
 

  حول عامالت المنازل األجانب في لبنانسؤال وجواب 
 

  ؟ة األجنبيةكيف ومتى يجب تسديد األجور للعامل: س
فيحقّ للعاملة ". ال عمل من دون أجر"يتلخّص المبدأ التوجيهي في : ج

األجنبية الحصول على األجر الشهري الكامل في نهاية كل شهر كما هو 
ويجب تسديد األجر من دون أي تأخير . منصوص عليه في عقد االستخدام

ويمكن دفعه نقداً أو بموجب تحويل مصرفي . ل في العملبدءاً من اليوم األو
 المنزل ةأما اإليصال فيجب توقيعه من قبل العاملة ورب. مباشرةً إلى العاملة

 العمل بأجر العاملة طوال فترة ةويعد احتفاظ رب. على أن يتم االحتفاظ به
ها خالل تنفيذ عقد العمل الممتدة على ثالث سنوات أو عدم تسديد األجر ل

ومن المهم التذكر أن العاملة . األشهر الثالث من العمل تصرفاً غير شرعياً
تسديد رسوم (األجنبية المقيمة أتت للعمل في لبنان من أجل كسب العيش ودعم عائلتها في موطنها األم 

  ).الدراسة وتأمين المسكن والطعام
  
  ؟لعاملة األجنبيةل القانونيوضع الضمان ب فيما يتعلق العمل ة مسؤولية ربما هي: س
من واجب ربة العمل الحصول على إجازة عمل وإقامة للعاملة األجنبية لديها على حسابها وذلك خالل : ج

 عن تجديد هذه األوراق طالما ةًً العمل مسؤولةعد ربتُكما و. ى من دخول العاملة البالداألشهر الثالث األول
  . لديهاتستمر العاملة األجنبية في العمل

  
  ؟ة أجنبيةعاملدام خماذا تشمل التكاليف الست: س
دام عاملة أجنبية على تسديد الرسوم لوكالة التوظيف ودفع األجر الشهري لها، خال تقتصر تكاليف است: ج

 بعد انقضاء الفترة وبشكل عام. والخبل تمتد لتطال توفير الغرفة لها ودورة المياه والطعام والطبابة 
 العمل ربات يجب لفت انتباه لذا. تين أو ثالث عما كان عليهالعقد، يتضاعف األجر مرالمحددة في 

 عاملةالستخدام ربة المنزل  ىسعأال ت يجب وبالتالي. نبية إلى هذه التكاليف في استخدام عاملة أجاتالراغب
  .   على تسديد كافة هذه التكاليف بكل راحةة غير قادرت إن كانأجنبية
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   للعاملة األجنبية االحتفاظ بجواز سفرها؟هل يحقّ: س
 من غير وبالتالي. دره وللفرد الذي يحملهيعد جواز السفر الملكية القانونية الخاصة بالدولة التي تص: ج

بنسخة عن االحتفاظ  العمل ةيمكن لرب.  مهما كانت الظروف آخرالقانوني االحتفاظ بجواز سفر أي فرد
  . بالوثيقة األصلية ة ال العاملة األجنبيسفرجواز 

  
  كم ساعة يجب ان تعمل العاملة األجنبية يومياً؟: س
 يمكن للعاملة األجنبية أن تعمل قَ عليه مع وزارة العمل في لبنانوفقاً للعقد الموحد الجديد الذي اتُّف: ج

ن الراحة في  ساعات متتالية م8 ساعات غير متتالية في اليوم على أبعد حد، على أن تحظى بـ10بمعدل 
  .الليل
  
  هل يحق للعاملة األجنبية بيوم عطلة؟ وهل يحق لها الخروج من المنزل في يوم عطلتها هذا؟: س
 يحقّ لجميع العمال مغادرة أماكن عملهم واالستفادة من يوم عطلتهم وفقاً لمعايير العمل الدولية: ج

قّ للعامالت األجانب العامالت في لبنان بيوم  يحنص عليه العقد المعياري الموحدووفقاً لما ي. األسبوعية
 العمل لمناقشة ةهذا ويعود األمر للعاملة ورب.  ساعة متتالية24عطلة واحدة في األسبوع ال يتخطّى الـ
  . توقيت وظروف يوم العطلة واإلتفاق عليها

  
  ؟ طويلةهل يحقّ للعاملة األجنبية بعطلة: س
 ال يمكن معاملة العاملة األجنبية قَ عليه مع وزارة العمل في لبناناتُّفد الجديد الذي وفقاً للعقد الموح: ج

بطريقة غير مواتية خالفاً لسائر العمال األجانب أو المحليين لجهة أيام العطلة الرسمية واإلجازة السنوية 
ة األجنبية ويحق للعامل.  تنطبق أيام العطل على جميع العمالوبالتالي. ةواإلجازة المرضية وإجازة األموم

 ةفق عليه بين العاملة وربأما توقيت هذه اإلجازة فيتّ.  أيام6االستفادة من إجازة سنوية تمتد على مدى 
  .العمل

  
  ماذا يحدث إذا مرضت العاملة األجنبية؟: س
ن  يحقّ للعاملة في حالة المرض غير الناجم عالت األجنبياتد الخاص بالعاموفقاً للعقد المعياري الموح: ج

 وذلك استناداً لتقرير طبي على أن تحصل على ،الخدمة أو سائر الحوادث المتعلقة بالعمل بإجازة مرضية
ويحق للعاملة األجنبية بالرعاية الطبية . أجر نصف شهر كامالً مع نصف أجر للنصف الثاني من الشهر
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كما تقع مسؤولية . ه الزيارة العمل تدبير هذة يتوجب على ربما تحتاج إلى رؤية طبيبفعند. عند الحاجة
حصول العاملة على بوليصة تأمين من شركة تأمين معترف بها في لبنان تتوافق والشروط المنصوص 

العمل، على أن تشمل تغطية االستشفاء والنقل إلى البلد األم في ةعليها في وزارة العمل على عاتق رب 
  . العناية باألسنان والعيونونادراً ما تغطّي بوليصة التأمين هذه. حال الوفاة

  
  كيف يجب التصرف في حال حمل العاملة األجنبية؟: س
وينص القانون على أن النساء . يمنع قانون العمل اللبناني التمييز ضد المرأة العاملة على أساس الحمل: ج

قبل الوالدة وما بعد  ما العامالت يحقّ لهن بسبعة أسابيع من إجازة األمومة يمكن االستفادة منها في فترات
ولكن، في الوقت الراهن، ال ينطبق هذا .  مع تسديد األجر بشكل كامل في فترة إجازة األمومةالوالدة

القانون على العامالت األجنبيات على الرغم من صياغة قانون عمل حالياً يخص العامالت األجنبيات في 
ى تغيير هذه األنظمة، ال يمكن للعاملة األجنبية وفي الواقع، وعلى الرغم من الجهود الرامية إل. لبنان

فقبل مجيء العاملة األجنبية إلى لبنان، وعلى أثر وصولها، يطلب منها الخضوع . الحامل البقاء في لبنان
فإن تبين لدى وصولها إلى لبنان أنّها حامل، تقوم وكالة التوظيف بترحيلها على . لفحص كشف الحمل

وليصة التأمين الصحي الخاصة بالعامالت األجنبيات رسوم الوالدة كما وال يذكر هذا وال تغطّي ب. الفور
  .  عقد العمل موضوع إجازة األمومة

  
   العمل؟ةماذا يجري إن لم تتّفق العاملة األجنبية ورب: س
 العمل لجهة بناء عالقة عمل جيدة مع العاملة ةعلى الرغم من آمال رب: ج

ن تنشأ أحياناً نتيجة سوء الفهم أو التوقعات األجنبية، يمكن للخالفات أ
وفي حال نشوء . المختلفة أو االختالفات على صعيد الثقافة أو حواجز اللغة

أي خالف من هذا النوع، من المهم أوالً محاولة حّل المشكلة عن طريق 
 العمل اللجوء ةأما في حاالت الخالف الحاد، فيحقّ للعاملة ولرب. الحوار

فإن كان الخالف قد نشأ خالل . لتوظيف والمطالبة بتغيير الكفيلإلى وكالة ا
األشهر الثالث األولى من وصول العاملة األجنبية إلى لبنان، تقوم وكالة التوظيف بتأمين عاملة أجنبية 

ا إذا كان الخالف قد نشأ بعد مرور األشهر الثالث األولى، فتفتح مديرية األمن العام.  العملةجديدة لربأم 
ن للعاملة ربد على انّه في .  والعكس صحيحة عمل جديدةتحقيقاً وتؤمالعقد المعياري الموح هذا وينص

ةحاالت وقوع خالف بين العاملة األجنبية وربة العمل، يمكن التقدم بشكوى أكان من قبل العاملة أو رب 
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امية إلى فض الخالف حبياً، يحق وإذا فشلت المساعي الر. العمل إلى وزارة العمل لفض الخالف حبياً
العمل اللجوء إلى المحاكم اللبنانية المختصةةللعاملة ولرب .  

  
   العمل تجاه العاملة لجهة توفير المبيت وغيره من الفوائد؟ةما هي موجبات رب: س
ق إلى  العمل تأمين المستلزمات وتنفيذ شروط العمل الالئة يجب على ربوفقاً للعقد المعياري الموحد: ج

املة ويحترم جانب توفير احتياجات العاملة بما في ذلك الطعام والمالبس والمبيت بما يصون كرامة الع
 باإلضافة إلى توفير بية بمكان نظيف وآمن وصحي للمبيت يحقّ للعاملة األجنمن جهتها. خصوصياتها

ويحق لها الحصول . ضروريةالسرير والفراش لها والبطانية والشراشف والمناشف وسائر لوازم الحمام ال
  . على مالبس تتالءم والطقس إلى جانب كميات كافية من الطعام تتناسب واحتياجاتها الغذائية

  
  كيف يمكن للعاملة األجنبية البقاء على تواصل مع عائلتها؟: س
جب على  يتومن جهته. قائها وبعث الرسائل لهميحق للعاملة األجنبية التحدث إلى أفراد عائلتها وأصد: ج
العمل السماح للعاملة بتلقّي االتصاالت الهاتفية والرسائل إلى جانب السماح لها باالتصال بعائلتها ةرب 

 ةعتبر ربتُو. وأصدقائها على أن تتحمل العاملة مسؤولية تسديد التكاليف بعد تقديم إثبات رسمي للنفقات
ويحق للعاملة أيضاً بقدر من .  عن تسديد كلفة اتصال هاتفي واحد في الشهر لعائلتهاةًالعمل مسؤول

  .   الخصوصية بما في ذلك مكان آمن يمكن إقفاله لالحتفاظ بأغراضها
  
  ماذا إن كانت العاملة األجنبية ال تجيد استخدام األجهزة المنزلية؟: س
ن خلفية ال تُستخدم فيها األجهزة المنزلية اإللكترونية من المحتمل أن تكون العاملة األجنبية قادمة م: ج

ومن الممكن أن تكون قد . وبالتالي أالّ تكون معتادة على قواعد السالمة األساسية المرتبطة بمهامها
خضعت قبل مجيئها إلى لبنان لدورة تدريبية ولكنّها قد تكون بحاجة إلى المزيد من التفسيرات والتدريب 

 العمل تقديم تعليمات واضحة إلى العاملة حول كيفية استخدام األجهزة واآلالت ة ربوعلى. والممارسة
  .  ويحق للعاملة أن ترفض تأدية األعمال التي قد تشكل خطراً على حياتها أو صحتها. المنزلية بشكل آمن
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   العمل والعاملة األجنبية إنهاء عقد العمل؟ةفي ظل أي ظروف يمكن لرب: س
 العمل والعاملة األجنبية إنهاء عقد العمل في أي وقت، أكان ذلك لفترة محدودة أو غير ةبيحق لر: ج

وفي حال كانت . محدودة، من خالل منح الطرف اآلخر إشعاراً قبل شهر واحد وتحديد أسباب إنهاء العقد
  . يمكن إعطاء اإلشعار شفهياًنبية ال تجيد القراءة أو الكتابةالعاملة األج

  
   العمل إنهاء العقد بشكل قانوني؟ةحق لربمتى ي: س
  : العمل إنهاء عقد العملةوفقاً للعقد المعياري الموحد، يحق لرب: ج

 غلطةً متعمدةً أو اإلهمال أو االعتداء أو التهديد أو التسبب بأضرار في ةفي حال ارتكاب العامل •
العمل أو أعضاء عائلتهاةممتلكات رب . 

  .فعالً يعاقب عليه القانون اللبناني بالتوافق مع حكم المحكمة ةفي حال ارتكاب العامل •
 األم من اده وتسديد ثمن بطاقة العودة إلى بل مغادرة األراضي اللبنانيةةفي هاتين الحالتَين، يطلب من العامل

  . الخاصاماله
  
   إنهاء عقد العمل بشكل قانوني؟ةمتى يحقّ للعامل: س
  :قد في الحاالت التالية إبطال مفعول العةيحق للعامل: ج

 . لفترة ثالثة أشهر متتاليةةسدد أجور العاملت العمل لم ة ربتإن كان •

 ا أو يستغلّهة أو أحد المقيمين في المنزل يضرب العاملها العمل أو أحد أعضاء عائلتة ربتإن كان •
لمرتكبة ضد  جنسياً شرط أن يرفع الطبيب الشرعي تقريراً طبياً بأعمال العنف ااأو يتحرش به

 .، وتقدم الشرطة القضائية أو وزارة العمل نتائج التحقيقاتةالعامل

 من دون  من أجلهات ألغراض تختلف عن تلك التي استُخدمةستخدم العاملت العمل ة ربتإن كان •
 .اموافقته

  .ا األم وشراء تذكرة السفر لهاده بلالى ة العمل على إعادة العاملةرغم ربتُفي هذه الحاالت، 
  
  األجنبيات؟ العامالت هروب سبب ما: س
 وتشمل. مستخدمها منزل تغادر التي األجنبية العاملة إلى لإلشارة المصطلح هذا استخدام الشائع من: ج

 الحر العمل خالل من المال من المزيد اكتساب في والرغبة األجور تسديد وعدم السيئة المعاملة األسباب
  .العمل حب وعدم
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  العمل؟ في إلساءةا يعني ماذا: س
 العاملة معاملة اأسرته أفراد من حدأ أو العمل ةرب سيءت عندما اإلساءة تقع: ج

 تلخيص ويمكن. ساعة 48 أقصاها مهلة في اإلساءة عن اإلبالغ ويجب. األجنبية
  :التالي الشكل على اإلساءة أشكال مختلف
 العمل دعق شروط من أي العمل ةرب نتهكت عندما: االقتصادية اإلساءة •

 ال أو بسيطاً أجراً سددت أو المناسب الوقت في ةالعامل أجور سددت ال وعندما
 والمبيت الصحية الرعاية على العاملة تحصل ال وعندما أبداً األجور سددت

 .وغيره والطعام المناسب

 من هاحرمتو عائلتها، مع التواصل من األجنبية العاملة العمل ةرب منعت عندما: النفسية اإلساءة •
 أو واحدة غرفة في حجزهاتو الشخصية وأوراقها سفرها بجواز حتفظتو الحر الوقت ومن التنقل
 .عنها رغماً المنزل في

 عرق من والسخرية الشأن من والتقليل واإلهانة والشتائم المهينة الكلمات استخدام :الشفهية اإلساءة •
 .خصيالش وأسلوبها تواصلها وكيفية وثيابها وديانتها العاملة

 !)نهاية ال ما إلى الالئحة وتمتد... (والحرق والركل والقرص الضرب :الجسدي العنف •

 منها يتقرب عندما أو إرادتها ضد الجنس ممارسة على العاملة رغمتُ عندما :الجنسية اإلساءة •
 .عنها رغماً جنسية ألغراض شخص

  
  لبنان؟ في المنزلية الخدمة في العامالت المهاجرات النساء وضع لتحسين اليوم حتى تحقيقه تم ماذا: س
 المهاجرين العمال حقوق بحماية المتعلقة 1990 العام اتفاقية على لبنان تصديق عدم من الرغم على: ج

 التي الدولية العمل معايير وعلى اإلنسان حقوق اتفاقيات من العديد على صدق أنّه إالّ عائالتهم، وأفراد
 العام خريف وفي. خاص بشكل األجنبيات وبالعامالت عام بشكل المهاجرين بالعمال خاصةً أحكاماً تشمل
 الدولية العمل لمنظمة التابع العربية للدول اإلقليمي المكتب من التقني الدعم العمل وزير طلب 2005
  .المهاجرات األجنبيات العامالت قضية حول السياسة أعمال حول الوعي نسبة لزيادة
  :يلي ما المجال هذا في تقدماً حقّقت التي النظامية راتوالتغي السياسات وتشمل
 الخاصة؛ التوظيف وكاالت وتنظيم مراقبة مرسوم 2009 العام بداية في العمل وزارة إصدار �

 2009 العام بداية في البالد أنحاء مختلف في التنفيذ موضع ووضعه موحد معياري عقد اعتماد �
 مل؛الع وزارة عن صادر وزاري مرسوم خالل من

  المعنية؛ الوزارات قبل من لبنان في األجنبيات بالعامالت خاص قانون مشروع ومناقشة صياغة �
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  :ومنها الوعي نسبة زيادة إلى الهادفة اإلعالمية المواد من كبير عدد ونشر تطوير اليوم حتى وتم كما
 ترجمته تمت نانلب في المنزلية الخدمة في العامالت المهاجرات النساء وواجبات حقوق حول كتيب �

 والتاميل والتغالوغية والسنهالية والنيبالية والفرنسية واإلنكليزية والعربية األمهرية (لغات 9 إلى
 جلسات خالل من الكتيب هذا توزيع وسيتم). والملغاشية اإلندونيسية والبهاسا والبنغالية والفيتنامية
  المجتمعات؛ مختلف من ومتطوعون اعييناالجتم العمال سيديرها والتي للعمال المخصصة التوجيه

: الثاني الجزء لبنان في خادمة "بعنوان" األول الجزء لبنان في خادمة "لفيلم متمم ثاني وثائقي فيلم �
 .لبنان في الناس وعامة والتالمذة اإلعالم ووسائل العمل أرباب يستهدف ،"المنزل من أصوات

  
  ليوم؟ا األجنبيات العامالت وضع وصف يمكن كيف: س
 الجهود هذه وتحتاج. 2009 العام بداية منذ التنفيذ موضع أعاله المذكورة الوزارية المراسيم وضعت: ج

 التدريب إلى العمل لوزارة التابعين العمل مفتشو يحتاج جهتهم من. الفعال التنفيذ بغية المراقبة إلى القانونية
 إلى االجتماعية الشؤون لوزارة التابعين جتماعييناال العمال يحتاج فيما الخاصة، التوظيف وكاالت لتفتيش
 المخصصة السلوك قواعد تطوير ويجب. األجنبيات والعامالت العمل أصحاب لدى التوسط حول التدريب
 من بد ال اإلعالم، وسائل اهتمام زيادة من الرغم وعلى. النقابة إلى وصوالً الخاصة التوظيف لوكاالت
 إدارة جانب إلى عليها، اإلطالع من الشعب عامة ليتمكّن الحقوق غلى المستندة المعلومات من المزيد توفير

 هذه تُستكمل أن ويجب كما. الثقافية والنوادي المدارس وفي واإلذاعة التلفزيون على الوطنية النقاشات
 المواد تُنشر أن على المهاجرات، العامالت حقوق حول الوعي نسبة لزيادة وطنية بحملة الجهود

 كالكنائس متعددة قنوات عبر وذلك لبنان وفي المرسلة الدول في عدة بلغات المتوفرة علوماتيةالم
  .المجتمع وضمن الفايسبوك موقع وعلى اإلنترنت ومحالت الصالة ومجموعات

  
  كأفراد؟ المساهمة يمكننا كيف: س
 معاملة خالل من العمل، كنوأما ومنازلنا حياتنا صعيد على التغيير عوامل دور نؤدي أن كأفراد يمكننا: ج

 المعلومات من المزيد لمعرفة الموضوع هذا على اإلطالع ويمكننا. وكرامة باحترام المنزليات العامالت
 إلى الطلب فاعلين كمواطنين ويمكننا كما. وزمالئنا أصدقائنا ومع عائالتنا أفراد سائر مع ومشاركتها حوله
 اإلجراءات واتخاذ أولويةً األجنبيات العامالت قضية جعل يةالحكوم المؤسسات وإلى المنتخبين ممثلينا
  .بها نرغب التي التغييرات تحقيق في ننجح وهكذا. شأنها في الالزمة

  
  2009 أغسطس/آب 31 في المسودة هذه صياغة تمت


