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 تمهيد
 

في لبنا  وبىدا  أخرى في المنطقة يشّكل " نظام الكفالة"خالل السنوات األخير ، تعّ،،ت القناعة بأّ  
سا   معامىتا ّ  عوهرية تؤدي مشكىة وكانت بعض الدراسات . للى استغالل عامالت المنا،ل المااعرات وا 

هو أحد " نظام الكفالة"أظارت أ  قد  (كفى) "كفى عنف واستغالل"منظمة  أصدرتاالسابقة التي ا
االعتدا  ، القسريلعمل ا في خطر التعّرض للىعامالت المنا،ل المااعرات اع األسباب الرئيسية التي ت

 محتمىةال بدائلال المتمحور  حول ثيقةهذه الو  تستندم  هنا، ا. 2العسدي والعنسي واالتعار بالبشر
أو للغا  هذا /للى لصالح و والتي دعت" كفى"ي أعرتاا منظمة للى األبحاث السابقة الت ،"نظام الكفالة"ـل

التي فشىت في اقتراح أي  الثغرات الموعود  في البحوث أتت لتعالجكما و اإلطار التنظيمي والعرفي، 
 .لتغيير النظام تدابير مىموسة

 المعنية بإطار عاات كافة التسعى هذه الوثيقة للى ت،ويد صّناع القرار والمدافعي  ع  حقوق اإلنسا  و 
استقدام عامالت المنا،ل المااعرات وتوظيفاّ ، في معال  لى مبادى  حقوق اإلنسا ستند لت لتنفيذ مقاربة

ة واع هذه السياسة باإلاافة للى أمثىة ودروس مستقا  م  تعارب بىدا  أخرى تساعد في توعيه عمىيّ 
 . البديىة

للى  م  أعل التوّصل والتحاور بي  كافة العاات المعنية منتدى عديدًا لىنقاش ثيقةنأمل أ  توّفر هذه الو 
عىى  ال،تكو  قادر ، وبشكل فعّ  آليات. واع آليات بديىة لاعر  واستقدام عامالت المنا،ل المااعرات

 . ومنع تعرااّ  لالتعار واالستغالل العامالت حماية حقوق
 

 
 " كفى عنف واستغالل"منظمة 

 
 
 
 

                                                 
2
سوسن ابراهيم، خادمة، ابنة أم عاملة؟ دراسة نموذجية عن مواقف أرباب العمل اللبنانيين من عامالت المنازل : أنظر  

تحليل قانوني، : كاثرين هاميل، االتجار بعامالت المنازل في لبنان. 0202األجنبيات، بيروت، لبنان، كفى عنف واستغالل، 

النفسية إلساءة معاملة -راي جريديني، دراسة استطالعية حول العوامل االجتماعية والتحليلية .0200كفى عنف واستغالل، 

 .  0200عامالت المنازل األجنبيات من قبل سيدات المنزل اللبنانيات، كفى عنف واستغالل، 
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 تنفيذيالموجز ال
 

ممارسات عرفية ونظم لدارية تربط لعا،  لقامة عامىة المن،ل    معموعةمفي لبنا  " نظام الكفالة" يتأّلف
عامالت المنا،ل المااعرات مستثنيات م  حماية قانو  العمل . في البالد واحدالمااعر  بصاحب عمل 

 . في حرية التنّقل م  حقا ّ و  مات م  حريتاّ  في تكوي  تعّمعاتومحرو 
 

 عامالت المنا،ل المااعرات يعّرض ،بصفته نظامًا تقييدياً ، "نظام الكفالة"ل  ، يايكىالالصعيد  عىى
اختالل و  التبعّية، ،"الخادم والمخدوم"ديناميات عالقة  يعّ،، كما أّنه .يسىب مناّ  حقوقا ّ و لالستغالل 

قدر  كبير  حدّ  للى معيقاً  انيي  وعامالت المنا،ل المااعرات،توا،  القوى بي  أصحاب العمل الىبن
  .غيير عمىا ّ تعىى  تالعامال

 
المشاكل  أوالً  تحّددف .ة التي يمك  النظر فياا في لبنا اإلصالحات السياسيّ  بعض قترحلت ثيقةالو  هذه تأتي

عىى أفال الاو   تسّىطم  ثم و عامالت المنا،ل المااعرات، " بنظام كفالة"الرئيسية المرتبطة 
هونغ ، حكومات كّل م  الممىكة المتحد  قبلمد  م  بي  اإلعرا ات المعت ةم  خالل المقارنالممارسات 

قامة عامالت المنا،ل المااعرات 3كونغ والبحري   .لتنظيم عمل وا 
 

 ح النظام الحاليإلصال ةعمىيّ  سبالً  تقّدمو  ،قابىة لىتطبيق توصياتسىسىة ة ثيقهذه الو  قترحأخيرًا، ت
قامة عامالت في معال حقوق اإلنسا  ى مبادئ ناج بديل قائم عى التوّصل للى واعو  تنظيم عمل وا 

 .في لبنا  المااعرات المنا،ل
 

 

 

                                                 
جرات، إال أن هيئة التي جرت مؤخراً في البحرين ال تشمل عامالت المنازل المهاعلى الرغم من أن جهود اإلصالح   3

على االنتقال  ال المهاجرينلعم  ا قدرةتنظيم سوق العمل تشكل مثاالً مهماً على إمكانية عمل الحكومات في سبيل ضمان 
 .  جديدل عم إلى
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 :الورقة المتعّىقة بالسياسات العامة الوارد  في هذهالتوصيات 

 

كما هي  -ع  طريق لصدار  إلى عمل آخر  عامالت المنازل المهاجرات انتقالفي مرونة الزيادة 
 ، أي based visas -employmentتأشيرات قائمة عىى أساس العمل -الممىكة المتحد  الحال في 
لنما تسمح  ،العامىة حصرًا بصاحب عمل واحد ال تحّدد اسم صاحب العمل الفرد وال تربطتأشيرات 

ناا لعامالت المنا،ل المااعرات ب تقديم هذا السياق هو  المقترح اعتماده في. عقود عمىا ّ  االستقالة وا 
م  خالل نظام خااع  ،(شار واحد قبل)   resignation notificationالعملعقد   بإناالشعار مسبق 

شراف و،ار  العمل تقديم مثل ، تبعًا لىظروف تختىفطرق عّد  لإلشعار باالستقالة  تتوّفر فيه إلدار  وا 
رات فت اعتماد ل ّ باإلاافة للى ذلك، . نظام للكتروني خاص أو ،عبر خط هاتفي ساخ  ،خطياً  االستقالة

 العامىة نتقالل ايتسام  شأنه  ،عملي نااية عقد الف ، automatic grace periods السماح التىقائية
عادلنذار و أي م  دو   ملالععقد لناا   صاحب العمل عىى قدر  صيللى عمل عديد وتقى للى    العامىةا 

  قدر أكبر م  المرونة تأميب   visa extensionsتمديد التأشير يسمح ذلك، للى . في أي لحظة بىدها
 منحت  فترض أ  وهنا م  الم .عند نااية عقود عمىا ّ  خصوصاً عديد،  انتقال العامالت للى عمل في

   شارالقانونية في البالد لمدّ  تمديد لقامتا ّ م   ليتمّك ّ  التأشير بطىب تمديد م التقدّ  الحّق في العامالت
 .عىى األقل واحد

 
اما  حرية عامالت المنا،ل في مغادر  المن،ل في  م  خالل ةالعامل/فصل العالقة بين صاحب العمل

ب القواني  في هونغ والتمتع باإلعا،ات والعطل الرسمية، مثل تىك المنصوص عىياا بموع أوقات فراغا ّ 
في  من،ل األسر /العيش خارج مكا  العملفي   حرية عامالت المنا،ل المااعرات اما ،كذلكو  .كونغ

عاتق  ىة المىقا  عىمع تخفيف المسؤوليات القانونية والماليّ ذلك أ  يترافق  م  المامّ . لكحال رغب  في ذ
التخّىص و،ار  العمل واألم  العام عىى و . في البالد ه ّ وعودخالل فتر  تعاه العامالت  أصحاب العمل

ماطرًا للى خير األ عودي بحيث ال تأمي  لقامة لىعامىة في من،له، صاحب العملعىى افتراااما بأّ  م  
يصبح عىى وأخيرًا،  .ع  كاهىه ةماليّ القانونية أو المسؤولية ال ن،عل العامىة" فرار"لبالغ الشرطة ع  

 استقالت أوفي حال  لىعامىة عود تكّفل أصحاب العمل بدفع تذكر  ال و،ار  العمل للغا  شرطو  الحكومة
 .مّدتهعقد عمىاا قبل انتاا   غادرت العمل أو أنات



 

 

7 
  
 

 

التي  دولات م  ال/لىمااعري فقط م  خالل الموافقة عىى لصدار لعا،ات عمل سين آلية االستقدام تح
عمل م  مىحقي شؤو   بدوام كامل فريق عملو لبنا   في لاا سفار تمّثل بيوعود دبىوماسي تحظى ب

قدام والحرص في تنظيم مكاتب االست اً دتحسي  عمىية االستقدام تشدّ  أياَا، يتطّىب. مترعمي  ومحامي و 
يتّم الترخيص لاا بعد تفتيش دقيق الشرعية والمرّخصة، عىى أ  مكاتب البعىى استعانة أصحاب العمل 

خااعاا لمراقبة مستمر  و   ويمك  استبدالهذا . ستقدامات االبعمىيّ  ااقيامبعمىاا و  هاستمرار ال كشرطا 
 تدابير العناية الواعبة ل ّ  ،عاة أخرىم  . الحكومةعبر اإلنترنت بتيسير م  المكاتب بطريقة االستقدام 

 أ  م  شأناا اما   due diligence measures during recruitment أثنا  عمىية االستقدام
القواني  ت، د لعامالت المنا،ل المااعراعىى شروط عقد العمل الموحّ مّطىعات الباحثات ع  العمل تكو  

عدد أفراد األسر ، أعمارهم، توقعات )  التي سيعمى  لدياا وتفاصيل األسر  ،واألنظمة الىبنانية ذات الصىة
 لتدابيرا تام أ  ، ينبغي باإلاافة للى ذلك(. خاصة لعاة الماام المطىوبة، الظروف المعيشية، وغيرها

الرسوم األولية الباهظة التي يدفعاا أصحاب العمل للى  تخفيف م  أعل تحسي  عمىّية االستقدام المّتخذ 
م  أعل  تاالنشا  صناديق اما  خااعة لرعاي( 0: حكومةفي هذا الصدد، يمك  ال. مقدامكاتب االست

لنشا  نظام يدفع ( 5االحتفاظ برسوم االستقدام التي يدفعاا صاحب العمل للى حي  انتاا  مد  العقد؛ 
( 4و أ/أصحاب العمل بموعبه رسوم االستقدام للى المكاتب بالتقسيط بشكل تناسبي لمد  عقد العمل، و

 .لىعمل لديه لدى انتقال العامىةلمتبقي م  رسوم االستقدام لل،ام صاحب العمل الثاني بدفع الرصيد ا
 

لعرا ات م  خالل  نّ /ات والحد من هشاشة وضعهم/ات غير القانونيين/تخفيض عدد المهاجرين
صدار تأشيرات و    easy exit proceduresالساىة الخروج لعرا ات  سمحت .bridge visas "انتقالّية"ا 

م  فيتم لعفاؤهّ  ، لىتصريح ع  واعا ّ  التوّعه للى السىطات في أي وقتبالخروج الساىة لىعامالت 
 "االنتقالّية"التأشيرات تتيح ، م  عاة أخرى. مغادر  البالد مباشر ب سمح لا ّ ي  و  االحتعا، الرسوم أو

 .صاحب عمل عديد البحث ع  ااخالل يتسّنى لامفرصة البقا  في البالد لعد  أشار  امالتلىع
 

المنا،ل  عامالتمع  لعرا  مقابالت ذلك يتام و  ،ضمان الحماية االجتماعية واللجوء إلى القضاء
 ،أمام محاكم العمل دعاويا ّ  في تيسير البتّ ، التحقيق في شكاوياّ  بشكل عدي، بانتظام المااعرات
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عامالت المنا،ل  عىى أساسه منحت  رسا  نظام ل أيااً  م  المامّ . لا ّ وتقديم خدمات قانونية معانية 
 ا ّ بىغات متوّفر  الال،مة الموارد القانونية فيه كو تو  ،البقا  في لبنا  حق ا ّ عمى مع أصحاب المتنا،عات

 سوا  ،أي شكوىفي محاكم العمل في الدعا  عىى أصحاب عمىاّ  في المحكمة أو ام   فعىياً   ّ يتمكل
 .هذه االدعا ات   العمل اتخاذ اإلعرا ات الال،مة لىتحقق م عىى و،ار و . كبير  أم صغير 

 
قد تكو  المؤسسة الوطنية : بناء قدرات المؤسسة الوطنية لالستخدام –إنشاء هيئة تنسيق وطنية 

الحكومة المتعىقة بعامالت المنا،ل  مسؤولياتالىبنانية لالستخدام لحدى الوسائل الممكنة لمرك،  
ة ثالثية تخاع لسىطة و،ار  الوطنية لالستخدام هي مؤسسة عامة ذات بني ل  المؤسسة. المااعرات

وتتمّثل مااماا بشكل )هذه المؤسسة وعىى غرار هيئة تنظيم سوق العمل في البحري ، قد تكو   .العمل
 (ة وتنفيذها وتوفير التدريب الماني ودراسة سوق العملواع سياسات توظيف وطنيّ أساسي ب

 لّ  هذه المؤسسة. في لبنا  ال المااعري العمّ سوق عمل رك،ية مسؤولة ع  تنظيم بمثابة هيئة تنسيق م
قامة وتوظيف ومغادر  عاملوالارورية الخطوات المطىوبة  نظيممؤهىة لت  ،الت المنا،ل المااعراتدخول وا 

اا وتأمي  بنا  قدراتالعمل عىى  تمّ مناسب لعمىاا و تخطيط استراتيعي يمك  أ  تقوم بدورها لذا ما تحّقق و 
 . االالتمويل الال،م 

 
 الخاتمة

 ربطًا عاوياً  ويربطا ّ لمنا،ل المااعرات في موقف اعيف عامالت ا اعيلذ ل  النظام الحالي معيب 
تعويض  حصول عىىال فرصة يحعب عنا ّ كما  ،للى البالد وصولا ّ  منذ لحظة أصحاب عمىا ّ ب

نانية، السيما و،ار  العمل، النظر في بعض اقتراحات في الحكومة الىب المسؤولي   نأمل ملذلك، . قانوني
 .في هذا المعالاا رسم استراتيعياتلمناا واالستفاد   لوثيقةاإلصالح الوارد  في هذه ا

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

تحسي  سياسات الاما  االعتماعي، الىبناني،  قانو  العمل للىعامالت المنا،ل  امّ  ،ال الحصر المثال
 .واعتماد الحد األدنى لألعور
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 مقّدمة. 0
 
 

  4.الخاص بعامالت المنا،ل المااعرات في لبنا  "نظام الكفالة"البديىة ل مقارباتال ثيقةو التستعرض هذه 
،  لقامة عامىة المن،ل المااعر  م  ممارسات عرفية مختىفة ونظم لدارية تربط لعا هذا النظام يتألف

بشكل  ام  سياق يستثنيا ّ   المنا،ل المااعرات في لبنا  عامالت ت واععمىيًا، . دمحدّ بصاحب عمل 
في  ال يام  حقا ّ و  ،عاتفي حرية تكوي  التعمّ  حقا ّ م  ، يحرماّ  صريح م  حماية قانو  العمل

يععل م  عامالت المنا،ل  "نظام الكفالة"ل يديةالصفة التقيل  عىى الصعيد الايكىي، . حرية التنّقل
معموعة واع  يستوعب األمر الذي ويؤدي للى المساومة عىى حقوقاّ ،المااعرات عراة لالستغالل 

  .صالحيةاإلخطط م  ال
 

وتحديد أفال في لبنا   "نظام الكفالة"المشاكل الرئيسية المرتبطة بللى شرح  ثيقةهذه الو تسعى بداية، 
  مقارنة  بي  مختىف م  خالل لعرا ،عامالت المنا،ل المااعراتعمل عىى مستوى لدار   الممارسات

قامة  أخرىفي بىدا  حكومات طرق تنظيم  اقتراحات مىموسة  فياا، وصواًل للى تقديم العامالتلعمل وا 
 .في لبنا  لصالح النظام الحاليتساهم في  وسبل عمىّية

 
ليسوا األفراد الوحيدي  القادري  عىى  اع القرارصنّ الحكومة الىبنانية و المسؤولي  في أّ   هو العدير بالذكر

في وتوظيفاّ  دام عامالت المنا،ل المااعرات ة باستققىلعة المشاكل المتعاتخاذ اإلعرا ات الال،مة لمعا
 تاساسيالدائر  حول شات اقالمشاركة في النياّماا  أخرى معنيةعاات معموعة واسعة م  ة ثمّ  ، لذلبنا 

، ، النقاباتممثىي العاليات المااعر ،  المااعري  ّمالمل هذه العاات العوتش .لصالح النظام الحالي
 المعتمع الىبناني وحكومتهيمك  القول لّ   بنا  عىى ذلك،. مات وغيرهاالمعتمع المدني والمنظّ  نشطا 
  .وتغذيته الحالي "نظام الكفالة"تكريس مسؤولية  يتحّملكالهما 

 

                                                 
4

مؤقت ألداء بشكل نساء يهاجرن إلى لبنان  على أنهن  إلى عامالت المنازل المهاجرات  ، ُيشارةقثيالولغايات تتعلق بهذه  
من إثيوبيا بشكل رئيسي و –من مختلف أنحاء أفريقيا وآسيا ويأتين  ،في منزل صاحب العمل ، يسكن  عمال المنزليةاأل

 .نيبالالوالفلبين وبنغالديش وسريالنكا و
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يات عديد  تساؤالت وتحدّ  ،في لبنا  الواسعة االنتشار ،عامالت المنا،ل المااعرات توظيفمىية تثير ع
عامىة من،ل مااعر  يعمى   500.000ك نحو اناف. في هذا المعال بعةالعامة المتّ  السياسات عىى صعيد

 ل البطالة المرتفععدّ يشير مهذا و . مةأربعة ماليي  نسحوالي يبىغ  البىد ا عدد سكّ  حي  أ ّ في لبنا ، في 
،  5في الشار (دوالر أميركي 444أو )لير  لبنانية  200.000الذي يبىغ  ،والحد األدنى الحالي لألعور

بداًل م  ف .في المعال الرعائيعديد  خىق فرص عمل م   أ  يستفيدالىبناني للى أنه يمك  االقتصاد 
يات وعامالت سات أطفال ومربّ كعىيأو  ، رعاية المسّني معال فيلىعمل  مااعراتتوظيف عامالت 

بشكل أكثر  فاعىية  المحىي لالهتمام بسوق العملأكبر عاودًا م، م  الحكمة أ  يبذل لبنا  منا،ل
 .ومسؤولية

  

عامالت المنا،ل المااعرات م  قبل أصحاب  "كفالةب"شكل خاص المشاكل المرتبطة ب قةثيالو هذه تعالج 
المستفيدو   بم  فيام – فيه دراسة دور المشاركي تسعى للى و  الحالي النظامكيفية عمل  عمل، فتحّىلال
 :م  احتماالت ومعاالت بعةالمتّ  عرا اتاإل ما قد تنطوي عىيهاستكشاف  ع  طريق - "هىو مشغّ "و همن

  ؟"نظام الكفالة"م  هم المشاركو  في 
  باذا النظام؟ كيف يستفيدو  منه؟ يرتبطو كيف 
  ّموناا وما هي المخاطر التي يواعاوناا عند دخولام في النظام؟ما هي التاحيات التي يقد 
  لىماي قدمًا؟أّي وسائل قد ت ستخدم النظام الحالي و ما هي اآلثار المترتبة عىى 

 
التي التدابير   لال أ، أرض الواقع راسخة عدًا في "نظام الكفالة"عىى الرغم م  أ  المشاكل المرتبطة ب

 . ست باذا التعقيدلي لمعالعتاا يمك  اّتخاذها
 

 

                                                 
 ليرة مليار 52.004( التضخممعدالً بالنسبة إلى ) 0202الفعلي في لبنان في العام  الناتج المحلي اإلجماليلقد بلغ   5
( دوالر أميركي 0.252 حوالي الناتج المحلي اإلجمالي الفرد مننصيب وبلغ  أميركيمليار دوالر  2..0أو )انية لبن

، وذلك وفقاً لمعطيات %9 للبطالة في لبنانرسمي  معدل ويبلغ أحدث .صندوق النقد الدوليالبنك الدولي ووفقاً لتقديرات 
   (.0220) البنك الدولي
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 في لبنان" نظام الكفالة". 2
 

بما  ،عالمالعدد م  دول إلقامة وتوظيف عامالت المنا،ل المااعرات في  اً قانوني اً أساستشّكل نظم الكفالة 
ثّمة درعات متفاوتة م  القيود الموعود  في كل لك   .6لبنا  واألرد معىس التعاو  الخىيعي و  دول فياا
م  كل عامىة من،ل مااعر   قانونياً  ي طىب في دول الخىيج حيثيشبه النظام ذاك المتّبع ،  في لبنا  7.بىد

عىى حرية تحّركاا و  عمىيًا بسىطة كبير  عىى واعاا القانوني في البالد عيتمتّ  صاحب عملأ  يكو  لاا 
هو أياًا  لمن،لعامىة ا "كفيل"م  ي سّمى عمومًا بيكو  في معظم الحاالت، . عديد وانتقالاا للى عمل

تختىف ع  الاعر  واإلقامة  أمور الكفالة فيوظيفة ف. مختىفة لىكفالة استخدامات أ ّ  لال. صاحب عمىاا
 ة توظيفترعى عمىيّ  الم نظم  كافة البىدا  في العوفي  ؛التوظيفالعمل و ما يتعّىق بالكفالة في وظيفة 

قامة العمّ  سيتم  خصائص ممّي،  ،تحديداً  في لبنا  ،"نظام الكفالة"ل ، غير أ ّ فياا ال المااعري وا 
 .الوثيقةاستعراااا في هذه 

 

 إجازات العمل واإلقامة .0.2
 

امالت المنا،ل عمل أولية لع الىبنانية التي تصدر لعا،اتمع و،ار  العمل  للى لبنا  تبدأ عمىية الاعر 
 لىعامالت نانية بإصدار تأشيرات دخولثم تقوم و،ار  الداخىية الىب ،في البالد حتمل توظيفا ّ الم   المااعرات

الحكومية المسؤولة ع  مراقبة ورصد  ، وهي العاة"(األم  العام)"عام م  خالل المديرية العامة لألم  ال
قامة ومغادر  كافة الرعايا األعانب  تسمح هذه التأشير   .8ال األعانببم  فيام العمّ   -عمىيات دخول وا 

العمل  لعا،تي عىى وفيما بعد حصولا ّ ، لبنا ت بشكل قانوني للى بدخول عامالت المنا،ل المااعرا
األخرى، تبقى اإلعا،تا     مرتبط بإصداراإلعا،تي بالرغم م  أ  لصدار لحدى هاتي . امةواإلق

كذلك عىى تأشير  دخول عامىة المن،ل،  صاحب العملوفي عميع الحاالت، تتم كتابة اسم . منفصىتي 
ل مسؤولية عامالت المنا،ل تحمّ  أصحاب العمل، ي توّقع م  عمىياً . ىااعىى لعا،تي لقامتاا وعم

                                                 
اإلسكوا ، ورقة عمل لورشة عمل والفرص التحديات: الكفالةإصالح نظام  ،تافيل -ن هاروف هيليخان و أظفرأنظر   6

 (.0200تشرين األول )واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ 
حدود، مع التركيز على حقوق المهاجرين في  بالمقابالت شخصية مع المحامين المشاركين في شبكة المحامين   7
 فهم التغيرات في نظام الكفالةليليان باريا وستيفن روبر،  نظر أيضاً ؛ أ(0200تشرين الثاني  04-02بانكوك، )طقة المن
 (.0200، يصدر قريباً )

 .4/0225/.0-04242أنظر البيان الصادر عن األمن العام رقم   8
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وهذا يشمل الحفاظ عىى   9.في البالد طوال فتر  وعوده ّ عىى الصعيدي  المالي والقانوني المااعرات 
قامة حديث  العامىة "فرار"في حال األم  العام لبالغ ، صحيّ  تأمي توفير التاريخ،  تيلعا،تي عمل وا 

 10.العملعند انتاا  عقد  سفردفع ثم  تذكر  ال أي ،ودتاا للى بىدهاواما  ع
 

في لبنا ، كما في معظم بىدا  العالم، ثّمة ارتباط وثيق بي  اإلعا،  الصادر  ع  الحكومة ألغراض تتعىق 
مستقىتا  عىى الرغم م   ما هاتي  اإلعا،تي لنّ  .الصادر  ألغراض تتعىق باإلقامة تىكو  ،بالتوظيف

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

،ل أخرى، ال يمك  عامالت المناال المااعري  في قطاعات عمل وعىى غرار العمّ . سارية المفعول
حثي  ع  فعىى عميع المااعري  البا. المااعرات دخول سوق العمل الىبنانية حاليًا كعامالت مستقالت

 ،الخاصة بدخول البالد واإلقامة فيهو د  المحدّ  االمتثال لىتدابير ثمّ وم  ، تأمي  عرض عمل أوالً العمل 
لدى صاحب   ّ اعمىظ  عىى يحافأ   توّقع م  عامالت المنا،ل المااعراتوي   .بالعمل مباشر قبل ال
 .في البالد طوال فتر  لقامتا ّ  العمل

 

 طريقة عمل النظام  .2.2
 

  القىيل معاد  هذا العمل  يتطّىبتااعر عامالت المنا،ل للى لبنا  لىعمل في الخدمة المن،لية، و 
 وفي أحيا  يعمى ، بالدرعة األولى، في من،ل صاحب العمل. أو الخبر  الماارات المانّية أو المؤهالت

غير محميات  مسثتنيات بواوح م  قانو  العمل الىبناني، أي أنا ّ  ه ّ . كثير  مع،والت ع  العالم
عىى الوصول  قدرتا ّ و  حقاّ  في التواصل يعيقد غالبًا ما يكو  هناك تشدّ و  ،بشروط الحد األدني لألعور

                                                 
. ع األجور بالكامل وفي الوقت المحددبالضرورة دفشمل ال تهذه المسؤولية المالية أن فرضية من المثير لالهتمام   9

بحلول لكن . في نهاية عقد العمل" تعويض الفرق"بـحجب األجور مع وعود غامضة قيامهم بالعمل ُيعرف عن أصحاب 
القلق د ، األمر الذي يول  المستحقة ن  أجورهللحصول على  اتيائس( ن  وأسره) تالماالعكون غالباً ما ت ،عقدالنهاية موعد 

سوية قبل ت إلى بالدهن   ن  هتإعاد، واالكتفاء بالمتأخرة هن  أجوربتسديد العمل  أصحابعدم قيام يخشين  أنهن   ن  إإذ والخوف 
 .هن  حسابات

 ..يان المشار إليه في الحاشية رقم أنظر الب  10



 

 

13 
  
 

م   كثيرالالوقت نفسه، يحتع،  في 11.عىى أرض الواقع شبه معدومة قدر ، وهي للى التعويض القانوني
أّنام كما حتى في أيام العطىة،  المن،ل مغادر م   ، بانتظام، مانعي  لياه ّ لديام أصحاب العمل العامالت

الرغم م  عىى  ،الشخصية وأوراقا ّ  مصادر  عوا،ات سفره ّ  م  خالل عىيا ّ    لاافّيةسيطر  يمارسو 
تكتيكات  العمل يستخدم أصحابأياًا، قد  12.الىبناني قانو  العقوباتلوااحة  ةذلك مخالففي  أ ّ 

. عىيا ّ  عنائيةتام بإلقا   باالعتقال واالحتعا، أو العامالت بعض األحيا  في دو التخويف، فيادّ 
ي سيطر  استثنائية عىى النسا  المااعرات الىوات ستطيعو  ممارسةي، "نظام الكفالة"ل " مشّغىي"وبصفتام 

في الواقع، يبذل العديد  ؛ها األقصىأصحاب العمل هذه السيطر  بحدّ عميع  يمارس ال. يعمى  في منا،لام
  النظام، غير أ ّ  لام االستفاد  م  هامش السيطر  العريض الذي يتيحه لعدمعاودًا أصحاب العمل م  

سا   المعامىة نتيعة عراة ليبقْي  عميع عامالت المنا،ل المااعرات  ة وطريق هذا النظامالستغالل وا 
 .عمىه

 

ال المااعري  بتأمي  عرض عمل لل،ام الحكومة العمّ  ل ّ ، في لبنا  النظم المرعّية اإلعرا عىى مستوى 
أمرا  ال  ،بعمىه في البالد المااعرالعامل  وعود شرعّية ربطاا مسألة أو ،قبل المااعر  للى لبنا 

 ،بصاحب العمل اط لعا،ات اإلقامةهو ارتبما يثير المشاكل  لّنما  يطرحا  بحّد ذاتاما أي لشكالية؛
أ  النظم  ال ننكر. متكّرر  لحقوق العّمال األعانبع  االنتااكات ال الطرف أ  الحكومة تغّض و  خصوصاً 

 .والتحسينات التي يمك  لدخالاا "نظام الكفالة"طريقة عمل  نناقش هنا ولكنناة؛ والقواعد ارورية ومامّ 
 

 

 

                                                 
11

 اتالمهاجر عامالت المنازلفي إنصاف  النظام القضائي اللبناني فشلي كيف: حمايةبال ، هيومن رايتس ووتش  
ات زل المهاجراالمنيمكن عامالت  ،قانون العمل صريح منثنائهن  الاست على الرغم منُيرجى التنب ه إلى أنه  (.0202)

م بدعوى  ما  نادراً  ذلكغير أن  .والفوز بها -أساؤوا معاملتهن   ل سابقين أو حاليينأصحاب عم محاكم العمل ضد فيالتقد 
 .في الواقع يحدث

ال تكتفي فقط  السلطات اللبنانيةف .ذلكيحدث  ما نادراً غير أنه  ،جوازات السفرالروتينية لمصادرة ال من الممكن تحدي  00
 مباشرة إلىات زل المهاجراالمنعامالت وازات سفر جعادة وإنما تسل م ، الممارسات العرفية هذه الطرف عن غضب
االحتفاظ ب أصحاب العملاالستقدام مكاتب اب أصح ينصح باإلضافة إلى ذلك، .لبنان إلىن  فور وصوله ن  عملهصحاب أ
 .عامالت المنازل المهاجرات جوازات سفرب
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 ة خادم ومخدومتبعية وعالق -"نظام الكفالة" .3.2

 

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

ويّقدم  الكثير م   يعا،ف  كمشاركات فيهالمااعرات عامالت إ  الفىنظام، األساسيي  ل" المشّغىي "العمل 
التي م  مسا لة ال نوع م  أليبالكاد يفسح هذا النظام المعال   .م  أعل هذه المشاركة ّاحياتالت

أو  ،دفي الوقت المحدّ   ّ رهو أع وادأو أ  يسدّ  ،العامالت بكرامةشأناا اما  أ  يعامل أصحاب العمل 
 ،عامالت المنا،ل بحذر و يعامىالعديد م  أصحاب العمل  حّتى أ ّ . لعا،  م  العمل أ  يمنحوه ّ 

 :في بيروتبحسب تعبير لحدى صاحبات العمل ف .سارقات محتمالت اعتباره ّ ب
 -دانة في منا،لام ف أصدقائي وكأنام يستقبىو  معرمة م  عامالت المنا،ل، يتصرّ  "يكفىو "عندما 

ال بد منه  ن،ل كسارقة، غير أناا شرّ يعامىو  عامىة الم. شخص قد يسرقام في أي فرصة ممكنة
لألسف، . تنظيف المن،ل وغسل المالبس ورعاية األطفال، وما للى ذلك: وأساسي لىقيام بالعمل القذر

 ابالرا –هنا العامىة المااعر   - يقاي بإشعار الموظفالذي فأنت ال ترى نموذج العمل الشائع 
يرى أصحاب العمل أ  استغالل عامالت المنا،ل  بطريقة أو بأخرى، ال. كوسيىة إلبقائه في العمل

سائد  في هذا  فثمة عالقة خادم بمخدوم. قد يسي  للى عمىا ّ  المااعرات أو لسا   معامىتا ّ 
 13.، مع كل ال،خارف المرافقة لااالمعال

 

 رسوماً  تفرض المكاتب عاد . استقدامووكال   ةخاصّ  مكاتب استدقامأياًا عىى  "نظام الكفالة"ينطوي 
  هذه لذ ل ،ة القائمة بي  العامالت وأصحاب العملم  عالقة التبعيّ  تتغّذىو  يغذّ ت يوه وعموالت كبير ،

بعبار  أخرى، يستفيد الوكال  م  العالقة القائمة بي  أصحاب العمل . اا،قر  اكسباهي ما يالتبعية 
 هذا النظام التي يفرااا ودقيم  ال، يستفيدو  "نظام الكفالة"في  عناصر أساسيةوبصفتام . والعامالت

 . والفرص القىيىة التي يتيحاا لاّ  لىخروج منه هّ  بااالطريقة التي يحاصر م  و عىى العامالت 
في لبنا ، أي  وعوده ّ الت المنا،ل خالل األشار األولى م  مسؤولية عاماتب االستقدام كتتحّمل م

الحالي  "نظام الكفالة"عىى لدامة  ي تعملوه. العدد األولية مع أصحاب العمل" التعربة مرحىة" خالل

                                                 
 .0200تشرين األول  04، بيروت، لبنان، ."ك.ل"مقابلة شخصية،   13
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كسب و  في السوق الىبنانية" بيعاا"ل العثور عىى يد عامىة رخيصةمرتك،ًا عىى  عمىاا واستمراره لكو 
  .  هذه الصفقات عّرا  عموالت كبير 

 

 بشكل مسبق،عمىاا في  ، لنما يكو  قد استثمر من،ل مااعر  ةفي لبنا  عامى صاحب عملما يوّظف عند
لىتأكد م  أ   اغطًا عىيه خىقوهذا االستثمار ي ،لديهفعىيًا بالعمل    العامىةقبل مباشر المال  دفع أّنه لذ

 نطوي عىى نفقات كبير فعمىية التوظيف ت. العامىة ل  تىوذ بالفرار ، وأ ّ ستستمرّ  بي  الطرفي  العالقة
وصات الطبية والعموالت المحىية والتأشيرات ورسوم معامالت الحكومة والفح سفربال تتعّىق ارورية
رسوم االستقدام الباهظة أو  هذه النفقاتويمك  أ  تدفع  14.، وأحيانًا الرشاوىومكاتب االستقداملىوسطا  

تقّرر الرحيل ل  أو  أّ  العامىة ل  تارب لىتأكد م  صحاب العمل للى اتخاذ تدابير متطّرفةبالعديد م  أ
عرض عمل ، أو مشاكل عائىية في بىدها ،الحني  للى الوط  ،لمرضمثل ا ألسباب قبل توقيع عقد عمىاا

 .لبنا  م أفال في منطقة أخرى 
 

وعامالت المنا،ل المااعرات م  خالل األحكام  بي  أصحاب العمل مات الفعىية لىعالقةالمقوّ  تحّددت
. م  عاة أخرى فيةالمعايير االعتماعية والممارسات العر م  عاة، و  القانونية والنظم اإلدارية لىاعر 

 األعانب الذي  ال يتمّتعو  منه أ ّ  42الذي يرعى شؤو  األعانب في الماد   0325عام قانو   ينّص و 
م عىى عامالت المنا،ل بانتظاق هذا القانو  طبّ ي  . تحت طائىة التغريم والسع  همإقامة صالحة ب

تكو  صاحب عمىاا، م    دو  لذ  ل فيه متعمعندما تترك العامىة المن،ل الذي ، عمىياً  .المااعرات
بممارسة سيطر   تسمح المعايير المعتمعية ألصحاب العمل في الوقت نفسه،. عراة لالعتقال واالحتعا،

، شرناالمااعرات الىواتي يعمى  لحسابام، ويشمل ذلك، كما سبق وأعىى حيا  عامالت المنا،ل قصوى 
تدابير أخرى  واتخاذ التواصلفي  حقا ّ ، تقييد ن،لالم العامالت، احتعا،هّ  داخل مصادر  عوا،ات سفر

 15.ممكنةمخاطر أّي م   والحدّ " مصالحام"حماية بادف  ،مثل حعب األعور ،"دفاعًا ع  النفس"
 

                                                 
 :في لبنان االتجار بعامالت المنازل المهاجرات ،هاميل كاثلين نظرالتوظيف، أتحليل مفصل لتكاليف الطالع على ل  14

  52 .ص ،0200آذار ، (كفى) استغاللوعنف  كفى، يتحليل قانون
عامالت إساءة معاملة  في ةاالجتماعيالعوامل و التحليل النفسي لعوامل دراسة استطالعية جريديني، راي نظرأ  15

 .0200كانون الثاني ، (كفى) ستغاللاوكفى عنف منظمة ، لبنان في ءالنساصاحبات العمل  من قبل المنازل المهاجرات



 

 

16 
  
 

حقوق اإلنسا  لتنظيم عمىية  للى سياسة مبنية عىى مبادئ الحكومة الىبنانية تفتقرفي الوقت نفسه، 
قامة عامالت المنا،ل الماا في الوقت الحاار، يبدو أ  . ستغاللارسات االممم   عرات والحدّ توظيف وا 

العمل  في معالالحكومة قد اعتمدت سياسة تقاي بت،ويد أصحاب العمل الىبنانيي  بيد عامىة رخيصة 
 العامالتقاية وعود مع  وتتعامل الحكومة .لعملاذا ال وااح لطار تنظيميواع المن،لي، م  دو  

صحاب يصبح بإمكا  أف حمايتاا،وال ل ال ت منح األولوية لحقوقا ّ : مسألة أم د معرّ اا وكأنّ  في البالد
 أل ّ و  وا،حاسبأ  ي  م  دو   قادرو  عىى النعا  بفعىتام ،ببساطة ،ألنامالعمل استغالل عامالت المنا،ل 

للى حد االعتدا   في بعض األحيا  المعامىةقد تصل لسا   و  .اعيفموقع القابعات في العامالت 
بتغذية عالقة خادم  "نظام الكفالة"في أفال الحاالت، يستمّر  16.تعار بالبشراال أيااً و والعمل القسري 

الم،اعية  اة بي  الطرفي  وحاالتامالعالقة الشخصيّ  بما أ ّ  ،ومخدوم بي  أصحاب العمل والعامالت
 .المااعر  لواع القانوني لعامىة المن،لتتحّكم باهي التي بة المتقى

 

  عدم ارتباط لعا،  أ  يام حقوق اإلنسا   مبادى  عىى اعتماد ناج قائم، م  شأ  ع  كّل ذلككبديل 
لىعّمال لنشا  نظام لقامة  بداًل م  ذلك يتمأفراد، فلمنا،ل المااعرات بأصحاب العمل كلقامة عامالت ا

ع تمتّ أ  يام   ناج، م  شأ  هكذا بّي  الحقاً سن وكما. عىى أساس العمل اً قائماألعانب في لبنا  يكو  
ورفع الدعاوى عىى أصحاب  العملتغيير االستقالة و عامالت المنا،ل المااعرات بالقدر  القانونية عىى 

عىى كذلك يشتمل النظام البديل . ل داخل البالداإلقامة والعمم  دو  أ  يمنعاّ  ذلك م   ،عمىا ّ 
مرك، ، بصفتاا هيئة التنسيق الحكومية، لو،ار  العمفيه تكو  وأرصد  وتدابير لشراف ومسا لة، شيكات 

 .األساسيّ لسىطة ا
 

 يعتمد  ععل عامالت المنا،ل المااعراتيحيث ، بةتبعيّ الحالة م  في لبنا   "كفالةالنظام "يخىق حاليًا، 
نما أياًا لال ا ّ بواع في األمور المتعّىقة ليس فقط، ىى أصحاب عمىا ّ ع الطعام  تأمي قانوني، وا 

العامالت في كثير م  األحيا  ع  مغادر   ويعّ،، هذه التبعّية عع،. ة والمالبساية الطبيّ والمسك  والرع
لنك "فبحسب ما أشار لليه أحد ممثىي منظمة العمل الدولية،  ؛مكا  العمل م  دو  لذ  أصحاب العمل

كىاا ونوماا لدى عامىة المن،ل لصاحب العمل، وذلك في مأ مطىقة، تبعية "نظام الكفالة"تخىق، م  خالل 

                                                 
 .05ميل، المرجع نفسه المذكور في الحاشية رقم ها  16
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كما أ  االعتماد الكىي يؤدي للى الاعف الكىي ويفتح الباب عىى مصراعيه أمام . شي  وصحتاا، كلّ 
في  "نظام الكفالة"للى حالة التبعية الناعمة ع  أشارت أياًا منظمة هيوم  رايتس ووتش  17."االستغالل

 :، قائىةً لبنا  والمنطقة
المن،ل بشكل كىي عىى صاحب العمل، ويحرماا بحكم للى اعتماد عامىة  "نظام الكفالة"يؤدي 

عالو  عىى ذلك، ما م  آليات . الواقع م  حقاا في االدعا  عىى صاحب العمل أمام المحكمة
وقد . أو االنتااكات التي يرتكباا أصحاب العمل االستقدام مكاتبحكومية لرصد عمىية التوظيف و 

في العمل وتقييد الحركة واالنتااكات العسدية أدى ذلك للى ظروف تشبه العبودية واالستغالل 
 . 18والعنسية ومعدالت االنتحار والوفيات المنذر  بالخطر

 

 

  االفتقار إلى المرونة في االنتقال إلى عمل آخر -"نظام الكفالة". 4.2
 

ب م  دو  الحصول أواًل عىى موافقة صاح امالت المنا،ل االستقالة أو لناا  عقود عمىا ّ تستطيع عال 
ال يمك  أ  يتم ذلك لال عىى و  19عندما يرد ، فسخ عقوده ّ بمعنى آخر، ال يستطع  . الرسمية العمل
التنا،ل بتعاد هذا يعب لرفاق و . الكاتب العدل لدى م  قبل صاحب العمل يتّم توقيعه رسمي" تنا،ل"شكل 
ق عىيه أياًا صادَ ي   تعّادكامىة، الل مسؤوليتاا صاحب عمل آخر بتوظيف عامىة المن،ل وتحمّ  قبلم  

عديد غالبًا ما العامىة للى عمل  النتقالالذي يعطيه صاحب العمل اإلذ   أ ّ  لال. لدى الكاتب العدل
اتخاذ القرار ورهنًا بإراد  صاحب العمل األول لذ أّ  م  صالحياته ، مبىغ مرتفع م  الماليكو  لقا  

 .تكىفة ذلكتحديد و  بالتنا،ل أم ال
 

                                                 
 - تلفزيونية، مقابلة منظمة العمل الدوليةفي المسائل الجنسانية لدى  اتاإلقليمي اتإحدى كبار األخصائي إيسيم، سيميل  17
creates-dependency-rights.org/2010/04/02/lebanon-http://www.migrant-على الرابط  (0202)

video-exploitation-to-leads-vulnerability 
18

 0202نيسان  حماية عامالت المنازل في آسيا والشرق األوسط،: ءإصالح بطي، هيومن رايتس ووتش  
  بعامالت المنازل األجنبيات على الرابطمن العام المتصلة أنظر نظم األ  19

 security.gov.lb/Arabic/SiteUtils/HomePage/Pages/HomePage.aspx-http://www.general  
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 عقدحدد  تعي، لعامىة المن،ل لناا  عىى ثالث حاالت م د في لبنا  ينّص ل الموحّ غير أ  عقد العم
( 5عدم دفع األعور لمد  ثالثة أشار متتالية أو أكثر؛ ( 0: وهي تشمل 20.م  عانب واحد العمل
التوظيف ألدا  ماام أخرى غير العمل المن،لي ( 4أو /، وطبي تقرير  البدني أو العنسي المثبت باالعتدا

ثباتاا في معظم الظروف توثيق هذه الحاالت م  الصعب لك  21.دو  موافقة مسبقة م  لذلك . الثالث وا 
مرتبطات ارتباطًا  ،بإناا  العقد لا ّ  نظرًا لمحدودية المبررات التي تسمحتعد بعض العامالت أنفساّ ، 

بحاعة للى الحصول   اّ  يبقيف 22.ى عالقات في حاالت م  العمل  القسري وحتّ  وثيقًا بأصحاب عمىا ّ 
  م  العمل لصالح صاحب عمل آخر، لىتمكّ  ق لدى الكاتب العدل م  صاحب عمىا ّ مصدّ عىى تنا،ل 

العمل أثنا  فتر  اإلعرا ات القانونية م  دو  أمر خاص  وال يستطع  ،حتى في حاالت لسا   المعامىة
 .م  المحكمة

 
قد ال  ىواتيوالفي البالد  اتي ال يحظي  بإقامة شرعيةالىو  اتللى ،ياد  في عدد المااعر  يؤّدي هذا الواع

في مثل هذه الحاالت، .   المعامىةم  أصحاب العمل لىاروب م  سو  "الفرار"آخر سوى    خياراً يمىك
د قدرتاا عىى لقامتاا في البالد، مّما يعقّ  شرعّية عمىياً حي  تترك العامىة المااعر  صاحب عمىاا، تفقد 

في المقابل، يقوم صاحب العمل عاد  بإشعار المسؤولي  . نونية الحقًا أمام المحاكمالتقدم بأي شكوى قا
أي مسؤولية ع  نفسه في  ن،ععامىة المن،ل م  أعل  "فرار"في الشرطة أو دوائر الاعر  عند 

 "فرارها"األم  العام بإلغا  لعا،  لقامة العامىة في حال م  عاة أخرى، يشرع المسؤولو  في  23.المستقبل
صدار أوامر باحتعا،ها  24.وا 

 

حي  عامالت المنا،ل المااعرات  التي تواعه مشاكلىلمتابعي  أحد المحامي  الىبنانيي  ال رأي بحسب
 :للى الحصول عىى تنا،ل م  أصحاب عمىا ّ   ييسع
 

                                                 
  09في الحاشية المرجع نفسه مذكور   20
 . ج من عقد العمل الموحد اللبناني لعامالت المنازل المهاجرات-أ( 0)02أنظر المادة   21
 .05هاميل، المرجع المذكور في الحاشية رقم   22
والذي يحدد واجب صاحب العمل القاضي بإبالغ السلطات في حال  0أنظر البيان المشار إليه في الحاشية رقم   23
 .العاملة "فرار"

 ةالعامل احتجاز يتم أن أصحاب العمليضمن  – لسرقةبتهمة ا عادة -امالت ضد العبشكاوى مزي فة  تقدمالعن طريق   24
 .نفسه صاحب العملالتحقيق مع  من بدالً  بتهم جنائيةلتحقيق خضوعها لو



 

 

19 
  
 

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

يكو  مبىغ المال عاد  رهنًا . ع  موظفيام لصالح صاحب عمل آخر" التنا،ل"موافقتام عىى 
صاحب فإذا كا  . ولك  ليس في كل الحاالت -في عمىاا  قاتاا العامىةبالفتر  ال،منية التي 

دوالر أميركي  4.000دوالر أميركي كرسوم استقدام، فاو يطىب عاد   4.000قد دفع العمل 
ذا كانت العامىة سبق وأمات سنة ونصف السنة في عمىاا، فاو يقول لاا . لىتنا،ل عناا وا 

دى صاحب عمل دوالر أميركي لذا كنت تريدي  االنتقال للى العمل ل 0.200حسنًا، أعطني "
". ال أريد أي شي  في المقابل. ما م  مشكىة: "قولسيسخيًا،  صاحب العمللذا كا  ". آخر

لى دوالر أميركي ل 5.000قد دفع فقط  صاحب العملحتى لو كا   -بعض الحاالت  لك ، في
دوالر أميركي ألنك سيئة، وال بد م   4.000عىيِك دفع "قد يقول،  الوكالة كرسوم استقدام أولية،

 25"معاقبتك
 

  توازن القوىاختالل في  -"نظام الكفالة" .5.2
 

ما بب بس ، وذلكلتفاوض مع أصحاب العملفي عمىية ا بحتست  قدر  عامالت المنا،ل المااعرات يس لل
 ياعف تىقائيًا عند موقف العامالتلّ  . توا،  القوى بي  الطرفي في اختالل م  " نظام الكفالة"يخىقه 

التي يتحّدث  م  الشكاوى الشائعة . ظروف المعيشةأو /ل أو طىبات متعىقة بالعمل ولثارتاّ  ألي مسائ
النقص في الرعاية التأخر أو عدم دفع الرواتب، عب  العمل ال،ائد، ساعات العمل اإلاافية، : عناا

مصادر  ، باألصدقا  والعائىة واالتصالالقيود المفرواة عىى حرية التنقل ، الطبية وعالج األسنا 
بشأ  هذه القاايا،  ه عامالت المنا،ل أصحاب عمىا ّ عندما تواع لك . العنف ممارسةعوا،ات السفر و 
والبحث ع  وظيفة  يستطع  ترك عمىا ّ ال  قدف .ذات أهمّيةعىى التفاوض والمساومة  ال تكو  قدرتا ّ 

والمنصوص عىياا في عقد العمل  سابقًا،المذكور  لال في الحاالت الثالث  -أخرى، أو حتى االستقالة 
عمل م  دو  لذ  صاحب العمل، بمغادر  مكا  ال لاّ  عاد أنه ال ي سمح وبما  (.02الماد  )الموحد 

 .توا،  القوى في ختاللاالهذا  تفاقمي
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ثمة لعماع متنام عىى أ  أنظمة الاعر  . التبعية واختالل موا،ي  القوى للى حاالت أشبه بالرقّ  تؤّدي دق
 . تعار بالبشرشبياة بالرق واالالحالية القائمة عىى الكفالة في المنطقة تساهم في خىق ظروف 

أنه عىى الحكومات في الشرق "، حّذرت منظمة هيوم  رايتس ووتش، عىى سبيل المثال، 5000في العام 
ال فعندما يتمتع أصحاب العمل بسيطر  شبه كامىة عىى قدر  العمّ . األوسط لصالح نظام الكفالة الحالي

ال أ  يعدوا أنفسام ادر  البالد، يمك  هؤال  العمّ المااعري  عىى تغيير وظائفام، وأحيانًا عىى مغ
غير ، و لىارب يتعّراو أو  ،محاصري  في أوااع استغاللية حيث ياطرو  للى العمل م  دو  أعر

 26." ذلك م  االنتااكات

 

 االستقدامممارسات . 6.2
 

. ستقدام الخاّصةأصحاب مكاتب االغياب محاسبة هو الىبناني  "نظام الكفالة"المشاكل الخطير  في  أحد
عامالت المنا،ل ل تع،ي، الموقع الاعيفللى  لمؤدّيةم  أكثر العوامل اهو انعدام الرقابة التنظيمية ف

، خصوصًا عندما كبير  لشكالية ربحيةالدوافع الو  ستقداماالممارسات تطرح ، "ةنظام الكفال" في. المااعرات
تاىيل ( 5في لبنا ؛   ّ أ  الظروف التي تنتظرهلعامالت بشخداع ا( 0: تىعأ المكاتب أو الوكال  للى

صل بحعب أعور ت،ويد أصحاب العمل بإرشادات تتّ ( 4عاة األعور وشروط التعاقد؛ لالعامالت 
ى م  الفتر  عىى أصحاب العمل خالل األشار الثالثة األول" التبديل الحر"عرض سياسة ( 3العامالت؛ 

أصحاب العمل  ل،ام مكاتب االستقدامإبأخرى تتمّثل مشكىة بحية الدوافع الر تطرح و كما  .التعريبية لىعامىة
 دوالر أميركي 4.200و 0.200عاد  بي  تتراوح ، والتي مسبقاً ستقدام باال عّىقةتكافة النفقات المبدفع 

" رق المن،ليال" العمل صاحب في لطارها "يشتري"عالقة  خىقللى  هذه الممارسة ؤديت .لىعامىة الواحد 
تكو    لرسوم االستقدام المرتفعة واألعور المنخفاة نسبيًا، وبسبب  27.لعد  سنوات لديه ةعامىلم  ا

 تىبطفي حال و . للى معايير عادلة مستند  بالارور   ااعمىوصاحب  المن،ل عامىةي  ب عالقات العمل
ف المرتفعة تخىي ع  نفقات التوظيا الب العمل لمّ حاصسيتحّتم عىى ، د عمىااعقل اً مبكر  لناا ً  ةعامىال

                                                 
  .0واتش، المرجع المذكور في الحاشية  هيومن رايتس  26
ل أجور   27 ، هاميل نظرأ .في البداية ب العملصحاأ التي يدفعها رسوم االستقداممن  اً جزءهرية الش عامالت المنازلتشك 

 52. ص، 02 رقم الحاشيةالمرجع نفسه المشار إليه في 
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لعمل ايترك صاحب واقع ال شّك في أّنه  .اعىى حريتا القا  حصولااا أو المقاياة مع ،سىفاً  ااالتي دفع
 . أمام خيارات ائيىة عداً  موذعيالىبناني الن

في  "نظام الكفالة"منظمة العمل الدولية عىى مخاطر  وممثالت بحسب تعىيق لحدى كبيرات ممثىيو 
 :االستقدام رسات ممااألمور المتعّىقة ب

لننا ندفع مبالغ كبير  م  المال ونح  "نسمع العديد م  أصحاب العمل يقولو  لعامالت المنا،ل 
 ال يسمحو  لا ّ ل رهائ  فمتخذي  م  عامالت المنا، " نريد حماية االستثمار الذي نقوم به،

لمال، ولك  لذا ما تّمت قد يكو  ذلك صحيحًا، أي أنام يدفعو  مبىغًا كبيرًا م  ا. بمغادر  المن،ل
مكاتب مقارنة النسبة المئوية م  هذا المبىغ التي تذهب فعاًل للى العامىة وتىك التي تعود للى 

يصعب عندها استنتاج أ  نظام الكفالة، كما هو حاليًا، لنما يشّكل نظامًا تعاريًا   ل ،االستقدام
نيويورك . )تنقيح واسعة النطاقغير عادل، يفتقر للى التنظيم ويحتاج للى عمىية مراععة و 

 28(5000أيىول  52، نقال ع  سيميل ليسيم، تايم،
 

الحق في   شخص معيّ عطا  إل توّسطالمال ع  طريق ال يكسب أصحاب مكاتب االستقدام، أساساً 
 عىى توظيف مبنيعواًا ع   ،"من،ليالرق لا"ما يمك  تسميته  السيطر  عىى شخص آخر في لطار

العامالت عىى البقا  مع أصحاب  أصحاب المكاتب كرهغالبًا ما ي  و . مل والخدماتشروط عادلة في الع
أصحاب " رععا ّ ي  "عندما  خصوصاً  -للى لسا   معامىتا ّ ، هم أياًا، يعمدو و عمل مسيئي  لاّ ، كما 

 أشخاص عديمو الامير عىى أّنام أصحاب المكاتبما ي نظر للى  كثيراً في المقابل، . العمل للى المكتب
 أ  تعد عامالت المنا،ل المااعرات أنفسا ّ  ىواقع في لبنا ،ل، وهم مدركو  يسمحو  لمعّرد أنام

 .حقوقا ّ  لاّ  أبسط نظام ينكر في لطارعمل محاصرات وعالقات لدى أصحاب 
 

 "نظام الكفالة"الحكومة اللبنانية و .7.2
 

الىبنانية أي تغييرات حتى هذا  عىى الرغم م  الندا ات المتكرر  إلصالح النظام، قاومت الحكومة
أثنا  االستعراض الدوري الشامل لىبنا  في معىس األمم المتحد  لحقوق اإلنسا  في تشري  و . التاريخ
لى طرح األسئىة وتقديم التوصيات في ، عمد العديد م  ممثىي الدول م  البىدا  األخرى ل5000الثاني 

                                                 
 .0200 أيلول .0، نيويورك تايمز، "ت المنازلمالاإساءة معاملة عمسألة  معالجةب يبدأ لبنان" وود، جوشأنظر   28
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عىى سبيل المثال، أطىق ممثل النرويج لدى األمم . "الةنظام الكف"عامالت المنا،ل المااعرات و مواوع
. الحالي واستبداله بنظم تتوافق مع المعايير الدولية "نظام الكفالة"دعا فيه لبنا  للى للغا   المتحد  ندا ً 

ال المااعري  في لبنا ، ، خالل االستعراض الدوري الشامل، أعربت كندا ع  قىقاا ل،ا  واع العمّ كذلك
 "نظام الكفالة" المنا،ل الىواتي يدخى  البالد في لطار اعف عامالت"ى وعه الخصوص، للى مشير ، عى

 م  معنّية كما أ  التقارير التي قّدمتاا عاات. "سو  المعامىة م  قبل أصحاب العملعراة ل ويك ّ 
 29.قد دعت للى لناا  هذا النظامالمعتمع المدني الىبناني 

 

بعض االقتراحات المتعىقة بعامالت المنا،ل المااعرات انفتاحًا اتعاه  في حي  أبدت الحكومة الىبنانية
عىى فقد رّحب الوفد الىبناني، . ل قاطعرفات معظماا بشك تعراض الدوري الشامل، لال أنااخالل االس

عاة تنظيم عالقات العمل في البالد في ما يتعىق التوصيات الصادر  ع  سريالنكا لسبيل المثال، ب
اقتراح بنغالديش العام الداعي للى التعاو  مع المرشدي  منا،ل المااعرات، كما أّيد بعامالت ال

االقتراحات  عميعرفض  هغير أن وف عمل عامالت المنا،ل المااعرات؛ظر  في مراقبةاالعتماعيي  
ل قانو  العم ام إدراج عامالت المنا،ل المااعرات ب المتعّىقة( الصادر  ع  فرنسا والنرويج وبولندا)

وقد أفاد رّد لبنا  الرسمي الخطي . "نظام الكفالة"ب النظر في أي اقتراحات تتصل كما رفض الىبناني،
 –أو حتى استعراض  -الحكومة ل  تقوم بإصالح  أ ّ بلالستعراض الدوري الشامل بعبارات ال لبس فياا 

 .عىى اإلطالق "نظام الكفالة"
 

العمل و،ير أّ  يبدو ف ."نظام الكفالة"مسألة بنانية العديد  تعالج الحكومة الىيبقى أ  ننتظر لنرى كيف س
وهو معروف بتبّني المواقف التقدمية واتخاذ  إلعرا  اإلصالحات، الحالي، شربل نحاس، مستعدّ 

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

 

                                                 
جانب ائتالف  المقدمة من 0202تقارير الجهات المعنية في نطاق االستعراض الدوري الشامل للعام  أنظر  29

 التالي  على الرابط( كفى)استغالل عنف وومنظمة كفى في لبنان  المجتمع المدني
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRLBStakeholdersInfoS9.aspx. 

30
 .(0200أيلول  02)مؤتمر صحافي عقد في بيروت، لبنان   

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRLBStakeholdersInfoS9.aspx
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 أخرىعمل العاملين المهاجرين في قطاعات كفالة . 2.2
 

ال المااعري  الذي  يعمىو  في قطاعات أخرى غير العمل عىى العمّ  في لبنا  أيااً  "نظم الكفالة"تنطبق 
وهذا يشمل، عىى سبيل المثال، األعانب العامىي  في المرافق الصحية العامة ومحال البقالة . المن،لي
تىك نظمًا مشاباة ل اليواعه هؤال  العمّ  31.وظفي شركات الخطوط العويةمي المدارس االبتدائية ومومعىّ 

تستى،م لعا،ات لقامتام وعود اام  واحد تحديدًا، . الت المنا،ل المااعرات في لبنا المنطبقة عىى عام
القيود المفرواة ، لّ  شكل عاملك  ب. كا  فردًا أو شركة أو مؤسسة أكاديميةأسوا   -صاحب عملأو 

سيطر  م  تىك المفرواة حصرًا و  هي أقلّ  عامىي  في قطاع غير العمل المن،ليال المااعري  المّ عىى الع
 .بشكل خاصالمااعرات  عامالت المنا،لعىى 

 
 سمحت  في  م  قبل شركة سوكىي الموظّ  ال في المرافق الصحية العامة في لبنا أوااع العمّ  مرقابة ل 
 شركةعىى الرغم م  أ  ف 32.ع عامالت المنا،ل المااعراتمقارنة مثير  لالهتمام مع أوااإعرا  ب

 هم بالفعل الاا المااعري تقّر بأ  عمّ لال أناا ، عقود موظفياالعتمد  الم   شروطالسوكىي  ال تفصح ع  
وقد أّكد رئيس الموارد البشرية . مشمولو  بقانو  العمل الىبناني ويتقااو  الحد األدنى الوطني لألعور

ي سمح لموظفي الشركة األعانب بإناا  عقود عمىام قبل انتاا  مد  صالحيتاا؛ وهذا  في سوكىي  أنه
 ،أو لذا كا  ينوي ال،واج ،يحدث عاد  ألسباب شخصية عندما يمرض أحد أفراد عائىة العامل المااعر

غير  ع موظفو سوكىي  عاد  بحرية التنقل وهميتمتّ  33.يرغب بالمغادر لم يك  سعيدًا في لبنا  و  لذا أو
الاا وعىى الرغم م  أ  سوكىي  تمىي عىى عمّ . عىى مال،مة أماك  عمىام خالل أيام العطىة عبري م  

ام قادرو  عىى أنّ  غيروعبات، اليحصىو  أياًا عىى كامل الشركة حيث  النوم في عنابر في مقرّ 
مر األكذلك  .صدلىر  خااعة وا   بقيت تحّركاتام ،خالل أيام العطىة والدخول للى المعمعالخروج م  
عمىو  في السوبر الذي  غالبًا ما ي ،البسيطة ال المااعري  ذوي المااراتلعديد م  العمّ بالنسبة للى ا

                                                 
 .ال تشمل نظم الكفالة الدبلوماسيين وموظفي األمم المتحدة  31
 ،الشركات الرئيسية في هذا المجالمن و. شركات خاصةلصحة العامة المرافق عمال بتلزيم أالدولة تقوم في لبنان،  32

عامل  0.222 نحوتوظف الشركة (. باستثناء قضاء جبيل)بيروت الكبرى وجبل لبنان  منطقةسوكلين التي تتولى شركة 
توظ ف ما يتعلق بإدارة العمل،  في. ةوالمخلفات في األماكن العامنفايات الجمع أنحاء المدينة ل سائرفي  اً يومي توزيعهمتم ي

 شيمن سوريا وبنغالد المهاجرونال العم  يأتي . عن مواطنين لبنانيين للقيام بهذه المهمة فضالً   مهاجرينسوكلين عماالً 
 .والهند، فضالً عن دول أخرى في جنوب وجنوب شرق آسيا

33
 0200تشرين األول  د البشرية في سوكلين،مسؤولة قسم الموار ،عبر الهاتف مع السيدة ليال درويشقابلة م   
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ام في حرية يمكنام ممارسة حقّ وعىى غرار موظفي سوكىي ، . مو  في مكا  قريب منهيناو  مثالً ماركت 
 .أوقات فراغامفي ليسوا محتع،ي  في مكا  عمىام ي أنام، عمىيًا، أ. التنقل

 
 في لبنا ، "نظام الكفالة"أنفساّ  أكثر اعفًا بسبب  المااعراتعامالت المنا،ل  تعد، كما سبق وأشرنا

نظم ، في من،ل صاحب العمل ط لقامتا ّ ار تشامثل  م  الممارسات التقييدية الشائعة وينشأ هذا الاعف
قى العامالت في بذلك، تنتيعة  34.ف القانونياإلنصا وصعوبة العّمالية،، انعدام الحماية الاعر  المقّيد 

 ،مع أصحاب العمل بشأ  شروط وظروف عمىا ّ أو التفاوض التحاور في عمىية عدًا اعيف  موقع
أصحاب ه ال يستغّل وهنا نكّرر، صحيح أنّ . المطالبة بحقوقا ّ ع  ناهيك  –ه ّ عقودل مبكر أو لناا 
 .يشّعع عىى االستغاللهو الذي  تهبحد ذاأ  النظام  غير العامالت، عميعام العمل

 مقارنة مع بلدان أخرى. 3
 

  .في بىدا  أخرى مع ظروف عمىا ّ يمك  مقارنة ظروف عامالت المنا،ل المااعرات في لبنا  
  عدير  باالستكشاف تكو  يمك  أ  خيارات عمىّية رتحديد أفال الممارسات وتصوّ  في ناج المقارنة يفيد

صىة في تعرااًا لممارسات ذات اس ةة البحث لاذه الوثيقة التحىيىيّ عمىيّ  تاّمنتم  هنا، . في لبنا 
 .أكثر تمّع  فياامناا كأمثىة محدد  يمك  العشرات البىدا ، غير أنه تم اختيار ثالثة 

 

تفيد  اّمةلك  ثّمة نقاط م. ع  الدول األخرى ال يىغي خصوصية لبنا  وتماي،هاألمثىة الثالثة اختيار 
تختىف ىكة المتحد  وهونغ كونغ والبحري ، المم البىدا  الثالثة المختار ،. نة بيناا وبي  لبنا عمىية المقار 

مقارنًة  النسبة المئوية لعامالت المنا،ل المااعراتلعاة  وأيااً ، فياا عاة التركيبة السكانية والدينامياتل
متطىبات  :، منااالوقوف عندها تستحق في هذه البىدا  هناك نقاط عّد  لال أ ّ . مع السكا  المحىيي 

، باالستقالة اا  العقد، متطىبات اإلشعارأحكام لن، االنتقال للى عمل آخر، ناام والخروجللياا الدخول 
دعو للى تفكير م  هذه النقاط ت كلّ . "االنتقالية"التأشيرات سماح، و الفترات نقل، تمديد التأشير ، تحقوق ال

يساهم في هذا النوع م  المقارنة كما أّ   ،أوسع ي لبنا  عىى نطاقف "نظام الكفالة"نقدي عند تحىيل 

                                                 
 .02هيومن رايتس ووتش، المرجع نفسه المشار إليه في الحاشية رقم   34
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مالت المنا،ل عا "نظام كفالة"حقوق اإلنسا  إلصالح مبادى  اعتماد ناج قائم عىى التوّصل للى 
بما  ثيقةوسنورد بعض التوصيات بشأ  اإلصالح في القسم األخير م  هذه الو  .المااعرات في لبنا 

 .انيالسياق الىبنينسعم و 
 

 

 المملكة المتحدة. 0.3

طريقة لدار  الممىكة ( 5005أيىول  02) 5005د قانو  الاعر  والعنسية والىعو  الصادر في العام يحدّ 
قامة وعمل عامالت المنا،ل المااعرات في البالدالمتحد  لعمىيّ  تستخدم الممىكة المتحد  . ات دخول وا 

ال ألصحاب العمل في الممىكة بتوظيف عمّ  ا يسمحاعر ، ممّ إلدار  مسألة ال" النقاط"نظامًا قائمًا عىى 
باحتمال قواني  الاعر  البريطانية تعترف  لك . محدد  ظروفتحت ، م  الخارجبسيطة ذوي ماارات 

 ويتم  لاّ ، فتؤّم  عناصر الحماية الال،مة ،لالستغالل ،خاّصةً  ،عامالت المنا،ل المااعرات تعّرض
 .م  تأشيرات الدخول خاصمؤّهىة لىحصول عىى نوع  ، فئةالالعمّ  ة ع منفصىفئة ك ا ّ التعامل مع

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

لىواتي يرافق  أصحاب العمل  ، فقطالمااعرات خاصة بعامالت المنا،لتأشير  دخول  هناكم  الخارج، 
ع  و،ار   د، تصدرتأشير  دخول خاصة بقطاع محدّ  هي 35.ل،يار  الممىكة المتحد  أو العمل فياااألعانب 

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

ة حول عالقة عامىة المن،ل بصاحب أسئىىب التصريح هذا يشمل طالخاص لىتمّك  م  دخول البالد، و 
  لىحصول عىى لقامة مؤقتة، ا كانت مؤهىةذا ملالعمل م  أعل تقييم طىباا وتحديد 

  .حب عمىااقة تربط بي  العامىة وصاعالقة عمل ساب هذه األسئىة للى التأكد م  وعودترمي كما 

                                                 
أن حكومة المملكة المتحدة تفكر في سحب الحق في ولطعن ل حالياً تتعرض ال بد من اإلشارة إلى أن هذه األحكام   35

 ،نظر بي بي سي نيوزأ .ل عامالت المنازل المهاجراتدخو العمل، من بين جوانب أخرى من تأشيرةصحاب تغيير أ
 (0200أيلول  5)" المملكة المتحدةالمقترحة على تأشيرة الدخول إلى التغييرات يتظاهرن ضد عامالت المنازل "
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خالل  عامالت المااعراتق دخول الوفياا حواع، كبير  تعيتتسم هذه العمىية بدرعة عالية م  الصرامة، 
 36.المراحل األولّية لتقديم الطىب

 

عند  ، تبقى عامالت المنا،ل المااعرات مستقالت نسبيًا ع  أصحاب عمىا ّ هذا التشّددعىى الرغم م  
مستقىة ع   وتأشيرات دخولا ّ  في البالد كمااعرات فواعاّ  القانوني .للى الممىكة المتحد  وصولا ّ 

ألدنى لألعور في الممىكة، فاذا ا دفع راتب العامىة وفقًا لىحدّ يصاحب العمل  كا  ذاا  و . أصحاب عمىا ّ 
  عىى كل عامىة من،ل مااعر أثنا  تقديم طىب تأشير  العمل، . "كفيلال"ما ي سّمى بيقوم بدور  أّنه ال يعني

م  دو  أ  يرد اسم صاحب العمل الفرد عىى تصريح الدخول أو تأشير  ة توظيفاا، لك  لثبات قانونيّ 
 :المعتمد  في الممىكة المتحد بادئ التوعياية المتعّىقة بالاعر  و وفقًا لىمو . الاعر  أو عوا، السفر

لح لغاية عامىة من،ل لدى أسر  خاصة، صا"ينبغي أ  يشمل تصريح الدخول المصدق عبار  
لىعمل مع ،ائر كعامىة من،ل "، أو حي  يكو  صاحب العمل في ،يار  للى الممىكة، "شاراً  05

 إيراد أي تفاصيل عن صاحب العمل عدميجدر بالتصديق ". يوماً  020لدى أسر  خاصة لغاية 
 (37أنظر المبادئ التوعياية لىاعر  المعتمد  لدى الممىكة المتحد )

 
دخول البالد بشكل مستقل، شرط عدم وعود فاصل ،مني طويل م  تاريخ دخول يعو، لعامالت المنا،ل 

تواح سبب لذلك مثل رسالة م  صاحب العمل  وتوافر أدلة مقنعة ،للى الممىكة المتحد صاحب العمل 
 .بمفردها سفر العامىة

 
في الممىكة استقاللية عامالت المنا،ل المااعرات  درعة قياسل االنطالق مناا عوامل عد  يمك  ّمةث

أ  شير للى يأمر وهو  باسماا،و خاصة باا تكو  تأشير  مل  طىب بتقوم كل عامىة  فمثاًل،. المتحد 
 تقديم الواقع عمىية وا   كانت في -منذ البداية تقالت ع  أصحاب عمىا ّ عامالت المنا،ل المااعرات مس

ًا كاماًل ،ل العمل دواممنال ىةعام صحيح أ  عىى. عرض م  صاحب العملقائمة عىى  التأشير طىب 
                                                 

المعنية بحقوق  المدافعة المجتمعية عن حقوق عامالت المنازل المهاجرات في منظمة كااليان، موس لجيني وفقاً   36

الهجرة  شؤون مكتبمن قبل  عامالت المنازل المهاجرات طلبات تأشيراتمجموع من  %42نحو رفض تّم ، اناإلنس
 .البريطاني

على الرابط متاحة ال ،0222، كانون األول في المملكة المتحدة الهجرة مديريات تعليمات من 0-2 أنظر القسم  37
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/policyandlaw/IDIs/idischapter5/section12/section12

.pdf?view=Binary (04  0200تشرين األول.) 

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/policyandlaw/IDIs/idischapter5/section12/section12.pdf?view=Binary
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/policyandlaw/IDIs/idischapter5/section12/section12.pdf?view=Binary
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، حدوث ذلك وفي حال. معه تحت سقف واحدلعيش اب مى،مةغير  الدى صاحب عمل واحد، غير أّنا
 .صاحب العمل أ  يؤّم  لاا غرفة نوم منفصىة وخاصة باا عىى

 

 كما يحق. مغادر  مكا  العمل بانتظام، م  دو  موافقة صاحب العملفي  الحق لعامىة المن،ل المااعر 
مى،مة  وهي غير ،ااعمىالحصول أواًل عىى موافقة صاحب  ة وبمحض لرادتاا م  دو االستقالة بحريّ اا ل

عندما تريد ف. بتسعيل نيتاا في االستقالة أو لناا  عقد عمىاا لدى أي سىطة حكومية في الممىكة المتحد 
في . ادر  م  دو  أي شرحالمغ لشعار صاحب العمل قبل أسبوع واحد وم  ثمّ  االستقالة، يمكناا ببساطة

كما أنه نية تعاه حكومة الممىكة المتحد ، العمل أي مسؤولية مالية أو قانو صاحب  يتحّمل، ال لةهذه الحا
ه كما أنّ . منشأمثل دفع ثم  تذكر  عودتاا للى بىد ال -غير مى،م بأي مسؤولية تعاه عامىة المن،ل نفساا 

  البريطانية ع  استقالة العامىة أو التأكد م  مغادرتاا لبالغ الشرطة وسىطات الاعر للى غير ماطّر 
 عند استقالة عامىة المن،ل أو تركاا صاحبريطانية، ال بل أّ  الحكومة الب ؛نتاا  تأشيرتااالبالد عند ا

 38.أي نفقات أخرى ذات صىةالت،اماته السابقة المتعّىقة بدفع األعور وم  كافة م   العمل، تعفي األخير
 

عيني موس،  أعطتنابعامالت المنا،ل المااعرات،  عىقةالممىكة المتحد  المت سياسةا ع  عند سؤالا
 39:باذا الشأ  رأيااكااليا ،  منظمة ع  حقوق عامالت المنا،ل المااعرات فيالمدافعة 
 

قد يكو  استخدام مصطىح الكفالة بمثابة ذر الرماد في العيو  عند مناقشة أوااع عامالت 
في . فاذا المصطىح يدّل عىى قدر معي  م  ارتباط العامىة بصاحب العمل. اتالمنا،ل المااعر 

الممىكة المتحد ، وبموعب قواني  الاعر  الحالية، تتمتع عامىة المن،ل بالحرية واالستقاللية ع  
ى عمل آخر ام  لطار قطاع العمل النتقال للفي اة الكامىة يفاي تنعم بالحر . صاحب عمىاا

تأشيرتاا تظّل صالحة وسارية المفعول بغض النظر ع  واعاا العمىي كما أ  . المن،لي
بعبار  أخرى، ال يتوعب عىياا لشعار و،ار  الداخىية في حال انتقالاا للى العمل لدى . المباشر

وحتى في هذه . فال يكو  ذلك اروريًا لال عند تعديد التأشير  كل سنة. صاحب عمل آخر

                                                 
على أصحاب العمل دفع المبلغ المتبقي من مستحقات عاملة المنزل بموجب عقد عملها في  بعبارة أخرى، ال يتوج ب  38

 قبل انتهاء العقدحال مغادرتها 

 www.kalayaan.org.ukعلى الرابط متاحة منظمة كااليان  ساسية عناألمعلومات ال 39 

http://www.kalayaan.org.uk/
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ديم وثائق م  صاحب عمىاا الحالي إلثبات واعاا الوظيفي الحالة، ال يتحتم عىياا سوى تق
 40.صاحب عمىاا هو بمثابة كفيىاا كمااعر  الحالي وليس أل ّ 

 

 المنا،ل الىواتي يعمى  يسمح لعميع عامالتالنظام في بريطانيا لّ  ي ما يتعّىق بحرية تغيير العمل، ف
للى ترك صاحب العمل  التي دفعتا ّ  بغض النظر ع  األسباب لدى أسر خاصة بتغيير أصحاب عمىا ّ 

 غير مى،ماتاّ  نّ ألذ ، القانوني عامالت المنا،ل المااعرات واعل تىقائي تاديد ليس في ذلك. األساسي
  عيتمتّ  الممىكة المّتحد في عامالت المنا،ل  ذلك أل ّ  في مواوع اإلقامة، تمديد التأشير  وفترات السماحب

هّ  محميات م  خالل قانو  العمل باإلاافة للى ذلك،  41.العملبتأشيرات هعر  قائمة عىى أساس 
كباقي  ا ّ بحقوق المطالبة عىى قدر الو  في الحد األدنى الوطني لألعور ا يعطياّ  الحقممّ  ،البريطاني

عامىة المن،ل  متقدّ   ال يشّكلفي الوقت نفسه، . أنفسام مثل المواطني  البريطانيي   ّ مثىا ،الالعمّ 
فال  أي خطر عىى واعاا القانوني في البالد، كوى أمام محكمة العمل أو المحكمة العنائيةشالمااعر  ب

 وأ مقابىةتاامات ابتوعيه  وأباالنتقام  شكاوى العامالت تاديدات أصحاب العمل لعرقتأ   مكناً يعود م
عنائية في م  الالفت أياًا أّنه في الوقت الذي تنظر فيه محكمة العمل أو المحكمة ال. االحتعا،ب

 .اّ  بشكل قانونيعمىمواصىة المااعرات  المنا،ل عامالتاستطاعة االدعا ات، ب
قائم نظام  الممىكة المتحد في  نظام التأشيرات لعامالت المنا،ل المااعرات كخالصة، يمكننا القول ل 

 ىى البراهي بنا  ع ،مستقّىي  كأفراد يعترف با ّ  بحيثحقوق العامالت  نظام يحترم. العملأساس عىى 
ب عمل حابصغير ماطر  للى االرتباط   المن،ل المااعر  ةعامى ، ل ّ في الممىكة المتحد . المذكور  أعاله

ل شكوبنفساا ب اتوّلي أمورهالحق في  الا، كما في البالدقانوني واع د م  أعل الحفاظ عىى محدّ و واحد 
قامة ام  لطار ،مستقلّ   . حقوق اإلنسامبادى  قائم عىى  عمل وا 

 
 
 

                                                 
40

 0200أيلول  02 ، جيني موس،مقابلة هاتفية  
في المملكة  شهر واحد لمدة لديه بعد العمل ن  عمله صاحب االستقالة من، على سبيل المثال، عامالت المنازليجوز ل  41

رن الحقاً ا .المتحدة أو  ن  بمفردهواإلقامة في غضون ذلك ، أخرى أسركعامالت منازل لدى  عمل جديد لبحث عنوقد يقر 
  .ء لهن  أصدقا مع
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 هونغ كونغ. 2.3

 

مع . في لبنا  يمارسناا ابحرية أكبر ممّ  تمارس عامالت المنا،ل المااعرات حقوقا ّ  ،في هونغ كونغ
 عمىا ّ مقّيدات بأصحاب  غير المنا،ل عامالتتبقى بعيد  ع  الكمال، ال ت،ال  هناكالحالة العىم أّ  

 . سائد  في لبنا كما هي قييدية غياب شروط الكفالة الت بفال في البالد خالل لقامتا ّ 
 :هونغ كونغالاعر  في    ع  مواوعمسؤوليال بحسب تعبير أحد

نما نشترط أ  يكو  هنالك "نظام الكفالة"في هونغ كونغ، ال نطىق عىى هذا النظام تسمية  ، وا 
ميع في الواقع، يتعّي  عىى ع. شخص اام  لعامىة المن،ل المااعر  أثنا  فتر  عمىاا في البالد

في حالة عامالت . الكفال المعروفي  أياًا بتسمية  -اامني  ال المااعري  الحصول عىى العمّ 
ة الكفيل تقاي مامّ . المنا،ل المااعرات، يكو  هؤال  الكفال  هم أنفسام أصحاب العمل األفراد

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

 . الديناميات والخصائص الديموغرافية في كل م  هونغ كونغ ولبنا  في العديد م  النواحي ابهتتش
ؤقت لىعمل لدى يااعر  بشكل مالىواتي عامالت المنا،ل العديد م  في هونغ كونغ أياًا كما في لبنا ، ف

الي عدد السكا  ، في حي  يبىغ لعم ربع مىيو  عامىة من،ل مااعر  في هونغ كونغو . السكا  المحىيي 
في منا،ل أصحاب  عموماً ، تعيش عامالت المنا،ل  هونغ كونغو   م  لبنا وفي كلّ . سبعة ماليي  نسمة

، سوا  في الىيل أو الناار ،ألدا  أي مامة" تحت الطىب"يبقي  عاد  العمل، يعمى  لساعات طويىة، 
ي، حكومة هونغ كونغ، في لبنا ، ال تع خالفًا لىواعلك  . ودًا بدنّيةتطىب عايغالبًا ما س  عماًل يمار و 

هي التي ترعى فو،ار  العمل . مسؤولي  في دوائر هعر  كأنامو  تصّرفواألصحاب العمل أ  يامنيًا، 
عاة االتصال الرئيسية لتسوية الن،اعات  مّثلعمىيًا كافة المسائل المتعىقة بعامالت المنا،ل المااعرات وت

 43.بي  العامالت وأصحاب العمل
 

                                                 
 0200تشرين األول  01 كونغ، الهجرة في هونغ وضوعية مع أحد المسؤولين عن ممقابلة هاتف  42
43 

بما في ذلك  غ،كون غهون العاملين في سائر والتزامات واستحقاقات حقوقغ معنية بكونغ هون في العمل وزارة إن 
 .قانون العمللواتي ينطبق عليهن أيضاً الات المهاجر عامالت المنازل
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. تعمع بي  نظام لدار  العمل في كل م  هونغ كونغ ولبنا  يد عدذلك، يبقى هناك أوعه شبه مع 
صحاب العمل يستقدمو  عامالت المنا،ل ويوظفوناّ  لدى أفي هونغ كونغ فالوكال  م  القطاع الخاص 

دم الشعور في حال ع" االستبدال الحرّ "لمكانية  ،في الكثير م  األحيا  اؤال ،موّفري  ل منا،لام،في 
 :في هونغ كونغعمعية مساعد  عامالت المنا،ل بحسب هولي أال ، مدير  . ا عىى العامىةبالرا

م  أعل  ستقدامغالبًا ما تدفع عامالت المنا،ل المااعرات مبالغ كبير  م  المال للى وكاالت اال
م في غاو  أيام بعد دفع رسو  قد يخسر  وظائفا ّ أناّ   الحصول عىى وظيفة، في حي 

. في هونغ كونغ، تتواطأ الوكاالت أياًا مع شركات اإلقراض لتغطية رسوم التعيي . باهظة
 ال تتمو . تعار  مربحة وم  السال عدًا عىيام التحايل عىى القانو  ة للى الوكاالت، هيبالنسبف

 ،عىى عامالت المنا،ل دفع عموالت غير قانونيةفرض البتامة  اامقااا  سوى عدد ائيل من
لة معينة لثر مالحقتاا قاائيًا، حتى في حال للغا  ترخيص وكا. صعوبة لثبات ذلك بسبب

 44.ساولة يمك  ألصحاباا افتتاح وكالة أخرى باسم مختىف بكلّ 
 

مكتب  200في هونغ كونغ، في حي  أّ  هناك  االستقدام وكيل يعمل في معال 0.000ي هناك حوال
 ستقداموكاالت االالتراخيص ل ، تمنح و،ار  العملنغ كونغفي هو . م  قبل و،ار  العمل في لبنا  صرخّ م  

لدار   ىتتولم  عاتاا، . الذي توقعه العامىة تتولى رصد مدى االمتثال لشروط عقد العملالخاصة و 
 .تأشيرات الدخول واإلقامة التي يعب الموافقة عىياا قبل سريا  مفعول عقود العملكافة متطىبات الاعر  

 
 .العمل مشموالت في قانو عامالت المنا،ل المااعرات في هونغ كونغ  ل ّ بنا ، خالفًا لىواع في ل

نا،ل يعو، لعامالت المو 45.االستفاد  م  أيام العطل الرسميةو  ّتم تقااياّ  الحد األدنى لألعوريتح ،وعىيه
أ   اب العملفال ي طىب م  أصح ،شكل مستقلّ ، كما هي الحال في الممىكة المتحد ، بدخول هونغ كونغ

لمااعرات بفتر  باإلاافة للى ذلك، يحق لعميع عامالت المنا،ل ا. وصولا ّ  م  المطار فور يقّىوه ّ 

                                                 
تشرين األول ) ، مدير جمعية مساعدة عامالت المنازل،ر البريد اإللكتروني مع هولي آالنمراسالت شخصية عب  44

0200.) 
لألجور الحد األدنى  يدفعون صحاب العمل الذين القرارات بمعاقبة أ بانتظام كونغ هونغالعمل في  محكمةتصدر   45

ال تثني و الغرامات الحد األدنى من ما تشكل الباً العقوبات غغير أن هذه  .لديهمعامالت المنازل المهاجرات ل المسموح به
 حذربتوخي قدر أكبر من ال سوىون ئالمسيالعمل ال يقوم أصحاب ، في معظم الحاالت .تكرار المخالفةبما فيه الكفاية عن 
وهنالك غ، كونغ هون يف تطبيق القانونثمة ضعف في  باإلضافة إلى ذلك،. إلقاء القبض عليهم لتفادي في المرة القادمة

من  طلبيُ ، قد عملياً . راحةبأيام  زهيدة وال ُيسمح لهن   ن أجوراً ييتقاضاللواتي  المهاجرات عامالت المنازل عديد منال
 .التي يسددونها جورمزي فة لألأو بيانات  إيصاالت توقيعد مجر   اب العملصحأ
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ليست أوعه االختالف  46.قبل الماىة المحدد  يومًا في حال انتاا  عقد عمىا ّ  03 سماح تىقائية لمد 
م   ، نسبيًا،استقاللية أكبرد السياق الذي تختبر فيه عامالت المنا،ل المااعرات فاي تحدّ . هذه بائيىة

عامالت المنا،ل  عمللنظام لدار   خصائص الرئيسيةوم  ال. لعامالت في لبنا تىك التي تختبرها ا
، وعود فترات سماح (بشكل نسبي) لعامالت في االنتقال للى عمل عديدحرية ا المااعرات في هونغ كونغ

ار االستقالة قبل نااية خيتوّفر و  ،د العمللناا  عقلل،امي قبل تمديد التأشير ، لشعار لمكانية ، تىقائية
 .عقدال
 

قد العمل قبل انتاا  فسخ ع –صاحب العمل أو العامىة  -يعو، لكال الطرفي  في هونغ كونغ، 
عامىة م  خالل تقديم اإلشعار، تستطيع . فتر  اإلشعار لشار واحدعىى كالهما ت طّبق و  ،صالحيته

أياًا، يعو، ألي م  . سبب عىى اإلطالقأو م  دو   -سبب كا   العمل ألي المن،ل مغادر  صاحب
ض في حال التعرّ و . عقد العمللفوري أعر شار واحد للى الطرف اآلخر م  أعل لناا   تسديد الطرفي 

لىطرد م  دو  لشعار أو دفع بدل، تىعأ عامالت المنا،ل المااعرات عاد  للى شعبة عالقات العمل 
 عىىالنظر ع  الظروف المحيطة بإناا  العقد،  بغّض  47.مل في هونغ كونغلدار  العقسم التابعة ل
 هناك تحديات عّد  أنه الي،الغير . كونغ في غاو  سبعة أياملشعار لدار  الاعر  في هونغ الطرفي  

 :لاولي أال  ؛ بحسب تعىيقبمعايير العمل الكامل لت،امالاأمام تحقيق 
احايا  أنفسا ّ  قد تعد العامالت. ئع في هونغ كونغشا استغالل عامالت المنا،ل المااعرات

أو /عسديًا و صحاب العمل عديمي الامير الذي  يسيئو  معامىتا ّ وأل ستقدامعشع وكاالت االل
وهّ  ي عبر  في بعض األحيا  عىى أدا  . ،لالعمل في أكثر م  من أو يفراو  عىيا ّ  ،لفظياً 

 اا ّ ويعرّ  مّما يشكل خرقًا لشروط لقامتا ّ  ،أعمال غير من،لية في مكاتب ومطاعم ومصانع
في وقت  غالبًا ما يحدث ذلكالعقود ألوهى األسباب، و  ت فسخكثيرًا ما . لخطر المالحقة القاائية

، مّما كبير يتم تطبيق قواني  الاعر  بدقة . للى الشارع ،ببساطة ،طرد العامىةت  متأخر م  الىيل، ف
عراة لىمالحقة القاائية العنائية بتامة تخّطي فترات يعني أ  عامالت المنا،ل المااعرات 

األكثر شيوعًا هي و . أو العمل في وظائف غير موافق عىياا ،د  في تأشيراتا ّ اإلقامة المحدّ 

                                                 
 ال .نهيختر أي مكان آخرأو  في مالجئأو  ن  مع أصدقائهبشكل عام  تمالاعيش العت ،ةالتلقائي فترات السماح خالل  46

عقود اإلنهاء المبكر ل عقب سبوعيناأل مهلة السابق خالل ن  صاحب عملهمع  تحت سقف واحد عيشال ن  يتعين عليه
 .ن  عمله

تجدر اإلشارة إلى أنه ال ُيسمح بشكل عام لعامالت المنازل في هونغ كونغ بمزاولة أي عمل في حال كن  أطرافاً في   47
 .مقاضاة عقب إنهاء عقد العمل أي
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التي يرفعاا أصحاب العمل الذي  يريدو  التخىص م  و االدعا ات الكاذبة بارتكاب العرائم 
  48.د مشدّ  األحكام يمك  أ  تكو و . قات القانونيةالعامالت م  دو  االاطرار للى دفع المستح

 

عىى الرغم م  أوعه القصور الوااحة، يوّفر النظام في هونغ كونغ نقطة مقارنة مفيد  الستكشاف الناج 
م  ، تتمّتع عامالت المنا،ل، عىى األقّل، بقدر أكبر هونغ كونغفي . في لبنا  "نظام الكفالة"البديىة ل

هناك نقصًا في  صحيح أ ّ  49.في لبنا  عىى االنتقال للى عمل آخر مقارنة بنظرائا ّ  االستقاللية والقدر 
قامة وعمل عامالت المنا،ل المااعرات قييدًا أقل ت النظام هناك ، لال أ في هونغ كونغ نظام لدار  دخول وا 

 .المتبع في لبنا  ذاكم  
 

 البحرين. 3.3
 

ففي مختىف أنحا  . مسألة نظام الكفالة وكيفية لصالحهتناولت العديد م  دول معىس التعاو  الخىيعي 
سوا  عىى سوق  لعواقب السىبية لاذا النظامالخطاب العام با اعتراف عىى مستوى ثّمةمنطقة الخىيج، 

ور  المشمة العمل الدولية منظ قّدمتفي هذا الصدد،  50.ال المااعري ظروف عمل العمّ عىى  العمل أو
هذه بالرغم م  أّ  و  51.نظام الكفالةع   كبديل في العديد م  دول الخىيجاتباعاا  مك ي تسياسا بشأ 
الحوار فإّ  عرات في نطاق لصالحاتاا المقترحة، عامالت المنا،ل المااحتى هذا التاريخ لم تشمل  الدول

دير  بالمالحظة ألغراض هذه ر رؤى عيوفّ ال ي،ال نظام الكفالة في الخىيج  سياسات لصالححول العاري 
 .وثيقةال
 

                                                 
48

 (0200تشرين األول ) مديرة جمعية مساعدة عامالت المنازل، مراسالت شخصية، هولي أالن،  
 من دون مغادرة في هونغ كونغ المنازل المهاجرات االنتقال إلى العمل لدى صاحب عمل آخر عامالتيمكن  ،عملياً   49

 حدوث سوء معاملة، وجود دليل علىمهاجرته البالد،  أو صاحب العمل وفاة: وتشمل هذه. البالد في ظل ظروف محددة
 .الماليصاحب العمل  بسبب وضع العقد إنهاءفي حال أو 
(. 0202نيسان ) ،The Peninsula Qatar، "أحد مسؤولي األمم المتحدة يدعو دول الخليج إلى إنهاء نظام الكفالة"  50

أيار  0) اإلمارات العربية المتحدة –أخبار الخليج " ضاً إلغاء نظام الكفالة،بإمكان دول الخليج األخرى أي"أنظر أيضاً 
0229)  

51
 6أنظر خان وهاروف تافيل، المرجع نفسه المشار إليه في الحاشية رقم   
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هذه  لال أ ّ نظام كفالة العّمال المااعري ،  ة عىىمامّ  لصالحاتالبحري   خىتد، أفي منطقة الخىيج
عام هيئة تنظيم سوق العمل  لنشا  وكا  م  أبر،ها. عامالت المنا،لعىى  تنطبق ماإلصالحات ل

 اإلعرا اتف مختى تتمرك، في هذه الايئة الحكومية اليوم. 03/5002بموعب القانو  رقم  5002
دخول ، الموافقة المبدئية عىى التأشير ال المااعري ، بما فياا توظيف العّمال، المتصىة بالعمّ  والمعامالت

ناا  العمل ،االنتقال للى العمل لدى صاحب عمل آخر، لعا،  العمل، البالد هيئة تنظيم سوق لّ   .وا 
 واملالع أكثر أحد بذلك لتعالج ،ى عمل آخرللباالنتقال ىيد العامىة ح لتسم، عىى وعه الخصوص، العمل

المبنية عىى مبادى   حكومّيةالسياسات التغيب بشكل عام حيث  ،دول الخىيج فيتقييدًا في نظام الكفالة 
 .بالعّمال الااعري  في ما يتعّىق حقوق اإلنسا 

 

الصادر  ع   عا،اتواإلالعوانب المتعّىقة بالتأشيرات تتولى هيئة تنظيم سوق العمل ترتيب وتنسيق كاّفة 
عا،ات اإلقامة فور وصولام للى الحكومة، متيحة لىعّمال المااعري   الحصول عىى تأشيرات العمل وا 

ال المااعرو  مؤّهىي  ، لم يك  العمّ هذه الايئةقبل اإلصالحات التي أّدت للى لنشا  . مطار المنامة
وا يحصىو  عىى تصريح لىدخول للى كان". محدود "لىحصول عىى تأشير  لاّل في حال وعود عقود 

بأصحاب عمىام  في البالد رهناً  شرعية لقامتام وعمىامكانت و . "شااد  عدم ممانعة"البحري  عىى شكل 
م  البالد م  دو  لذ   مغادر  يكونوا قادري  عىىكما أنام لم  ام تأشير  الدخول،منحالذي  يكفىو  

دخولام وخروعام م  م  أعل اعري  عىى أصحاب عمىام ال الماقد شّكل للغا  اعتماد العمّ ف. هؤال 
ّمال المااعرو  اليوم، ونظرًا للى وعود هيئة تنظيم سوق العمل، لم يعد الع. في البحري مامًا رًا البالد تطوّ 

 باإلاافة للى ذلك،. قانونية لقامتام وعمىامعىى أصحاب عمىام لاما   يعتمدو  تىقائيًا وحصرياً 
مؤهىي  تىقائيًا لىحصول عىى تأشيرات  وبات العّمال المااعرو ، "د غير محدو " عقودكّل ال أصبحت اآل 
هيئة تنظيم استطاعت كما . خروعام م  البحري  ودخولام معّددًا للياايسّال  ، األمر الذيددخول متعدّ 
بعذب  مكاتب االستقدامالتي واعاتاا البحري  عندما قامت " التأشير  الحر "ابط مشكىة  سوق العمل

 .ة  ووظائف وهميّ م،يفيّ  "كفال " ل المااعري  للى البالد عبراالعمّ 
 

للى عمل  العّمال نتقالم  الحرية في اأكبر قدرًا  م العديد أنه صار يام لنعا، في النظا قد يكو  أهمّ 
 ااعري الم اللىعمّ اليوم ، وهي تسمح 5003عام حّي، التنفيذ  قد دخىت عمىية االنتقال الحرّ وكانت . عديد
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ام  ماىة لشعارًا بذلك  طوهيع أ  ، شرطلاألوّ  العملصاحب  ناا  عقود عمىام بعد سنة واحد  معبإ
 ال المااعري  بد  عمىية تغيير عمىام بمفردهم بعدلعمّ ، بإمكا  اكذلك. يوماً  40ع   ال تقلّ معقولة 
 .تنظيم سوق العمل بنيتام االنتقال للى عمل آخر هيئةلشعار 

 
االنتقال لايئة تنظيم سوق العمل م  أعل ال المااعري  في البحري  العمّ استخدام  كيفّيةفام  مامّ م  ال
م  دو  تنا،ل رسمي، ال . عىى أرض الواقعطريقة عمل النظام أياًا فام صاحب عمل عديد، و  للى

لشعار  عىيام أوالً د تقديم لشعار للى أصحاب عمىام؛ بل   مغادر  العمل بمعرّ ال المااعريلعمّ يمك  ا
وعندما  .قال للى العمل لدى صاحب عمل عديدأو االنت/االستقالة وتام هيئة تنظيم سوق العمل بنيّ 

صاحب  حتى في حال استمرّ  ،االستقالة وأعىى ترك أصحاب عمىام  حو  قادري ، يصبقومو  بذلكي
يئة تنظيم سوق اليوم وقد أصبح هنالك مخرج لىعّمال المااعري  ع  طريق ه. العمل بحعب موافقته

وفقًا لعمرو سىيم . مل في طىبات االنتقال أقّل مّما كا  عىيه سابقاً العمل، بات احتمال طع  أصحاب الع
عديد ال ال المااعري  لالنتقال للى عمل تسعو  في المائة م  طىبات العمّ "م  هيئة تنظيم سوق العمل، 

 52."تقال للى عمل آخر م  دو  صعوبةال م  االن  العمّ ما يتمكّ  يتم االعتراض عىياا وغالباً 
 

د  إلناا  لعرا ات موحّ  العّمالال المااعري ، يتبع عندما يرفض أصحاب العمل االعتراف باستقالة العمّ 
رسالة تسىيم نسخة مصّدقة ل م  هذا المكتب و يطىبف م  خالل مكتب البريد؛عقود عمىام مبكر ل

وفي حال أصّر . صل العامل عىى ليصال باستالم الوثيقةعند التسىيم، يح. للى أصحاب عمىام ستقالتاما
استخدام  العامل عندهاصاحب العمل عىى رفض احترام رغبة العامل في االنتقال للى عمل عديد، يمك  

أّما لذا رفض صاحب العمل استالم . ل عىى رفض صاحب العمل لعطا  التنا،لليصال االستالم كدلي
رسمية مصّدقة تثبت العامل بوثيقة  ي،ّود بحيث أساسيتب البريد بدور مكفيقوم استقالة العامل،  رسالة

 . يئة تنظيم سوق العمله ردما يقوم بإشعاعنالدليل كإثبات  هذ استخدام يتمّك  م ف استقالته،

                                                 
تشرين األول  02) في هيئة تنظيم سوق العمل زبائنالرئيس قسم إدارة عالقات  ،سليم وعمرمقابلة هاتفية مع   52

0200) 
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ظروف عمل  ال بالتخّىص م في البحري  مخرعًا لعرائيًا يسمح لىعمّ  حاليًا هذه الايئةباذه الطريقة، توّفر 
 53.في ذلك في حال رغبوا ،ى أو صاحب عمل عديداالنتقال للى وظيفة أخر صعبة و 

 

مع لنشا  هيئة تنظيم سوق العمل في البحري ، رأى بعض المعىقي  أ  الكفالة لنما قد انتقىت م  صاحب 
فقد الحظت ،هر  بربر، م  مرك، الدراسات الدولية واإلقىيمية في . العمل للى هيئة تنظيم سوق العمل

رات، تّم منح هيئة مستقىة، أي هيئة تنظيم سوق العمل في البحري ، سىطة التغيّ هذه في ظل "أنه قطر،  
ال العمّ  بمثابة الكفيل المباشر لكافة أصبحت في عوهرهاو  ،في قانو  الكفالة عديالتاإلشراف عىى الت

 تفرض البحري  الحكومة   ّ أللى حد ما لذ  لال لّ  هذه المالحظة مغىوطة 54."المتعاقدي  في البالد
ق هيئة تنظيم سو  ال بل أ ّ . عىى العّماليفراوناا أصحاب العمل  كا التي بالارور  القيود نفساا 

 .نظام الكفالة السابق خىقااتخفيف م  القيود التي كا  يأ نشئت لىالعمل 
 

بع نظام الكفالة البحري  لم تعد تت عىى نقيض تأكيدات بربر المشار للياا أعاله، يؤكد معىقو  آخرو  أ ّ 
 :وخالفًا لدول أخرى في المنطقة، أواح عمرو سىيم. عىى اإلطالق

فالعالقة بي  صاحب . ال يحتاج المااعرو  في البحري  للى كفالة لىعيش والعمل في هذا البىد
د عالقة عمل بحتة ال تمتد قانونيًا ، بل معرّ "امانة"العمل والموظف ليست عالقة كفالة أو 

 .ا  العمل أو ساعات العمل بأي شكل م  األشكالخارج حدود مك
ال المااعري  تسعيل رغبتام في االنتقال للى عمل آخر لدى هيئة تنظيم سوق العمل يمك  العمّ 

تمنع هذه الخطو  . ع  شار واحدال تقّل  تأشيرتام/عا،تاملأّ  صالحية في أي وقت طالما 
التأشير  عند /اا تناي تىقائيًا اإلعا، كما أنّ  مع صاحب العمل نفسه،تىقائيًا العمل  لعا، تعديد 

باذه الطريقة، يعو، لىعامل المااعر الذي أناى عقد عمىه االنتقال . تاريخ انتاا  صالحيتاا
  55.صاحب عمل عديد ىحرية للب

                                                 
أي إلغاء تأشيرة قادرين على العمل في البحرين ال يزال أصحاب على الرغم من أحكام هيئة تنظيم سوق العمل،   53

في . قانونيغير مل نفسه في وضع االعيجد ، اً ثالثين يومالبالغة ثم بعد انقضاء فترة السماح . عامل مهاجر من دون علمه
 هواالنتقام منانتقاله عرقلة طلب كمهاجر للخطر وعامل الوضع ريض تعلى ين عدراالعمل قال يزال أصحاب ، إذاً  الواقع
 .عن عمل أفضل بحثاً ته استقالبسبب 

، على الرابط (0202) مركز الدراسات الدولية واإلقليمية" قرار البحرين بشأن إلغاء نظام الكفالة،"زهرة بربر،   54
 http://cirs.georgetown.edu/events/conferences/104124.html (00/00/0200) 

55
تشرين األول  02) العمالء في هيئة تنظيم سوق العملرئيس قسم إدارة عالقات  ،سليم وعمرمقابلة هاتفية مع   

0200) 

http://cirs.georgetown.edu/events/conferences/104124.html
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هيئة تنظيم سوق  اعتمدتوا    .في باقي دول الخىيج كما ،لدار  العمل في البحري  تقييدياً ال ي،ال نظام 
 ةمطّبق ال ت،ال غير هذه المقاربة لال أ ّ ، مقاربة عديد  إلدار  عمل العّمال المااعري  في البحري  عملال

 لصالحات وعود وعىى الرغم م  الدالئل التي تشير للى. حتى اآل  عىى عامالت المنا،ل المااعرات
 وهيكىي مة إلصالح شاملبعد اإلعرا ات الال، لم تتخذ في منطقة الخىيج هناك بىدا  ال ي،ال  ،لاافية

 . ال المااعريلنظام كفالة العمّ 
 

 

 لبنان": نظام الكفالة"بديلة لمقاربات . 4
 

 لبنا  في واع مالئم لتنفيذ فإ ّ ، في معال لدار  عمل المااعري  أفال الممارسات لذا ما نظرنا للى
في المنطقة لم يشرع بعد  ىخر ألا ا بىدم  ال أيّ ف. لباقي دول المنطقةقدو  تشكيل  ،وبالتالي ،اإلصالحات

يفتح الباب أمام لبنا   األمر الذي ،عىى وعه التحديد ،في لصالح نظام كفالة عامالت المنا،ل المااعرات
لعاة  األساسية بعد تحديد األهدافو . في هذا المعال ىسياسات والممارساتلتغيير لالنطالق في عمىية 

يستى،م تحقيقه مساهمة سالذي اإلصالح  في اتعاه ةعمىيّ ت تحديد خطوام   ، ال بدّ بعةالسياسات المتّ 
في لبنا  ليس سوى " نظام الكفالة"أ  لصالح في ال شك . كاّفة ةالعاات المعنيّ قبل م   ومشاركة فاعىة

منا،ل المااعرات في قانو  عامالت ال تتاّم  أياًا لدراجع،  واحد م  عمىية لصالح شامىة يعب أ  
. غيرها م  النقاطماعي واعتماد الحد األدنى لألعور، م  بي  الاما  االعت تحسي  سياساتالعمل، 

، بما في في البالد ع، ًا م  لطار أوسع يرعى شؤو  عامالت المنا،ل المااعرات يشّكل "نظام الكفالة"ف
 .والخروج مناا واإلقامة والعمل فياا الدخول لليااذلك 

 

سياسات  تكونالحرص على أن ة هو بها في هذه الوثيق الهدف األساسي للسياسة العامة الموصى إنّ 
قامة العامالت المهاجرات هجرة اليد العاملة، وعلى وجه الخصوص،  سياسات  ،نانفي لبتوظيف وا 

 . حقوق اإلنسان مبادىء مبنّية على



 

 

37 
  
 

وحس  سير  الكفا   واإلنتاعية اما ب المتعّىقة بسوق العمل الىبنانية عموماً العامة  ةداف السياسأه تمّثلت
التي يمك  واعاا ة سياسيّ التدابير العىى  هذه الوثيقة ترّك، خصوصاَ  لك ّ . ككلّ  في سوق العمل األمور

لصالح النظام  يكو سو  .لبنا في  عامالت المنا،ل المااعراتل والاّش  معالعة الواع الخاّص م  أعل 
للى اإلصالح  قد يؤّدي، ة مثالّيةحالفي ف. صحاب العمل أيااً أل لفاد  العامالت ذاتالذي يرعى شؤو  

 يشبهال تعود الحكومة تتوقع منام القيام بدور حي   ، وذلكأصحاب العملرفع ع،  م  العب  ع  كاهل 
المرتفع عدد التخفيض  لىحات، في حال تنفيذها، قد تؤّدي أياًا لهكذا لصال. الاعر    ع مسؤوليلادور 

  .في البالد  يال غير النظاميّ ىعمّ ل
 

 :يجب أن تهدف اإلصالحات إلىلبنان، في 

  آخر للى عمل  عامالت المنا،ل المااعرات انتقال،ياد  المرونة في . 0
  ةعامىال/فصل العالقة بي  صاحب العمل .5
  االستقدامتحسي  عمىية . 4
    ّ هشاشة واعاوالحّد م   الىواتي ال يحظي  بأوراق شرعية اتتخفيض عدد المااعر . 3
 اما  الحماية القانونية والقدر  عىى الىعو  للى القاا   . 2
  بنا  قدرات المؤسسة الوطنية لالستخدام –لنشا  هيئة تنسيق وطنية . 2
 

 :الموصى بها لتنفيذ اإلصالحات ما يلي تشمل تدابير السياسات
 شعار باالستقالةنظام اإل •
 فترات السماح •
 تمديد التأشيرة •
 قائمة على أساس العملتأشيرات  •
 منزل األسرة/قدرة عيش العامالت خارج مكان العملضمان  •
 العطل الرسمية •
 اعتماد مبدأ العناية الواجبة خالل عملّية االستقدام •
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  "االنتقالية" تأشيراتال •
 سهلةإجراءات الخروج ال •
 حقوق إنهاء العقد ومتطلبات اإلشعار •
 هيئة التنسيق الوطنية •

 

 إلى عمل آخر عامالت المنازل المهاجرات نتقالزيادة المرونة في ا. 0.4

عامالت المنا،ل انتقال  في مرونةالب،ياد   في هذه الفقر يقاي اإلصالح السياسي الرئيسي الموصى به 
ناا  عق االستقالةتقديم ب آخر في لبنا ، وهذا يعني السماح لا ّ للى عمل المااعرات    .العملد وا 

 ،ام  ماىة محّدد  ،اً لشعار  ا ّ د تقديمبمعرّ  لناا  عقوده ّ  القدر  عىى لىعامالتيكو  بعبار  أخرى، 
في هذه الحالة، يكو  الشار الواحد ماىة . صاحب عمل آخر للىترك العمل أو االنتقال عىى  بع،ما ّ 

 فسخ بعدعّينة للى ذلك، تتيح فترات السماح التىقائية لىعامالت البقا  في البالد لفتر  م. كافية لإلشعار
خ عقد توظيف العامىة عىى قدر  أصحاب العمل عىى فستدبير م  شأنه القاا   ، وهوعقوده ّ مبكر ل

عادتاا قسرًا للى وطناا في أي لحظة بشكل مفاعى   .وا 
 

العود  للى عامىة المن،ل  صبح بإمكا ، يم  مغادر  العمل شار واحد قبل ستقالةباال بعد تقديم لشعار
ض لالحتعا، أو التعرّ  وم  دو  ،أي غرامات أو رسوم تكّبدم  دو   ،بمحض لرادتااىدها األصىي ب

ي التمكاتب االستقدام للى ( كما لو أناا بااعة تالفة" )لعادتاا" خطرتواعه   كما أناا ل. معّينةعقوبات 
 لة المنزل إمكانيةلعامتوّفر إنشاء آلية  المقترحة هيالفكر  األساسية هنا و . للى لبنا  أتت عبرها
 .لدى صاحب عمل آخر هارغمًا عن العملإلى  طرارهاعني ذلك اضيأن من دون  ،ببساطة ،االستقالة

 
اّتخاذ قدر  عىى و  ،دعمل عد صحاببشكل مستقّل،  أر، اختياتغيير العمل لمكانية هذه المرونة في  تيحت

نّ (freelance)الحّر ال ي قصد م  هذا اإلعرا  تشعيع العمل و . القرار بالعمل لديام أم ال سماح ما ال، وا 
يعاد و  العمل تغيير فيأكبر  مرونةلعامالت المنا،ل بالتمتع ب  ،عمل قائمة عىى التوافق المتبادل ظروفا 

 .ظروف عمل أفالرواتبًا و لاّ  مو  قدّ البحث ع  أصحاب العمل الذي  ي أ  يحظي  بفرصةو 
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ع   إشعار أصحاب عمىا ّ سماح لعامالت المنا،ل المااعرات بال وه طرق تنفيذ هذا التدبير أحد، لبنانياً 
شراف و،ار  العمل ع،ما ّ    شأ  هكذا نظام، م. الىبنانية االستقالة م  خالل نظام يخاع إلدار  وا 
 خياراتمعموعة ، توفير  esignation notification system rنظام اإلشعار باالستقالة الم سّمى

 ،ةخطيّ الستقالة اال ساخ ،الااتفي ال خطّ الخدمة قد تتاّم  ، لىظروف تختىف تبعاً لعامالت المنا،ل 
وسائل توثيق  القدر الكافي م  تأمي  اإلشعار باالستقالةنظام  م  شأ ، بشكل عام. لكترونياإلنظام الو 
ل  مع هذه التدابير، . المغادر  أو االنتقال للى صاحب عمل عديدمن،ل المااعر  ونيتاا ة عامىة الستقالا

ول  تعود مقّيد  بالمرات الثالث فقط كما  ،يقًا بصاحب عمل واحدارتباطًا وث عامىة المن،ل مرتبطةتعود 
 56.تغيير العمل قدرتاا عىى بدوره يحدّ  ، األمر الذياالنتقال للى صاحب عمل عديد فياا التي يحق لاا

الت المااعرات العام بحمالت توعية لىتأكد م  أ ّ  عىى هذا المستوى يعب أ  ت رفقأي لصالحات 
مكانية االستفاد    .مناايعرف  بوعود هذه األحكام وا 

 

سيفرض  –آخر  للى تع،ي، مرونة االنتقال للى عمل راميال -هذا التدبير المقترح   ل ّ في الوقت نفسه، 
مقابل ماديًا أصحاب العمل الذي  يسعو  للى ابت،ا، عامالت المنا،ل  عىىصارمة  ع،ائية عقوباتأياًا 

 باإلاافة للى ذلك، ال بدّ . لليا ّ  ةووثائقاّ  الشخصيّ  لاّ  باالستقالة أو لعاد  عوا،ات سفره ّ " السماح"
نسبي  ليف وتو،يعتقاسم التكاب تتعّىق موّحد  لعرا ات تشغيل مع تعىيمات أ  تاع وتنشرم  لىحكومة 

د  لصدار صيغة موحّ  اايتعّي  عىيكما و (. بطاقات السفر، الخ، التأمي ، اإلعا،اتات، التأشير )ىرسوم ل
قد يستى،م االمتثال . بعااً بي  بعاام  ثنا  تو،يع وتقسيم تكاليف االستقدامأأصحاب العمل يستخدماا 

نفاذ صارمألي عد  . اول م  هذا القبيل رقابة وا 
 

  automatic graceتلقائيةالسماح الفترات  في االعتبار مسألة أ  تؤخذم  المفيد  للى ذلك،
periods  قبل األوا  خصوصًا عندما يتم لناا  العقد –عمل عامىة المن،ل المااعر  عقد  عند انتاا ، 

امالت ع نتقالا لتسّال فترات السماح التىقائية في هذا اإلطار، تأتي. في حاالت الفصل أو االستقالة
بوسيىة لىتخطيط لخطواتاّ  المقبىة وتحديد ما لذا كّ  يرد  المنا،ل المااعرات للى عمل عديد وت،ويدهّ  

                                                 

http://www.general-حالية على الرابط أنظر النظم اإلدارية لألمن العام المتصلة بطلبات االنتقال ال 56 

security.gov.lb/Arabic/News/Pages/tanazol.aspx . 

http://www.general-security.gov.lb/Arabic/News/Pages/tanazol.aspx
http://www.general-security.gov.lb/Arabic/News/Pages/tanazol.aspx
http://www.general-security.gov.lb/Arabic/News/Pages/tanazol.aspx
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التقىيل م  سىطة أياَا هذا التدبير م  شأ  ، أشرناسبق و  كما. البقا  في لبنا  أو العود  للى بىدانا ّ 
في أي لحظة، وتتيح  ىة للى بىدهاوم  ثم لعاد  العامبشكل مفاعى   العقدلناا   فيصاحب العمل 

 .صراع مع أصحاب عمىا ّ  نشوبفي البالد حتى في حال  قانونيّ المنا،ل الحفاظ عىى واع لعامالت 
، ل  وخالفًا لما يعري في لطار النظام الحالي. لم،يد م  الحرية والمرونة والقّو اسيكو  لىعامالت ، عندها
، "الفرار"ة صاحب العمل المسي  أو بي  مال،مالختيار امعينة  صعوبةيواعا   عىى الىواتييتحتم 

 .والعود  للى بىد المنشألخطر االحتعا، وتسديد الغرامات والرسوم  ضالتعرّ  وبالتالي،
 

 لعامالت قدر تدبير يادف أياًا للى تأمي  قدر أكبر م  المرونة وال  visa extrensionتمديد التأشيرة
 العامالتتكو  و . عقوده ّ  خصوصًا عند انتاا  -للى عمل عديد عىى االنتقال  المنا،ل المااعرات

 ،القانونية في البالد لمد  شار عىى األقل يد التأشير  م  أعل تمديد لقامتا ّ مؤهالت لىتقدم بطىب تمد
هشاشة ة لىحّد م  المرونة في النظام هي م  الوسائل المامّ  .تبديل أصحاب العملبغية تسايل عمىية 

في  خالل لقامتا ّ  ،ألسباب مختىفة اّ ،عمىب احصأي قد يسعي  للى تغيير لمنا،ل الىواتواع عامالت ا
مثل المؤسسة الوطنية هيئة حكومية أخرى، تشارك و،ار  العمل أو في مثل هذه الحاالت، ت. لبنا 

 .إلشراف عىى عمىية االنتقال واما  الحماية الكافية لىطرفي لالستخدام، في ا
 
 ،تغيير تأشير  عامالت المنا،ل المااعرات في لبنا ، "نظام الكفالة"ل لواسعة النطاقأحد البدائل ام  

التأشيرات القائمة على أساس ف. للى تأشير  قائمة عىى أساس العملالمرتبطة حاليًا بصاحب العمل، 
 . واحدبصاحب عمل ًا حصر تربط العامىة وال د، م  عاتاا، اسم صاحب العمل الفرد، ال تحدّ  العمل

قد في الممىكة المتحد ،  كما ف. ، نسبياً بشكل مستقلّ بالعمل  المنا،ل عامالتللتأشيرات بل تسمح هذه ا
بي  أصحاب العمل  ع  اختالل مي،ا  القوى الناعمةكل معالعة بعض المشايساهم هذا التدبير ب

ّ  ألذ  ،لك  يبقى أصحاب العمل هم األساس في عمىية االستقدام. وعامالت المنا،ل المااعرات
عىى النتيعة  غير أ ّ  ،طىب التأشير  المباشر  في قبلبحاعة للى عرض عمل  حات سيظّىي المرشّ 

يعود هنالك  أي أّنه م  خالل هذا التدبير، ل . ل  تكو  مرتبطة بصاحب العمل ،فيما بعد ،األرض
 . البالدل في ن، سيطر  واإلشراف عىى لقامة عامىة المع بالسىطة المطىقة لىيتمتّ  صاحب عمل واحد
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واختيار أصحاب العمل  بحرية  قادرات عىى االنسحاب م  عمىاّ  النسا هؤال  بداًل م  ذلك، تصبح
 .األنسب لا ّ 

 
 ةعاملال/فصل العالقة بين صاحب العمل. 2.4
 

حريتاّ  في مغادر  المن،ل في  تام خطوات اتخاذ  تع،ي، استقاللية عامالت المنا،لتفعيل و تطّىب ي
ة عامالت المنا،ل اما  حريّ أياًا يعني ذلك و . باإلعا،ات والعطل الرسمية ا ّ تمتعو  ،راغا ّ أوقات ف

ععة ، يتطىب ذلك مراعمىياً . في ذلك لذا ما رغب  منزل األسرة/العيش خارج مكان العملالمااعرات في 
ئقة وبأسعار النظم اإلدارية لألم  العام، وأياًا استكشاف مدى لمكانية تأمي  أماك  سك  عماعية ال

ال سوكىي  في مااعع ام  معمع الشركة، يمك  عامالت المنا،ل المااعرات عمّ  يعيشفكما . معقولة
يمك  . حالياً  منا ّ ، كما تفعل الكثيرات مثالً    البىد نفسهة مع أشخاص آخري  مالعيش في مبا  سكنيّ 

االعتراف بعامالت  للى حي  عىى األقل ة أ  تكو  مدعومة م  قبل الدولةمثل هذه المساك  الخاصّ 
نشر  يتوّعبسفي الوقت نفسه، . األدنى لألعور الحد وتقاايا ّ  الىبناني المنا،ل بموعب قانو  العمل

عىى شبكة  ،بالتفصيل ،بعة م  قبل األم  العامالمتّ تىك و المتعّىقة بعامالت المنا،ل المااعرات كاّفة النظم 
 .تع،ي، شفافية النظام في يساهمع هذه النظم عىى نطاق واس فنشر. اإلنترنت

 
باإلاافة للى ذلك، قد تنطوي التدابير السياسية الرامية للى ،ياد  استقاللية عامالت المنا،ل المااعرات 

لكافة عامالت المنا،ل، مثل تىك المنصوص عىياا  ،البىد ككلّ  مستوىعىى  ،ةعىى اعتماد عطل لل،اميّ 
، بقرار سنوياً  القانونية أدنى م  عدد اإلعا،ات بحدّ  ع العامالتعميفتحظى . في القانو  في هونغ كونغ

لبقا  عامالت  يصبحباذه الطريقة، . سنويةباإلاافة للى عطىتاّ  ال (سنةمثل عيد رأس ال)م  الحكومة، 
ظاهر في  مع تواعدو . أصحاب عمىاّ ، غير ممك  لصرار بسبب ،المنا،ل المااعرات داخل المن،ل

، العطل القانونية واإللزاميةباذه  ةً سوي االستمتاع م  ستتمّك  العامالت، اام  متبادلاألماك  العامة وت
التي  قيودالف م  قد يخفّ  نوعًا آخر م  األما  العطل الرسمية لا ّ  وستقّدمكما  رج بيئة العمل،خا

 ."نظام الكفالة" يفرااا عىيا ّ 
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العامالت  ة اتعاهالمسؤولية القانونية والماليالتقىيل م  شعور أصحاب العمل ب ، م  المامّ في المقابل
وعوب عيش بتوقعاتام  التخّىص م عمل واألم  العام عىى و،ار  الو . في البالد خالل فتر  لقامتا ّ  ،لديام

" فرار"ع   الشرطة لبالغب عىى أصحاب العمل يتوعّ  عندها، ل . لعامالت في من،ل أصحاب العملا
  عىى الحكومة للغا  أخيرًا، سيتعيّ . ع  أنفسام ية قانونية أو ماليةم  أعل لخال  أي مسؤول العامىة

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

 
 واع حدّ ساهم في سي اتخاذ مثل هذه الخطوات لفصل العالقة بي  صاحب العمل وعامىة المن،ل ل ّ 
هذه  م  خالل تغيير. بي  الطرفي  أكثر توا،ناً  عالقةسس ليؤ و  السائد  حالياً  عالقة الخادم والمخدومل

بتطوير  يسمح ، األمر الذي السياسات والممارسات، تصبح القوى أكثر توا،نًا بي  صاحب العمل والعامىة
نتاعيعالقات عمل أكثر صحّ  ع  استغالل  عمل المسيئي أصحاب ال ، وفي الوقت نفسه، يثنيةة وا 

 .العامالت
 

 ستقدامتحسين عملية اال. 3.4

دبىوماسي عىى مستوى  التي تتمتع بتمثيل لىمااعري  م  الدول فقطا،ات عمل الحكومة لع صدرتأواًل، 
يشمل تحسي  أياًا، . والمترعمو  والمحامو بدوام كامل سفار  في لبنا ، بما في ذلك مىحقو العمل 

أ  يستعي  أصحاب العمل ى والحرص عى بصرامة أكبر المكاتب الخاّصةتنظيم  ة االستقدامعمىي
 بعمىية تفتيش المرور ىى المكاتبعسيتعّي  وم  أعل حصولاا عىى تراخيص، . مكاتب المرّخصة فقطبال

حفاظ عىى وال االستقدامم  تنفيذ عمىيات  كي تتمّك  ،ة ع  كثببانتظام والمراقبلىتدقيق الخاوع ، متقنة
كمكاتب التصّرف و  ع  التغااي ع  االنتااكات م  شأ  هذه التدابير ثني أصحاب المكاتب. ااعمى

بداًل م  ليوا  عامالت و . لعامالت المنا،ل المااعرات، فااًل ع  غيرها م  الممارسات استقدام مؤقتة
ي مّك   مناسب حلّ اد ليعم  أصحاباا  توقع، عىى سبيل المثال، ي  المكاتبالمنا،ل المااعرات في 

ي سمح بعد ذلك  بشكل مستقل، فال والبحث ع  صاحب عمل عديد العيش بمفرده ّ  العامالت م 
يتّم منع أياًا، س. ى النظم الحالية لو،ار  العملوأفراد أسرهم وشركائام االلتفاف عى المكاتب ألصحاب
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 م  تشغيىا ّ ، كذلك وقت نفسه منعًا باتاً مااعرات في الالمنا،ل العامالت العديد م   " كفالة"م   المكاتب
 .مناّ  مادياً الستفاد  بغية ا( أو ألعل قصير)بدوام ع،ئي 

 
 ع  طريق عريكتىك التي ت مكاتب االستقدام،ل بديالً يمك  أ  تشّكل  أخرى هناك خيارات استقداملك  

وأصحاب العمل في لبنا   الخارج  طالبو العمل في يتمكّ باذه الطريقة، . يسير م  الحكومةبت اإلنترنت
يكو  بمثابة مرك، تبادل معىومات وني تديره الحكومة م  خالل موقع للكتر  العثور عىى بعاامم  

، الحاعة للى وسطا  -م   أو عىى األقل الحدّ  -عىى القاا   خطو  كاذهشأ   م . باالستقداممتعىقة 
افا و  ،ة ألصحاب العملتخفيض التكاليف األوليّ  م  المنطقي و . ة االستقدامردي عىى عمىيّ الطابع الف ا 

 ىقد بدأت بعض البىدا ف. في بىدا  المنشأ تتواّلها الحكومات يت،ام  هذا الخيار مع عمىيات استقدام أ 
، مثل بنغالديش، باستخدام عمىيات التسعيل اإللكتروني عىى اإلنترنت لرعاياها الذي  يبحثو  ع  بالفعل 

لعمىية الحكومية عىى التسعيل ع  طريق الرسائل القصير ، فااًل ع  اهذه  نطويت. عمل في الخارج
التي تحتوي عىى المعىومات األساسية، مثل رقم عوا، السفر وتاريخ الوالد  واسم العائىة  "البطاقات الذكية"

 57.وأرقام الااتف في بىد المنشأ
 
. النظام الحالي ع  لتي ال ت،ال غائبةاالعناية الواعبة تدابير اعتماد أياًا تاّم  اإلصالحات ت، لبنانياً 

  due diligence measures duringستقدامتدابير العناية الواجبة أثناء عملية االم  شأ  ف
recruitment  ّد لعامالت المنا،ل عمل عىى شروط عقد العمل الموحّ ع   الع الباحثاتاما  اط

عدد أفراد )اصيل األسر  التي سيعمى  لدياا وتف ،القواني  واألنظمة الىبنانية ذات الصىةالمااعرات، 
 غالبًا ما تصل، حالياً (. ، الظروف المعيشية، وغيرهااألسر ، أعمارهم، توقعات معّينة لعاة نوع العمل

عمومًا ، يختار أصحاب العمل كذلك 58.تقريباً  شيئاً  عنااال تعرف  لدى أسر  لىعيش العامىة للى لبنا 
لىعامالت دور أكبر في  عندما يكو لك  . عناا فقط ونبذ  بسيطة اتاعىى أساس صور  ىة المن،لعام

عمىية تنطوي  قدو . في نااية المطاف عالقة توظيف أكثر انسعاماً  سيام ّ ، أصحاب عمىا ّ اختيار 

                                                 
 ( 0200تشرين الثاني  0) بي بي سي نيوز" بحث عن العمل،ال عززت التكنولوجيا"أنبارازان إيتيراجان،   57
 عن مركزصادر  معلومات عامة كتيب تلقيب لبنانات إلى قادمال المنازلت عامالت بدأ ،0200تشرين الثاني في   58

 .عام دليل مرجعيب زويدهن  وت ن  توقعاته إدارةتهن  على لمساعد للمهاجرين كاريتاس
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 كال الطرفي  فااًل ع  أسئىة ومشاغل ،بادلةعىى لقامة حوار هادف لمناقشة التوقعات المت ف هذهتوظيال
 .  عند الارور بمشاركة مترعميو 

 
 -م الحكومة الىبنانية معارض فرص عمل لعامالت المنا،ل المااعرات تنظّ  يمك  أ في سياق مماثل، 

رصة لىعامالت وأصحاب العمل لىتعرف للى فتوفير  الادف مناايكو   –سوا  عبر اإلنترنت أو شخصيًا 
في  .ي  لبعااما أم المناسبَ  انكا تحديد ما لذابعاام، أو عىى األقل لعرا  محادثات أولية تساعد في 

لىمشاركة الخاصة  للى لبنا  عىى نفقتا ّ  المعي عامالت المنا،ل المااعرات  سيتعّي  عىى، حالة كاذه
الباحثات  احتياعاتمع يتناسب   باحتراف، ومصّمم بشكل اً منظم معرض العمل الذي يعب أ  يكو في 
معاالت كما ت نفذ باقي معارض فرص العمل في ال ببساطة المعرض ينّفذ. عمل وأصحاب العملالع  

وبتأشير   الخاصة عىى نفقتا ّ  لبنا عامالت المنا،ل يااعر  للى  وعىيه، لذا صارت. األخرى في لبنا 
دها أصحاب التي يتكبّ ستتدّنى للى حد كبير تكاليف االستقدام ، "معرض فرص عمل"خاصة لحاور 
عامالت المنا،ل المال  كو  لدىسيباإلاافة للى ذلك، . لديامللى توظيف عامىة من،ل  العمل الساعو 

يابًا لذ    في وكالللى دفع رسوم االستقدام ل اتماطرّ  يعد   ل ا ّ نأالكافي لدفع مصاريف السفر ذهابًا وا 
لىعامالت المااعرات الىواتي سبق  د تكو  هذه الفرصة مفيد  عىى وعه الخصوصق  .59داناّ  األصىيةبى

 .ة المحىيةبيئالويعرف  لغته و نا  وعمى  في لب
 

التخفيف م  الرسوم األولية م  خالل  ستقدامىية االلتدابير السياسية أ  تؤدي للى تحسي  عمم  شأ  ا
في الوقت الحاار، تساهم هذه الرسوم في . يدفعاا أصحاب العمل للى مكاتب االستقدام الباهظة التي
اتب عامالت المنا،ل وصًا أ  معّدل رو صخ –العمل  ستحقاق والمىكية لدى أصحاب االب خىق شعور
ب المبىغ األولي الذي يتوعفي المقابل، تتراوح قيمة . ركي في الشاردوالر أمي 400و 020يتراوح بي  

 . تقريباً  دوالر أميركي 4.200للى  0.200 بي  العامالتعىى أصحاب العمل دفعه الستقدام 
لنشا  صناديق اما  ( 0: ، مناافيااالنظر الىبنانية كومة لك  ثّمة لمكانيات حّل متاحة يمك  الح

  العقد؛ مدّ طوال صاحب العمل التي يتكّىفاا اظ برسوم االستقدام لرعاية الحكومة م  أعل االحتف تخاع
                                                 

اللواتي  العامالت، إلى أن العاملةالقوى ، المدير العام لمكتب شودري خورشيد علمأشار  بنغالديش،خاص ب مثالفي   59
 أن تكاليف الهجرة ، في حينأميركي دوالر 0.422لى إما يصل ينفقن  كن   للعمل في األردن بنغالديشيهاجرن من 

 .40أعاله رقم  الحاشية .اً فقطدوالر 002 لىلتصل إنظراً إلى العقود المبرمة بين حكومتي البلدين، انخفضت حالياً، 
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بالتقسيط  رسوم االستقدام للى مكاتب االستقدام الخاصةأصحاب العمل ه بموعبنظام يدفع  ليعاد( 5
يد المتبقي م  رسوم تولي صاحب العمل الثاني دفع الرص( 4أو /  عقد العمل، ودّ مبشكل تناسبي طوال و 

فرض قواعد م  الحكومة  تتطّىبس تحتماالهذه االلّ  . يهدالعمل لللى العامىة  انتقالاالستقدام عند 
عرا ات   للى السيناريوهات الثالثة م  هذه كلّ سيحتاج تطبيق كذلك، . د  في كافة المعاالتموحّ عديد  وا 

أصحاب العمل وأ  ال يعيق  ،عمىاا بشكل عادلباتب االستقدام مك يام  أ  تقومع  كثب  رصد
 .االستثمار الذي قاموا به حماية بحّعةة العامالت ستقالليّ ا
 

 نّ والحد من هشاشة وضعه اللواتي ال يحظين بأوراق قانونية صالحةات المهاجر عدد تخفيض . 4.4

تأشيرات اعتماد لعرا ات خروج ساىة و عبر م  هشاشة واعا ّ  هؤال  والحديمك  تخفيض عدد 
لعامالت " فترات عفو"لبنا ، يتيح األم  العام في بعض األحيا  في .   bridge visas"انتقالية"

  أسابيع أو أشار وتستمر لعدّ  ،باع سنوات كلّ    واحد  مرّ  عاد ً  فتر  العفو عى  ت  . المنا،ل المااعرات
أنفساّ  " تسىيم"خيار في لبنا  لعامالت المنا،ل المقيمات بشكل غير شرعي  وفتر  العفيح تت. في كّل مّر 
ي طىب م  العامالت الراغبات ف. بسبب واعاّ  غير القانوني بعدم احتعا،ه ّ  األم  العامم  مقابل تعّاد 

تأشيرات ال  م  دو  في لبنا لقامتا ّ  م  عّرا عىياّ   في االستفاد  م  العفو دفع الغرامات المتراكمة
، خالل فترات العفو، بمغادر  البالد م  ا ّ لذلك، يسمح األم  العام  مقابل .الحكومية الال،مة تصاريحالو 

خالل فتر   ،صاحب عمل عديد أحيانًا للى المنا،ل عامالتقد تنتقل بعض . لالحتعا، اماتعرّ دو  
التي القواعد المحدد   األول، غير أ ّ في حال تمكّ  م  الحصول عىى موافقة صاحب العمل  ،العفو

 .توقعة، عىى غرار لعرا  العفو نفسهترعى عمىيات االنتقال هذه غالبًا ما تكو  غير م  
 

 "خروج سهلة"عملية  توعد هذا اإلعرا ، يمك  الدولة الىبنانية أ  تتصّرف بحكمة أكبر بحيثبداًل م  
“easy exit” process م  عاة، تكو ، عامىة من،ل مااعر  كلّ لممك   مخرج م  شأناا توفير 

موافقة الالحصول عىى  ، م  عاة أخرى،عتستطلم و  ،الدخولفي تأشير   لاا د المحدّ العمل   مدّ  تعاو،ت
 يسمحسوف  التدبيرهذا لّ   60.في لبنا  واعاا كمااعر تسوية  م  أعلصاحب عمىاا الال،مة م  

                                                 
 ط                          األوضاع في إسبانيا، على الراب امج تسويةأنظر شرح برن  60

http://www.ilo.org/dyn/migpractice/migmain.showPractice?p_lang=en&p_practice_id=23    

http://www.ilo.org/dyn/migpractice/migmain.showPractice?p_lang=en&p_practice_id=23
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م  الرسوم أو  يتم لعفاؤها، فح ع  واعااصرّ لت  كاوقت  في أيّ  التوّعه للى السىطاتبلىعامىة 
اعتماده ب لك ة، العفو الحاليّ فترات  هذا االقتراح يشبه قد. مغادر  البالد تىقائياً  يصبح بإمكانااو  ،االحتعا،
 .أكثر تنظيمًا ورسوخاً  "لعرا ات الخروج الساىة"تصبح 
 
ذي  ال ال- ببقا  العّمال، مثالً أيرلندا  فيطّبقة الم  ، مثل تىك bridge visas "االنتقالّية"التأشيرات تسمح 

 صاحب عمل عديد البحث ع  خاللااتسّنى لام ي في البالد لعّد  أشار -صالحة رسمّية يحظو  بأوراق
، قد تستفيد عامالت المنا،ل انطالقًا م  هنا. محّدد  مسبقاً وااحة و  وتسوية أوااعام القانونية بطريقة

 . بحماية قانونّية أكبر وعودهاب ينعم لذ س آللية في نظام الاعر  في لبنا ا لدراج هذه المااعرات م 
تع،ي، قدرتاّ  عىى و  يا ّ عى "نظام الكفالة"م  قباة  تخفيفلىوسيىة أخرى  هذه اآللّية شّكلوقد ت كما

خطر ل معّراات اتغير النظاميّ  اتالمااعر  كو ت، االتعاه المعاكسفي . االنتقال للى عمل عديد
ة در  فعىيّ ق  ّ ، م  دو  أ  يكو  لدياقواني  الاعر ل  ّ بسبب خرقا  ّ توقيفالذا ما تّم  لعّد  أشار تعا،حاال

عامالت المنا،ل استبعاد يعني فواع الراه  عىى حاله بقا  ال أّما .قانونيةالحصول عىى مساند   عىى
 راةعبقياّ  األمر الذي ي الد،في الب   اليد العامىة الرسميةالمااعرات المقيمات بشكل غير قانوني ع

 . المعتمع الىبنانيفي ظالل والعيش لخطر االستغالل 
 
يتمّثل في واع و،ار  العمل حّدًا لعدد عامالت المنا،ل  التي يمك  اتخاذها التدابير السياسية األخرى أحد

حاب العمل تشعيع أص م  شأ  هذا التدبير. خالل سنة واحد  الذي يمك  كّل أسر  في لبنا  توظيفه
للى  ذلك أياًا؛ كما وقد يدفعام ره ّ و وربما ،ياد  أع ،عىى معامىة العامالت لديام بقدر أكبر م  االحترام

أنام فعندما يدرك أصحاب العمل ب. المباشر  بعمىّية التوظيفلطرفي  قبل التأكد أكثر م  مال مة ظروف ا
 .العامالت لديام ًا أكبر في لراا عاودلو  سيبذ، قدر ما يشاؤو ال يستطيعو  تبديل عامالت المن،ل ب

 سال   أشخاص"أو " متناول اليدأشخاص في ك" العامالت يتوّقف اعتبارفي أ   يساعد هذا التغيير
 ، وذلك بي  الطرفي  الئقة عالقة تطوير ف،حواأصحاب العمل لدى  قّىص اعتباروهو  ."التخّىص منام

 . اليد العامىة في هذا المعال  بسبب وفر 
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 ضمان الحماية االجتماعية واللجوء إلى القضاء. 5.4
 

لعامالت   الحماية االعتماعية ة تامآليات استباقيّ  ،ام  و،ار  العمل ،اعلحكومة الىبنانية أ  تيمك  ا
بانتظام،  هذه اآلليات مقابىة العامالت  تامّ قد ت. الىعو  للى القاا قدرتاّ  عىى و المنا،ل المااعرات 

 وتقديم خدمات قانونية ،أمام محاكم العمل يا ّ في دعاو  تيسير البتّ ، بشكل عدي شكاويا ّ  التحقيق في
  .لا ّ معانّية 

 
الحق في البقا  في  ا ّ عمىمع أصحاب  متنا،عاتعامالت المنا،ل الل يؤّم نظام  م  المام أياًا ليعاد
تأمي  م   ليتمك ّ اياهّ  خالل الوقت الذي ت بت فيه قالدى صاحب عمل آخر  لبنا ، وفي أ  يعمى 

اد  وىاى قاائية أو شكو ادع لىواتي يرفع ا ألولئك عمل اتتأشير و،ار  العمل تصدر  وقد .ا ّ تعيشم
بىغات عامالت المنا،ل  الموارد القانونية متوّفر يعب أ  تكو  في سائر الحاالت،  . ّ ب عمىاأصحا

في أو  ،في المحكمة عا  عىى أصحاب عمىا ّ الدّ ى اىّية عىعمقانونية والالقدر  بالتمّتع  أ  يالمااعرات، و 
الروتينية  االدعا ات المواايع شملتقد و . كبير  أم صغير   سوا ،شكوى أليّ  بشكل خاص، محاكم العمل

الحتعا، القسري في مكا  العمل، فااًل ع  ، وامصادر  عوا،ات السفر، عدم دفع األعورب المتعّىقة
 .أو العنسي ل القسري واالعتدا  العسديم، مثل العم  اإلسا   أكثر تطّرفاً شكال أ
 

إلعرا ات الال،مة اأ  تتخذ قّدم عامالت المنا،ل بادعا ات، عند تعىى و،ار  العمل، في الوقت نفسه، 
، تع،ي و،ار ىم  شأ  التدّخل المسبق لف. اليوم ، خالفًا لما هو الواع عىيهاالدعا اتهذه ق م  والتحق

م  . م  ناحية أخرى الحماية لىعامالت واما  قدر أكبر م    ناحية،م مسا لة أصحاب العمل
ؤدي خيار تقديم شكوى رسمية ت -شخص عىى صىة باا أو أي  -أ  تمتىك العامىة  أيااً  الاروري

يمك  هذا النوع م  المقابالت أ  . مقابىتاا شخصياً  عىىمل تشقد ت ى الفور للى لعرا  تحقيقات عّديةعى
ت الدعو  للى لذا أنه سبق وتمّ  ،مفتشي  م  الحكومة للى المن،ل رشدي  اعتماعيي  أويتطىب دخول م ال

االتصال بالعامىة عبر  م  ذلك، يمك  المرشدي  أو المفتشي  بدالً . عدوى أيّ  م  دو  خطوات كاذه
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في حال  ر كاذه، يتدابلّ  . أمك لذا  ،الااتف أواًل، وم  ثم السعي للى مقابىتاا خارج من،ل صاحب العمل
 .شفافّية في النظام الحاليمنسوب الفع ر  ستساهم في ،تم تنفيذها

 
 بناء قدرات المؤسسة الوطنية لالستخدام –إنشاء هيئة تنسيق وطنية . 6.4

 

المتعىقة  الوظائف الحكومية َمرَك، ل تاحةقد تكو  المؤسسة الوطنية الىبنانية لالستخدام لحدى الوسائل الم
ة ثالثية، تخاع لسىطة و،ار  سة عامة ذات بنيمؤسّ  في األساس هي. ااعراتبعامالت المنا،ل الم

، ودراسة سوق توفير التدريب المانيواليتاا في واع وتنفيذ سياسات توظيف وطنية،  تتمثلو  العمل،
تحسي  قدراتاا لو . بشكل كاف   لاّل أناا تعاني اليوم م  نقص بعدد الموظفي  وال يتم الىعو  للياا. العمل

صدار مراسيم  مي،انية أكبر يتعّي  تخصيصسى مستوى لدار  عمل عامالت المنا،ل المااعرات، عى لاا وا 
ابتداً  م  "عىى أّنه ينص  20/22المرسوم البند الثام  م  تعدر اإلشار  للى أّ   . تنظيمية خاّصة باا

م خاصة أو مكاتب تقوم تاريخ العمل باذا المرسوم االشتراعي، ال تعطى أي رخصة إلنشا  مكاتب استقدا
لّ  مكاتب يمك  القول في هذا اإلطار،  ".لالستخدامبأعمال تدخل ام  ماام المؤسسة الوطنية 

لمؤسسة الوطنية لالستخدام عبر قياماا بعمىيات  القانونية سىطةالفي لبنا  انت،عت االستقدام الخاّصة 
يعادو  استقدام ة عىى صالحيّ  اتعدي   يشّكل األمر الذي، في لبنا  أصحاب عمل عامالت منا،ل مااعراتل ا 

تقديم الخدمات ب الوطنية لالستخدام المؤسسة تقوم في الوقت الراه ،. 20/22ىمرسوم ل خرقاً و المؤسسة 
موقع المؤسسة تاّم  وي. ال المااعري ليس للى العمّ ، لك  عمللى الىبنانيي  الذي  يبحثو  ع  ل

ادف العمع بي  أصحاب متاحة بخدمات توظيف وفرص عمل  (www.neo.gov.lb)اإللكتروني 
سة و،ار  العمل أ  تطىب م  المؤسّ بإمكا  ، مع ذلك. فقط منام الىبنانيي  ،العمل والباحثي  ع  العمل

لعمل را  دراسات ع  سوق الع يتمّ قد و . الوطنية لالستخدام التركي، عىى العّمال المااعري  أيااً 
ام  أصاًل تندرج  خطواتعامالت المنا،ل المااعرات، وهي  والطىب المحىّي لتوظيف معدالت البطالةو 

أثير العمالة تطىب و،ار  العمل م  المؤسسة تقييم مدى ت كما ويمك  أ  .صالحيات المؤسسة الحالّية
حول دراسات ياًا أالمؤسسة  تعري يمك  أ و . ات التوظيفة ومستويالمحىيّ األعنبية عىى األعور 

مي الرعاية واألعمال المستمر  للى مقدّ  عةتىبية الحام  ة اليد العامىة المحىيّ   تمكيلليعاد سبل  لمكانّية
   .المن،لية

 

http://www.neo.gov.lb)/
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 في لبنا  المؤسسة الوطنية لالستخدام العمل في البحري ، يمك  اعتبارعىى غرار هيئة تنظيم سوق 
قد تشمل هذه . سوق العمل المتعّىقة بالعّمال المااعري نظيم ة مسؤولة ع  تبمثابة هيئة تنسيق مرك،يّ 

عا،ات ال ات تسايل عمىيّ منح التراخيص لمكاتب االستقدام،  ،عملالمسؤولية لصدار تأشيرات الدخول وا 
في موقع يؤّهىاا المؤسسة ف. باليد العامىة المااعر  َمرك،  المعىومات المّتصىةو  ،االنتقال للى عمل عديد

هذا  ك ويم .توظيف ومغادر  عامالت المنا،ل المااعراتلدخول، لقامة،  ال،مةخطوات الال بسيطتل
 .  كافيبشكل مناسب وتأمي  التمويل ال المؤسسة قدراتبنا   أ  يتحقق م  خالل االقتراح

 

لبالغ العامالت المااعرات ع  يتم عبرها تمكي  المؤسسة الوطنية لالستخدام لنشا  قنوات  يتاّم 
عواقب عدم ، و باعااتّ ا العامىة المااعر  في لبنا ، كاإلعرا ات التنظيمية الواعب ات المتعىقة باليداإلعرا 
 قنوات المعىومات أيااً  تام  .المترتّبة في حال انتااكاا عقوباتباا، مثل فرض الغرامات والااللت،ام 

للى المعىومات الال،مة  مفعي  ع  حقوقامدانشطا  الوال عري  وممثىيام القانونيي قدر  وصول الماا
 .   صىة بالاعر حول اإلعرا ات العديد  والوثائق والشروط المتّ  والم حّدثة

 

ليال  اهتمام مع  ،لدار  سوق العمل لعرا ات و،ار  العمل اإلشراف عىى تماسكيمك  في غاو  ذلك، 
تىفة والمؤسسة الوطنية تنسيق عمل الو،ارات المخقد تتولى الو،ار  . عامالت المنا،ل المااعراتخاص ل

ية اليد أياًا في تنم كاذاتنسيق  يساهم. ة المااعر لالستخدام لاما  حس  لدار  اليد العامىة المن،ليّ 
ل،الة وصمة العار المرتبطة في كذلك  ،المسؤولية حّس أكبر م شكل أكثر فاعىّية و العامىة الوطنية ب

ات الرعاية األعور في قطاعلئال تبقى أكبر  اً عاودلعمل و،ار  ا يمك  أ  تبذلللى ذلك، . بالعمل المن،ليّ 
       . أكثر اعتداالً  هعر  عامالت المنا،ل للى لبنا نسبة وأ  تكو   ،منخفاة للى هذا الحد ،ليوالعمل المن

 

عذور المشاكل يحّل همّيته، ال ىى الرغم م  أالستخدام، عالىعو  للى المؤسسة الوطنية ل غير أ ّ 
ت افي تنظيم عمىيّ  دور مامّ  اذه المؤسسةلقد يكو   هصحيح أنّ . في لبنا  "نظام الكفالة" في المتأّصىة
 . للى اإلصالح يحتاج بحد ذاتهالنظام الحالي  ، لاّل أ ّ وتوظيفا ّ  عامالت المنا،ل المااعرات استقدام
دخول عامالت  ةالنظم والسياسات التي ترعى عمىيتغيير ينبغي أ  ينصّب التركي، األساسي عىى لذا، 

قامتا ّ المنا،ل و  تحقيق هذا م  أعل  ة ماافر  العاودالعاات المعنيّ  كاّفةعىى و  ؛في البالد وعمىا ّ  ا 
 .  الادف
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 الخاتمة .5

عديد  لىتفكير  تعرض طرقاً في لبنا  و  "نظام الكفالة" الناتعة ع  مشاكلالعىى  تسّىط هذه الوثيقة الاو 
اع ي لذ ،معيبنظام  الحالي بشكىه النظام ف. كيفية تحسينهلات حهذا النظام واقتراكيفية عمل في 

للى  وصولا ّ بأصحاب عمىاّ  منذ لحظة  ربطا ّ  عبرعامالت المنا،ل المااعرات في موقع اعيف 
 . ا ّ حقوقتحصيل الوصول للى القاا  و  قدر  ائيىة عدًا عىى ، تاركًا لا ّ بالدال

النظر في  هذه الوثيقة عبر ما و،ار  العمل، االستفاد  م سيّ ال ، ّيةفي الحكومة الىبنان صّناع القرار بإمكا 
 ،grace periods فترات السماح: تشمل هذه االقتراحاتو . ت اإلصالح الوارد  فياابعض اقتراحا

، عقد العملفي لناا   مرونة في االنتقال للى عمل عديد، الحقّ ال، bridge visas "االنتقالية"التأشيرات 
مالت لعا ، ال صاحب العمل،تأشيرات قائمة عىى أساس العملمنح و  ،تمديد التأشيراتعار، ششروط اإل

 .المنا،ل المااعرات في لبنا 
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 ملحق. 6

 بعامالت المنازل المهاجرات عّلقةالممارسات المت أفضل

 هونغ كونغ المؤشرات
 

 المملكة المتحدة
 

 لبنان
 

وأصحاب  تب االستقداملمكاال يجوز 
ت المنازل دفع عامالأن تالعمل اشتراط 

و خصم المهاجرات رسوم االستقدام أ
في بلد  هذه الرسوم من رواتبهنّ 

 المقصد

 نعم
في  مكاتب االستقدامي سمح ل

عىى  هونغ كونغ بفرض عمولة
م  % 00أال تتعاو، قيمتاا 

 أعر العامىة في الشار األول

 ال ينطبق
عامالت المنا،ل استقدام ال يتم 

م  خارج المااعرات مباشر  
نما يرافق  أصحاب  البالد، وا 

 للى الممىكة المتحد  عمىا ّ 

 نعم
دفع رسميًا يحّظر األم  العام 

مكاتب رسوم االستقدام م  قبل 
 ل، وأصحاب العماالستقدام 

 عىى أرض الواقعلك  ذلك يحدث 
ال تحدد تأشيرة الدخول اسم صاحب 

 العمل
  الدخول اسم تأشير  تحدد

 صاحب العمل
 

تحدد تأشير  الدخول اسم ال 
 صاحب العمل

 

تأشير  الدخول اسم صاحب  تحدد
 العمل
 

الممارسات و  الهجرةقوانين بناء على 
، يجوز لعامالت المنازل ذات الصلة

لمطار في بلد المهاجرات مغادرة ا
من دون أن يكّن المقصد بشكل مستقل 
 عملهنّ مصحوبات بصاحب 

 نعم
 

 عمن
 

 كال

قامة عامالت  القوانين المتعلقة بعمل وا 
المنازل المهاجرات في بلد المقصد  
 متوفرة بشكل مفّصل على اإلنترنت

 نعم
هنالك العديد م  القواعد 

المتوفر  عىى  قواني وال
اإلنترنت، غير أ  عامالت 

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

سبل الال،مة قد ال يمتىك  ال
 لىوصول للياا 

 نعم
متوفر  عىى  قواني القواعد وال

اإلنترنت، غير أ  عامالت 
لس   المنا،ل المااعرات أنفسا ّ 

بالارور  عىى عىم بذلك أو قد 
ال يمتىك  السبل الال،مة لىوصول 

 للياا

 نعم
متوفر  عىى لقواني  بعض القواعد وا

اإلنترنت، غير أ  عامالت المنا،ل 
لس  بالارور   أنفسا ّ  المااعرات

عىى عىم بذلك أو قد ال يمتىك  
 السبل الال،مة لىوصول للياا

عامالت المنازل المهاجرات مشموالت 
 بقانون العمل

 نعم
 

 نعم
 

 كال
م   2مستثنيات بموعب الماد  

 قانو  العمل
تتمتع عامالت المنازل المهاجرات 

 تجّمعاتبحرية تكوين ال
 نعم

 
 نعم

 
 

 كال
 

 مالت المنازل المهاجرات قانوناً عايحق ل
 بالحد األدنى لألجور

 نعم
تتمتع عامالت المنا،ل 

المااعرات بالحق في الحصول 
عىى الحد األدنى لألعور 

المحدد م  عانب و،ار  العمل 
والذي يختىف  ،ودائر  الاعر 

" الحد األدنى لألعور"ع  

 نعم
 

 كال
لمااعرات ل  عامالت المنا،ل ا

لس  مؤهالت لىحصول عىى الحد 
. المحّدد في القانو  ألعورلاألدنى 

فما م  حكم في هذا الصدد يظار 
يتم  عمىياً  .في عقد العمل الموحد

 ألعور عىى صعيداالتفاق عىى ا
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. ال المحىيي المطبق عىى العمّ 
عىى الرغم م  ذلك، يتم 

بساولة عىى الحد تحايل ال
ة م  قىف. األدنى لألعور

 عمىياً  أصحاب العمل ي عاقبو 
 اً منخفاًا أعر عىى دفعام 

 ،لعامالت المنا،ل المااعرات
. وهي حالة شائعة عداً 

الغرامات ائيىة بحيث ال و 
توا،ي المكسب الذي يحققه 

عرا  أصحاب العمل م  
 .ممارستام هذه

 

د في معظم تحدّ  فردي، لكناا
عىى  ،بشكل غير رسميو األحيا ، 

  العامىة عنسيةأساس 

المهاجرات يجوز لعامالت المنازل 
العيش خارج منزل صاحب العمل من 

مخالفة القوانين أن يكون ذلك دون 
 ة للهجرةوالنظم المحليّ 

 كال              
الاعر  بشكل قواني  تنص 

عيش دم عوا، عوااح عىى 
عامالت المنا،ل المااعرات 
خارج من،ل صاحب العمل، 

 يحصل  لكّ  العكس
  

 نعم               
 

 كال                
لتوعياية عىى الرغم م  المبادئ ا
نظم إّ  فالداخىية لألم  العام، 

الاعر  ليست وااحة تمامًا بشأ  
 عامالت وهناك. هذه المسألة

في بعض األحيا  خارج  يعش 
 من،ل صاحب العمل

عامالت المنازل المهاجرات ل جوزي
ل من دون المنز/مغادرة مكان العمل

: العمل ساعات صاحب العمل خارجإذن 
، خالل أي في يوم إجازتها األسبوعية

 ...العطلة السنوية، العطل الرسمية

 كال
العقود في /ال تأتي القواني 
هذا المواوع، هونغ كونغ عىى 

لك  غالبًا ما تستخدم هذه 
الحعة م  قبل أصحاب العمل 
لتبرير الفصل م  دو  سابق 

 لنذار

 نعم
 

 كال
ال يأتي القانو  الىبناني وعقد 

مل الموحد عىى ذكر هذا لعا
تحتاج عامالت عمىيًا، . المواوع

المنا،ل المااعرات للى اإلذ  
مكا  /لىتمك  م  مغادر  المن،ل

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

 الممارسة العرفية
يجوز لعامالت المنازل المهاجرات 

األسرة من دون إذن /مغادرة مكان العمل
يوم : العمل في الحاالت التالية صاحب

العطلة األسبوعي وأيام العطل السنوية 
 وأيام العطل الرسمية

 نعم
تقنيًا نعم، غير أ  العديد م  
أصحاب العمل يتوقعو  م  
عامالت المنا،ل المااعرات 

استئذانام لذ أنام قد يرغبو  في 
يتوعب عىى . تبديل يوم عطىة

العامالت بشكل عام التشاور 
حب العمل بشأ  فتر  مع صا

لس   اإلعا،  السنوية، غير أنا ّ 
ماطرات للى قاائاا مع 

كما أنا  لس  . صاحب العمل

 نعم
 

 كال
ال يأتي القانو  الىبناني وعقد 

موحد عىى ذكر هذا العمل ال
تحتاج  لك  عمىياً المواوع، 

الت المنا،ل المااعرات للى عام
مكا  /اإلذ  قبل الخروج م  المن،ل

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

 الممارسة العرفية
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ماطرات للى البقا  في من،ل 
صاحب العمل في أيام العطل 

 الرسمية الوطنية
يجوز لعامالت المنازل المهاجرات 

االستقالة بحرية وترك صاحب العمل 
نهاء عقد العمل عند رغبتهن في ذلك  وا 

 نعم
قبل م  خالل تقديم لشعار 

شار واحد أو دفع أعر شار 
. واحد بداًل م  اإلشعار

باإلاافة للى ذلك، فمفاوم 
" الصرف البنا  م  الخدمة"

القانوني شائع ومعترف به عىى 
نطاق واسع كما أنه مطبق في 
الممارسة العمىية عندما يقوم 

أصحاب العمل بخرق الت،اماتام 
في . بموعب العقد المبرم بينام

تعتبر العديد  مثل هذه الحاالت،
م  عامالت المنا،ل المااعرات 
أنفسا  مصروفات م  الخدمة 
بشكل تعاقدي وقادرات بالتالي 
عىى المغادر  م  دو  سابق 

  لنذار

 نعم
 

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

عدم ( 0: وهي تشمل. عانب واحد
عور لمد  ثالثة أشار دفع األ

االعتدا  ( 5متتالية أو أكثر؛ 
البدني أو العنسي المثبت بشااد  

التوظيف ألدا  ( 4أو /طبية، و
ماام أخرى غير العمل المن،لي م  

 .دو  موافقة مسبقة

إنهاء يجوز لعامالت المنازل المهاجرات 
 عقد العمل بإرادتهنّ 

 نعم
م  خالل لعطا  لشعار 

، ار واحد، أوباالستقالة قبل ش
دفع أعر شار كبديل ع  ذلك، 

للى ذلك، . واحد لصاحب العمل
ثمة ممارسة شائعة وهي 

االستقالة بسبب تصّرف مؤذ، 
 عندما يقوم صاحب العمل

  .  بانتااك عقد العمل

 نعم
 

 كال
د عىى عقد العمل الموحّ  ينّص 

ثالثة شروط فقط يمك  عىى 
 :أساساا العامىة أ  تستقيل

ألعور لثالثة أشار عدم دفع ا( 0 
اعتدا  عسدي أو ( 5متواصىة؛ 

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

 . من،ل م  دو  موافقة العامىة
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 التي ترعى شؤون عامالت المنازل المهاجراتعّلقة بالنظم الممارسات المت أفضل

 هونغ كونغ المؤشرات
 

 المملكة المتحدة
 

 لبنان
 

يجوز لعامالت المنازل تغيير مجال 
عملهّن بغّض النظر عن موافقة صاحب 

 العمل

 نعم
يمك  عامالت المنا،ل 

لمااعرات في هونغ كونغ ا
 االستقالة م  عمىاّ  لدى

صاحب العمل األول، تحديد 
صاحب عمل ثا ، وم  ثّم 

طىب لعا،  عمل عديد  فيما ال 
 .ي هونغ كونغي،ل  مقيمات ف

في بعض الحاالت، ال يحق 
لاّ  البقا  في هونغ كونغ 

في . خالل عمىية االنتقال
حاالت أخرى، عىياّ  مغادر  

للياا هونغ كونغ وم  ثم العود  
  .عند عاو، أوراقاّ  العديد 

 كال نعم
تحتاج عامالت المنا،ل 

المااعرات للى تنا،ل  م صّدق 
لدى الكاتب العدل وموّقع م  

ب العمل كموافقة منه حصا
 عمىااعىى تغيير 

أن يكون لعامالت يسمح القانون في 
المنازل المهاجرات أكثر من صاحب 

 عمل واحد رسمي
 
 
 
 
 
 

 

  كال كال كال
يحدد عقد العمل الموحد في 

عىى عامالت لبنا  أ  
المنا،ل المااعرات العمل لدى 

لك  . صاحب عمل واحد فقط
ديد م  تعمل الع عمىياً 
لدى أكثر ت المنا،ل عامال

 ،م  صاحب عمل واحد
بما  ،بشكل غير رسميو 

 شرطيخالف هذا ال
على عامالت المنازل المهاجرات العمل 
  بدوام كامل لدى صاحب عمل واحد فقط

 نعم
 

 نعم
 

 نعم
 

يجوز لعامالت المنازل المهاجرات 
العمل بدوام جزئي لدى أصحاب عمل 

 يعملن بدوام كامل لدى آخرين إذا كنّ 
 صاحب عمل واحد رسمي

 كال  كال  كال

وثائق هوية /ُيحّظر احتجاز جواز سفر
هاجرة، كما أن عاملة المنزل الم

هذه بمنع  فعلياً  قومتالسلطات 
  الممارسة

 نعم
 
 

 نعم
 

  كال
يمك  تحدي روتي  مصادر  

ك  نادرًا ما ل ،عوا،ات السفر
السىطات و  .يحصل ذلك

ال تكتفي بغض  الىبنانية
هذه الممارسات لطرف ع  ا
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لنما تسّىم عاد  العرفية، 
عوا،ات سفر عامالت المنا،ل 

، فور وصولاّ  للى المااعرات
للى أصحاب مباشر   لبنا ،
باإلاافة للى ذلك،  .عمىا ّ 

مكاتب ينصح أصحاب 
أصحاب العمل االستقدام 

الحتفاظ بعوا،ات سفر با
 .العامالت

   
الشرطة إبالغ عدم إلزام أصحاب العمل ب

" فرار"عن السلطات المعنية بالهجرة أو 
 عامالت المنازل المهاجرات

 نعم
 

 نعم
 

  كال
أصحاب العمل بشكل  يبّىغ

" فرار"روتيني السىطات ع  
ىتنصل م  أي العامالت ل

" مسؤولي "مسؤولية بصفتام 
تع،، المبادئ . العامىة ع 

التوعياية الداخىية الصادر  
هذه ( 5003)ع  األم  العام 

العرفية، لذ عا  فياا الممارسة 
في حال فرار عامىة المن،ل، "

يتوعب عىى صاحب عمىاا 
تقديم شكوى ادها لدى 
النيابة العامة ذات الصىة 
بحيث يتم لصدار مذكر  

 "تفتيش بحقاا
عامالت المنازل المهاجرات مؤهالت 

في  تهنّ لحصول على تمديد لتأشير ل
 في دعوى قضائيةّن طرفُا كحال 

 نعم
ّل ع  أسبوعي  لفتر  ال تق

مشاركة /بغض النظر ع  راا
 صاحب العمل في العمىية

 

 نعم
عامالت المنا،ل المااعرات 

استنادًا  مؤهالت لتعديد تأشيراتا ّ 
الشرعي في الممىكة  للى عمىا ّ 

نما و  –المتحد  كعامالت منا،ل  ا 
ليس عىى أساس عالقتاّ  

 صاحب عمل واحد معّي   ب

  كال
ت عامالت المنا،ل المااعرا
غير مؤهالت لتمديد 

تأشيراتاّ ، وه  بحاعة للى 
صاحب العمل راا ومشاركة 

لىتمك  م  تعديد لعا،  
السنوية وتأشير  العمل  لقامتا ّ 

 الصالحة لسنتي  
تستفيد عامالت المنازل المهاجرات 

بفترة سماح تلقائية في حال إنهاء عقد 
مل قبل األوان وقبل انتهاء مدة الع

 قامةصالحية إجازة اإل
 
 

 

 نعم
تتمتع عامالت المنا،ل 

المااعرات بالحق في فتر  
 سماح تىقائية لمد  أسبوعي 

 نعم
نة في تأشيرات امّ فراية م  

 عامالت المنا،ل المااعرات

  كال
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عامالت المنازل عمليًا، يمكن 
المهاجرات االستمرار باإلقامة والعمل 
بشكل قانوني في بلد المقصد أثناء 

لقانونية التي قد الدعاوى ا إجراءات
ها ضد أصحاب العمل في يرفعن

 . العمل أو في محكمة ،المحكمة
 

 نعم  كال
 

  كال

يجب إعطاء عامالت المنازل 
المهاجرات إشعار معقول بإنهاء العقد 

 من قبل أصحاب العمل أو دفع بدل
 معّين لهّن 

 

 نعم
 

 نعم
 

  كال
غالبًا ما يتم صرف عامالت 

مل ا،ل المااعرات م  العالمن
م  قبل  بشكل مفاعى 
 وتتم لعادتا ّ  أصحاب عمىا ّ 

 للى بىد المنشأ 
 

عمليًا، ال يجوز صرف عامالت المنازل 
المهاجرات من دون سابق إنذار ومن 
دون سبب، أو إعادتهّن إلى بلدانهّن 

 بناًء على رغبة صاحب العمل

  كال نعم نعم

يجوز لعامالت المنازل المهاجرات فسخ 
انتهاء مدته مع أو من  عقد العمل قبل

 دون سبب

  كال نعم نعم

عمليًا، تدفع عامالت المنازل 
بلغًا من المال إلى أصحاب المهاجرات م

نهاء عقد " للتنازل عن حقهم "العمل وا 
 العمل قبل أوانه

 كال
العامالت غير اروري لذ أ  

  يتمتع  بخيار االستقالة

 كال
غير اروري لذ أ  العامالت 

 ستقالةيتمتع  بخيار اال

 نعم

عامالت المنازل المهاجرات ملزمات 
بالحصول على تأشيرة خروج تنص 
على موافقة صاحب العمل الصريحة 

 .للسماح لهن بمغادرة البلد
 

 كال  كال  كال
غير أ  صاحب العمل قادر 
في الواقع عىى عرقىة مغادر  

 العامىة 

يجوز لعامالت المنازل المهاجرات تقديم 
 في بلد المقصد طلب إقامة دائمة

 

 كال
لك  يتم النظر حاليًا في هذه 
المسألة في المحاكم في هونغ 

 . كونغ
 

 نعم
 سنوات 2بعد 

 كال

عامالت المنازل المهاجرات ملزمات 
من بلد /بدفع تكاليف تذكرة السفر إلى

  المنشأ

 ليس بالضرورة  كال
 

 كال
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