة"الحق في أجر عادل لضمان إضافة إلى . مدفوعة األجر دورية إجازات وفى العمل لساعات معقول عدد في
 يهانضم إلوالذي قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، العھد الدولي الخاص بالحيكرر  141".البشرية بالكرامة الئقة

  142.عادلة ومواتيةعمل االعتراف بحق جميع األشخاص في ظروف  عبر، ھذه الحقوق 1972لبنان عام 
  

 ً االتفاقية رقم ) i: (حماية العمال المھاجرينالمتعلقة باثنين من اتفاقيات منظمة العمل الدولية على  صادق لبنان أيضا
 في بالتمييز الخاصة 111االتفاقية رقم ) ii(، )1977ام عالتي صادق عليھا لبنان (شأن إلغاء العمل الجبري ب 105
فرص العمل وظروف الحصول على حظر التمييز على أساس الجنس فيما يتعلق بتي تالو، والمھنة االستخدام مجال

  ).1977صادق عليھا لبنان عام (العمل 
  

المقدمة إلى فئات أخرى  ،القانونية العديد من تدابير الحمايةعاد لبنان لعامالت المنازل من استبيشكل إضافة إلى ذلك، 
ً  ،من العمال لقانون الدولي لحقوق اإلنسان التمييز يحظر ا. لمبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في القانون الدولي انتھاكا

ً  أيالر أو الدين أو اللغة أو الجنس أو اللون أو العرقعلى أساس   أو القومي األصل أو سياسي، غير أو سياسيا
يمكن اعتبار القوانين واألنظمة والسياسات  143.األسباب من ذلك غير أو النسب، أو الثروة، أو االجتماعي،

ً المحايدة والممارسات    .تمييزي كانت ذات أثر نتمييزية إ ظاھريا
  

قد في تركيزه على شكل من أشكال العمالة،  اً محايدأمراً  ينلبناالاستبعاد عامالت المنازل من قانون العمل بينما يبدو 
ً  يحمل أثراً  إال أنه . تمييزيةبنية  ال يكون األغلبية الساحقة من العاملين في ، حيث أن غير متناسب على المرأةسلبيا

ً من  ھم) %97(الخدمة المنزلية  التي تشمل قل اية األالحموعليه، فإن 144.إلحصائيات وزارة العمل اللبنانية اإلناث وفقا
ً تضمن مھاميو ،نجز عادة من قبل النساءيضد شكل من أشكال العمل  اً عكس تمييزتالمنزلي  العمل مرتبطة باألدوار  ا

 .مثل التنظيف ورعاية األطفال والطبخالمحلية للنساء التقليدية 

 

على ، الدول األطراف 1997لبنان عام  يھاالتي انضم إلوالمرأة،  ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقيةتلزم 
 المعاملة في المساواة في والحق االستحقاقات، ذلك في بما ،]بين الرجل والمرأة[األجر  في المساواة في الحق"ضمان 

                                                           
  .23،24اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المادتان   141
  .7والثقافية، المادة  جتماعيةواال االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العھد  142
؛ اتفاقية حقوق الطفل، )1فقرة( 2؛ العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 2اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المادة  143
 ,G.A. Res. 2106 (XX)،  2965كانون األول /ديسمبر 21العنصري، اعتمدت في  التمييز أشكال جميع علي للقضاء الدولية ؛ االتفاقية2المادة

660 U.N.T.S. 195  ،) 1، المادة)1969كانون الثاني /يناير 4دخلت حيز التنفيذ في.  
ھم إناث،  2009من عمال الخدمة المنزلية الذين يحملون تصاريح عمل رسمية للعمل في لبنان عام  114,933من أصل 111,945  144

  .2009ت تصاريح العمل لألجانب عام وزارة العمل، إحصاءا: المصدر%. 97ويشكلون 
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المكلفة وھي اللجنة ، ةلقضاء على التمييز ضد المرأالجنة وقد عبرت 145"المساوية القيمة ذي بالعمل يتعلق فيما
في لنساء العامالت اقلقھا إزاء سوء معاملة واستغالل "عن التزاماتھا بموجب االتفاقية بالدولة الطرف امتثال  مراقبة

 ،وضع إجراءات لمراقبة وحماية حقوق النساء العامالت في المنازل"بـ لبنان  ت، وأوص"في لبنانالعمل المنزلي 
سبل بعامالت المنازل  مد" لىإلبنان  تدع كما". على النحو المناسب المسيئين أرباب العمل ومعاقبة ةومقاضا

 نضمان أن عامالت المنازل على بينة من حقوقھ"، و"انتصاف ناجعة ضد إساءة المعاملة من قبل أرباب العمل
  146".الحصول على مساعدة قانونية، وقادرات على وتدابير الحماية القانونية

  
حماية غير أن النازل من أحكام قانون العمل، وھذا يعني لتبرير استبعاد عامالت الم مشروعلبنان أي سبب لم يقدم 
غير مسموح به على أساس الجنس،  شكل تمييزاً ت يلبنانالعمل الوطني اللعامالت المنازل بموجب قانون  ةالمتكافئ
 .ياتعامالت المنازل في لبنان أجنب على اعتبار أن الغالبية العظمى منعن األصل القومي،  فضالً 

  
تشرين /نوفمبر 3في الذي صادق عليه لبنان والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  يلزم ك،إضافة إلى ذل

ً  الناس"، لبنان ضمان أن 1972 الثاني يشمل ھذا حق أي و). من العھد) 1( 14المادة " (القضاء أمام سواء جميعا
 كلما حكماً، المحكمة تزوده وأن عنه، يدافع من له يكن لم إذا عنه يدافع من وجود" فيشخص يواجه تھمة جنائية 

 لدفع الكافية الوسائل يملك ال كان إذا ذلك على أجرا تحميله دون عنه، يدافع بمحام ذلك، تقتضي العدالة مصلحة كانت
ً  يزود"أن ، و)د من العھد - )3( 14المادة ( "األجر ھذا  في ةالمستخدم اللغة يتكلم ال أو يفھم ال كان إذا بترجمان مجانا

 ).و من العھد-)3( 14المادة "(المحكمة

                                                           
  ).د( 11العنصري، المادة  التمييز أشكال جميع علي للقضاء الدولية االتفاقية  145
  .31-30، الفقرات CEDAW/C/LBN/CO/3، 2008شباط /فبراير 1لبنان، المالحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة،   146
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 شكر وتنويه
 

وحلل القضايا المعروضة على جمع  .في بيروت نديم حوري، مدير مكتب ھيومن رايتس ووتش ھذا التقرير كتب
ل عامالت المنازل المھاجرات في لبنان، يتمثفي روالن طوق، وھو محام لبناني يتمتع بخبرة واسعة  المحاكم االستاذ

وشمال  إريك غولدستين، نائب مدير قسم الشرق األوسط حرر التقرير .البحث والكتابة فيقدم مساعدة شاملة ا كم
ً كل من ؛ أفريقيا من قسم البرامج  ودانيال ھاس ؛في قسم حقوق المرأة باحثة أولىنيشا فاريا، وراجع التقرير أيضا

، المنسقة نادية برھومساعد في اإلنتاج . ار الشؤون القانونيةكاليف بالدوين، مستشأجرى المراجعة القانونية  .بالمنظمة
 – عمرو خيري؛ وقام المطبوعات ة، مديرقامت بتنسيق اإلنتاج غريس تشوي .بقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا

  .بمراجعة الترجمة إلى اللغة العربية –منسق اللغة العربية في ھيومن رايتس ووتش 
  

 نعلى إجراء مقابالت معھ نوافق التيال اتزل المھاجراالمن تمالان امتنانھا لجميع عھيومن رايتس ووتش عتعرب 
 ةترجمقاموا بو ،اأمامنالقضايا  أثاروا اللذينالخاص لقادة المجتمعات المحلية  جه بالشكروتتو. إلعداد ھذا التقرير

 اتالمھاجر ع اوضأمن أجل تحسين  تفانيھمإن . أسمائھممن أية مضايقات محتملة، تم حجب  ولحمايتھم. المقابالت
 .لنا مصدر إلھام كان

 
إلى  التي لجأنال تمالالنا بمقابلة الع تسفارة الفلبين التي قدمت لنا معلومات وسمحلشكر توجه بالونود أيضا أن ن

جال معلومات مفيدة عن تجربتھم في معلى ا أطلعتن المھاجرين التيلمؤسسة كاريتاس  ونعرب عن امتناننا .السفارة
 .تقديم المساعدة القانونية لعامالت المنازل المھاجرات
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