مجلس النواب
لجنة حقوق اإلنسان النيابية

سلسلة الدراسات الخلفية

حقوق العمال المهاجرين

الطريق إلى الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان

حرصنا يف الورشة التي رعتها اللجنة النيابية لحقوق اإلنسان ،بالتعاون مع مرشوع برنامج االمم املتحدة
اإلمنايئ ( )UNDPيف مجلس النواب ومكتب املفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،من أجل اإلعداد للخطة
الوطنية لحقوق اإلنسان ،طوال أكرث من سنتني تحت قبة الربملان اللبناين وبدعم مشكور من دولة رئيس
مجلس النواب األستاذ نبيه بري ،عىل إلتزام الخطوط العريضة لرشعة حقوق اإلنسان العاملية ،وإرشاك
كل اإلدارات الرسمية املعنية واملنظامت الدولية ذات الصلة العاملة يف لبنان ورشائح املجتمع املدين
وقطاعاته يف بلورة هذه الخطة ،يك تأيت معربة فعال عن تطلعات مجتمعنا التواق إىل تكريس هذه
املبادىء العاملية يف شتى امليادين ،وإضفاء صبغة رشعية وطنية عليها وقوننتها الحقا.
وقد شملت هذه الورشة عقد أكرث من  30لقاء عمل ضمت املعنيني بالخطة وإعداد  23دراسة خلفية
حول حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واإلقتصادية واإلجتامعية والثقافية ،أعدها خرباء وباحثون،
وناقشت كال منها مجموعة عمل شملت لجنة حقوق اإلنسان واللجان النيابية ذات الصلة ،والوزارات
واإلدارات العامة واملنظامت الدولية العاملة يف لبنان ،وعدد من الخرباء .وتشكل هذه الدراسات القاعدة
التي ينطلق منها لوضع الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان.
وبالتايل فإن اآلراء الواردة يف هذه الدراسات ال متثل وجهة نظر لجنة حقوق اإلنسان أو برنامج االمم
املتحدة اإلمنايئ أو املفوضية السامية لحقوق اإلنسان بل هي محصلة نقاش وآراء سائر الجهات
والقطاعات املشاركة يف الحلقات النقاشية.

بريوت يف  20ترشين الثاين 2008
النائب د .ميشال موىس
رئيس لجنة حقوق اإلنسـان النيابية
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اعد المسودة األولى لهذه الدراسة االستاذ نبيل الخطيب ،استاذ جامعي ،خبير في شؤون عمل
ً
سابقا.
االجانب في لبنان ،رئيس مصلحة القوى العاملة في وزارة العمل

التصميم
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مقدمة

حدّدت املادة األوىل من قانون  10متوز  ،1962الصادر يف لبنان ،األجنبي بأنه« :كل شخص ال يحمل الجنسية
اللبنانية» ،وبالتايل فإن املعيار الذي حدده القانون اللبناين لتعريف األجنبي هو «الجنس��ية اللبنانية» فكل
شخص يحمل جنسية دولة أخرى ،أو ال ينتمي إىل أيّ دولة يعترب أجنبياً.
أم��ا املهاجر ،فقد ع ّرفته الفقرة األوىل من املادة الثانية من االتفاقية الدولية «لحامية حقوق جميع العامل
املهاجرين وأفراد أرسهم» بأنه« :الشخص الذي سيزاول أو يزاول ،أو ما برح يزاول نشاطاً مقابل أجر يف دولة
ليس من رعاياها» .وهذا التعريف علمي ال يختلف عليه أحد س��واء صدقت دولته عىل االتفاقية املذكورة
أم مل تصدق(.لبنان مل يصدق عليها).
تهدف العاملة األجنبية ،الوافدة إىل دولة ما ،إىل املساعدة يف بناء وتطوير بلد املقصد ،وذلك بتأمني القدرات
املنتجة غري املتوافرة ،سواء كانت عىل مستوى الخرباء والتقنيني ،واالستشاريني ،وأصحاب العمل االستثامريني
وممثليهم ،أو عىل مس��توى املهن البس��يطة التي ال يؤدّيها الوطنيون؛ عل ًام أنها مطلوبة يف س��وق العمل.
ومرحباً بها عندما ال ّ
تش��كل منافسة لليد العاملة الوطنية ،ال من ناحية
هذه العاملة الوافدة تكون مقبولة َّ
املزاحمة عىل فرص العمل التي ميكن للوطنيني أن يقوموا بها أو أن ميتهنوها ،وال عىل مستوى األجور بحيث
ال تؤدي إىل تدنيها ،فتحط من مستوى معيشتهم يف بلدهم( ،وذلك يحصل عندما يقبل العامل املهاجر بأجر
أقل ،للعمل نفسه ،الذي يؤديه الوطني).
ك�ما ته��دف إىل إيجاد فرص عمل ملهاجرين مل يتمكنوا من إيجاد فرصتهم يف بلدهم ،فانتقلوا يبحثون عنها
يف بلد املقصد ،أو بحثاً عن دخل أفضل من الذي يحصلون عليه يف بلدهم.
ومن املتفق عليه أن الهجرة يجب أن تأيت باملنفعة للدول املرس��لة واملس��تقبلة يف آن؛ فالهجرة تخفف من
وطأة البطالة يف دول املنشأ وتوفر عم ًال منتجاً ،ودخ ًال حيوياً ملاليني الرجال والنساء يف الوقت نفسه ،ولبنان
يعت�بر مثاالً للمجتمع��ات التي تث ّمن الفوائد الت��ي حصلت ملواطنيه نتيجة هجرة أع��داد كبرية منهم منذ
أواخر القرن التاس��ع عرش وحتى اليوم ،الس��يام عىل املستوى االقتصادي ،حيث ش��كلت التحويالت املالية
التي حولها املهاجرون اللبنانيون ،دع ًام أساس��ياً القتصاد البلد ،وملستوى معيشة أرسهم ،يف مراحل تاريخية
عديدة ،كام مثلت مصدراً جيداً للتمويل الخارجي ،وال ش��ك هي كذلك بالنس��بة للعديد من الدول النامية.
كام تس��اعد الهجرة املهاجر عىل اعتامده عىل نفس��ه ،فينعكس ذلك ثقة بالنفس ،واحرتاماً للذات ،ومزيداً
من االستقاللية املعنوية واالقتصادية ،إضافة إىل الخربات العملية والتقنية ،والثقافية واللغوية التي يكتسبها
يف بلد املقصد.
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وتهدف دراس��تنا هذه إىل تسليط الضوء عىل األوضاع القانونية للعامل املهاجرين يف لبنان ،وعىل أوضاعهم
العملية الواقعية ،توصيفاً وتقيي ًام ،بحثاً عن السلبيات القرتاح اإلجراءات املطلوبة ملعالجتها ،وعن االيجابيات
القرتاح اإلجراءات املناسبة لتطويرها ،مبا يخدم مصلحة املهاجر ولبنان يف الوقت نفسه.
ويع ّرف البحث باإلجراءات القانونية واإلدارية املتصلة باس��تخدام املهاجري��ن وتقييمها ،ودامئاً ،يف محاولة
تحسني ظروف عملهم مبا يتالءم مع الصالح العام.
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 .1الواقع القانوني

أوالً  :المواثيق الدولية
التزم لبنان بنصوص دولية عديدة متعلقة مبعايري العمل الدولية ،ومع أن عدداً كبرياً منها قد ال ينطبق عىل
فئة املهاجرين بش��كل مب��ارش ،إال أن أموراً كثرية منها تعنى بحامية العامل املهاجرين ،أو يس��تفيدون من
أحكامها ،وهي:
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان:
الذي ش��ارك لبنان يف صياغة نصه ،ومن املعروف أن هذا اإلعالن ينص يف مواده املختلفة عىل حقوق عامة
مهمة منها:
الحياة والحرية واألمن للفرد ،واملساواة.
التحرر من العبودية والسخرة.
الحامية من التعذيب ،واملعاملة والعقوبة القاسية أو الالإنسانية ،أو الحاطة بالكرامة.
االعرتاف بالشخصية القانونية للفرد.
اإلنصاف القضايئ الف ّعال يف حالة انتهاك لحقوق اإلنسان.
الحامية من االعتقال ،أو االحتجاز ،أو النفي التعسفي.
الحامية من التدخل التعسفي يف حياة الفرد الخاصة ،أو يف شؤون أرسته ،أو مسكنه ،أو مراسالته.
حرية التنقل واختيار محل اإلقامة ،مبا يف ذلك حق مغادرة الشخص أي بلد ،وحق العودة إىل بلده.
الحق باللجوء.
الحق بالجنسية.
الحق بالزواج.
الحق بتأسيس أرسة.
حرية التملك.
حرية الفكر واختيار الديانة.
حرية الرأي والتعبري..الخ
الحق يف إنشاء رابطة تعاونية.
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حق اختيار العمل برشوط عادلة مرضية.
الحق بالحامية من البطالة ،والحق بأج ٍر متسا ٍو ،والحق يف إنشاء النقابات ،واالنضامم إليها.
الحق بالراحة ،وأوقات الفراغ ،والحق بتحديد ساعات العمل ،والعمل يف ظروف صحية ومناسبة.
تأمني الحد األدىن من املعيشة.
العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية:
وقد نص عىل:
عدم إكراه أحد عىل السخرة أو العمل اإللزامي ( املادة.)8
ال يجوز إبعاد األجنبي املقيم بصفة قانونية يف إقليم دولة طرف يف هذا العهد(املادة .)13
الحق باللجوء إىل القضاء ،والحق باستخدام محام(املادة.)14
الحق يف إنشاء رابطة تعاونية (املادة  21واملادة .)22
حق التمتع بالثقافة الخاصة ،والعادات الدينية(املادة .)27
حق املساواة أمام العدالة (املادة .)26
العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية والثقافية واالجتامعية:
صادق عليه لبنان يف  ،1972/11/3وقد نص عىل:
الحق بالعمل (املادة .)6
الحق بالعمل ضمن رشوط صحية مؤمنة ،وتحديد ساعات العمل ،والحق بالراحة (..املادة .)7
الحق بالضامن االجتامعي والتأمينات االجتامعية (املادة.)9
الحق يف تكوين النقابات وحرية االنضامم إليها(املادة .)8
كاف له وألرسته (املادة .)11
الحق لكل شخص مبستوى معييش ٍ
االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة:
نصت عىل:
صادق عليها لبنان يف  ،1972/11/3وقد ّ
الحق بالعمل.
املساواة يف تحديد ساعات العمل.
حق األمومة.
املساواة باألجر املادي لعمل متسا ٍو 0املادة .)11
االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي:
ونصت عىل:
صادق عليه لبنان يف ّ 1971/11/12
الحق باملساواة ،وبحرية التنقل ،ومبامرسة العادات الدينية(املادة .)5
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اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية ،أو املهينة:
صادق عليها لبنان يف  2000/5/24وقد نصت عىل:
مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاس��ية أو الال إنسانية ،أو املهينة والحاطة يف
الكرامة اإلنسانية.
بروتوكول منع االتجار بالبرش ،وبخاصة النساء واألطفال ،وقمعه واملعاقبة عليه:
صدق عليه الربملان اللبناين يف آب  .2005وقد نص عىل:
منع االتجار بالبرش ،وبخاصة النساء واألطفال ،كام شدد عىل قمعه واملعاقبة عليه.
اتفاق التعويض عن حوادث العمل:
صادق عليه لبنان يف  1977/6/4وقد نص عىل:
تعويض العاملني الذين يصابون يف حادث عمل ،أو من ُيعيلونهم.
اتفاقية املساواة يف املعاملة ،التعويض عن حوادث العمل:
صادق عليها لبنان يف  ،1977/6/1وقد نصت عىل:
املساواة بني العامل الوطنيني واألجانب فيام يتعلق بالتعويض عن حوادث العمل ،هم أو من ُيعيلونهم
(املادة )1
وكفلت هذه االتفاقية هذه املساواة بالنسبة للعامل وملن ُيعيلونهم دون أي رشط يتعلق باإلقامة (املادة
.)2
ومن األهمية أن نش�ير هنا إىل املرسوم االشرتاعي رقم  136واملتعلق بطوارئ العمل ،وذلك الرتباطه الوثيق
بهذه االتفاقية وبهذه املادة منها ،حيث أكد عىل حق األجري بتعويض من جراء حوادث العمل ،إال أنه أورد
يف مادت��ه ( )10الع��ارشة بعدم أحقية ورثة األجري األجنبي املقيمني خارج األرايض اللبنانية باالس��تفادة من
التعويض��ات املذكورة ،إال إذا كان األجري من التابعني لدولة تعامل اللبنانيني باملثل .وقد نصت (املادة  )9يف
فقرتها (الثالثة)( ،البند الثاين) ،من املرس��وم االشرتاعي املتعلق بإنشاء الصندوق الوطني للضامن االجتامعي
عىل أحقية األجراء األجانب الحائزين عىل إجازة عمل باالس��تفادة من تقدميات الصندوق الوطني للضامن
االجتامعي رشط أن يكونوا من التابعني لدولة تعامل اللبنانيني باملثل(.إذن هناك رشطان الس��تفادة املهاجر
من الضامن االجتامعي هام :حيازته عىل إجازة عمل ،وأن يكون من رعايا دولة تعامل اللبنانيني باملثل) .كام
نصت (املادة  )59من قانون العمل اللبناين عىل أنه «للعامل األجنبي الحق يف تقايض تعويض نهاية الخدمة
رشط معاملة اللبناين باملثل .والدول التي تعامل اللبنانيني باملثل هي فرنسا ،بلجيكا ،بريطانيا ،وإيطاليا.
االتفاقية املتعلقة بالعمل الجربي واإللزامي:
صادق عليها لبنان يف  1977/6/1وقد نصت عىل:
حظر العمل الجربي أو اإللزامي مبختلف أش��كاله وهو« :كل عمل أو خدمات تغتصب من أي ش��خص
تحت تهديد بأي عقوبة ،ومل يتطوع هذا الشخص بأدائها مبحض اختياره (املادة .)2
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االتفاقية املتعلقة بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم واملفاوضة الجامعية:
صادق عليها لبنان يف  1977/6/1وقد نصت عىل:
متت��ع جمي��ع العامل بحامي��ة كافية من كل متييز عمل ينطوي عىل متييز يف مجال االس��تخدام بس��بب
انتامئهم النقايب (دون متييز بني العامل الوطنيني واألجانب).
االتفاقية املتعلقة بشأن مساواة العامل والعامالت يف األجر
صادق عليها لبنان يف  1977/6/1وقد نصت عىل:
تطبيق مبدأ مساواة العامل والعامالت يف األجر عن عمل ذي قيمة متساوية عىل جميع العاملني (املادة .)2
االتفاقية بشأن إلغاء العمل الجربي:
صادق عليها لبنان يف  ،1977/6/1وقد نصت عىل:
حظر أي شكل من أشكال العمل الجربي أو العمل القرسي وبعدم اللجوء إليه ( املادة .)1
االتفاقية بشأن التمييز يف االستخدام و املهنة:
صادق عليها لبنان يف  1977/6/1وقد نصت عىل:
تكافؤ الفرص واملس��اواة يف املعاملة يف االس��تخدام بغية القضاء عىل أي متييز يقوم عىل أساس العرق ،أو
اللون ،أو الجنس ،أو الدين ،أو الرأي السيايس ،أو األصل الوطني ،أو األصل االجتامعي..الخ (املادتان 1و.)2
االتفاقية بشأن سياسة العاملة:
صادق عليها لبنان يف  ،1977/6/1وقد نصت عىل:
الحامية من البطالة (املقدمة)
توفري فرص عمل لجميع املتاحني للعمل والباحثني عنه.
حرية اختيار العمل ،وأفضل فرصة ممكنة لش��غل الوظيفة التي تناسب قدراته ومؤهالته ..بغض النظر
ع��ن الع��رق ،او اللون ،أو الجن��س ،أو الدين ،أو الرأي الس��يايس ،أو األصل الوطن��ي ،أو األصل االجتامعي
(املادة ،1الفقرة ج).
هذا باإلضافة إىل اتفاقيات أخرى لها عالقة بأمور عدة منها الحد األدىن للس��ن ،ومكافحة أسوأ أشكال عمل
األطفال.
يتضح أن لبنان صادق عىل اتفاقيات أساس��ية نصت عىل الكثري من مبادئ حقوق اإلنس��ان ،وش��ملت فيام
ش��ملت يف أجزاء كثرية منها العامل الوطنيني واملهاجرين ،وش��كلت قاعدة قانونية وأخالقية جيدة ملعاملة
املهاجري��ن .إال أن لبنان ما زال بحاجة إىل مزيد من التقدم يف هذا املجال ،حيث أنه مل يصادق حتى اليوم،
عىل عدد من االتفاقيات الدولية ذات الصلة ،والتي من شأنها أن تحمي املهاجر ،وتوفر له املزيد من رشوط
الحياة الكرمية واألمان االجتامعي ،واالس��تقرار املعنوي واملادي ،والتي من ش��أنها أن تضع لبنان يف مصاف
الدول املتقدمة يف مجال حقوق اإلنسان.
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ولعل أبرز االتفاقيات التي مل يصادق عليها لبنان حتى اليوم هي:
اتفاقية العامل املهاجرين(مراجعة) 1949رقم  .97التي توفر قاعدة لتساوي املعاملة بني العامل الوطنيني
واملهاجرين يف الظروف العادية.
توصية العامل املهاجرين (مراجعة)  1949رقم .76
اتفاقية العامل املهاجرين (أحكام تكميلية)  1975رقم  ،143التي أعدت يف زمن تنامى فيه القلق حيال
عدد املهاجرين يف ظروف غري نظامية ،الحرتام حقوق املهاجرين يف ظروف غري عادية.
االتفاقية  181حول وكاالت االس��تخدام الخاصة :التي تش�ير يف مادتها الرابعة ومادتها الثانية عرشة إىل
حق العامل بالحرية النقابية ،وحق املفاوضة الجامعية ،وال يتمتع العامل املهاجرون يف لبنان بالحق بإنشاء
نقابات ،كام تقوم وكاالت االستخدام بفرض رسم عىل املهاجر ،مام يجربه عىل التنازل عن أجره للشهرين او
الثالثة اشهر أو األربعة األوىل ،وتشكل هذه املديونية نوعاً من عبودية العمل .تنص (املادة  )17من اتفاقية
العمل الدولية هذه ،بأنه ال يجوز لوكاالت االستخدام الخاصة أن تتقاىض بصورة مبارشة أو غري مبارشة جزءاً
من راتب العامل.
مالحظة :منع القانون اللبناين إجازة وكاالت االس��تخدام الخاصة ،وذلك مبرس��وم إنش��اء املؤسس��ة الوطنية
لالستخدام ،الذي حرص فيها بشكل قاطع ونهايئ هذا العمل .وهي تقدم خدماتها مجاناً بدون مقابل.
املرسوم االشرتاعي 1977/80إنشاء املؤسسة الوطنية لالستخدام ،واملرسوم  2019تاريخ  1979/5/10املتعلق
بتنظيم املؤسس��ة الوطنية لالستخدام .وقرار وزير العمل رقم 1/213تاريخ  1992/6/3الذي ألغى تراخيص
مكاتب االس��تخدام وحرص عمل ه��ذه الوكاالت باس��تخدام العامالت املنزليات فقط تحت اس��م مكاتب
االستخدام.
هذا يف جانب االتفاقات الدولية والدس��تور ،واملنطلقات القانونية األساس��ية والعامة .واآلن ماذا يف جانب
اإلجراءات القانونية املبارشة والتي تجب اإلشارة إليها والتوقف عندها؟.

ثانيًا :البنية التشريعية والقانونية في لبنان
 .1الدستور اللبناني

يف الواقع إذا وجدنا نقصاً يف الجانب الترشيعي لجهة حامية الحرية والحقوق األساس��ية لألجراء األجانب،
فإن الدس��تور اللبناين مأل جانباً مه ًام من هذا النقص ،حيث ش��ابهت مقدمته الدس��اتري العاملية ،واإلعالن
العاملي لحقوق اإلنسان ،والعهدين امللحقني ،وقد انضم لبنان إىل كل ذلك ،ومن املعروف أن هذه النصوص
تش��دد عىل احرتام الحقوق األساسية املتعلقة بشخصية الفرد الجسدية ،واملعنوية ،من كافة النواحي ،مهام
كان لون اإلنس��ان أو األجري ،ومهام كان عرقه ،أو جنس��يته ،أو نوع عمله ،وهذه الحقوق غري قابلة للتنازل
عنها ،أو للمتاجرة بها ،كام هي الس��يطرة القانونية املس��بقة التي ميارس��ها الفرد عىل جسده ،وعىل قدراته
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اإلنتاجية ،والفكرية والروحية ،وهي حقوق مطلقة مثل بقية الحريات العامة ،وهي بشكل أسايس:
الحقوق والحريات األساسية املتعلقة بشخصية الفرد الجسدية:
ً
ّ
الحرية الشخصية مصونة يف حمى القانون وال ميكن أن يقبض عىل أحد أو يسجن أو يوقف إال وفاقا ألحكام
القانون وال ميكن تحديد جرم ،أو تعيني عقوبة إ ّال مبقتىض القانون.
الحق يف الس�لامة الجس��دية :عدم املتاجرة باألجراء ،وبحقوقهم ،مثل األج��ور املتدنية ،وظروف العمل
الالإنسانية ،حيث أصبحت تسمى بالعبودية الحديثة.
ً
الحق يف محاكمة عادلة ومنها القاعدة املعروفة :أن املتهم بريء حتى تثبت إدانته ،وأيضا املحاكمة عىل
درجات (بداية ..استئناف..الخ).
حري��ة االعتق��اد :مطلقة ،واحرتام جميع األديان ،وإقامة الش��عائر الدينية تحت حامية الدولة ،رشط أال
يكون يف ذلك إخالل يف النظام العام.
الحق يف التغذية والصحة.
الح��ق يف حرية التنقل ،وذلك عىل أرايض الدولة ،والحق يف دخول البالد ،ومغادرتها ،والعودة إليها وفقاً
للقوانني املرعية اإلجراء(إقامة صالحة ،سمة دخول..الخ).
الحقوق الشخصية والحريات األساسية هي مطلقة.
حيث نصت املادة 166م.ع .أنه يس��تطيع اإلنس��ان املتعاقد مع غريه ،رشط عدم مخالفة القوانني والنظام
العام ،واعتربت املادة 196م.ع .عىل أنه إذا كان سبب املوجب غري مباح كان العقد باط ًال أص ًال.
ونصت املادة 92م.ع .عىل أن اشرتاط اليشء املستحيل ،أو املخالف لآلداب العامة ،أو للقانون باطل ومبطل
لالتفاق املتفق عليه ،واألهم من ذلك مضمون املادة 83م.ع .حيث نصت عىل بطالن كل رشط يقيد أو مينع
اس��تعامل الحقوق املختصة بكل إنسان ،كاس��تعامل حقوقه بالزواج ،او الحقوق املدنية ،عل ًام أن ما ورد يف
هذه املادة هو تعداد عىل س��بيل املثال للحقوق املختصة بكل إنسان ،ومنها الحقوق املدنية واالجتامعية،
والحريات األساسية ،وغري القابلة للتنازل أو للمتاجرة.
املهم يف هذا املجال ،أن املجلس الدستوري أصدر قراراً بتاريخ  ،1999/11/24اعترب فيه أن مقدمة الدستور
تعترب جزءاً ال يتجزأ من الدستور ،ولها قيمة موازية ألحكامه ،كام أعترب يف قراره الصادر بتاريخ ،2001/5/10
أن العه��د الدويل الخ��اص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،م��ع العهد الخاص بالحقوق املدنية
والسياس��ية ،واالتفاقية الدولية ،للقضاء عىل التمييز العنرصي ،بكافة أش��كاله تؤلف حلقة متممة لإلعالن
العاملي لحقوق اإلنس��ان ،وإن هذه املواثيق الدولية التي تبنتها مقدمة الدس��تور اللبناين ،تؤلف معها جزءاً
ال يتجزأ من الوحدة وتتمتع بالقوة الدستورية ،مام يفيد أن أحكام النصوص املذكورة تتمتع بقوة الدستور،
وهي فوق كل القوانني.
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 .2التشريعات العادية
أ .النصوص القانونية ذات الصلة بأوضاع العمال المهاجرين في لبنان:

يخضع العماّ ل املهاجرون النظاميون يف لبنان ملجموعة من األنظمة والقوانني تنتظم يف سياق ما ييل:
قانون العمل اللبناين يف جزء كبري منه ،ال سيام مرسوم تنظيم عمل األجانب رقم  17561تاريخ 1964/6/18
وملحقاته.
مالحظة :اس��تثنى قانون العمل اللبناين يف املادة  1/7عم��ل ،الخدم يف بيوت األفراد من الخضوع ألحكامه،
وهذا االس��تثناء يش��مل اللبنانيني واألجانب عىل الس��واء ،ولكن يبقى أن هؤالء ش��ملهم قانون املوجبات
والعقود ،كام تشملهم اتفاقيات دولية وعربية يف بعض أحكامها.
قانون  10متوز .1962
قانون املوجبات والعقود يف مواد متفرقة.
اتفاقيات دولية ثنائية تقيض باملعاملة باملثل.
االتفاقات الدولية التي صدقها لبنان.
تبنت مقدمة الدستور املبادئ األساسية لحقوق اإلنسان وهي بذلك تشمل املهاجرين.
ويخضع املهاجرون غري النظاميني لقوانني وأنظمة إجرائية خاصة بالداخلني إىل لبنان أو العاملني فيه بطرق
غ�ير نظامي��ة ،وغري قانونية ،أو غري مطابقة للواقع ،وملفاعيل االتفاقيات الثنائية التي تعقد بني لبنان ودولة
أخرى (مرص عىل سبيل املثال ،لتسوية أوضاع املرصيني الداخلني خلسة إىل لبنان ،والتي يستفيد منها عادة
كافة املهاجرين املامثلني ،وكذلك إخالء س��بيل الس��ودانيني والعراقيني إذا تبني هن��اك احتامل تعذيبهم يف
بالده��م) ،وملفاعيل االتفاقي��ات الدولية التي صدق عليها لبنان فيام يتعلق بأوضاعهم يف مواد منها ،إضافة
إىل ما جاء يف مقدمة الدستور.
وسنأيت عىل ذكر كل ذلك يف مندرجات الورقة.

ب .األوضاع القانونية للمهاجرين في لبنان:

من املس��لم به أن حقوق األجنبي ،مهام كانت مدة إقامته ،ونوع عمله ،لن تتدىن عن املس��توى املتفق أو
املتع��ارف علي��ه دولياً ،وتقوم الدولة بواجب حاميته من أي تع ٍد عىل ش��خصه وع�لى أمواله ،وله الحق يف
حرية التنقل داخل حدود الدولة ،واحرتام حرمة مسكنه ،ومراجعة القضاء املختص ،واملطالبة بحقوقه أمام
الجهات الرس��مية ،وله الحق يف محاكمة عادلة ،والدفاع عن نفس��ه أمام القض��اء ،والحق يف التملك ضمن
الحدود املسموحة ،كام له الحق باإلرث وجميع الحقوق املكرسة بالرشعة واالتفاقيات والعرف الدويل.
وبالطبع فقد اس��تثني األجنب��ي من الحقوق السياس��ية والوظائف العامة ،ومن الخدمة العس��كرية عىل
مختلف أنواعها التطوعية أو اإللزامية ،لكن له الحق باملش��اركة يف االنتخابات أو االس��تفتاءات التي تجريها
بالده إذا نظمت تدابريها سفارة بالده (كام يحصل يف االنتخابات الفرنسية وغريها)..
لقد نصت الترشيعات اللبنانية عىل هذه الحقوق ،وبالطبع فهي حقوق أصيلة يف اإلنسان ،وال يجوز التنازل
نص عليه اإلعالن العاملي لحقوق اإلنس��ان ،والعهدان الدوليان املتعلقان
عنها أو املس��اومة عليها ،وهذا ما ّ
بالحقوق املدنية والسياسية من جهة ،واالقتصادية واالجتامعية والثقافية من جهة أخرى.
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ولبن��ان والتزاماً منه باالتفاقيات الدولي��ة املص ّدق عليه ،أعطى األولوية ألحكامها عندما تتعارض مع أحكام
نصت املادة  2أصول محاكامت مدنية عىل مبدأ تسلس��ل القواعد حيث ورد فيها ما
القانون اللبناين ،فقد ّ
حرفيته « .وعىل املحاكم أن تتقيد مببدأ تسلس��ل القواعد عند تعارض أحكام املعاهدات الدولية مع أحكام
القانون العادي تتقدم يف مجال التطبيق ،األوىل عىل الثانية».
ج .اإلجراءات القانونية واإلدارية:

دخول األجانب إىل لبنان:
اعتم��دت معظم الدول بعد الحرب العاملي��ة األوىل ،كام هو معروف ،نظاماً موحداً ،ملرور األجانب باعتامد
نظام جوازات السفر ،وإعطاء سمة مرور ،وتأشرية دخول لألشخاص الراغبني بالدخول واإلقامة.
ومن املعروف أيضاً ،أن اإلقامة تخضع لرقابة مس��بقة والحقة من قب��ل املديرية العامة لألمن العام ،حيث
مت��ارس صالحياتها بالرقابة املس��بقة عىل كل األجان��ب قبل دخولهم أرايض الدولة ،وخاصة عندما يش��كل
األجنبي خطراً عىل األمن والس�لامة العامني .فتمنع دخولهم أو تس��مح لهم بالدخول بعد تبليغهم القرار،
ويف حال الرفض ميكن االعرتاض عليه مبراجعة مجلس ش��ورى الدولة ،عل ًام أن وزير الداخلية له حق الرقابة
وتعديل قرار مدير عام األمن العام بصفته رئيس��ه التسلس�لي ،وفقاً لقانون األجانب وقانون األمن الداخيل
واألمن العام.
للمهاجري��ن الداخلني بهدف العمل الحق بالدخول مبوجب تأش�يرة دخول متن��ح من قبل املديرية العامة
لألمن العام ،مبنية عىل موافقة مسبقة صادرة عن وزير العمل ،وذلك مبوجب مرسوم تنظيم عمل األجانب
يف لبنان رقم  17561تاريخ .1964/9/18
الخطوات:
يحرص تقديم طلبات املوافقة املس��بقة بالنس��بة للمهاجرين الذين س��يعملون لدى األفراد أو املؤسسات..
ال��خ وللذكور الذين س��يعملون يف منازل األفراد ،أو يف أع�مال الخدمة املنزلية بأصح��اب العمل اللبنانيني
الذي��ن يتقدمون بطلباتهم إىل وزارة العمل مبارشة دون أي وس��يط ،ويجب أن ترفق جميع هذه الطلبات
بش��هادة إيداع (كفالة مرصفية بقيمة مليون وخمس�ماية ألف لرية لبنانية (1.500.000ل.ل) مودعة لدى
مرصف اإلسكان ،وتعاد إىل صاحب العمل اللبناين بعد مغادرة املهاجر لبنان بشكل نهايئ ،طبعاً باإلضافة إىل
املستندات الثبوتية األخرى للبناين واملهاجر معاً.
يف حني تقبل طلبات اإلناث املهاجرات اللوايت س��يعملن يف منازل األفراد وفقاً للطريقة املذكورة آنفاً وتقبل
كذلك بواسطة مكتب استقدام (وكالة استخدام) ويتضمن الطلب يف هذه الحالة جميع املستندات املطلوبة
يف الطلبات املش��ابهة ،باس��تثناء ش��هادة اإليداع التي ّ
يحل مكانها كفالة مكتب االس��تقدام ،باعتباره يقدم
ش��هادة إيداع إجاملية قيمتها خمس��ون مليون لرية لبناني��ة ( 50.000.000ل.ل) ،ويحق له بتقديم ()150
مائة وخمسني طلباً يف العام.
إذا كان األجنب��ي صاح��ب عمل يرغب يف تعاطي عمل لحس��ابه الخاص أو متثيل إح��دى الرشكات ،فعليه
أن يقدم إىل وزارة العمل بواس��طة ممثيل لبنان يف الخارج ،أو بواس��طة وكيل رسمي له يف لبنان ،صوراً عن
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املس��تندات ،والوثائق التي تثبت صحة ما أورده يف الطلب ،وأن يرصح عن مدى إمكانية استخدامه لأليدي
العاملة اللبنانية (ثالثة لبنانيني عىل األقل ،وعليه أن يسجلهم يف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي خالل
مهلة ثالثة أشهر).
أما ملاذا يتقدم صاحب العمل اللبناين مبارشة بطلب استقدام العامل املهاجر ،فذلك ألنه مبوجب (املادة )8
من املرس��وم االشرتاعي  1977/80املتعلق بإنشاء املؤسسة الوطنية لالستخدام ،ومبوجب املرسوم رقم 2019
تاريخ  1979/5/10املتعلق بتنظيم املؤسسة الوطنية لالستخدام ،منع إنشاء مكاتب استخدام خاصة ،كام أن
قرار وزير العمل رقم  1/213تاريخ  1992/6/3قىض بإلغاء تراخيص مكاتب االستخدام.
االستثناءات:
 .1الفلس��طينيون املولودون يف لبنان واملقيمون فيه ،واملسجلون يف سجالت وزارة الداخلية ال يحتاجون إىل
موافقة مسبقة وال إىل تأشرية دخول كونهم يحملون بطاقة الجئ .غري أنه من الواجب الحصول عىل إجازة
عمل عند قيامهم بأي عمل مأجور ،ولبنان وتخفيضاً عىل الفلس��طينيني خفض رس��م إجازة العمل للعامل
الفلسطيني إىل نسبة  %25من رسم إجازة عمل األجانب.
 .2الس��وريون :الس��وري ومبوجب اتفاقيات املعاملة باملثل والجوار..الخ وهي اتفاقات قدمية ال يحتاج إىل
تأش�يرة دخول إىل لبنان ،ويحصل عىل إقامة مؤقتة ملدة س��تة أشهر عند الحدود اللبنانية السورية ،وبالتايل
له الحق يف العمل بدون موافقة مس��بقة وبدون تأش�يرة دخول ،لكن عليه أن يحصل عىل إجازة عمل .وقد
نظمت اتفاقية العمل املوقعة بني البلدين(ومل توضع موضع التنفيذ حتى تاريخه) عىل إنشاء مكاتب عمل
عىل الحدود اللبنانية الس��ورية ،حيث يحصل العامل املوس��مي عىل إجازة عمل للموسم الذي قدم للعمل
خالله .أما العامل الس��نوي فيحصل عىل بطاقة مؤقتة يحرض مبوجبها إىل وزارة العمل للحصول عىل إجازة
عمل س��نوية يف دائرة عمل الرعايا العرب الس��وريني ثم إىل املديرية العامة لألمن العام للحصول عىل إذن
إقامة س��نوية .وملا كانت سوريا تعامل اللبناين معاملة الس��وري فال تفرض عليه الحصول عىل إجازة عمل،
وال بطاقة إقامة س��نوية ،كام أنه يس��تفيد من التقدميات االجتامعية (الضامن) ،عمدت الحكومة اللبنانية
وانطالقا من مبدأ املعاملة باملثل إىل تخفيض رس��م إجازة العمل للعامل الس��وري إىل نس��بة  %25من رسم
إجازة العامل املهاجرين اآلخرين (األجانب).
 .3اتخذ يف الس��نوات األخرية تدبري جديد ،حيث يدخل أجانب ،ومن جنس��يات مختلفة (أمريكية ،أوروبية،
عربية) ،إىل لبنان بصفة سائح ومبوجب تأشرية دخول زيارة ،ثم يتقدم إىل املديرية العامة لألمن العام بطلب
تسوية حيث يتم نقل تأشرية الدخول من زيارة إىل عمل ،ويتقدم بعدها إىل وزارة العمل بطلب إجازة عمل
سنوية ثم بطلب إقامة سنوية من املديرية العامة لألمن العام وهذا تجاوز عىل القانون وعىل حد السلطة،
وكان القرار  1/402الصادر عن وزير العمل بتاريخ  1993/10/18منع يف مادته األوىل قبول طلبات إجازات
العمل ألول مرة لألجانب الذين يدخلون إىل لبنان بعد هذا التاريخ ،إال إذا كانت مبنية عىل موافقة مسبقة،
ثم اعتمد إجراء يقيض بأخذ موافقة وزير العمل املبدئية عىل الطلبات املذكورة أي إخضاعها لإلجراء نفسه
الذي يخضع له األجنبي الذي مل يدخل إىل لبنان بأي طلب.
 .4الفنانون يحصلون عىل موافقة املديرية العامة لألمن العام.
 .5الدخ��ول خلس��ة :حيث يدخل بعض األجانب إىل لبنان خلس��ة وبطرق غري قانوني��ة وذلك عرب الحدود
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الربية أو البحرية ،ومعظمهم من الجنسيتني املرصية والسودانية باإلضافة إىل الجنسيات األخرى (رسلنكيون،
بنغالدشيون ،باكستانيون..الخ) مل تتمكن األجهزة األمنية من تحديد عددهم وأن كانوا بنسبة ملحوظة.
وق��د حددت العقوبة مبوجب امل��ادة  32من قانون  1962/7/10املتعلق بتنظيم الدخول إىل لبنان واإلقامة
فيه والخروج منه بالحبس والغرامة واإلخراج من لبنان ،غري ان هذا التدبري يتم تنفيذه مبوجب قرار يصدر
عن النيابة العامة .ويف حال عدم تس��ديد الغرامة يحكم بالس��جن ملدة ش��هر تقريباً ث��م ي ّرحل ومينع من
العودة إىل لبنان ،إال إذا وقعت اتفاقيات ثنائية مع دولة ما لتس��وية أوضاع رعاياها (اتفاقيات متكررة مع
مرص ،وإخالء س��بيل السودانيني والعراقيني إذا تبني أن هناك احتامل تعذيبهم يف بالدهم (اتفاقية مناهضة
التعذيب).
إجازة العمل :تش��كل إجازة العم��ل الصادرة من وزارة العمل ،رشطاً أساس��ياً لعمل األجري املهاجر ،ورشطاً
أساسياً لحصوله عىل إذن اإلقامة من املديرية العامة لألمن العام .وقد نصت (املادة  )6من املرسوم 17561
تنظيم عمل األجانب عىل ما ييل « :عىل األجنبي الذي يحصل عىل موافقة مسبقة للعمل ،أن يتقدم خالل
ع�شرة أيام من تاريخ دخوله لبنان من وزارة العمل بطل��ب الحصول عىل إجازة العمل املنصوص عليها يف
(امل��ادة  )25من قان��ون  .1962/7/10وميكن للوزارة إلغاء املوافقة املس��بقة يف حال التخلف عن الحضور
خالل مدة أقصاها ثالثة أشهر من تاريخ إصدارها ،وتعترب املوافقة املسبقة ملغاة حك ًام يف حال التخلف عن
الحضور الس��تبدالها بإجازة عمل خالل مهلة العرشة أيام املش��ار إليها ،إال إذا حالت دون ذلك قوة قاهرة.
وقضت (املادة  )36من القانون نفس��ه بتسوية اإلقامة وتجديدها يف حال عدم استطاعة األجنبي تجديدها
لسبب مقبول(قوة قاهرة ،مرض ،حجز حرية ،نزاع مع صاحب العمل ،خاصة أنه هو املكلف بتجديدها).
النتيجة :إذن عىل األجنبي الذي دخل إىل لبنان مبوجب موافقة مس��بقة ،اس��تبدال املوافقة املسبقة بإجازة
عمل خالل املهلة املحددة ،وتعترب إجازة العمل امتداداً أو اس��تكامالً للموافقة املس��بقة ،وإذا مل يعمد إىل
ذلك سيصبح وضعه مخالفاً للقانون.
ويف مجال التطبيق :مل تتش��دد الس��لطات اللبنانية بتطبيق النص الحريف(للامدة  )6واس��تفادت من عبارة
«حال��ت دون ذل��ك قوة قاهرة..الخ» ،حيث أن املديرية العامة لألمن الع��ام متنح األجري املهاجر مدة ثالثة
أش��هر منذ تاريخ دخوله إىل لبنان (إقامة مؤقتة) لتس��وية أوضاعه (الحصول عىل إجازة العمل ثم عىل إذن
اإلقامة السنويتني) وقد تساهلت وزارة العمل بشأن مهلة العرشة أيام ،واعتربت أن مهلة ثالثة أشهر مقبولة
للحصول عىل إجازة العمل.
أما يف حال انقضاء مهلة ثالثة أش��هر دون حصول املهاجر عىل إجازة العمل وعىل إذن اإلقامة ،فقد أتاحت
السلطات املختصة لألجنبي إمكانية تسوية وضعه( ،ومل تعمد إىل اتخاذ إجراءات قاسية بحقه كالرتحيل أو
التوقيف أو ما شابه) ،وذلك بإلزامه بتسديد رسوم إجازة العمل واإلقامة السنويتني ملدة سنة كاملة لتغطية
املدة املنرصمة ،ويعطى مبوجب هذه التسوية مهلة جديدة ملدة شهرين أو ثالثة أشهر للحصول عىل إجازة
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العم��ل واإلقامة ،رشط أن ال تتجاوز املهلة املعطاة التاريخ األس��ايس املفرتض إلجازة العمل واإلقامة باألصل
(أي س��نة من تاريخ دخوله لبنان) .وبعد حصوله عىل تس��وية وضعه ،يصبح لزام��اً عليه أن يتقدم بطلب
الحصول عىل إجازة عمل سنوية ،وإقامة سنوية وعليه تسديد رسومهام لسنة جديدة مقبلة.
مدة صالحيات إجازة العمل:
أتاح مرسوم تنظيم عمل األجانب وتعديالته ،لألجنبي ،الحصول عىل إجازة عمل صالحة ملدة سنة أو سنتني
أو ثالث سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله لبنان ،أو من تاريخ تجديدها.
إقامة املهاجرين يف لبنان:
حددت املواد  12-10من قانون  1962/7/10أنواع اإلقامة عىل الشكل التايل:
اإلقامة الدامئة(املادة  )12صالحة ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.
اإلقامة العادية أو السنوية ومتنح ملدة سنة قابلة للتجديد بالرغم من سكوت النص عليها (تجيز لحاملها
العودة إىل لبنان)
اإلقامة املؤقتة (املادة  )10لرحلة واحدة ،أو لعدة رحالت ملدة أقصاها س��تة أش��هر ،ميكن متديدها ملدة
أقصاها سنة.
املدة املسموح بها لألجنبي أو للمهاجر البقاء فيها يف لبنان:
ب َّينا يف الفقرتني السابقتني املدة املمنوحة للمهاجر لإلقامة يف لبنان وميكن تحديد مدة العقد سنة أو سنتني
أو ثالثاً ،رشط تس��ديد الرس��وم املرتتبة عىل العقد جراء تجاوزه السنة (يف حال تجاوزت السنة) وهذه املدة
قابلة للتجديد ،حسب رغبة الطرفني وموافقتهام.
إذن يح��ق لألجنب��ي البق��اء يف لبنان دون تحديد م��دة إلزامية ملغادرته .والرشط الوحي��د هو العمل لدى
صاحب عمل مبوجب املستندات القانونية املطلوبة ومبوافقة ورغبة الطرفني.
املهن املسموح مامرستها لألجانب املهاجرين يف لبنان:
حدد القرار 1/3تاري��خ  1993/7/11واملؤكد بالقرار  621تاريخ  1995/12/15واملعدل بقرارات عدة آخرها
الق��رار  1/79تاري��خ  2005/6/2املهن املحص��ورة باللبنانيني (مبعنى املحظورة عىل غ�ير اللبنانيني) .والذي
اس��تثنى الفلس��طينيني املولودين يف لبنان واملس��جلني يف س��جالت وزارة الداخلية من أحكام املادة األوىل(
املتعلقة باملهن املحصورة باألجراء اللبنانيني) وذلك مبوجب املذكرة رقم  1/67تاريخ .2005/6/7
ومبوجب هذا القرار منع عىل املهاجر تويل املهن املحصورة باللبنانيني وهي عموماً املهن التي يتوفر للقيام
به��ا أج��راء وطنيون .إال أن املادة الثانية من القرار نفس��ه ذكرت اآليت « :ميكن اس��تثناء بعض األجانب من
أحكام هذا القرار (مبعنى أنها أتاحت لهم تويل هذه املهن) خاصة من تتوفر فيهم أحد الرشوط الواردة يف
(املادة  )8من املرسوم رقم  17561تنظيم عمل األجانب ومنها :إذا كان:
مقي ًام يف لبنان منذ الوالدة.
مولوداً من أم لبنانية ،أو من أصل لبناين.
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متأه ًال من لبنانية منذ أكرث من سنة.
اختصاصياً أو خبرياً ال ميكن تأمني عمله بواسطة لبناين.
مدي��راً أو ممث ًال لرشكة أجنبية أو فرع رشكة أجنبية مس��جلة يف لبن��ان ،أو مديراً لرشكة من نوع «األوف
شور».
أن تكون الدولة التي ينتمي إليها األجنبي تسمح للبنانيني مبامرسة العمل أو املهنة التي يطلب األجنبي
مامرستها يف لبنان ويبت الوزير نهائياً يف الطلبات املذكورة.
تصنيف األجانب املهاجرين يف لبنان:
قسم القرار رقم  2/42تاريخ  1971/2/2وتعديالته األجانب العاملني يف لبنان إىل أربع فئات حسب طبيعة
ّ
عملهم ورواتبهم ،وهم عىل الشكل التايل:
أصح��اب عمل ،مدراء ،ممثلون لرشكات ،خرباء ،مستش��ارون ،تقنيون :فئ��ة أوىل .وتتجاوز رواتبهم ثالثة
أضعاف الحد األدىن للرواتب األجور( 900.000ل.ل) وما فوق*.
أصح��اب املهن الحرة ،واإلداريون فئة ثانية ،وتتجاوز رواتبه��م ضعفي الحد األدىن للرواتب واألجور وال
تتجاوز الثالثة أضعاف ( 900.000-600.000ل.ل)*.
أصح��اب الحرف ،واألجراء العاملون يف املؤسس��ات ،ذكور وإناث ،فئ��ة ثالثة وال تتجاوز رواتبهم ضعفي
الحد األدىن للرواتب واألجور ( 600.000-300.000ل.ل)*.
العامالت املنزليات فئة رابعة.
وحددت رسوم كل فئة كام جاء يف قانون املوازنة العامة عىل الشكل التايل:
األوىل 1.800.000 :إلجازة العمل و  1.800.000لإلقامة السنوية
الثانية 960.000 :إلجازة العمل و  1.200.000لإلقامة السنوية
الثالثة 480.000 :إلجازة العمل و  400.000لإلقامة السنوية
الرابعة 240.000 :إلجازة العمل و  300.000لإلقامة السنوية
وقد أعفى القانون الصادر بتاريخ  1947/3/19رعايا بعض الدول من رس��م إجازة العمل ،وهم رعايا الدول
التي تعامل اللبنانيني باملثل وهم رعايا الدول اآلتية:
بريطانيا ،فرنسا ،ايطاليا ،امريكا ،تشيكوسلوفاكيا ،املانيا ،الربازيل ،املغرب ،العراق ،سويرسا ،اليونان.
كذلك حدد رس��م إجازة العمل للرعايا السوريني والفلسطينيني ،وأيضاً مبوجب قانون املوازنة العامة بنسبة
 %25م��ن رس��وم إجازة عمل األجانب وذلك يف قانون املوازنة العام��ة لألعوام املتوالية منذ العام  1998وما
يليها.

* أصبح الحد األدىن لألجور  500ألف ل.ل .مبوجب املرسوم  500تاريخ .2008/10/16
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تغيري مكان العمل:
يح��ق لألجنبي تغيري مكان العمل مبوافق��ة صاحب العمل اللبناين مبوجب تنازل مصدق لدى كاتب العدل،
وذلك مبوجب القرار  1/402تاريخ  ،1993/10/18عل ًام أن هذا التدبري م ّر بتعديالت عديدة لجهة الس�ماح
بالتنازل أو منعه ،وذلك يف محاولة ملنع ش��كل من أش��كال االتجار بالبرش ،إذ تبني لوزارة العمل وللمديرية
العام��ة لألمن العام يف مراحل مختلفة وجود طلبات الس��تقدام أجراء أجانب أغلبهم من اإلناث (العامالت
املنزليات) بأسامء أصحاب عمل وهميني ،مام يعرض األجنبي املهاجر أو املهاجرة لالستغالل ،واإلجراء النافذ
اآلن هو الس�ماح بالتنازل وذلك الطمئنان الس��لطات لس��يطرتها عىل األمور بنسبة جيدة ،ولوجود ضوابط
تنظيمية فاعلة.
أبرز املستندات املطلوبة ملنح املهاجر إجازة عمل:
ح َّددت القرارات املختلفة ال س��يام القرار 1/184تاري��خ  1994/6/8وتعديالته وآخرها القرار  1/205تاريخ
 2000/12/9رشوط��اً وفرضت عىل صاحب العمل اللبناين تقديم مس��تندات أساس��ية ملنح العامل املهاجر
إجازة العمل ومن أهم هذه املستندات:
عقد عمل مصدق لدى كاتب العدل.
عقد تأمني للمهاجر يشمل:
 االستشفاء ،طوارئ العمل ،نقل الجثامن يف حال الوفاة. شهادة إيداع (كفالة مرصفية) بقيمة مليون وخمسامئة ألف لرية لبنانية .لغري العامالت املنزليات الداخالتبواسطة أحد مكاتب االستقدام.
وهذه املستندات توفر رعاية طبية واجتامعية تحل محل تقدميات الصندوق الوطني للضامن االجتامعي وإن
كانت ال ترقى إىل مستوى تقدمياته يف شتى الجوانب (بدل معاينة الطبيب ،مثن الدواء) وإن كانت قرارات
وزارة العمل قد نصت أنه عىل صاحب العمل تأمني الطبابة..الخ خاصة بالنسبة للعامالت املنزليات.
كام تشكل الكفالة املرصفية شك ًال من أشكال الحامية يف حال عدم تسديد رواتب العامل املهاجر أو يف حال
عدم تأمني تذكرة السفر (عل ًام أنها مل تستخدم وال مرة واحدة حتى تاريخه).
األجر:
حددت املراس��يم والقوانني املختلف��ة الحد األدىن للرواتب واألجور للعامل العامل�ين عىل األرايض اللبنانية
(لبنانيني وأجانب) مببالغ متغرية ومرتبطة مبس��توى املعيش��ة ،وبالظروف االقتصادية ،وبسعر رصف اللرية..
الخ ،ويف كل األحوال مل يسمح القانون ألي صاحب عمل بدفع راتب يقل عن الحد األدىن للرواتب واألجور
س��واء كان وطنياً أو أجنبياً (باستثناء العامالت املنزليات) ومنعت القوانني حجز الراتب أو اقتطاع جزء منه
حي��ث قىض القرار الصادر بتاريخ  2000/10/25عن محكمة اس��تئناف الجنح يف الجديدة ،باعتبار األجر يف
ح��ال احتجازه من قبل رب العمل ،من قبيل إس��اءة األمانة ،وحظرت (امل��ادة  95من قانون 1990املتعلق
بحامية األجور أي استقطاع من األجور كمدفوعات مبارشة أو غري مبارشة يدفعها العامل لصاحب العمل ،أو
ملمثله أو لوسيط( ،مثل مقاويل العامل ،أو القامئني عىل توريدهم من أجل الحصول عىل عمل أو االحتفاظ
به) ,كام قىض بذلك قرار آخر.
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السامح للمهاجر باستقدام عائلته:
يس��مح للمهاجر األجنب��ي الذي صنف عمله يف إحدى الفئتني األوىل والثانية بلم ش��مل أرسته (اس��تقدام
عائلته) باس��تقدامها إىل لبنان ،عىل أن يس��توىف من الزوجة ،واألوالد فوق سن الخامسة عرشة لرسم إقامة
س��نوي مس��ا ٍو يف قيمته لرس��م إقامة العامل املهاجر الس��نوي ،أما األوالد دون الخامسة عرشة فتمنح لهم
اإلقامة مجاناً.
أما بالنس��بة للفئة الثالثة فإن قرار املوافقة بالس�ماح للمهاجر باستقدام أرسته إىل لبنان (مل شمل) ومنحها
إقامة س��نوية فخاضع لدراس��ة الحالة ،مبعنى أنه ينظر إىل كل حالة بش��كل خاص ،فتدرس عىل حدة ،مع
األخذ باالعتبار طبيعة عمل املهاجر ،ومدخوله ،والجانب اإلنساين( ،مذكرات وقرارات تنظيمية لدى املديرية
العامة لألمن العام).
إخراج األجنبي من لبنان:
ورد يف قانون العقوبات يف املادتني (88و )89منه ،ويف املادة ( )17من قانون  ،1962/7/10ما ييل:
ميكن تعريف اإلخراج أو الطرد مبقتىض املادة(  )88عقوبات ،بأنه التدبري املتخذ من قبل القضاء الجزايئ،
بحق األجنبي بوجوب مغادرته البالد ،عند الحكم عليه بعقوبة جزائية أو جنحية.
تعرف املادة ( )17من قانون  10متوز  1962بان العمل الوقايئ الذي تقوم به الدولة مبراقبة األجانب عىل
أراضيها ،وبإنذاره��م بوجوب مغادرة البالد بطريقتهم الخاصة ،أو بإلزامهم عىل ذلك جربا بالطرق املحددة
يف القانون إذا شكل وجودهم رضرا عىل األمن والسالمة العامني.
وبالطب��ع فان القاعدة هي اإلقام��ة وتجديدها ،أما اإلخراج فهو االس��تثناء .واالختصاص يعود للمحاكم
الجزائية ،واالستثناء يعود ملدير عام األمن العام ،عند وجود خطر عىل األمن والسالمة العامني.
ونص��ت امل��ادة  89عقوبات عىل وجوب مغادرة األجنبي البالد خالل  15يوماً ،بوس��ائله الخاصة وذلك من
تاريخ نفاذ الحكم ،ويف حال املخالفة ميكن إنزال عقوبة الس��جن به من ش��هر إىل س��تة أش��هر ،علام بأن
التوقيف ال يتم حتميا بل تعطى له فرصة ومدة إلنفاذ قرار اإلخراج بوسائله الخاصة ،وتتفاوت مدة إخراجه
من البالد بني اإلخراج املؤبد أو املؤقت بني ثالث وخمس عرشة سنة,
أما طريقة اإلخراج:
فق��د نصت امل��ادة  17من قانون  10متوز  1962عىل أن القاعدة هي إب�لاغ األجنبي وجوب مغادرة البالد
يف مهلة معقولة يحددها املدير العام لألمن العام ،أو بس��وقه إىل الحدود بواسطة قوى األمن الداخيل عند
تخلفه عن التنفيذ ،واالستثناء هو التوقيف يف حال املخالفة وبشكل خاص وحرصي ،حيث نصت املادة 18
من القانون نفسه أعاله عىل ما ييل»:يجوز ملدير عام األمن العام ،أن يوقف مبوافقة النيابة العامة من تقرر
إخراجه إىل أن تتم معاملة ترحيله».
إذن التوقيف هو حرصاً بسبب قرار اإلخراج كون األجنبي أصبح يشكل خطرا عىل األمن والسالمة العامني،
وليس ملخالفته العقد املدين .وأيضاً عىل أن يتم التوقيف واإلخراج بصورة غري مهينة مع إعطائه حق الدفاع
ع��ن النف��س وكل ذلك مبراقبة وموافقة النيابة العامة التي لها حق ت��رك األجنبي .ويجب أن ال تطول مدة
التوقيف أكرث من  48ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة (املادتان  42و 47أ.م.ج) وأال تح ّول التوقيف إىل حجز
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حري��ة واملعاقب عليه��ا يف قانون العقوبات اللبناين يف (املادت�ين 367ع و 48أ.م.ج) وقرارات اإلخراج قابلة
للطع��ن أمام مجلس ش��ورى الدولة حيث يقتيض إبالغ األجنبي صورة كامل��ة عن قرار اإلبعاد مع التعليل،
مع حقه باإلطالع عليه كام ًال ملعرفة األس��باب والتهم املوجهة إليه واألس��باب الدافعة له مع إعطائه مهلة
شهرين للطعن.
كام أن عبارة تش��كيل رضر عىل األمن والس�لامة العامني ليس��ت مطلقة بل محددة بالخيانة ،والتجسس،
والتظاهرات ،والش��غب ..ومل تشمل فسخ العقد .ذلك أن (املادة624م.ع) أناطت مبجلس العمل التحكيمي
صالحي��ة النظ��ر يف مطلق نزاع ناتج عن عقد العمل ،كام حفظ صالحية ورقابة مجلس ش��ورى الدولة عىل
ق��رارات اإلخراج .وهذا ما أفس��ح املجال أمام األجراء والخدم األجانب مبراجع��ة مجلس العمل التحكيمي
ومجلس شورى الدولة للحصول عىل كافة حقوقهم.
وم��ن امللفت لالنتباه أن أصحاب العمل يدعون أحياناً وبش��كل باطل عىل األج��راء والخدم األجانب بجرم
الرسقة وغريها ،بغية ربط صالحية املحاكم الجزائية ليتم توقيفهم(.يحق لألجنبي بتعويض عطل ورضر إذا
ثبتت براءته).
ولألجنبي الحق عند التحقيق معه أو توقيفه بالتايل:
االستعانة مبرتجم(املادة 254-81-3/47أ.م.ج) وقىض قرار آخر بإبطال التحقيق عند عدم الرتجمة.
عدم توقيفه ملدة تتعدى  48ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة.
عرضه عىل الطبيب الرشعي.
إخالء سبيل األجانب من قبل املدعي العام أالستئنايف إذا مل يستطع األجنبي تأمني تذكرة السفر (نادراً ما
طبق هذا القرار).
الجهة الصالحة للنظر يف الشكاوى والخالفات يف حال حصولها:
ميك��ن العامل (مهاج��راً أو وطنياً) أن يتقدم إىل دوائر وزارة العمل(التحقي��ق ،التفتيش ،الدوائر اإلقليمية)
بش��كوى لدى حصول تع ٍّد عىل حقوقه ،وغالباً ما تتمكن وزارة العمل من حل القضايا املعروضة عليها ،أما
يف ح��ال ع��دم متكنها من ذلك ،كون القانون مل يعطها صالحية الردع والعق��اب .فتحال القضايا إىل القضاء،
حيث أنشئ لدى وزارة العدل مجلس خاص للنظر يف قضايا نزاعات العمل ،وحل املشاكل الناشئة عن عقد
االس��تخدام ،وهو مجلس العمل التحكيمي ،وش��ملت صالحياته النظر يف مطلق نزاع ينشأ عن عقد العمل،
بني صاحب العمل واألجري ،مهام كانت جنسيته ،وفقاً للتعريف يف املادة /624م.ع) ،أي أن تتوفر يف العالقة
التعاقدية عن��ارص العمل ،واألجر ،والتبعية القانونية) ،وذلك بعد تعديل صالحياته باملرس��وم  3572تاريخ
.1982/10/12
العامالت املنزليات يف لبنان:
ً
ازداد ع��دد العامالت والعامل املنزليني يف لبنان بدءا من العام  1993وقد س��اعد عىل ذلك إنش��اء مكاتب
رخصت وزارة العمل بإنش��ائها وفق رشوط خاصة ،تقيض بالس�ماح باس��تقدام العامالت
االس��تقدام حيث ّ
املنزليات اإلناث (حرصاً) ،وبوضع كفالة مرصفية (ش��هادة إيداع لدى مرصف اإلسكان بقيمة (50.000.000
ل.ل) خمس�ين مليون لرية لبنانية ،وفرضت عليهم رشوطاً تنظيمية ،تفرض عليهم التقيد باألنظمة والقوانني
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والق��رارات التنظيمية الص��ادرة عن وزارة العمل ومتنع عليهم بعض املامرس��ات الت��ي ميكن أن تؤدي إىل
االس��تغالل واالتجار بالبرش ،كام فرضت عىل صاحب العمل اللبناين الذي يطلب اس��تقدام العاملة املنزلية
أن يؤمن امللبس ،والغذاء ،والدواء ،والعناية الطبية ،واملكان املناس��ب لنوم واس�تراحة العاملة ،ودفع البدل
الش��هري عند نهاية كل شهر ،وتقديم املس��اعدة الالزمة لتحويل رواتبها إىل الخارج عند الطلب ،وإعطاءها
فرتات كافية للراحة ،وعدم إس��اءة معاملتها أو التعرض له��ا بالرضب تحت طائلة املعاقبة القضائية (املادة
 )13قرار رقم  1/70تاريخ  .2003/7/9كام فرضت (املادة  )14من القرار نفسه عىل مكتب االستقدام متابعة
وضع العامالت املنزليات اللوايت يستقدمهن ويتأكد من عدم إساءة معاملتهن وحصولهن عىل كافة حقوقهن
وإبالغ وزارة العمل عن الحاالت التي تستوجب تقديم شكوى ،كام حظرت (املادة )18عىل املكاتب اإلعالن
عن األسعار بأيّ وسيلة كانت وبشكل مبارش أو غري مبارش.
إن وزارة العمل حاولت وبقرارات تنظيمية مختلفة أن تس��د بعض الثغرات التي تركها عدم ش��مول هذه
الرشيح��ة بقان��ون العمل اللبناين ،حيث اس��تثنت املادة الس��ابعة منه الخدم يف من��ازل األفراد من أحكام
القانون.
وسنعرض لواقع هذا القطاع بدءاً من عملية االستقدام:
وقد ذكرنا سابقاً أن عملية االستقدام تتم عرب واحدة من اثنتني:
 .1بناء لطلب صاحب عمل رشط أن يرفق الطلب بكفالة مرصفية بقيمة  1.500.000ل.ل مليون وخمسامية
ألف لرية لبنانية.
 .2عرب مكتب اس��تقدام مرخص من قبل وزارة العمل حيث يلجأ إىل خدمات الوس��اطة من نظريه يف الدول
املصدرة.
تدخل العاملة املنزلية إىل لبنان مبوجب تأش�يرة دخول للعمل يذكر عليها اس��م صاحب العمل عىل جواز
السفر.
تسدد معظم النساء(ليس جميعهن) رسوم الوكالة (مكتب االستخدام) يف البلد األم ،ويتحمل صاحب العمل
اللبناين أتعاب مكتب االس��تقدام اللبناين الذي يرتاوح ما بني 1000و 2000دوالر أمرييك حس��ب بلد املصدر،
وتغطي هذه التكاليف تذكرة السفر ورسوم الطلبات الحكومية(موافقة مسبقة ،تأشرية الدخول األولية ملدة
ثالثة أش��هر) وعموالت املكاتب يف لبنان ويف بلد املص��در ،وإىل جانب هذه التكاليف يتوجب عىل صاحب
العمل أن يس��دد بدل إجازة اإلقامة وإجازة العمل منفصلني إضافة إىل رس��وم الكاتب العدل (عقد عمل)
والتأمني( ،يجدد كل س��نة) وفحص الدم لدى املخت�برات املرخص لها من قبل وزارة الصحة مبا مجموعه ما
يقارب  500دوال أمرييك.
ك�ما تفرتض القوانني اللبنانية من صاح��ب العمل اللبناين التأمني عىل العامل املنزليني بحيث يغطي نفقات
الطبابة واالستش��فاء واإلعاقة والحوادث والدفن ونقل الجثامن يف حال الوفاة ،والرتحيل إىل الوطن ويجب
إبرام بوليصة التأمني خالل الثالثة أش��هر األوىل باعتبارها تش��كل رشطاً أساس��ياً للحصول عن إجازة العمل
واإلقامة السنويتني.
تختلف رس��وم مكاتب االس��تخدام يف بلد املصدر حيث يقدر دفع مبلغ قيمت��ه  500دوالر أمرييك ملكتب
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االس��تخدام يف رسيلنكا 0عىل س��بيل املثال) لكل عاملة منزلية يوزع املبلغ بني  260دوالراً لبطاقة الس��فر
باتج��اه واحد إىل بريوت وعمولة  240دوالراً ملكتب االس��تخدام الرسلنيك ويختلف هذا املبلغ حس��ب بلد
املصدر سواء لجهة مثن تذكرة السفر أم عمولة مكتب االستخدام.
عند وصل العاملة املنزلية إىل مطار بريوت يطلب إىل صاحب العمل اللبناين أن يستقبلها يف املطار ليصطحبها
شخصياً إىل منزله ،حيث ال يسمح لها بالخروج من مكتب األمن العام إال مبرافقة صاحب العمل الذي يتسلم
جواز سفرها ،وال يسلم لها.
بع��د وصول العامل��ة املنزلية تقيم مع األرسة يف منزل صاحب العمل ملدة س��نتني أو ثالث س��نوات عادة،
ومنهن من يبقني لفرتات طويلة ،ويكون صاحب املنزل مس��ؤوالً عن مختلف التكاليف املالية والتي ذكرت
س��ابقاً (معامالت رس��مية ،مأكل و ملبس وإقامة وطبابة وبطاقة عودة..ال��خ) ،وهنا يتمتع صاحب العمل
بصالحية مراقبة حرية تنقل العاملة ويح ّد منها ،كام يحتفظ بجواز س��فرها وس��ائر أوراقها فيصعب عليها
مغادرة البالد.
ولع��ل من املفيد أن نش�ير إىل جان��ب مهم وهو أن العاملة املنزلية ال تس��تطيع تغي�ير صاحب العمل إال
مبوافقت��ه ،يف حني يحق لصاحب العمل الذي لجأ إىل خدمات مكتب االس��تقدام باس��تبدال العاملة خالل
األشهر الثالثة األوىل من العقد.
ً
هذا الواقع قد يؤدي بالبعض من العامالت إىل الهرب من منزل مخدومهن إما فرارا من ظروف صعبة وهذا
م��ا يحصل غالباً ،أو رغبة يف تحصيل ربح أك�بر وتحقيق حرية أكرب بالتنقل والحركة والعمل .عل ًام أن بعض
العامالت قدمن مبوجب (تعاقد حر) عىل اس��م كفيل مقابل بدل نقدي عىل أن ال يس��تخدم العاملة (وكيل
وهمي) ،ويرتكها تعمل أينام شاءت ،وال يوجد بينه وبينها أي عالقة تعاقدية ،إال إذا شاءت هي أن تستحصل
عىل إجازة عمل وإقامة ،فيتم االتفاق بينهام عىل أن يستحصل لها عىل هذه املستندات لقاء بدل أيضاً أو أن
يتنازل عنها لصاحب عمل آخر ،وقد ش��كل هذا العمل يف فرتة سابقة ظاهرة مام استدعى من وزارة العمل
ومن املديرية العامة لألمن العام ،عدم السامح بالتنازل من صاحب عمل إىل آخر ،للح ّد من هذه الظاهرة،
كام متت مالحقة العديد من املكاتب املخالفة ،ومن أصحاب العمل الوهميني (أقفل وزير العمل يف ترشين
الثاين  2004أحد عرش مكتب استقدام ،بناء إلشارة األمن العام).
أما العامالت الهاربات ،فيلجأن أحياناً إىل سفارات بالدهن ،أو إىل منظامت غري حكومية ،أو إىل مواطنني من
بالدهن ،أو يعشن مبفردهن ويعملن لحسابهن الخاص..
وتصن��ف العاملة الهاربة ،بالعاملة غري القانونية ،وعادة ما يس��ارع صاحب العم��ل إىل تبليغ األمن العام،
ووزارة العمل ،وتجد العاملة الهاربة نفسها أمام خيارات محددة ،فأما أن تعود إىل ديارها بعد حصولها عىل
إذن مرور ملغادرة البالد ،من س��فارتها ،أو أن تبق��ى يف لبنان مقابل دفع مبلغ من املال إىل صاحب العمل،
ليس��لمها جواز س��فرها ،ويتنازل عن خدماتها لصاحب عمل جديد محدد ،أو أن تبقى يف لبنان يف حالة غري
قانونية ،مام قد يعرضها لالستغالل واالبتزاز.
عالقات االستخدام التعاقدية:
توق��ع العاملة املنزلية عىل عقدين مختلفني ،األول مع ّد من س��فارة بلدها باللغ��ة اإلنكليزية ،وهذا العقد
يوقع��ه صاحب العمل دون أن يقرأه غالباً ،ودون أن يع��رف مضمونه (تحديداً لجهة الراتب) ،الذي يفوق
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أحياناً الراتب املحدد يف طلب العمل ،والذي وافق عليه ،وألن صاحب العمل يعترب نفس��ه معنياً بالرشوط
املذكورة عىل طلب التوظيف ،وان العقد هو مجرد إجراء روتيني ال قيمة له.
العق��د الثاين هو العقد الذي يفرضه قانون التعاقد (املوجب��ات والعقود) وهو موقع من قبل طريف العقد،
ومصدّق لدى كاتب العدل ،املشكلة هنا أن العقد هذا محرر باللغة العربية ،حيث ال ميكن للعاملة املنزلية
قراءته ومعرفة مضمونه ،كام أن سفارة بلد العاملة املنزلية مل تشارك يف إعداده وصياغته .وهنا تجدر اإلشارة
إىل أن العاملة املنزلية تجهل حقوقها التي أعطاها إياها العقد ،كام أنها غالباً تتقاعس عن املطالبة بها وعن
اللجوء للقضاء.
األجر :تتقاىض العاملة املنزلية أجراً يرتاوح بني 100و  200دوالراً أمريكياً حس��ب جنسيتها ( 150-100دوالر
رسيالنكا) و( 200دوالر أمرييك الفيليبني).
ساعات العمل :استثنى قانون العمل اللبناين عامل الخدمة املنزلية من أحكامه ،وبالتايل مل يتمكن هؤالء من
االس��تفادة من أحكامه ال سيام لجهة تحديد س��اعات العمل ،واقترص ذلك عىل ما جاء يف قرار وزير العمل
 1/70الذي فرض إعطاء العاملة املنزلية س��اعات للراحة والنوم دون تحديد عدد س��اعات العمل أو الراحة.
ومل يحدد عقد العمل املوقع لدى كاتب العدل عدد س��اعات العمل أو الراحة ويف الواقع ترتاوح س��اعات
العمل بني 9و 16ساعة عمل يف اليوم.
أوقات الراحة أو الفراغ :مل تورد األنظمة والقوانني تحديداً أليام عطلة أس��بوعية أو تحديداً ألوقات الراحة
والفراغ ،عل ًام أن عدداً كبرياً من العامالت يسمح لهن بيوم عطلة أسبوعي يوم األحد ،أو عىل األقل ساعات
معين��ة ي��وم األحد حيث يذهنب لحضور الق��داس أو للتبضع أو زيارة األصدقاء ،وكل ذلك حس��ب موافقة
صاحب العمل ومرتبط بحسه األخالقي والحضاري واإلنساين ،وبالتايل ليس هناك ما يلزمه بذلك.
وهنا ال بد من اإلشارة إىل أن العامالت الهاربات أو العامالت لحسابهن الشخيص يستفدن من أوقات الفراغ،
وينعمن بش��بكة دعم غري نظامية حيث يس��تفدن من مساعدة آخرين هاربني لتأمني عمل أو إيصالهن إىل
منظامت غري حكومية.
طبيعة العمل :العمل املنزيل عىل اختالف أش��كاله وحس��ب رغبة صاحبة املنزل ،وأحياناً يطلب إىل العديد
م��ن العامالت املنزليات العمل يف منازل أقارب أصحاب العمل وهذا غري قانوين وال ينص عليه عقد العمل.
ويف حال خروج العائلة للنزهة ترافقها العاملة للعمل ال للمتعة غالبا.
معاملة أصحاب العمل واملكاتب :بينام يش��هد عدد كبري من العامالت عىل تلقيهن معاملة الئقة وحس��نة
ومحرتمة ،تفيد بعض النس��اء عن تعرضهن ملش��اكل مثل حجز الراتب ،والتجاوزات الش��فهية ،والجس��دية
والجنس��ية ،والحبس يف املنزل وحظر تناول الطعام ،وإس��اءة معاملة من قبل مكتب االستقدام ،ويف الواقع
تش��كل هذه التجاوزات نس��بة متدنية جداً ،لكنها موجودة وال بد من معالجتها .وقد شكل وزير العمل يف
مطل��ع العام  2006لجنة وطنية للتوعية بش��أن أوضاع عامالت املن��ازل املهاجرات ،بغية وضع قانون عمل
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خاص لهن وإقرار عقد عمل موحد منصف باللغتني العربية ولغة العاملة ،ووضع ُكتيب يتضمن إرش��ادات
للعاملة بشأن حقوقها وما يجب أن تعرفه وكيف تترصف يف حال تعرضها ملشاكل أو حوادث.
حرية التنقل :يعترب تقييد التنقل من أبرز أش��كال الس��يطرة واملراقبة ،التي تعاين منها العامالت املنزليات
حيث تحجز العاملة املنزلية يف املنزل أحياناً ،وأحياناً متنع من الحصول عىل مفتاح املنزل ومتنع من مغادرته
دون إذن رصيح ،كام يش��كل حجز جواز السفر شك ًال من أشكال الحد من حرية التنقل ،ويفيد العديد من
أصحاب العمل أن س��بب حجز جواز الس��فر يعود إىل تزايد نس��بة هرب العامالت املنزليات ،اللوايت يرغنب
بالعمل لحس��ابهن الخاص ،حيث يتكبد صاحب العمل مبالغ مالية مقابل اس��تقدام العاملة والحصول عىل
إجازة عملها وإقامتها ،التي و ما أن تطمنئ إىل وضعها تسارع إىل الفرار بحثاً عن عمل خاص لتجني أرباحاً
مرتفعة ،فال يجد صاحب العمل وسيلة ملنعها من ذلك سوى حجز جواز السفر.
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 .2الوضع الراهن في لبنان

ّ
المتبعة
أوالً :الممارسات والسياسات الرسمية
 .1أشكال الهجرة في لبنان

يتوزع املهاجرون يف لبنان عىل شكلني من أشكال الهجرة هام:
أ .الهجرة النظامية.
ب .الهجرة غري النظامية.
يتمتع املهاجرون النظاميون بعقود عمل واضحة وقانونية تحدد فيها صفة العمل والراتب ،وصاحب العمل،
ويحص��ل املهاجر عىل إجازة عمل من وزارة العمل ،وبطاقة إقامة من املديرية العامة لألمن العام ،وتنتظم
العالقة بينه وبني صاحب العمل وفقاً ألنظمة وقرارات رسمية وقانونية معينة ،سيأيت تفصيلها يف مندرجات
هذه الورقة.
يحرم باملقابل املهاجر غري النظامي من النصوص واألوضاع التي ورد ذكرها ،وقد متارس عليه ضغوط معينة،
تصل أحياناً إىل ح ّد االس��تغالل واالبتزاز املادي واملعنوي ،ولعله من املفيد اإلش��ارة إىل أن عدد الوافدين إىل
لبنان بهدف العمل والداخلني إليه خلسة ،أو مبوجب تأشرية دخول سياحية ،تشكل نسبة مرتفعة ،عل ًام أنه
ال توجد إحصائيات رس��مية تش�ير أو تظهر أعداد هؤالء ،وإن كان معروفاً ومسل ًام به أن أعدادهم مرتفعة
وهي يف تزايد مستمر.
 .2فئات المهاجرين في لبنان

يش��هد لبنان حضوراً كثيفاً للعاملة األجنبية ،وميكن تصنيف العامل األجانب بحسب أبرز قطاعات العمل،
باالستناد إىل تقارير وزارة العمل اللبنانية عىل الشكل التايل:
القطاعات التي تتطلب مجهوداً جس��دياً(أعامل البناء ،والزراعة ،وش��ق الطرقات ،وتصليح الس��يارات،
وعماّ ل التنظيفات ،وورش الصيانة والتصليح ،إضافة إىل العمل كباعة متجولني وبوابني..الخ) ،يتوىل العمل يف
هذه القطاعات مواطنون من مرص ،والسودان ،وسوريا (انخفض عددهم يف السنتني األخريتني بشكل واضح)
وبنغالدش ورسيالنكا.
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أعامل الحراس��ة وأعامل التنظيفات يف املباين واملؤسسات التجارية ،يتوالها بالغالب مهاجرون من مرص
والسودان وسوريا.
األعامل املنزلية والخدمات املش��ابهة يف املؤسس��ات (أعامل الخدمة املنزلية مبا فيها العمل كمربية ،أو
عشيّ  ،أو جنينايت ،أو العناية مبريض أو مبسن) ،ويتوىل هذه األعامل مبعظمها نساء مهاجرات من رسيالنكا،
والفلبني ،والهند ،والدول األفريقية ،ورجال بنسبة قليلة من الجنسيات نفسها.
القطاعات التي تس��تلزم مهارات علمية ،أو قدرات مالية :يتواله��ا مواطنون من أوروبا الغربية ،وبعض
العرب من جنسيات مختلفة (الخليج العريب ،مرص ،العراق ،سوريا..الخ) نساء ورجال.
وغالباً ميتهن أو يتوىل العماّ ل املهاجرون األعامل التي ال يتوفر للقيام بها مواطنون لبنانيون ،والتي يس��مح
القانون اللبناين مبزاولتها لغري اللبناين ،والتي تعرف بسوق العمل الثانوية.
ويظهر الجدول التايل عدد األجانب الحاصلني عىل أجازات عمل ،حسب الجنسيات ،وذلك لعامني متتاليني
2004و 2005ملالحظة األعداد والجنسيات وتطورها.
الجنسية
رسيلنكا
إثيوبيا
الفلبني
مرص
الهند
بنغالدش
بالد افريقية
بالد عربية
السودان

العام 2004
34972
21573
16741
11607
5570
5541
2134
1231
618

العام 2005
37578
16583
27675
10632
5104
4267
2195
1054
559

الجنسية
بالد اوروبا الغربية
ارترييا
امريكا الشاملية
باكستان
فلسطني
نيبال
اوروبا الرشقية
امريكا الجنوبية
جنسيات أخرى عديدة
املجموع

العام 2004
594
301
248
244
245
182
83
66
389
103339

العام 2005
600
577
263
231
278
946
123
91
684
109440

مالحظة :تدنيّ مس��توى عدد إجازات العمل املمنوحة للفلس��طينيني وللسوريني يعود إىل أن الفلسطيني ال
يلج��أ إىل طل��ب إجازة العمل إال إذا كانت طبيعة عمله أو املؤسس��ة التي يعمل فيها تفرض عليه الحصول
عىل إجازة العمل كرشط أسايس للعمل ،وذلك كون الفلسطيني يحمل بطاقة الجئ  ،وكذلك السوري كونه
يحصل عىل إذن إقامة ملدة ستة أشهر لدى عبوره الحدود اللبنانية ،رغم أن القانون (تنظيم عمل األجانب)
يفرض عليهم الحصول عىل إجازة عمل.
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ويظه��ر الجدول التايل عدد األجانب الحاصلني عىل إجازات عمل حس��ب توزعهم عىل املهن وذلك خالل
العامني  2004و.2005
املهنة
خادم
خادمة
عامل تنظيفات
عامل زراعي
حماّ ل
خبري ومستشار
مدير

العام 2004
1134
80734
6946
4133
890
361
339

العام 2005
3617
86177
6295
3646
4082
464
384

املهنة
استاذ
ف ّران
طباخ
صاحب عمل
عامل محطة
إداري
مهن متفرقة
املجموع

العام 2004
320
268
285
214
204
119
7392
103339

العام 2005
318
236
340
194
171
125
3391
109440

 .3المنظمات غير الحكومية المعنيّة بمساعدة المهاجرين

يف حني س��جل انتش��ار كثيف للمنظامت غري الحكومية اللبنانية واألجنبية يف لبنان منذ الحرب األهلية،
تأسس��ت ق ّل��ة قليلة للعناي��ة بحاجات العامل املنزلي�ين املهاجرين .فلم تتأس��س رس��مياً اللجنة الرعوية
للمهاجري��ن اآلس��يويني واألفارقة قبل الع��ام  .1997وبرعاية املطران «بول بس��يم» م��ن مجلس البطاركة
واألساقفة يف لبنان ،وبفضل التنسيق اليومي لألب «مارتن مكدرموت» ،حرصت اللجنة عىل توفري املساعدة
االجتامعية والقانونية والدينية للعامل املهاجرين ،يعني محامون برعاية اللجنة ،مجاناً يف غالب األحيان ،إما
من خالل برنامج املعونة القضائية الذي أسست له نقابة املحامني أو من خالل محامني أفراد يدافعون عن
حقوق اإلنس��ان .من أعضاء هذه اللجنة الذين يعنون بحاجات العامل املهاجرين األفارقة واآلس��يويني مبن
فيهم عامل املنازل املهاجرين :مركز املهاجرين اإلفريقيني واآلس��يويني ( )1987الكس��يتا ( 1988الذي أصبح
تح��ت رعاية وإدارة كاريتاس لبنان مركز االجانب )2002ومبادرتان فرديتان يديرهام كهنة .كام يعمل مركز
األجانب يف رابطة كاريتاس لبنان ( )1994عىل شؤون العامل املهاجرين بالتعاون وبدعم من جهات مختلفة
من أوروبية وامريكية (االتحاد األورويب ،الحكومة االمريكية ،ش��بكة كاريتاس العاملية وغريهم) .وتعنى هذه
الهيئات كل عىل طريقتها بش��ؤون املهاجرين عموما واملرأة التي اعتقلت والقي بها يف مراكز االعتقال من
دون أوراق نظامية.
تدير راهبة فيليبينية تنتمي إىل رهبنة بنات اإلحس��ان مركز املهاجرين األفريقيني واآلسيويني (.)AAMC
ويتوافد العامل الفيليبينيون يف الغالب إىل هذا املركز الذي يوفر إضافة إىل خدمات الرفاه مركز تجمع تقام
فيه االحتفاالت الدينية والنشاطات الرتفيهية .وفيه «ملجأ» مل توافق عليه الحكومة اللبنانية بعد وهو يقدم
املسكن للنساء اللوايت لذن بالفرار من صاحب العمل .غالبا ما يعمد املركز إىل إيصال هؤالء النساء بأصحاب
عمل أفضل سمعة من خالل معارفه الخاصة.
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بإدارة كاريتاس لبنان مركز األجانب (منذ  )2002ترشف  3راهبات رسلنكيات من هيئات دينية مختلفة
ومس��اعدة اجتامعية لبنانية عىل النش��اطات التي تقام يف مركز كاريتاس الكسيتا (أسس  )1988يوفر هذا
املركز مالذا آخر مخصصا بصورة شبه حرصية للعامالت الرسيلنكيات يف ضواحي بريوت إال أنه يبقى مفتوحا
الس��تقبال حاالت من جنس��يات مختلفة خاصة النساء من هنَّ مهمش��ات ومعنفات والحاالت ذات حاجة
لعناية طبية مبا فيه املعتقالت املحوالت من قبل املديرية العامة لألمن العام .باإلضافة إىل مجموعة خدمات
اجتامعية ودينية ،ينظم زيارة ش��هرية إىل الس��جون حيث يعتقل رعايا رسيلنكي��ون (مثال زحلة ،طرابلس،
بعبدا) ،ويؤمن خدمة بريد متكن العامل من إرس��ال الربيد وتلقيه .وتس��اعد املنظمة من خالل الس��فارة
الرسيلنكية عىل إعادة بقايا العامل املهاجرين املتوفني إىل ديارهم بغض النظر عن انتامئهم الديني.
( )2002 Youngخالل فرتة أيلول/س��بتمرب  1998آب/أغس��طس  ،1999أفيد عن تلقي  10.000شخص
عىل األقل أنواعاً مختلفة من املس��اعدة :امللجأ ( 130امرأة) ،املساعدة القانونية ( 34امرأة) ،استعادة جواز
الس��فر من أصحاب العمل ( ،)5االستخدام ( 116امرأة) ،الرعاية الطبية مبا فيها االستشفاء والعناية الالحقة
( 87ام��رأة) ،العالج من األمراض العقلية ( 14رسيلنكيا و  7إثيوبيني) واإلعادة إىل الوطن ( 59امرأة) .خالل
هذه الفرتة ،متت زيارة حوايل  750شخصا يف السجون.
تأسس��ت الجمعية الرسيلنكية للرعاية مطلع العام  1999كمنظمة تجمع املال ملس��اعدة املحتاجني يف
ح��ال الطوارىء ،ومع أنه يتعني ع�لى كفيل العامل املهاجر التأمني عىل صح��ة العامل ،ال يحظى الكثريون
بالتأمني وخاصة الذين ال يحملون أوراق عمل صالحة أو الذوا بالفرار وال ميلكون إال القليل من املال .تجمع
هذه الجمعية املال لتمكني املهاجرين معدومي املوارد من دخول املستشفيات التي تشرتط يف لبنان دفعة
عىل الحساب قبل قبول املريض.
تعن��ى املجموع��ات الدينية كام ذكر أعاله وخاصة الكنيس��ة الكاثوليكية بتوف�ير معظم خدمات الرفاه
املبارش للعامل املهاجرين يف لبنان .تأسس��ت مجموعات دينية عدي��دة ،يتبع معظمها إىل مركز املهاجرين
األفريقيني واآلس��يويني أو اللجنة الفرعية للمهاجرين اآلس��يويني واألفارقة ،ولكن غالبا ما متيل إىل تخصيص
خدماتها ألبناء جنس��ية محددة .كام ش��كلت املجموع��ات الوطنية املؤلفة م��ن الفيليبينيني والرسيلنكيني
والغانيني والتنزانيني والنيجريني «شبكات تضامن توفر املساعدة واملشورة».
ومن��ذ العام  ،1994تولت جمعية كاريتاس لبنان توفري املس��اعدة لالجئني وطالب��ي اللجوء واملهاجرين
املعرضني للخطر من خالل مركز املهاجرين األجانب ،مركزا عىل املواضيع التالية التي تم إدخالها يف مختلف
املشاريع :تحسني رشوط العمل والعيش ،تقليص االستغالل والتهميش واإلبعاد ،الدفاع عن قضية املهاجرين
والالجئني عىل الصعيد املحيل والوطني واإلقليمي ،توعية الالجئني واملهاجرين واملجتمعات التي تس��تقبلهم
م��ن خالل برامج تس��تهدف خدمات املرك��ز يف املقام األول العامالت املهاجرات من أفريقيا وآس��يا .ويوفر
الخدمات القانونية والصحية واالجتامعية واإلنس��انية ،ويس��عى اىل إلح��اق العامل املهاجرين بخطة تأمني
طبي��ة منخفضة الكلفة .منذ  2002يقوم املركز بدورات توعي��ة للعامل األجانب حول حقوقهم وواجباتهم
32

والخدمات املتوفرة لهم يف لبنان ( 10500مشارك) كذلك يقوم املركز بدورات مامثلة مع اللبنانيني لتوعيتهم
حول حقوق العامل األجانب وحمالت إعالمية.
بدءا من شهر أيار/مايو  ،2004تنعم النساء من ضحايا االتجار بإمكانية الوصول إىل منزل آمن يلذن إليه
هربا من ظروفهن ،للتفكري يف خياراتهن املستقبلية ،حيث يحصلن عىل الرعاية الطبية واملساعدة عىل تلبية
الحاجات األساسية والنصح يف حال الصدمات واملساعدة القانونية والتوجيه عىل خيارات مستقبلية يف بيئة
داعمة.
ك�ما يداوم عامل اجتامعي من مركز املهاجرين يف معتقل العدلية .فيرشف املركز عىل معاملة املعتقلني
وع�لى الرعاي��ة الطبية ويؤمن وجبة طعام يف حني يؤمن األمن العام وجبات الطعام األخرى ويس��اعد عىل
تسوية القضايا ويسعى لإلفراج املبكر عن املعتقلني كلام أمكن.
 .4التدابير الحكومية اإلصالحية

يف ترشين األول  1998منعت الس��لطات الرس��مية (وزارة عمل وأمن عام) التنازل عن العامل األجانب
من صاحب عمل إىل آخر .وهذا قلص عمليات ما عرف بـ (بيع العامل أو الخادمات) وذلك ملحاربة الكفيل
الوهمي الس��تقدام أعداد كبرية من العامالت املنزليات وتوظيفهن بعد ذلك لدى صاحب عمل آخر مقابل
مبالغ مرتفعة ،يف مامرسة أشبه باالتجار بالبرش .وقد يستمر صاحب العمل الوهمي بالتنازل عن العامل إىل
صاحب عمل آخر تفاديا لس��داد رس��م رضيبي تصاعدي  250.000لرية لبنانية للعاملة األوىل إىل 500.000
لرية لبنانية للثانية ،و  1.000.000لرية لبنانية للثالثة وهكذا دواليك.
أدخلت الس��لطات عىل جهاز الحاس��وب أس�ماء جميع أصح��اب العمل وعناوينهم إضافة إىل أس�ماء
العام�لات املنزليات والعامل األجانب الوافدين إىل البالد ،مام يس��هل عملية تقفي أثر صاحب العمل لدى
وقوع مشكلة.
وجه وزير العمل كتاباً حمل الرقم  366تاريخ  2006/2/6إىل مجلس شورى الدولة لوضع مرشوع مرسوم
لتعديل املادة ( )7من قانون العمل ليشمل بأحكامه عامالت املنازل.
انشأ وزير العمل ما يعرف بلجنة التسيري الوطنية التي تضم ممثلني عن الوزارات واإلدارات املعنية بعمل
املرأة املهاجرة ،وهيئات املجتمع اللبناين املعنية مثل كاريتاس لبنان واللجنة الرعوية للعامل املهاجرين من
أفريقيا وآسيا ،ونقابة املحامني (ومعهد حقوق اإلنسان) ،حيث تشكلت ثالث فرق عمل هي:
 .1فريق عمل لدراسة القوانني واقرتاح مرشوع قانون عمل للعامالت املنزليات املهاجرات.
 .2فريق عمل لوضع عقد عمل موحد.
 .3فري��ق عمل لوض��ع كتيب يتضمن حقوق وواجبات العامالت املنزلي��ات وتوعيتهن .وقد أنجزت اللجنة
خطوات مهمة وتكاد أن تقدم مشاريعها إىل املراجع املختصة.
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ثانيًا :التحديات والصعوبات وسبل مواجهتها
اذن يعت�بر العامل املهاج��ر يف لبنان وأفراد أرسته حائزين الوثائق الالزم��ة أو يف وضع نظامي إذا أذن لهم
الدخول واإلقامة ومزاولة نش��اط مقابل أجر .ويعتربون غري حائزين للوثائق الالزمة أو يف وضع غري نظامي
إذا مل ميتثلوا للرشوط املنصوص عليها أعاله.
وقب��ل أن نعرض للثغرات ،ال بد من اإلش��ارة إىل أن العامل املهاجر والعاملة املهاجرة يعامالن بش��كل عام
معاملة الوطني والوطنية من الناحية القانونية ،لكن املشكلة هي يف التطبيق.
ويف نظرة تقييمية رسيعة للجوانب االيجابية وللثغرات الواجب معالجتها ،يتبينّ اآليت:
رغم أن القانون يق ّر يف معاملة العامل املهاجر معاملة العامل الوطني ،لجهة أجر العمل اإلضايف وساعات
العمل ،فإن بعض العامل السيام عامل املهن املوصوفة بالثانوية قد يعملون يف أوقات إضافية ودون مراعاة
ألوقات الراحة ،وغالبا يوافقون عىل ذلك مقابل اس��تمرارهم بالعمل  ،وهنا عىل العامل املطالبة بحقوقهم
والتأكيد عليها من خالل مراجعة السلطات اإلدارية و القضائية
عىل الرغم من الس�ماح للعامل املهاجرين باالنضامم إىل النقابات العاملية إال انه من غري املسموح لهم
بتأسيس نقاباتهم الخاصة .بهذا الصدد ال بد من تعديل قانون العمل والعمل عىل ّ
حث لبنان عىل تصديق
اتفاقيات العمل ذات الصلة لإلتاحة لهؤالء بتشكيل نقاباتهم الخاصة.
يف ما يتعلق بالضامن االجتامعي ،يتمتع العامل املهاجرون وأفراد أرسهم باملعاملة عينها التي يعامل بها
الرعاي��ا اللبنانيون ،وفقاً للمعاملة باملثل (مبوجب االتفاقيات الثنائية املعقودة بني لبنان ودول أجنبية) .وملا
كانت هذه الدول أربعاً فقط ،فإن بقية العامل واملهاجرين ال يس��تفيدون من تقدميات الصندوق الوطني
خص االستشفاء والطبابة ،فمن
للضامن االجتامعي ،وال يحق لهم بتعويض نهاية الخدمة .ولكن بالطبع يف ما ّ
املعروف أن عىل كل صاحب عمل أن يؤمن بوليصة تأمني (أش�ير إليه س��ابقاً) .وهنا البد من توسيع مروحة
الدول التي ميكن عقد اتفاقيات ثنائية معها.
عدم تبلغ العامل املهاجرين قبل خروجهم من دولة املنشأ أو عند دخولهم إىل لبنان بالرشوط املنطقية
واملتعلقة بإقامتهم واألنشطة التي يجوز لهم مزاولتها مقابل أجر أو املتطلبات التي يجب عليهم استيفاؤها
يف لبنان ،والسلطة التي يجب عليهم االتصال بها عند الحاجة.
عدم متكني العامل املهاجرين من املشاركة يف اتخاذ القرارات املتعلقة بحياة املجتمعات املحلية وإدارتها.
إن هذا يفرض وجود سياسة هجرة دولية تقوم عىل التوجيه واإلرشاد ،ووضع آليات واضحة ومنظمة سواء
يف بالد املنشأ أو بالد املقصد.
خص ّمل ش��مل أرسة املهاجر يجب العمل عىل إتاحة فرصة اس��تقدام أف��راد أرسته ،وذلك بعقد
ويف م��ا ّ
اتفاقيات ثنائية مع الدول املرسلة للمهاجرين ،وكذلك تصديق اتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة.
وجود ثغرات سمحت بدخول عامل غري نظاميني (خلسة) مام أوجد عدداً كبرياً من هؤالء ،وتركهم دون
حامي��ة أو رعاية .وهنا نجد أنه عىل الدولة اللبنانية أن تس��عى لضبط حدوده��ا وممراتها الربية والبحرية
بشكل جيد ملنع دخول العامل املهاجرين خلسة إىل لبنان.
عدم تصديق لبنان عىل االتفاقيات الدولية ذات الصلة السيام:
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 االتفاقية  181وكاالت االستخدام اتفاقية  86العامل املهاجرين(مراجعة )1949 االتفاقية  97العامل املهاجرين (مراجعة )1949 اتفاقية  143العامل املهاجرين (أحكام تكميلية)1975 اتفاقية جنيف للعام  1951التي تعرتف بحقوق الالجئنياإلعالن بشأن حقوق اإلنسان الخاص باألفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه ،االتفاقية
الدولية بشأن حامية حقوق كل العامل املهاجرين وأفراد أرسهم ()24
عدم وجود قانون خاص يرعى عمل األجانب أو املهاجرين.
اعت�ماد عدد من القرارات التنظيمية الت��ي أصدرتها وزارة العمل ،والتي تبقى خاضعة إلرادة فردية من
قبل وزير العمل الذي له حق التعديل والتغيري واإللغاء لهذه القرارات أو لبعضها.
وعىل الرغم من عدم تصديق لبنان عىل االتفاقيات املذكورة أعاله ،إال أن معظم أحكامها وارد يف القوانني
اللبنانية املختلفة بشكل مبارش أو غري مبارش السيام مقدمة الدستور وقانون  1962/7/10وقانون املوجبات
والعقود وقانون العمل ،ومرس��وم تنظيم عمل األجانب ،واملراس��يم والقرارات األخ��رى الصادرة عن وزارة
العمل ،وهي تعنى بش��كل جيد بحق��وق هؤالء ،وان كانت ما تزال بحاج��ة إىل تصويب وتعديل يف نقاط
عديدة أرشنا إليها يف دراستنا هذه .ولكن الثغرة أو املشكلة األساسية تكمن يف التطبيق ،أي تطبيق القوانني
واألنظمة ،ومدى معرفة العامل املهاجر لحقوقه وواجباته ،وقدرته عىل املطالبة بها ،ثم متكينه من ذلك.
اذن املش��كلة مبعظمها هي بالتطبيق وباملامرس��ات الخاطئة واملخالفة للقوانني لدى بعض أصحاب العمل
أحياناً ،باإلضافة إىل ما ذكر آنفاً وميكن تحديدها باآليت:
عدم دفع األجور أو دفعها بطريقة غري منتظمة.
ع��دم خض��وع األجور آللية نظامية لجهة زيادتها مع تقادم س��نوات الخدمة ،وإبق��اء املوضوع خاضعاً
ملزاجية صاحب العمل وبأحس��ن الح��االت لالتفاق أو للحالة التعاقدية بني صاح��ب العمل والعامل ،عىل
قاعدة العقد رشيعة املتعاقدين.
يتقاىض املهاجر أجرا أقل من ذلك الذي يتقاضاه الوطني ألنه ميال إىل العمل برشوط وظروف مجحفة
كونه يجني أربعة أو خمسة أضعاف أكرث من األجر الذي يتقاضاه يف البلد األم.
اقتطاع جزء من الراتب يف حاالت معينة (عند بداية التوظيف ،أو عند انتهائه ،ويشكل التنازل عن جزء
من الراتب ( 3أشهر أوىل) نوعا من عبودية العمل.
عدم إنجاز األوراق القانونية املطلوبة أو عدم تجديدها أحيانا (إجازة عمل وإقامة) أي إبقاء العامل يف
حالة غري نظامية مام يعرضه للمشاكل القانونية.
عدم االلتزام بعدد محدد وقانوين لساعات العمل ،وتشغيله يف أوقات الراحة أو النوم.
غالبا عدم إعطاء يوم راحة أسبوعي للعامالت املنزليات ،وعدم السامح لهن بالخروج إال مبرافقة األرسة.
غالبا حجز جواز الس��فر واألوراق الرسمية كوسيلة ضغط وسيطرة حتى انتهاء العقد وخصوصا ما خص
العامالت املنزليات.
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عدم متكني العامل من فسخ العقد إال مبوافقة صاحب العمل.
عدم تنظيم عقد العمل بلغة يفهمها العامل املهاجر ،خصوصا للعامل اآلسيويني واألفارقة.
عدم اعتامد عقد عمل موحد .
اعتامد أكرث من عقد وعدم االلتزام بأحكامه يف الغالب.
اعتداء معنوي (إهانات مادية ومعنوية)
اعتداء جسدي (التعرض بالرضب واالغتصاب للعامالت املنزليات بالغالب)
عدم تأمني رعاية صحية مالمئة أو متابعة صحية ،وخصوصا للعامالت املنزليات
استخدام العامل يف أعامل مل يشملها عقد العمل ويف أماكن أو لدى آخرين وخصوصا العامالت املنزليات.
(اس��تخدامهن يف منازل أقارب أو يف مؤسس��ات ورشكات .مبعنى توظيف العامل أو العاملة لصالح الكفيل
الذي يتقاىض األجر القانوين للعامل ،فيام يتقاىض العامل أقل من ذلك بكثري ...الخ)
استغالل من قبل صاحب العمل أو من قبل مكتب االستقدام (فيام خص العامالت املنزليات)
ع��دم احرتام بنود ورشوط العقد كتأمني الحاجات األساس��ية من ثي��اب وطعام ومكان خاص ،ومنع من
مامرسة التقاليد أو الشعائر الدينية (خاص بالعامالت املنزليات)
رفع شكاوى رسقة ضد العامل املهاجر بهدف حبسه.
عدم تزويد العامل املهاجر بحقوقه وواجباته قبل سفره من بلده ،وعند وصوله إىل لبنان.
عدم وضع برامج شاملة وسياسات محددة ملنع ومكافحة االتجار بالبرش أو بعض وجوهه ،واستغاللهم.
عدم وجود مكاتب تقديم شكاوى تتيح للمهاجرين إمكانية اإلبالغ عن االعتداءات ،وحاالت االستغالل.
عدم وجود آلية للتأكد من إبالغ مكاتب االستقدام للسلطات املختصة وعىل وجه الرسعة عن أيّ شكوى
تقدمها عاملة منزلية.
عدم ش��مول النس��اء يف قطاع صناعة الجن��س بقانون العم��ل (الراقصات الليلي��ات -عارضات األزياء-
املدلكات -الخ)
إتاحة الفرصة للعامالت يف صناعة الجنس وبصفة فنانات بالدخول ملدة س��تة أش��هر قابلة للتجديد بعد
قضائها اثني عرش شهراً خارج البلد.
الحق بالخصوصية ال تجيز للس��لطات إجراء زيارات منتظمة إىل منازل األفراد حيث العامالت املنزليات،
مام مينع وزارة العمل من القيام مبهمة التفتيش إال إذا أبلغت عن انتهاكات.
عدم وجود برنامج رسمي للهجرة.
عدم وجود اتفاقيات ثنائية بني لبنان وكربى البلدان املوفدة للعاملة األجنبية بشأن رصد رشكات التوظيف
التي تعمل يف البلدين.
عدم معرفة املهاجر بالجهات الرسمية واألهلية التي ميكنه مراجعتها يف حال حصول خالف ما.
طبع��ا هذه االنتهاكات هي انتهاكات إنس��انية ،واجتامعية ،وقانونية ،يعاقب عليه��ا القانون ،ولكن تكمن
املشكلة باألساس يف جهل العامل املهاجر ،أو يف عدم قدرته ،أو رغبته باملراجعة واملطالبة بحقوقه.
وع�لى الرغم من تصديق لبنان التفاقيات عديدة ذكرناها متعلقة بش��كل أو بآخ��ر بعمل املهاجرين ،فإن
أسبابا قامئة متنع أو تحول دون تطبيقها ،وهي:
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قصور االتفاقيات الدولية عىل الساحة املحلية ،وخاصة يف املحاكم.
قصور التوعية بني هيئات تطبيق القانون.
العنف أو التهديد الصادر أحيانا عن أصحاب العمل ومكاتب االستقدام ،أو القوى األمنية.
حرمان العامل حريته نتيجة لحجز جواز السفر ،وفرض القيود عىل تواصله مع الخارج (تحديداً العامالت
املنزليات)
ظروف عمل قاسية أحيانا.
ونذكر أخرياً ما تض ّمنه تقرير املقررة الخاصة املعنية بجوانب حقوق اإلنس��ان لضحايا االتجار باألش��خاص،
السيام النساء واألطفال ،السيدة سيغام هدى،
فق��د أش��ار التقرير املذك��ور إىل تصديق لبنان عىل جميع االتفاقيات الرئيس��ية املتعلقة بحقوق اإلنس��ان
باستثناء االتفاقية الدولية بشأن حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم.
وأشار كذلك إىل أن الربملان اللبناين اتخذ خطوة جديدة بالثناء للتصديق عىل بروتوكول منع وقمع ومعاقبة
االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال ،املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة.
كذل��ك أش��ار التقرير إىل أن الحكوم��ة اللبنانية اعرتضت عىل م��ا يبدو عىل أعىل املس��تويات بأن االتجار
باألشخاص مشكلة ينبغي االهتامم بها وعىل وجه الرسعة.
وأثن��ى التقري��ر عىل املجتمع امل��دين اللبناين الحيوي ،وع�لى الدور املهم الذي يقوم ب��ه لالهتامم بالعامل
املهاجرين ومبس��اعدتهم ،وأثنى كذلك عىل إنش��اء وزارة العمل لثالث لجان مختصة ملتابعة شكاوى أوضاع
ما يعرف بالشاغالت املهاجرات.
وغاب عنه ذكر إنشاء اللجنة الوطنية ملكافحة عمل األطفال (املرسوم  15959تاريخ  ،2005/12/19ووردت
إشارة إىل لجنة حقوق اإلنسان الربملانية واملجلس األعىل للطفولة.
أكد التقرير عىل ما ييل:
 )1أن لبنان بلد عبور وبلد وجهة نهائية للشاغالت املهاجرات الاليت يتم االتجار بعدد كبري منهن الستغاللهن
يف العمل.
 )2ان لبنان بلد وجهة نهائية وبلد عبور للنساء األجنبيات الاليت يتم استغاللهن يف صناعة الجنس.
 )3كذلك أكد وجود مشكلة االتجار باألطفال يف لبنان
ذكر التقرير أن الحكومة اللبنانية أبدت اس��تعدادها ملعالجة هذه املسألة وإنها أحرزت تقدماً ملحوظاً ،إال
أنه��ا ال تزال تقرص يف الوف��اء بالتزاماتها الدولية فيام يتعلق باالتجار باألش��خاص .فلم تتخذ ترتيبات كافية
لتنظيم الهجرة واسعة النطاق وإخضاعها للوائح تنظيمية .كام أن التدابري املتخذة من قبل الهيئات املكلفة
بانفاذ القانون وغريها ال تتصدى بفاعلية لحاالت االتجار باألش��خاص وعدم اش�تراك الربملان مبا فيه الكفاية
العتامد إصالح ترشيعي ملنع ومكافحة االتجار باألشخاص.
 )4الجهود التي بذلت ملعالجة األسباب الجذرية لالتجار باألشخاص ،مثل التمييز والفقر والزواج املبكر وقلة
التعليم والتدريب املهني ال تكفي وال بد من تعزيزها.
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 )5يدعو التقرير إىل:
أو ًال .ينبغي عىل الحكومة اللبنانية أن تتخذ إجراءات يف إطار أربع فئات هي:
تعزيز التعاون الوطني والدويل
اعتامد صالحيات ترشيعية لتحريم جميع أشكال االتجار باألشخاص وتعزيز إطار قانون العمل
تحديد هوية األشخاص الذين تم االتجار بهم وحاميتهم وإعادتهم إىل وطنهم بأمان
ضامن إجراء محاكامت فعلية ملرتكبي أفعال االتجار باألشخاص والجرائم ذات الصلة.
ثاني��اً .ينبغ��ي للبلدان املوفدة للعامل أن توفر لهم الحامية القنصلي��ة الفعلية ،ويفضل أن يتم ذلك بإبرام
اتفاقات ثنائية مع لبنان بشأن الهجرة.
ثالثاً .ينبغي للمجتمع املدين مبا يف ذلك املنظامت املعنية بحقوق اإلنسان ووسائط اإلعالم ونقابات العامل،
واملجتمع الدويل االهتامم بدرجة أكرب بحالة الش��اغالت املهاجرات ،والنس��اء األجنبيات العامالت يف صناعة
الجنس وأطفال الشوارع.
بالنس��بة للش��اغالت املنزليات املهاجرات يرشح التقرير جانبا يف الثغرات الواج��ب معالجتها كتحرير عقد
العمل باللغة العربية ،وإساءة معاملة العاملة املنزلية من قبل صاحب العمل يف بعض األحيان (عنف بدين
– عدم احرتام أوقات الراحة اليومية واألسبوعية – العناية الصحية – االستغالل الجنيس).
يف الواقع تعمل وزارة العمل من خالل لجنة التس��يري الوطنية إىل إيجاد الحلول املناس��بة للمالحظات التي
وردت يف التقري��ر مبا يخص العامالت املنزليات املهاجرات كافة ،كام تقدم الدراس��ة هذه تصور خطة لحل
كافة املشاكل التي قد تواجه العامل املهاجرين يف لبنان.
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 .3مشروع الخطة القطاعية

أوالً :الخطة المقترحة واألولويات لتنفيذها
يقتيض الوضع إجراء إصالحات ش��املة ،واتخاذ العديد من التدابري التي من شأنها حامية العامل املهاجرين
بش��كل أس��ايس ،وإيجاد التوازن الوطني بهذا الخصوص ،لجهة خلق ظروف عمل قانونية ومتوازنة ،لجهة
الحق��وق والواجبات ،والحامية االجتامعية ،التي عىل الدولة ،وعىل املجتم��ع املدين تأمينها .وهذه التدابري
يجب أن تتوزع عىل إجراءات بعيدة املدى ،وإجراءات قريبة املدى وتش��كل مبجموعها خطة عمل ش��املة،
منسق ملعالجة كافة التفاصيل ،ونرى أن عىل هذه الخطة
تتناول األمور املبدئية والعامة ،وتندرج يف س��ياق
ٍ
أن تتضمن اآليت:
تضم ممثلني عن وزارة العمل ،وزارة الش��ؤون االجتامعي��ة ،املديرية العامة لألمن
 .1إنش��اء لجنة وطنيةّ ،
الع��ام ،املديرية العامة لقوى األمن الداخيل ،منظمة العمل الدولية ،املفوضية الس��امية لحقوق اإلنس��ان،
الس��فارات املعنية ،وزارة العدل ،نقاب��ة املحامني ،االتحاد العاميل العام ،جمعي��ة الصناعيني ،غرفة التجارة
والصناع��ة ،هيئات املجتمع املدين ذات الصل��ة مثل (كاريتاس لبنان ،اللجنة الرعوي��ة للمهاجرين األفارقة
واآلس��يويني..الخ) ،خرباء يف مجال عمل األجانب ،تكون أوىل مهامت هذه اللجنة وضع اس�تراتيجية وطنية
ش��املة بش��أن العامل املهاجرين ،عىل اختالفهم ،وعىل اختالف أوضاعهم ،تراعي املبادئ األساسية املتعلقة
بحق��وق اإلنس��ان ،ومنع االتجار بالب�شر ،وتحدد موقف لبنان بش��كل نهايئ ،من العامل��ة األجنبية ،ومن
املهاجري��ن ،وتحدد املنطلقات الفكرية واملبدئية ،والثقافي��ة ،والقانونية ،والترشيعية لهذه القضية ،ووضع
توجهات اسرتاتيجية حول العاملة األجنبية يف لبنان.
كام تعنى هذه اللجنة بإعداد السياس��ات املرحلية املتبعة ،وتحقيق التنس��يق والرتابط بني جميع اإلدارات
والهيئ��ات املعنية ،مبا فيها الس��فارات ،واملنظامت غري الحكومية ،بهدف تعميق اإلجراءات املعينة بش��أن
حق��وق اإلنس��ان ،ومنع أي وجه من وجوه أو أش��كال االتجار بالبرش ،واقرتاحها عىل وزي��ر العمل ،متهيداً
لسلوكها السبل القانونية لوضعها موضع التنفيذ .وتتمتع هذه اللجنة باستقاللية مادية ومعنوية متكنها من
أداء مهمتها بشكل ف ّعال وموضوعي.
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 .2إنشاء أو قيام املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان (تكون مشابهة وموازية للجنة الوطنية املذكورة أعاله)
تتوىل هذه املؤسس��ة الجانب التنفيذي ،فتكون مهامتها :مراقبة ومراجع��ة األنظمة والقوانني ،واإلجراءات
القانونية واإلدارية ،والس��لوكية ،بكل ما يتعلق بحقوق اإلنس��ان (وحقوق الع�مال املهاجرين كجزء منها).
والتأكد من تنفيذ هذه القوانني ،وتنفيذ االتفاقيات الدولية التي صدّقها لبنان ،والقيام بنشاطات وإجراءات
من ش��أنها حث الدولة اللبنانية عىل تصديق االتفاقي��ات التي مل تربمها وتصدقها حتى اآلن ،وخصوصاً تلك
املعنية بحقوق اإلنسان بشكل مبارش ،عىل أن يقوم عليها خبري يف مجال حقوق اإلنسان وعمل األجانب يف
لبنان ،وتضم استشاريني حقوقيني ،إضافة إىل موظفني من جميع الدوائر املختصة (حكوميني ومنظامت غري
حكومية).
ويجب تزويد هذه املؤسسة بآلية مساءلة الجهات املنتهكة لحقوق اإلنسان عىل املستوى الحكومي ،وعىل
مس��توى األف��راد أو التجمعات ،ومتكينها من تنفي��ذ برامج توعية ،وتثقيف ،تركز ع�لى التمييز القائم عىل
العنرص وغري ذلك من أسباب االتجار بالبرش.
خص وضع قانون خاص بالعامل املهاجري��ن (مبا فيهم العامالت املنزليات
 .3إصالح الترشيع ،الس��يام فيام ّ
املهاجرات) يرعى شؤونهم العامة ،ويحقق الحامية القانونية االجتامعية.
ّ .4
حث اللجان الربملانية املعنية بالش��ؤون الخارجية وحقوق اإلنس��ان ،والعمل ،عىل رصد تنفيذ الحكومة
لاللتزام��ات الدولية ،واالنضامم إىل املعاه��دات الدولية ،مثل «بروتوكول منع وقمع ومعاقبة جرمية االتجار
باألشخاص» .والتأكد من تنفيذها بالفعل.
ّ
ح��ث الحكوم��ة عىل توقيع وتصديق االتفاقات الدولية ذات الصلة ،الس��يام االتفاقية الدولية بش��أن «
.5
حامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم».
 .6تشجيع الحكومة عىل إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف مع البلدان التي ترسل أعداداً كبرية من
العامل املهاجرين ،بشأن توحيد وتكامل اإلجراءات القانونية يف بلد املنشأ ويف لبنان.
 .7تنظيم وكاالت االس��تخدام ومكاتب االس��تقدام مبوجب قانون ،يحدد رسوم االستخدام ،ويحمل أصحاب
العمل مسؤولية انتهاك العقود ،ورضورة مراقبة عمل هذه املكاتب .وتحديد دورها يف بلد املنشأ ويف لبنان
بش��كل حاس��م عىل مس��توى معاملة املهاجرين ،والتأكد من تضمن طلبات التوظيف معلومات صحيحة
املرصح عنها يف طلب عمله.
ومطابقة للواقع ،للتأكد من اكتساب العامل املهاجر للمهارات ّ
 .8وضع دراسات وأبحاث تتناول سوق العمل اللبناين ،وحاجته إىل اليد العاملة األجنبية ،سواء عىل مستوى
الخرباء واالستش��اريني ،والتقنيني ،أو عىل مستوى املهن واألعامل التي توصف بالثانوية ،وذلك منعاً ملنافسة
اليد العاملة املهاجرة للعامل الوطنيني ،مام يش��كل رفضاً أو موقفاً س��لبياً تجاههم ،كام يؤكد عىل احرتامهم
واحرتام حقوقهم والبحث يف أسباب دخول املهاجرين خلسة إىل لبنان ومعالجة األسباب.
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ووضع الدراسات التي من شأنها النظر يف مدى كفاية اإلطار الترشيعي القائم ،والبحث عن الحلول املناسبة
التي من شأنها إتاحة املجال للعامل املهاجرين حرية تغيري أصحاب العمل ،مع عدم اإلساءة لصاحب العمل
دون وجه حق.
كام وضع دراس��ات مقارنة مع أوضاع املهاجرين يف دول متقدمة ،باإلضافة إىل دراس��ات مقارنة مع معايري
العمل الدولية ،لالستفادة من تجارب الدول املتقدمة ،ومن النظرة الدولية لحقوق العامل املهاجرين.
 .9ن�شر فعال ورس��مي للمعلومات وامل��واد القانونية املتعلق��ة بحقوق العامل املهاجرين ،املس��ؤوليات
والخدمات املتوفرة لهم ،من خالل برامج التوجيه ،وذلك قبل دخولهم لبنان ،ولدى وصولهم إليه.
 .10إطالق حمالت متكررة لزيادة التوعية عن طريق وسائل اإلعالم ،التي بواسطتها يتم توجيه اإلعالم حول
مسائل العامل املهاجرين عىل اختالف مهنهم ،نحو نظرة ترتكز عىل الحقوق.
 .11تنظي��م دورات تدريبي��ة وورش عمل للعاملني الحكوميني ،وملكاتب االس��تقدام وال��وكاالت ،ولهيئات
املجتمع املدين ذات الصلة ،وذلك لرفع مس��توى أدائهم جميعاً ،يف مجال حقوق اإلنسان ،وزيادة الوعي مبا
يخص املهاجرين.
 .12اعتامد عقد منطي يطبق عىل مختلف الجنس��يات و يجوز القيام بذلك برعاية منظمة العمل الدولية،
ويجب أن يغطي العقد شؤوناً مثل معايري األجور املناسبة ،وظروف العمل ،واملعاملة وغريها من النواحي،
مثل حرية التنقل ،والحرص عىل إبقاء جوازات الس��فر واملستندات الالزمة بحوزة العامل .ويجب أن ينظم
بلغ��ة العامل املهاجر باإلضافة إىل اللغة العربية .وم��ن األفضل تصديق العقد من قبل وزارة العمل يف بلد
املنشأ ويف لبنان.
 .13إعالم أصحاب العمل باملوجبات املعنوية والقانونية املرتتبة عن استخدام العامل األجانب ومعاملتهم.
 .14البح��ث م��ع الدول املوف��دة للعاملة عن إمكانية تقدي��م قروض للمهاجرين تغط��ي كامل أو معظم
التكاليف املرتتبة عليهم منذ مغادرة الديار وحتى بدء العمل يف لبنان ،عىل أن يزاد الراتب الذي سيتقاضاه
بنسبة معينة متكنه من تسديد القرض عىل مدى مدة العقد .إن هذا التدبري ميكن أن يلغي األسباب الداعية
إىل حجز جواز السفر ،وحظر حرية التنقل ،وإمكانية حجز الراتب ،السيام فيام خص العامالت املنزليات.
 .15مراقبة ف ّعالة لظروف عمل املهاجرين ،والسيام العامالت املنزليات.
 .16تعزيز التنسيق والتعاون بني وزارة العمل واملديرية العامة لألمن العام ،واألمن الداخيل والهيئات األهلية
واإلنسانية املهتمة لزيادة الوعي حول أوضاع العماّ ل املهاجرين وحقوقهم ،وواجباتهم ومسؤولياتهم.
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 .17دعم العامل املهاجر والسيام العاملة املنزلية للتمكن من التعبري عن املسائل التي تجب معالجتها.
 .18تناول مس��ألة تعامل قوى األمن مع العامل املهاجرين ،وال سيام املنزليني منهم ،من وجهة نظر شاملة،
مبا فيه عدم معاقبتهم جزائياً يف حال عدم امتالكهم األوراق الثبوتية.
 .19معالجة مش��اكل النس��اء اللوايت يحتجزن يف س��جون تفتقر إىل الخدمات الخاصة بالنساء السيام لجهة
إقف��ال نظارة األمن العام بوضعها الراهن والعمل ع�لى إيجاد نظارة أو نظارات لتوقيف العامل املهاجرين
واألجانب بشكل عام عىل أن تتمتع بأهلية إنسانية الئقة.
 .20إجراء تحقيق أفضل من قبل الس��لطات يف حال تهديد العامل املهاجر الس��يام العامل املنزيل جس��دياً
وخصوصاً يف حال الوفاة التي غالباً ما تسجل عىل أنها انتحار.
 .21إنشاء وحدة شكاوى ثابتة تابعة لوزارة العمل لتقديم املساعدة واإلرشاد والنصح االجتامعي والقانوين
وبالتعاون مع الهيئات األهلية واإلنسانية.
 .22العمل عىل التوفيق بني القانون الجزايئ واملدين ،والحقوق اإلنسانية ،وسياسات بلد املنشأ ولبنان.
 .23تدري��ب العامل املهاجر عىل حقوقه ،ومس��ؤولياته ومظاهر الثقاف��ة ،يف لبنان ،وأمور أخرى كجزء من
التوجيه قبل مغادرتهم لبالدهم.
 .24اتخاذ إجراءات قانونية بحق املخالفني واملنتهكني لحقوق اإلنسان.
 .25إيجاد محكمة مختصة بالنظر بقضايا حقوق اإلنسان تعمل بصفة االستعجال.
 .26مراقبة فعالة خصوصا للعمل املنزيل.

ثانيًا :كلفة التنفيذ
تتضم��ن الخطة إجراء دراس��ات وأبحاث وعقد مؤمترات وندوات وورش عم��ل وحمالت إعالمية ،ومهامت
س��فر ،وإنشاء وحدات لجان مختصة دامئة مام يستدعي رصد مبلغ ( )$ 50.000.000خمسني مليون دوالر
أمرييك كحد أدىن.
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ثالثًا :آليات التنفيذ
 .1تنظيم مؤمترات رسمية ،وحكومية ،وعىل مستوى املجتمع املدين .عىل أن يشارك فيها مسؤولون حكوميون
(وزراء ،نواب ،مدراء عامون ،مستش��ارون ،قضاة ،رجال أمن متخصصون ،ممثلون لسفارات ،منظامت األمم
املتحدة املختلفة ،ناش��طون يف مجال حقوق اإلنسان ،حقوقيون ممثلون لهيئات املجتمع املدين املهتمون)،
مع رفع توصيات بإنش��اء اللجان املقررة وإجراء الدراسات واألبحاث الفكرية ،واقرتاح تعديل وضع القوانني
املختلفة ذات الصلة.
 .2تنظيم ندوات وورش عمل تعنى باملوضوع نفسه أعاله.
 .3إطالق حمالت إعالمية (برامج تثقيفية ،أفالم وثائقية ،تلفزيونية ،وسينامئية..الخ)
 .4تنظيم أيام خاصة للعامل املهاجرين.
 .5توزيع مطبوعات ومنشورات تتعلق بكل ما يخص العامل املهاجرين.
 .6عق��د اجتامعات دورية بني وزارة العمل واملديرية العامة لألمن الع��ام واملديرية العامة لألمن الداخيل
للتنسيق الدائم بكل ما يخص العامل املهاجرين يف لبنان.

رابعًا :آليات الرقابة والتقييم
 .1التنسيق بني منظامت األمم املتحدة والوزارات واإلدارات املختصة ،بشكل دائم من خالل اللجان املنشأة
لرصد مراحل تنفيذ الخطة ،وتقييم مرحيل قصري املدى ،وتقييم بعيد املدى.
 .2تكليف مؤسس��ات رصد لتقديم دراس��ات ...من خالل متابعة تطور أوضاع املهاجرين ،وإجراء مقابالت
مع عينات مختلفة منهم ،وتقديم دراسات وتقارير دورية حول حسن سري الخطة ومدى تحقيق األهداف
املرجوة.
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المراجع:

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.
العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.
العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية ولسياسية.
االتفاقية املتعلقة بالحقوق السياسية للمرأة.
اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة.
االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي.
اتفاقية التمييز (يف مجال االستخدام أو املهنة).
االتفاقية الدولية :حقوق العامل املهاجرين وأفراد أرسهم.
اتفاقية املساواة يف األجور.
االتفاقية الخاصة بالرق.
اتفاقية السخرة.
اتفاقية تحريم السخرة.
اتفاقية الحرية النقابية وحامية حق التنظيم النقايب.
اتفاقية سياسة العاملة.
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهنية.
اتفاقية ساعات العمل.
اتفاقية عن حوادث العمل .1925
اتفاقية املساواة يف املعاملة (التعويض عن حوادث العمل).
اتفاقية العمل الجربي.
اتفاقية حول التنظيم واملفاوضة الجامعية.
اتفاقية العمل الجربي.
االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني.
اتفاقية توصية العامل املهاجرين (مراجعة) .76 ،1949
اتفاقية العامل املهاجرين (مراجعة) .97 ،1929
اتفاقية العامل املهاجرين (أحكام تكميلية) .143 ،1975
اتفاقية وكاالت االستخدام الخاصة .181
اتفاقيات تسوية أوضاع العامل املرصيني الداخلني خلسة إىل لبنان.
اتفاقية العمل الثنائية بني لبنان وسوريا.
بروتوكول منع االتجار بالبرش وبخاصة النساء واألطفال وقمعه واملعاقبة عليه.
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اتفاقية جنيف للعام ( 1951حقوق الالجئني).
وضع لبنان يف مجال حقوق اإلنس��ان (من منظور آليات األمم املتحدة لحقوق اإلنس��ان) مجلس النواب
اللبناين – مرشوع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف مجلس النواب.
الدستور اللبناين (املقدمة).
قانون  10متوز .1962
قانون املوجبات والعقود.
القانون املدين.
قانون العمل اللبناين وتعديالته.
قانون املوازنة العامة لعدة سنوات .2004-1994
القانون الصادر بتاريخ ( 1947/3/19إعفاء رعايا دول من رسوم إجازة العمل ،املعاملة باملثل.
القانون الصادر بتاريخ ( 1993/12/30إلزامية شهادة اإليداع املقدمة لوزارة العمل يف مرصف اإلسكان).
املرسوم  17561تاريخ  1964/6/18وملحقاته (تنظيم عمل األجانب.
املرسوم االشرتاعي رقم  136تاريخ ( 1983/9/16طوارئ العمل).
املرسوم االشرتاعي  17تاريخ ( 1997/3/4إنشاء الصندوق الوطني للضامن االجتامعي).
املرسوم االشرتاعي ( 1977/80إنشاء املؤسسة الوطنية لالستخدام).
املرسوم  2019تاريخ ( 1979/5/10تنظيم املؤسسة الوطنية لالستخدام).
املرسوم االشرتاعي  3572تاريخ ( 1982/10/12صالحية مجلس العمل التحكيمي).
املرسوم رقم  14تاريخ ( 1977/1/15إنشاء مرصف اإلسكان).
قرار  2/42تاريخ ( 1970/2/2فئات األجانب العاملني يف لبنان).
قرار وزير العمل  1/213تاريخ .1992/6/3
قرار وزير العمل  1/402تاريخ .1993/10/18
قرار وزير العمل  1/3تاريخ ( 1993/7/11املهن املحصورة باللبنانيني)
قرار وزيرالعمل 1/621تاريخ (1995/12/15املهن املحصورة باللبنانيني).
قرار وزير العمل  1/79تاريخ ( 2005/6/2املهن املحصورة باللبنانيني).
قرار وزير العمل 1/184تاريخ  1994/6/8وتعديالته (املستندات املطلوبة إلجازة العمل).
قرار وزير العمل  1/205تاريخ ( 2000/12/9املستندات الواجب تقدميها للحصول عىل إجازة العمل).
قرار وزير العمل  1/5تاريخ  2003/1/17وتعديالته (تنظيم مكاتب االستقدام).
قرار وزير العمل رقم  1/70تاريخ ( 2003/7/9تنظيم مكاتب االستقدام ومسؤولياتها).
قرار وزير العمل  1/439تاريخ ( 1994/9/18استقدام أو تشغيل الخادمات).
قرار وزير العمل  1/206تاريخ ( 2004/2/2مسؤولية أصحاب مكاتب االستقدام).
قرار وزير العمل  1/54تاريخ ( 2004/4/28تحديد عدد طلبات املوافقات املسبقة للمكاتب بـ  150طلبا
يف السنة).
قرار وزير العمل رقم  1/16تاريخ ( 2006/1/13تشكيل لجنة التسيري الوطنية).
قرار وزير العمل  1/185تاريخ ( 1994/6/7تنظيم عمل األجانب).
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قرار وزير العمل  1/226تاريخ ( 1993/6/16تنظيم عمل األجانب ومنع التنازل).
قرار وزير العمل  1/2تاريخ ( 1993/1/11املستندات الواجب تقدميها للحصول عىل إجازة العمل).
قرار محكمة استئناف الجنح تاريخ ( 2000/1/25حظر حجز الراتب).
مذكرة إعالمية  43و  44تاريخ ( 1967/3/6املعاملة باملثل).
مذكرة إعالمية  60تاريخ ( 1967/10/9املعاملة باملثل).
مذكرة إعالمية  67تاريخ ( 1967/12/24املعاملة باملثل).
مذك��رة وزير العمل رقم  1/67تاريخ ( 2005/6/7اس��تثناء الفلس��طينيني املولودين يف لبنان من أحكام
املادة األوىل من إلقرار  -1/70قانون العمل).
تقرير ورش��ة العمل حول التوعية بش��أن وض��ع خادمات املنازل املهاجرات يف لبن��ان (بريوت  28و 30
ترشين الثاين  )2005الصادر عن مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة اإلنساين يف الدول العربية ،وكاريتاس
لبنان ،ووزارة العمل ومكتب العمل الدويل).
التقرير السنوي لوزارة العمل عن عام .2004
التقرير السنوي لوزارة العمل عن عام .2005
املحامي أديب زخور :دراسة بعنوان الوضع القانوين لألجراء والخدم األجانب يف ضوء القانون واالجتهاد
اللبناين والدويل) مقدمة إىل ورشة العمل حول وضع خادمات املنازل املهاجرات يف لبنان  39وما يليها.
راي جريديني :دراس��ة بعنوان« :املرأة العاملة املنزلي��ة املهاجرة يف لبنان» ،ضمن إصدار منظمة العمل
الدولية :املرأة املهاجرة يف الدول العربية (وضع العامل املنزليني) ،حزيران/يونيو  16 :2005وما يليها.
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