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 صورة لبنان األولى في عيون
عامالت منزليات مهاجرات

بقلم: جهينة خالدية

تابع في  الصفحة ٢ 

أسراب - العدد الثاني / كانون الثاني - آذار ٢014

في يوم صيفي رطب في الفيلبين، اتخذت كلير قرارًا جذريًا سيغير حياتها لسنوات طويلة 
مقبلة. ربما كان هذا اليوم األخير الذي تقصد جامعاتها، وربما كان هذا اليوم األخير الذي 
تخرجها في تخصص  قليلة من  أشهر  على مسافة  وكّراساتها وهي  كتبها  فيه  ستفتح 

"الفندقية".
في ذلك اليوم قررت كلير ديليابا إنه حان وقت الهجرة. حاجة عائلتها للمال متزايدة، ولم يعد 

المدخول المتضاءل لألب يكفي لدفع قسط الجامعة وال مصاريفها ومصروف المنزل.
القرار اتخذ، وما كان عليها إال التقدم بطلب ألحدى وكاالت التوظيف. سمعت من صديقاتها 
روايات كثيرة عن تجاربهن في بالد اإلغتراب. قصص عن طبيعة البالد التي كن فيها، معاملة 
أصحاب العمل، الطعام، االزدحام وغيرها من التفاصيل. اختارت التقدم بأوراقها للعمل في 
بيروت مستندًة الى بعض روايات صديقاتها التي تفاوتت، لكنها بدت لها مقبولة بشكل 
عام. أما األمر الثاني الذي حفزها على اختيار لبنان على بلِد آخر هو انه ال يتوجب عليها دفع أي 

مبلغ للتقدم إلى هذا العمل، على عكس بلدان أخرى، كاليابان على سبيل المثال ال الحصر.
هناك في مكتب التوظيف، بدا كل شيء ضبابيًا بالنسبة لكلير. لم تستطع أن تعرف الكثير 
عن مهامها أو عن ساعات العمل أو صاحب/صاحبة العمل. فهي تذكر جيدًا أنه سألها بضعة 
أسئلة مثل عمرها، وإن كانت تعرف بعض المفردات اإلنكليزية، أو إن كانت قد سافرت قبل 
ذلك إلى أي بلد عربي. تقول إن صاحب مكتب التوظيف لم يتوقف كثيرًا عند كونها طالبة 
جامعية وتتقن اإلنكليزية جيدًا، بمعنى آخر لم يقّيم هذه الكفاءات بل رّكز أكثر إن كانت قد 
عملت سابقًا في المنازل "الراقية" كما "المتواضعة"، وإن كانت تتقن القيام ببعض الواجبات 
المنزلية. لم تكن كلير تنتظر أسئلة مختلفة في الواقع، إذ سبق لصديقاتها أن أخبرنها أن 
االجراءات في مكتب التوظيف بسيطة، وغالبًا ما يتجاهلون التدقيق في كفاءات المتقدمة 

للعمل، كما يتغاضون عن تقديم معلومات عن حياتها وطبيعة عملها في بلد المقصد.
تقول لنا كلير إن هذا "التسهيل" لمهمتها في التقدم للعمل حينها بدا لها أمرًا إيجابيًا، إذ أن 
هّمها األساسي كان أن تكسب مدخواًل ثابتًا حتى لو من وظيفة ال تتعلق بشكل مباشرة 
بتخصصها الجامعي.. لكنها اليوم، وبعد خمس سنوات من عملها كعاملة منزلية مهاجرة، 

شراكة العمل

في سياق االعداد لنظام عالمي يحكم شراكة العمل، استقر اجتهاد منظمة العمل الدولية 
عليها  ُتبنى  ثابتة  كقاعدة  اجتماعي،  نشاط  كل  في  الثالثية  الشراكة  اعتماد  ضرورة  على 

السياسات االقتصادية.

واذا كان شركاء العمل الثالثة، وأعني هنا الحكومة وأصحاب العمل والعمال، موحدي الرؤى 
واألهداف، يعني ذلك بلوغ درجات متقدمة من الرقّي واالرتقاء تضع اطرًا لقواعد العدالة 

والمساواة، فيغدو االهتمام بالتطوير واالزدهار وتضمحل فرص الركود والتململ.
هل يدرك كل طرف من األطراف الثالثة حجم مسؤولياته ومهامه في دفع عجلة االنتاج الى 
األمام وفي مكافحة البطالة التي بدأت تكبر حجمًا ونوعًا وتخترق أسس الحياة االجتماعية 

لتثير في النفوس االشمئزاز واليأس من مستقبل غامض؟

هل تدرك الحكومة، وهنا نعني الجهة الرسمية التي تنظم عالقة أصحاب العمل بالعّمال، 
وتأسيس  العمل  سياسات  ووضع  االقتصادي  التكامل  تحقيق  في  وواجباتها  دورها  أن 
قاعدة توازن اجتماعي يحقق العدالة في توزيع الثروات بين شرائح المنتجين والمستهلكين 
على السواء! وال يغيب عن بالنا دور الحكومة في الحفاظ على ثوابت الحياة االقتصادية، 
كاالستقرار النقدي ومنع التالعب باألسعار ووضع التشريعات المتقدمة لبناء هيكلية وطنية 
ثابتة األركان ال تتزعزع عند أول هزة تصيب االقتصاد الوطني، وهي لها دوٌر بّناء في ترسيخ 

الثقة مع الشريكين اآلخرين، فهي الَحَكم الناظم ألصول العالقة وتبادل الواجبات؟.

هل ُيدرك أصحاب العمل أن مسؤوليتهم في موقعهم االنتاجي تفوق أهمية دور الحكومة، 
فهم على تماٍس مباشر مع عمالهم، يوجهونهم وفقًا لرغباتهم؟ وهنا ال بد من التمييز بين 
التوجيه السلبي والتوجيه االيجابي. ففي الحالة االولى، وبفيض من األنانية لدى الطرفين، 
يسود عدم التعاون والتنسيق، فتثور ثائرة كل منهم مطالبًا بحقوقه وواجبات غيره، وهي 
خطوات ال شك ستؤدي الى انعكاسات خطيرة على مستقبل المؤسسة إلصابة الشراكة 
فيها بمرض عضال يأكل األخضر واليابس وتكون النتيجة تراجع العملية االنتاجية، ال بل أكثر 

من ذلك دخول المؤسسة دائرة الخطر الحقيقي.

أما في الحالة الثانية، حالة التوجيه االيجابي، ونحن نعتقد أن أول خطوة يقتضي على صاحب 
العمل القيام بها، هي كسب ثقة واخالص وتفاني عماله، فتدور دورة االنتاج في وضعها 
انه في مأمن وفي اطار من  العامل  الجيدة، فيشعر  الطبيعي وتترسخ وشائج العالقات 
االستقرار والطمأنينة، ومن المفيد بمكان أن يسعى صاحب العمل الى االكتشاف المبكر 
لطلبات ورغبات عّماله وهو دون شك يقيم بناء مؤسسته على قاعدة بيئة العمل الالئق، 
فالعالقة  عًماله،  ود  ليكسب  العمال  عائالت  مع  حتى  والقربى  المؤاخاة  عنصر  ويبقى 
السليمة القائمة على روح المحبة والمودة بين الطرفين ستأتي بثمار جيدة عنوانها التمايز 

والتفاضل والجودة.

يبقى أن نفهم ادراك العامل، وهو المحرك للدم الذي يجري في شرايين المؤسسة، وعلى 
المهام  أولى  العمل هي  وأصول  بالواجبات  فالتقيد  العمل؛  دورة  تتوقف  وهمته  عاتقه 
وتقّيد  ادارتها  واحترم أصول  أتقن عمله  اذا  بالمؤسسة  النهوض  للعمال، فهو يستطيع 

بالموجبات والواجبات.
هي الشراكة إذن في العمل حيث تسير خطوط النشاط متوازية وفي اتجاه متواٍز ال يصطدم 
الواحد باألخر. ومن المهم جدًا أن تظهر شراكة العّمال في اتخاذ القرارات العائدة للمؤسسة 
مستواه  ورفع  العمل  هموم  معالجة  في  االيجابية  والروح  بالمسؤولية  تشعرهم  والتي 

ولياقة بيئته.
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تعتقد أن عملية االستقدام يجب تنظيمها لتوظيف األشخاص المناسبين في المكان المناسب، أو 
في المجال الذين يبرعون فيه بشكل أفضل. وتقصد هي بذلك أنها كانت تتمنى لو أنها استطاعت منذ 

األساس الحصول على وظيفة فندقية، تستطيع توظيف بعض مما تعلمته في هذا المجال.
في العام ٢009 وصلت كلير إلى أرض مطار "رفيق الحريري الدولي" في بيروت. هي هنا في حياتها 
الجديدة التي ما كانت تعرف عنها أي شيء قبل تلك اللحظة. ها هي صاحبة العمل تصطحبها إلى 
المنزل، ومنذ تلك اللحظة ستبدأ بإكتشاف بلد لم تكن تعرف عنه إال بعض القصص المحكية شفهيًا 

ومن بعض الصور التي استخرجتها من االنترنت.

عندما وقّعت عقد لتعمل يف لبنان، قصدت كلري مقهى االنرتنت. طبعت اسم البلد الذي ستعيش فيه 
لسنتني كاملتني بالحد األدىن وراحت تتأمل الصور التي تدفقت عرب محرّك البحث. تقول اليوم وهي 
تحدثنا يف يوم إجازتها يف مقهى يف األرشفية إنها "اطلعت عىل كثري من الصور للجبال املكسوة بالثلوج، 
والشوارع املزدحمة بالسيارات والبحر وصخرة الروشة. لكنها مل تستطع استبيان الكثري عن عادات البلد 
وتقاليده. أو أنها رمبا مل تقم مبا تسميه "واجبها" جيداً. كل ما سألت عنه هو الراتب الذي حدد مبئتني 

وخمسني دوالر. وبدا لها مناسباً جداً مقارنة مع عدم توفر أي مدخول آخر يف الفيلبني.

منذ وصولها إلى بيروت قبل خمس سنوات، وحتى اليوم، ما زالت كلير تعمل لدى صاحبة العمل عينها. 
خالل هذه السنوات سافرت مرة واحدة إلى بالدها، وما كانت جازمة في قرار عودتها إلى بيروت. لكنها 
تؤكد أنها اشتاقت للبنان: "تعّودت وبات لي صديقات كثيرات، إضافة إلى ذلك المعيشة هنا، أقل 
تكلفة من الفيلبين بالنسبة لي". أما بالنسبة للعمل وطبيعته، فتؤكد أنها "اعتادت على فكرة العمل 
في المنزل، من دون أن يعني ذلك أنه أقصى طموحتها إذ تحب فعاًل لو تستطيع إجراء تغيير بسيط 
باالنتقال إلى العمل في فندق أو مكتب حيث تحظى بساعات عمل محددة، وبرنامج عمل واضح، ويوم 

عطلة أسبوعية تتصرف فيه على سجّيتها".
كيف كان شعورها عندما زارت الفيلبين للمرة األولى بعد سنتين قضتهما في لبنان؟ تقول كلير " كان 
شعورًا غريبًا، ألني تركت هذا البلد كطالبة جامعية وعدت إليه كعاملة. ولكن أجد نفسي أتطور وأحقق 

بعضًا من أهدافي والتي تتمثل أواًل بكسب أجر شهري مقبول وثابت، ومساعدة عائلتي".
لم تواجه كلير أي إحراج أو استغراب من قبل محيطها ومجتمعها لنوع عملها، " ذلك أن كثيرات من 
صديقاتي وقريباتي يعملن العمل ذاته، ولم أخِف طبيعة عملي أو تفاجأت بنوعه، وثانيٌا ألنني أتيت من 
عائلة متواضعة تطمح أساسًا لكسب لقمة العيش من دون أن تقيم اعتبارًا لمكان العمل ونوعه. ما 

يهمنا ويهم عائلتنا هو أن نكون مستورين ماديًا وسعداء".
سعادة كلير هنا ال تعني أنها ستقيم لألبد في لبنان "سأعود..وربما عندما أجمع الرأسمال الكافي أود أن 
أعود إلى بالدي وأطبق ما تعلمته في لبنان، ربما في مطعم صغير أو مركز تدريب للعامالت الراغبات 

في الهجرة إلى لبنان، في داخلي سآخذ جزًء من لبنانيتي".

يف تجربة مختلفة جزئياً، تعيش ِبرت أيامها يف لبنان عىل أمل يومي بأن تعود اليوم قبل الغد اىل بالدها. 
تقول السيدة اإلثيوبية التي مل تتعد الخامسة والعرشين من عمرها وتعيش يف لبنان منذ 4 سنوات، إن 
" لبنان مرحلة مؤقتة يف حيايت. مؤقتة ورضورية، لكني كل يوم أفكر بإبني وزوجي وأهل بلدي". مل تكن 
تعرف ِبرت الكثري عن لبنان، كانت أغلب القصص عنه سلبية، من املعاملة العنرصية لبعض أصحاب 

العمل، والعمل لساعات طويلة، اىل حجز جواز السفر والحرمان من يوم اإلجازة األسبوعي.

كل ما سمعته السيدة عن لبنان قبل أن تصل إليه، ساعدها في توقع األسوأ. وفي الواقع تشير برت 
إلى أن تجربتها لم تكن بذلك السوء، لكنها لم تكن سهلة أيضًا: " لم أكترث كثيرًا لجمال البلد أم قبحه. 
وال لبحره أو مبانيه الفخمة، ُجلًّ ما كنت أفكر فيه هو أن تعاملني صاحبة العمل بلطف، وهذا ما حصل 
معي بالفعل". لكن في البداية لم تستطع السيدة اإلندماج في بيئتها الجديدة، " كان كل شيء مختلفًا، 
الطعام طعمه غريب وبال نكهة، ويستخدمون الكثير من األواني للطبخ ولتقديم الطعام وكثير من 
الصحون والمالعق لألكل. يتحدثون بلغة لم أفهمها، وحتى عندما يخاطبونني باإلنكليزية، لم أكن أفهم 
ألنهم ينطقون الحروف بسرعة وبطالقة. بدا لي كل هذا ثقافة غريبة ومختلفة جدًا عما أنا معتادة عليه ".

تعود برت لتؤكد أن معاملة صاحبة العمل عادلة لها، "ال ينفي أنها مارست نوعًا من الضغط النفسي 
علي في البداية، بمعنى أنها كانت تريدني أن أتعلم كل شيء بسرعة فائقة من أعمال الطبخ وطريقة 
تقديم الطعام، الى غيرها من األعمال المنزلية، في الوقت الذي كنت بالكاد أفهم اللغة التي تستخدمها 
لتعطيني التعليمات". وتضيف "كانت تنزعج مني ألنني ال أعرف بعض التفاصيل مثل ترتيب األجهزة 
اإللكترونية إلى جانب بعضها البعض، وكانت توجه الّي مالحظات حول طريقة أكلي ورائحة الوجبات 
التي كنت أعدها لنفسي". حصل كل هذا من دون أن تتعرض السيدة ألي أذى جسدي أو ترهيب أو 

تعنيف، "إنما اقتصر على بعض األذى النفسي" كما توضح.
تغّير كل ذلك في تجربة برت الحالية في العمل، فخالل أربع سنوات قضتها في لبنان، سافرت السيدة 
مرة إلى بالدها وعادت لتتوظف لدى صاحبة عمل جديدة في تجربة باتت أسهل على برت ألنها أصبحت 
تعرف معظم العادات والواجبات المطلوبة منها، لكن من دون أن يعني ذلك أن العمل الجديد لم 
يصاحبه بعض التحدّيات، أو كما تسميها برت "مفاجآت". إذ زاد حجم العمل الذي تقوم فيه في منزل 
السيدة السبعينية التي زادت حّدة مرضها في األشهر األخيرة وباتت بحاجة لعناية خاصة ومرافقة في 
كل تحركاتها داخل المنزل وخارجه، ومتابعة دقيقة ليومياتها منذ لحظة نهوضها إلى نومها وما يتخلل 
ذلك من نشاطات في المنزل. تقول برت "ال يزعجني االهتمام بالسيدة اللطيفة، لكنه يتعبني بشكل ال 
أحظى أحيانًا بوقٍت كاٍف للنوم، إذ أنهض بوقت مبكٍر جدًا بسبب أوجاعها، أو أرافقها إلى الدورة المائية، 
وطبعًا لم أعد أستطيع في يوم إجازتي البقاء لمدة طويلة خارج المنزل، وفي أحياٍن كثيرة يزورها عدد من 
أفراد عائلتها فيزداد حجم العمل، أو تخرج هي وزوجها وأوالدها في نزهة يوم األحد، فتلغى إجازتي وأالزمها 

في المطعم أحضر أغراضها وأعتني بها في النزهة تمامًا كما أفعل في المنزل في باقي أيام األسبوع ".

سفر برت إلى بالدها وعودتها مرة ثانية عبر مكتب للتوظيف ال يعني أن ذلك غّير من آلية التوظيف أو 
في تقديم معلومات إضافية عن مكان عملها أو هوية صاحبة المنزل وعدد أفراد أسرتها أو عمر صاحبة 
المنزل. في الوظيفة الثانية، كما في األولى، قدمت العاملة أوراقها إلى مكتب التوظيف، وسافرت إلى 
لبنان، والمكتب من جهته رّتب سفرها مع وكيل لبناني، اختارها لتعمل لدى صاحبة عملها الحالية. تؤكد 
برت أنها في مكتب االستقدام في لبنان لم ُيعط أبدًا أي خيارات، لكنه إهتم لكونها سبق أن عملت في 
لبنان وبالتالي تعرف ما يكفي عن الواجبات وطبيعة العمل المطلوبة منها، وتفهم اللغة العربية وتعرف 

كيفية إعداد بعض المأكوالت اللبنانية.
ربة عمل ِبرت السيدة أماني )وهو اسم مستعار إذ تفضل أال تذكر اسمها الفعلي( تقّدر عمل العاملة 
لديها، وتقول إنها "في األيام األولى وقبل أن تمرض سعدت كثيرًا بأنها وظفت عاملة تعرف الكثير عن 
واجباتها، ذلك على الرغم من أني لم أستطع تحديد كل شروط التوظيف المطلوبة لدى قصدي لمكتب 
االستقدام، لكني تمنيت عليه أن تكون العاملة التي أود توظيفها لم تزر لبنان من قبل ". وتشرح لنا 
السيدة أماني أنها اختارت برت في اللحظة األخيرة كونها لم تتفق أبدًا مع العاملة السابقة التي عملت 
لديها لمدة أسابيع فقط. وتعود لتشرح " ال مشكلة لدي مع عاملة سبق أن عملت في لبنان، إال أني 
أخشى أن تكون قد باتت تود أن تأخذ حقوقها دون أن تقوم بواجباتها. بمعنى أن تضع شروطها في 
قبض الراتب في موعده، ويوم اإلجازة األسبوعي وساعات العمل المحددة، وهي بالمقابل بالكاد تنفذ 
واجباتها في المنزل على أفضل وجه وتتقاعس عن اإلهتمام بأفراده. لكن أظن أنني وبرت متفقتان في 

هذه األمور".
كل هذا ال يعني أن برت ال تفكر ليل نهار في العودة إلى بالدها والعيش إلى األبد مع ابنها وزوجها 
وربما تدير مطعمًا صغيرة أو حتى تعمل كموظفة في متجٍر أو مصنٍع ما، " مستعدة لعمل أي شيء، 
لكني ال أريد أن أكون بعيدة عن عائلتي، وال أريد أن أعمل في المنازل، وال عالقة لذلك بصاحبة العمل 
الحالية، بقدر ما له عالقة بصعوبة االهتمام بمهام البيت برمته، من التنظيف والطبخ والغسيل والكي 
باالضافة الى االهتمام بصحة أفراده، كبارًا كانوا أم صغار. هذا عمل أحب أن أقوم به تجاه أفراد عائلتي، 

ال تجاه عائالت الغرباء".
لدى كل من كلير وبرت تجربة مختلفة في لبنان. ما يجمعهما ربما أنهما في لحظة مصيرية من حياتهما 
اضطررتا إلى مغادرة بلديهما لظروف قسرية. وهناك رسمتا تخيالت وصور غير دقيقة عن لبنان وطبيعة 

عملهما فيه.

هناك من بني العامالت املنزليات من توقعن األسوأ وكانت تجربتهن مقبولة نوعاً ما، ومنهن من كانت 
متفائلة منذ اللحظة األوىل معتربة أن أي بلد آخر، ووظيفة ذات مدخول ثابت إمنا هي تجربة تستحق 
الخوض بعيداً عن شظف الحياة يف بلدهن األصيل. األكيد أنه بات بني لبنان وبلدان العامالت املنزليات 
كثري من التجارب املختلفة التي عاشتها أجيال من هذه العامالت يف لبنان... تجارب ُبنيت عىل تقصريٍ 
كبريٍ يف واجبات مكاتب التوظيف واالستقدام يف رشح املهام الوظيفية للعامالت وما يستحق لهن من 
حقوق ويتوجب عليهن من واجبات. ليست كل التجارب جميلة، لكن بعضها استطاع كرس الصورة 

النمطية عن لبنان كبلٍد عنرصي يهدر حقوق العامالت والعاملني فيه.

وأرقام حقائق 
إن عشرة في المائة فقط ) ما يعادل 5.3 مليون عامل( من إجمالي العمال المنزليين 
في العالم تشملهم قوانين العمل العامة بالدرجة نفسها كغيرهم من العمال. وعلى 
النقيض من ذلك، فإن ٢9.9 في المائة )ما يعادل 15.7 مليون عامل( من مجمل العمال 
مستثنون  كلًيا من نطاق هذه التشريعات. )تقرير منظمة العمل الدولية، ٢013، "العمال 

المنزليون في العالم"، جنيف(.
 

 أدى احتفاظ أصحاب العمل أو الكفالء بجوازات سفر العمال المنزليين وهوياتهم، 
في كثير من األحيان، إلى حاالت من العمل القسري، علمًا أن السلطات تحّظر ذلك 
وتعترف بحق العمال الوافدين في تقديم الشكاوي واستعادة جوازات سفرهم. )أظفر 

خان، ٢014، "لماذا حان الوقت إلنهاء الكفالة"، جريدة الغارديان، لندن(.
 

أظهرت دراسة حديثة أجرتها منظمة "كفى" اللبنانية بأن معظم عامالت المنازل من 
بنغالديش يحصلن على عمل في لبنان من خالل أحد أفراد أسرهن، في حين تميل 
أغلبية العامالت النيباليات للبحث عن عمل مباشرة من خالل مكاتب التوظيف )موقع 

.)٢014 /http://www.kafa.org.lb   منظمة كفى على شبكة االنترنت
 

إزداد عدد األطفال في العمل المنزلي من نحو 10.6 مليون إلى 11.5 مليون بين عامي 
٢008 و٢01٢، مع أن نسبة عمل األطفال عموًما آخذة في االنخفاض منذ مطلع هذا 
القرن. )مكتب العمل الدولي-تقرير منظمة العمل الدولية، ٢013، "التقديرات واالتجاهات 

العالمية بين عامي ٢000 و٢01٢: التقدم المحرز في مكافحة عمل األطفال"، جنيف(.
 

وفًقا ألحدث تقديرات منظمة العمل الدولية، بلغ عدد ضحايا العمل القسري في 
آسيا  منطقة  من  الضحايا  لهؤالء  األكبر  العدد  وينحدر  مليون شخص.   ٢0.9 العالم 
والمحيط الهادئ، حيث يبلغ عددهم نحو 11.7 مليون شخص، مع العلم أن 90 في 
المائة من العمل القسري يحصل في القطاع الخاص، ويندرج ثالثة أرباع العاملين 
والصناعات  األسماك  وصيد  والبناء  المنزلي  والعمل  الزراعة  مجال  في  القسريين 
التحويلية، فيمايشتمل الباقي على االستغالل الجنسي التجاري. )مكتب العمل الدولي- 

تقرير منظمة العمل الدولية، ٢013، "تعزيز اإلجراءات إلنهاء العمل القسري"، جنيف(.
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الثاني/ تشرين  في  الجميزة  منطقة  إلى  النبعة  منطقة  من  المهاجرين  العمال  مركز  انتقل 
نوفمبر ٢013

مع تزايد التوتر وتدهور الوضع األمني، بات اللبنانيون والمهاجرون على حٍد سواء أكثر حذرًا 
عمدت  ايضًا،  أخرى  وألسباب  السبب،  ولهذا  بيروت.  مناطق  مختلف  بين  للتنقل  بالنسبة 
حركة مناهضة العنصرية الى نقل مركز العمال المهاجرين إلى موقع أكثر أمانًا ويتميز بسهولة 
الوصول إليه. فحّي الجميزة يقع وسط بيروت ويصله خطا حافالت عامة على األقل، وهو 

قريب من منطقة برج حمود وكذلك من منطقة الحمراء.

في تشرين الثاني/ نوفمبر، وبعد أسابيع من أعمال التحضير، افتتح مركز العمال المهاجرين 
أبوابه واستقبل حوالي ٢00 عامٍل مهاجٍر في حفل االفتتاح. لقد كان حدثًا ناجحًا جدًا، اجتذب 
أصدقاء المركز القدامى ، فضاًل عن أصدقاء جدد تشّرفنا بلقائهم. حضر الحفل عدد كبير من 
العاملين من إثيوبيا والفلبين والسودان وبنغالدش وسريالنكا، وغيرها من الدول اآلسيوية 
التي أعدها قادة مجتمعيون  المأكوالت  الحاضرون أشهى  واإلفريقية األخرى، تذّوق خاللها 
الكثير  أنغامها  العالم رقص على  أنحاء  من سريالنكا والفلبين، وعزفت موسيقى من شتى 
التعرف على أنشطة المركز األسبوعية،  الناس بفرصة  من الحاضرين لساعات طوال حظي 
على  اإلطالع  الى  باإلضافة  لألطفال،  نشاطات  إلى  االنكليزية وصواًل  اللغة  بدروس  ابتداًء 
الخدمات اإلضافية التي يوفرها المركز وكيفية االنضمام إلى عضويته. . كما اغتنموا الفرصة 
للقاء أشخاص آخرين من بلدهم ومن بلدان أخرى، والتعرف على العديد من المنظمات غير 
كشك  خالل  )من  المهاجرين  للعمال  المساعدة  أو  الخدمات  تقدم  التي  األخرى  الحكومية 
المهاجرين على  العمال  المركز يشجع  أن  أدركوا  بنا(. واألهم من ذلك،  الخاص  المعلومات 
الواقع،  في   .)... هنالك  ما  الى  جديدة،  ودروس  )أنشطة  باستمرار  جديدة  مبادرات  تقديم 
المهاجرين وقتهم  العمال  لنتشارك مع  أفكار جديدة ومتطوعين جدد  دائمًا عن  نبحث  نحن 

ومهاراتهم.

المركز مفتوح للجميع! ويمكن ألي شخص زيارته من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى الثامنة 
مساء خالل  أيام العمل، أو من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساء خالل ايام العطل 

.
بادر الى التسجيل في نشرتنا لتلقي تحديثات فصلية.

حركة مناهضة العنصرية
مركز الجاليات األجنبية.

جميزة بيروت / لبنان
هاتف: 410 678 71 961 +

https://www.facebook.com/MigrantCommunityCenterLebanon
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افتتاح مركز العمال المهاجرين الجديد في وسط بيروت  يقولون ال لنظام "الكفالة" في لبنان

يستثني قانون العمل اللبناني نحو ٢00,000 من عامالت المنازل المهاجرات اللواتي يعملن 
في لبنان.

يقول السيد شارل نصر الله مدير مؤسسة إنسان: "يجب أن يشمل قانون العمل اللبناني 
التمييز  عامالت المنازل المهاجرات. وذلك ألن إيجاد قانون خاص بهن سوف يزيد هوة 
المهاجرات  المنازل  عامالت  بأن  التصور  ويعزز  العمل،  فئات  وباقي  المنزلي  العمل  بين 

عرضة بطبيعتهن لالنتهاكات."

الكفالة"  نظام  بعد  "ما  بعنوان  يومين  لمدة  عمل  ورشة  إنسان  مؤسسة  عقدت  وقد 
العام  األمن  من  مندوبون  فيها  شارك  بيروت،  في   ٢013 األول/ديسمبر  كانون  في 
ووزارتي الداخلية والشؤون االجتماعية، ووزير العمل السابق شربل نحاس، وممثلون من 
السفارات ذات الصلة، والسيد كاسترو عبدالله رئيس اتحاد العمال )فيناسول(، ومحامون 

وأكاديميون، وممثلون من منظمات غير حكومية وعامالت منازل مهاجرات.

بعامالت  خاصة  فعالة  نقابات  إنشاء  لدعم  المبذولة  الجهود  على  المناقشات  وتركزت 
أمام  الحالية  العواقب  على  التغلب  سبل  وحول  الكفالة  نظام  بدائل  وعلى  المنازل، 
للعامالت  الجماعية  المفاوضة  أهمية  بونتيالس  تيريزا  نقابات. وأوضحت  تنظيمهن في 

نظرًا الختالل ميزان القوة بين أصحاب العمل والعمال.

الهجرة  لهيئة  اإلقليمي  المنسق  لوليم غويس،  العمل بعروض تقديمية  اختتمت ورشة 
في آسيا، وروالند طوق، محامي حقوق اإلنسان وروال أبي مرشد من جمعية كفى عنف 
المتحدة والذي ال يقّيد  المملكة  المعتمد سابقًا في  النموذج  واستغالل، والتي أوجزت 

العاملة المنزلية بصاحب عمل واحد محدد.

وفي حفل الختام، قال السيد نصر الله والسيد وليم غويس إن المعركة قد تطول ولكن 
علينا أن نحافظ على إصرارنا وتضامننا في وجه المصاعب.

منظمة انسان
سن الفيل، منطقة 1، شارع 88

هاتف: ٢37 485 1 961+ – 144 893 70 961 +
 insan@insanlb.org

 www.insanassociation.org

حفل تخرج عامالت منازل مهاجرات
أعّدت النساء أنفسهن لالحتفال بتخرجهن من مؤسسة عامل الدولية في 5 كانون الثاني/يناير ٢014، حيث تسّلمت 70 عاملة مهاجرة شهادة إتمام دورات في اللغة االنكليزية. تقول إحدى الطالبات: "ينتابنا 

شعور هنا بأننا نبني مستقبلنا بصقل قدرة جديدة للحصول على مهنة أفضل. إننا نشعر بسعادة أكبر وسط أصدقائنا، ونحن نواكب التطور".
أقيم الحفل في مركز عامل في الشياح إيذانا بانتهاء الدورات االنكليزية، حيث قدم لهن أيضًا دعم نفسي، واجتماعي، وقانوني. وأعربت المشاركات عن فرحتهن باالحتفال بتخرجهن، حيث حضر بعضهن 

بثياب فولكلورية تقليدية بيضاء.
شعرت الطالبات باالرتياح بدورات مؤسسة عامل طوال العام وأكّدن على ثقتهن وتقديرهن لجهود المؤسسة في االعتراف بحقوقهن اإلنسانية وتوفير مكان يشعرن فيه باألمن واألمان، ويتلقين دروسًا 

في اللغة االنكليزية وأساسيات الحاسوب، ويحصلن على دعم نفسي وقانوني.
وقد أعربت إحداهن عن امتنانها بقولها: "لقد أسهمت مؤسسة عامل، باإلضافة إلى تعليمنا االنكليزية، في جعلنا نشعر بأننا بشر وليس مجرد أجانب". وقالت طالبة أخرى: "إنني مسرورة بتعّلم شيء 

آخر غير أعمال التنظيف".

منظمة عامل الدولية
المصيطبة، شارع أبو شقرا، مبنى عامل، بيروت، لبنان

هاتف: 317 ٢93 9611+ - 910 304 1 961 + - 343 380 76 961 + 
     Projects@amel.org.lb

  www.amelassociation.org
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كاريتاس لبنان مركز األجانب
سن الفيل، شارل حلو، مركز تقال
هاتف: 3/4/٢/1/ 550 50٢ 1 961+

فاكس: 550 50٢ 1 961+ تحويلة: ٢03
  info@eclmc.org; carimigr@inco.com.lb

www.caritasmigrant.org.lb 

في-مايل
جديده، سنتر أزور، بناية ب، الطابق 5، متن 

هاتف: 983 66٢ 961+
info@fe-male.org
www.fe-male.org

 ربما ليس بجديد على اإلعالم اللبناني طرح قضية العامالت األجنبيات في لبنان، ولكن الجديد 
هو عدم ربط إثارة هذه القضية بحادثة انتحار أو مقتل عاملة، وإنما طرحها من منظار حقوقي بحت 
وبمشاركة أصحاب الشأن من العامالت ومنحهّن منبرًا يعّبرن من خالله عن معاناتهن وهواجسهن. 
هذا ما قام به مؤخرًا البرنامج اإلذاعي "شريكة ولكن"، الذي يبث اسبوعيًا عبر إذاعة صوت الشعب، 
وذلك عبر تخصيص سلسلة من ثماني حلقات لإلضاءة بشكل موسع على هذا الموضوع وذلك 
بدعم من برنامج »تعزيز حقوق عامالت المنازل المهاجرات في لبنان« الذي تنفذه »منظمة العمل 

الدولية« بتمويل من االتحاد األوروبي.

وقد تعاقب على البرنامج خالل هذه الحلقات أربعة عامالت أجنبيات، ممثلين\ات عن منظمات 
حقوقية لبنانية ودولية، من بينها كفى عنف واستغالل، رواد فرونتيرز، حركة مناهضة العنصرية، 
مؤسسة عامل، المفكرة القانونية، كاريتاس لبنان- مركز األجانب، منظمة العمل الدولية واإلتحاد 
األوروبي، ممثلين\ات عن مؤسسات رسمية هي األمن العام ووزارة العمل اللبنانية، ممثلين عن 
نقابات وإتحادات عمالية هي اإلتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ونقابة اصحاب 

مكاتب االستقدام في لبنان، إضافًة إلى إعالميين\ات، حقوقيين\ات وأصحاب عمل لبنانيين\ات.

واستطاع البرنامج، عبر المساحة التي أفردها لقضية عامالت المنازل األجنبيات، تظهير كافة جوانبها 
للمستمعين\ات في محاولة لرفع وعيهم\ن حول الموضوع والدفع بإتجاه تغيير سلوك البعض 
العنصري والتمييزي ضد هذه الفئة المهّمشة من النساء. وقد كان لمشاركة العامالت أنفسهن 
في الحلقات األثر األكبر إنطالقًا من أنه ال يستطيع أحد توصيف الواقع أكثر من أصحاب الحق 
أنفسهم\ن. وانعكس هذا التأثير عبر تفاعل عدد من المستمعين\ات مع الحلقات عبر صفحة البرنامج 
على الفايسبوك، فضاًل عن إتصال عدد من المستمعين\ات إلبداء آرائهم\ن حول الموضوع، 

وللتبليغ عن حاالت عامالت يتعّرضن للعنف واإلستفسار عن سبل المساعدة.

يهاجر اآلالف من العمال األجانب كل عام بسبب الفقر وبحثًا عن ثروة يمكن جمعها، إلى دول 
ذات خلفيات ثقافية مختلفة ومعظمها مجهولة بالنسبة إليهم. وتجتذب هؤالء العمال الوعود 

الكاذبة، ولكن لألسف غالبًا ما تتحول أحالمهم إلى كوابيس.

يشكل هذا المشروع الذي يمتد على فترة ثالث سنوات والممّول من االتحاد األوروبي، 
استمرارًا لمشاريع سابقة بين لبنان وإثيوبيا، وبنغالدش ونيبال والفلبين وسريالنكا-  ويحمل 

صفة تجريبية.
الهدف العام لهذا المشروع هو المساهمة في حماية حقوق طالبي اللجوء، والالجئين وعامالت 
المنازل المهاجرات خالل دورة الهجرة في لبنان ودول المنشأ وتعزيز تنميتهم االقتصادية 

واالجتماعية.

يعالج المشروع دورة الهجرة بكاملها: ابتداًء من توعية العمال المهاجرين حول الهجرة اآلمنة 
القائمة على المعرفة قبل مغادرتهم بلدان المنشأ وحتى وصولهم إلى لبنان ومن ثم العودة 
إلى بلدانهم. عالوة على ذلك، سيتم، في لبنان خالل فترة المشروع، تنظيم حمالت توعية 
ودورات تدريبية وورشات عمل على نطاق واسع تستهدف القضاة وموظفين من األمن العام 

ووزارة الشؤون االجتماعية فضاًل عن مكاتب االستقدام واألطراف المعنية األخرى.

وفي حفل تدشين المشروع، قالت أنجيلينا إيخوريست رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان: 

"أصبحت أوضاع العامل املهاجرين وعائالتهم قضية عاملية تتعلق بحقوق اإلنسان؛ 

فهم يتعرضون لالستغالل من قبل تجار البرش وأرباب العمل ومهريب البرش، كام 

يتعرضون للظلم والتمييز ويعانون ظروف عمل وحياة يف غاية الصعوبة."

لبنان  كاريتاس  مقر  في  األول/ديسمبر  4كانون  في  المشروع  إطالق  حفل  أقيم  وقد 
وبحضور سفيرة النمسا، وممثل كاريتاس لوكسمبورغ، ورئيس كاريتاس لبنان، وشركاء 
إثيوبيا،  في  الرسولية  والمفوضية  اإلثيوبية،  الكاثوليكية  )الكنيسة  المنشأ  دول  من 
وبرنامج دعم المهاجرين البنغالدشيين Ovibashi Karmi Unnayan(،وممثلي سفارات 
ووسائل  حكومية  غير  دولية  ومنظمات  حكومية  غير  ومنظمات  ووزارات  وقنصليات 

إعالم وفريق عمل مركز األجانب في كاريتاس لبنان.

إطالق مشروع "دعم العمال األجانب وتمكينهم 
خالل دورة الهجرة إضافة إلى طالبي اللجوء 

والالجئين في لبنان"

سلسلة حلقات إذاعية تسّلط الضوء على واقع 
وحقوق العامالت األجنبيات في لبنان
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قبل  العمل  شروط  حول  دقيقة  معلومات  المنازل  عامالت  تمتلك  أن  البديهية  الحقوق  من 
القيام برحلة فيها الكثير من التحديات. وبهدف بناء عالقة عمل ايجابية يستفيد منها الطرفين، 
يجب ان تكون هذه الشروط واضحة وملزمة لصاحب/ة العمل. هذا بالطبع ال يغني عن اإلطار 
المتعلقة  المشاكل  من  الحد  باتجاه  ضروري  أمر  ولكنه  القوانين،  تطبيق  ومراقبة  القانوني 

بعامالت المنازل المهاجرات.

وزارة  العربية،  للدول  االقليمي  المكتب  الدولية-  العمل  منظمة  دعمت  ذلك،  من  وانطالًقا 
لبنان وذلك ضمن  المهاجرات في  المنازل  الدليل االرشادي لعامالت  لبنان لتطوير  العمل في 
اطار مشروع "تعزيز حقوق عامالت المنازل" المَمول من االتحاد األوروبي. ال ترتكزالمعلومات 
لبنان، من  االجراء في  المرعية  القوانين  على  بل  الدولية،  المعايير  على  الدليل  هذا  الواردة في 
الدليل في سبع  ُنشر  المثال.  ٢009 على سبيل  اعتماده في  تم  الذي  الموحد  العمل  بينها عقد 

لغات تمثل الجنسيات المختلفة باإلضافة إلى العربية، االنكليزية، والفرنسية.

وقد عمل المشروع على توزيع ستين ألف نسخة من الدليل بالتعاون مع ثماني منظمات غير 
حكومية، واتحادات عمالية، ومؤسسات خاصة ال سيما مكاتب تحويل األموال.

لدى اطالعها على الدليل في اللغة األمهرية قالت رحيل زيغي "ال بد أن تستلم عامالت المنازل 
نسخة من هذا الدليل مسبقًا ليتعرفن على ظروف العمل التي ستواجههن".

 

جئُت من الفلبين في عام 1993 كعاملة منزلية مهاجرة، وعملت منذ ذلك الحين في لبنان. 
اآلن  أنذا  وها  رفع صوتي.  إلى  النساء في مهنتي  تكابدها  معاناة  ما شهدته من  وألهمني 
أتوجه إلى جميع العامالت المنزليات المهاجرات: دعونا نتحد ونطالب بعمل الئق وبشروط 
عمل أفضل في لبنان! هذه ليست كلماتي، بل هذا ما سمعته من منظمة العمل الدولية، 
لبنان  في  والمستخدمين  العمال  لنقابات  الوطني  االتحاد  ومن  حكومية،  غير  ومنظمات 

FENASOL. فهي عبارات منطقية بحق .

للعمال  الدولية  للشبكة  األول  المؤتمر  ُدعيت لحضور  ناشطة،  عاملة منزلية مهاجرة  كوني 
عام  األول/أكتوبر  تشرين  و٢8   ٢5 بين  األورغواي  والذي عقد في مونتيفيديو في  المنزليين 
الالئق  "العمل  اتفاقية  تصديق  على  والعمل  االحتفال  المؤتمر  من  الهدف  وكان   .٢013
تجربة عظيمة لي  تلك  الدولية. وكانت  العمل  التابعة لمنظمة   189 المنزليين" رقم  للعمال 
حيث تعرفت واستمعت وتفاعلت مع تلك النسوة الشجاع اللواتي قِدمن من جميع أصقاع 
حول  العمل  ورشات  إحدى  أعمال  بتسيير  قمت  المؤتمر،  في  مشاركة  وباعتباري  العالم. 

"تنظيم عامالت المنازل".
وقد منحني حضوري هناك فرصة نادرة لالستماع إلى تجارب عامالت أخريات في الحث على 
تصديق االتفاقية 189. وجذبتني خصوًصا تجربة هونغ كونغ عندما أطلعتنا إحدى العامالت 

المنزليات هناك كيف ربحن معركة إلغاء نظام الكفالة نهائيًا.

مشكلة  لي  أوحت  وقد  وااللتزام!  للنشاط  حماستي  ازدادت  ظالم،  حدث  صادفني  وكلما 
زمالئي  مع  والعمل  الجهود  لتضافر  بها  نعامل  التي  والطريقة  إلينا  ُينظر  وكيف  الكفالة 
الوطني  االتحاد  في  المنازل  عمال  لنقابة  التأسيسية  الهيئة  إنشاء  على  المنزليين  العمال 
لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان. وأشعر للمرة األولى بأننا نقف على أرضية صلبة 
تتيح لنا التحدث بصوت واحد! وأنا ملتزمة حالًيا في المساهمة في تأسيس هذه الهيئة. أما 
الخطوة التالية فهي العمل على تعبئة جميع العمال المنزليين لالنضمام إلينا بهدف الدفع 
نحو المصادقة على االتفاقية 189 في لبنان والمنطقة العربية. أنا حالمة... لكن أال تبدأ جميع 

األمور بمجرد الحلم؟

االتحاد الوطني لنقابات العمال
والمستخدمين في لبنان
هاتف: 543 707 1 961 +
خليوي: 840 783 3 961 +

fenasol@gmail.com
 

منظمة العمل الدولية، المكتب االقليمي للدول العربية
مبنى أريسكو سنتر، شارع جستانيان، القنطاري،

بيروت، لبنان
هاتف:400 75٢ 1 961+

mezher@ilo.org
www.ilo.org/arabstates

قصتي
بقلم جيّما غوستو

منظمة العمل الدولية تتابع آلية  توزيع واستخدام 
الدليل االرشادي لحقوق عامالت المنازل في كل 

أنحاء لبنان
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تكفل  الموحدة  العمل  وعقود   189 اتفاقية  لـ"أسراب":  الناشف 
المهاجرات المنزليات  العامالت  حقوق 

 – االقليمية  المديرة  الناشف،  ندى  بالسيدة  الثاني  عددها  في  "أسراب"  تلتقي   
الدولية العمل  العربية في منظمة  للدول  االقليمي  المكتب 

 
ما  العربي،  العالم  في  المنازل  عامالت  لحقوق  متفاوتة  انتهاكات  عن  يوم  كل  ونسمع  نقرأ   -1
هي برأيك أكثر المشاكل تفاقمًا في هذا الشأن؟ وما هي أولويات منظمة العمل الدولية أمام 
الذي  الكفالة  نظام  عن  بديل  اقتراح  على  المنظمة  تعمل  وهل  واالنتهاكات؟  المشاكل  هذه 

المشكلة؟ أساس  الكثيرون  يعتبره 
تتمثل  العربي  العالم  في  المنازل  عامالت  لحقوق  واالنتهاكات  التجاوزات  أكثر  إن  القول  يمكن 
بعدم دفع األجر المناسب في الوقت المطلوب. هذا إضافة إلى تعرضهن إلى اإلساءة الجسدية 
عقد  تخرق  االنتهاكات  وهذه  للراحة.  المخصصة  وتلك  العمل  ساعات  تحديد  وعدم  والمعنوية، 
والصريح  الواضح  العقد  هذا  غياب  يعتبر  الواقع،  في  العامالت.  حقوق  يضمن  الذي  العمل 
أسيرة في  إلى  المنزل  عاملة  تتحول  العقد  دون هذا  انه من  إذ  المشاكل،  أبرز  أحد  به  والمعترف 
في  سنوات  تقضي  العاملة  وان  سيما  سيئة،  كلها  عملها  ظروف  كانت  حال  في  غريب  منزل 

اليومية. باإلساءة  تقابل بعضهن  ما  وغالبًا  وتنظيف منزلها  العائلة  بأفراد  االهتمام 
الُمقّيد،  الكفالة  العمل من خالل نظام  المهاجرات بأصحاب  المنزليات  العامالت  ولألسف ترتبط 
حيث تحتجز جوازات سفرهن وأوراق الكثير منهن ويخضعن لما يشبه "اإلقامة الجبرية". والبد من 

التذكير أن عقد العمل هو ما ينظم عالقات العمل، ال نظام الكفيل.
وإن كان نظام الكفيل ُيفهم من قبل بعض الدول أو الجهات كنوع من الحماية التي تسهل مهمة 
من  نوع  وأصبح  مشخصنة،  غير  حضارية  بطريقة  يطبق  قّلما  الواقع  في  لكنه  ويكفلها،  العاملة 
التجارة.  نوع من  الكفالة  وأصبحت  تنقله.  وحرية  االنسان،  لحرية  والسيطرة وحجز  اإلستبداد  أنوع 
إن إلغاء هذا النظام يكون بتطبيق قانون العمل وبتنظيم أكبر للعالقات بين دول المنشأ والدول 

. لمستقبلة ا
 

المنازل  عامالت  قضية  في  شركائها  كل  مع  المنظمة  عمل  تنظم  التي  المعايير  هي  ما   -2
العربي؟ والعالم  لبنان  المهاجرات في 

المنزليين  العمال  عمل  ظروف  لتحسين  تاريخيًا  دوليًا  معيارًا   ٢011 العام  في  المنظمة  وضعت 
توصية  إلى  إضافة   ،189 رقم  المنزليين  للعمال  الالئق  العمل  باتفاقية  والمتمثل  العالم  في 
العمل الالئق للعمال المنزليين رقم ٢01. تنص االتفاقية كما التوصية على ضرورة تمتع العمال 
للراحة  المعقولة، ويوم  العمل  العمال اآلخرين، من ساعات  بالحقوق األساسية كسائر  المنزليين 
الحكومات  مع  المنظمة  وتعمل  التوظيف.  وشروط  أحكام  ووضوح  الراتب  وسداد  أسبوعيًا، 
تحسين  الى  المستقبلة  والبلدان  المنشأ  بلدان  في  المدني  والمجتمع  العمل  وأصحاب  والعمال 
تعمل  لهذا  الجبري.  العمل  أو  لالتجار  تعرضهم  دون  والحؤول  المنزليين  العمال  حقوق  حماية 
ولمراجعة  وتنفيذهما،  والتوصية  االتفاقية  على  المصادقة  بغية  الحكومات  دعم  على  المنظمة 
القوانين والعقود الموحدة التي تنطبق على العمال المنزليين لجعلها متماشية مع معايير العمل 
طوياًل  وقتًا  التعديل  استغراق  أو  العمل،  قوانين  تعديل  مع  التجاوب  عدم  حال  وفي  الدولية. 
خاصة  قوانين  إصدار  امكانية  المعنية  الجهات  مع  نبحث  عليها،  مختلفة  جهات  اطالع  لضرورة 
القوانين؛ ففي  لهذه  ولدينا مسودات  العمل.  قوانين  تعديل  يتم  ريثما  لحمايتهم  المنازل  بعمال 
القرار  لكن لألسف مؤسسات صنع  الموضوع وُوضعت مسودتين،  على هذا  مثاًل، عملنا  لبنان 
الفئات  معطلة في لبنان في السنتين األخيرتين، فلم نستطع اعتماد قانون، لكن تم تداوله مع 

والداخلية وغيرها. العمل  ووزرات  أنفسهن  للعامالت  جميعها من ممثالت 
 

3- هل من بوادر تدل على قرب مصادقة أي بلد عربي على االتفاقية الدولية رقم 189؟ برأيكم 
المساعدة؟ والعوامل  العقبات  ما هي 

التنفيذ  حّيز  االتفاقية  دخلت  أن  منذ  دولة   1٢ إلى  االتفاقية  على  المصادقة  الدول  عدد  ارتفع 
باراغواي،  نيكاراغوا،  موريشيوس،  إيطاليا،  بوليفيا،  وهي   ،٢013 العام  من  سبتمبر  أيلول/  في 
المنظمة  وتحث  وغويانا.  ألمانيا،  اإلكوادور،  كوستاريكا،  أوروغواي،  إفريقيا،  جنوب  الفيلبين، 
لعمال  األساسية  الحقوق  نطاق  توّسع من  التي  التشريعات  إلى مضاعفة سرعة  األعضاء  الدول 

83 في المائة منهم من النساء. المنازل الذين تصل نسبة 
التزمت رسميًا باحترام حقوق  التي  الدولة اآلسيوية األولى  الفيليبين تعتبر  وتجدر اإلشارة إلى أن 
مئات  يسافر  حيث  العمال،  من  الفئة  لهذه  رئيسية  منشأ  دولة  تعتبر  وهي  المنزليين  العمال 
إلى بلدان أخرى في آسيا وأوروبا والشرق  النساء،  المنزليين، بمعظمهم من  العمال  اآلالف من 

األوسط بحثًا عن فرص عمل خارج بالدهم.
أما في العالم العربي، فنحن نلمس إهتمامًا متزايدًا، وأحرزت بعض الدول بعض التقدم وتعمل 
أنظمة  وتحسين  العمل،  وشروط  ظروف  ومعالجة  الموّحدة،  العقود  اعتماد  على  فأكثر  أكثر 
تفتيش العمل. كما لمسنا وعيًا أكبر ورغبة بالتغيير بعد أن تزايد الحديث عن االنتهاكات من قبل 
الشديد  الكفالة  نظام  إلغاء  أو  تعديل  في  جدي  تفكير  على  ونشهد  واإلعالم.  الحقوقية  اللجان 
أن  أنه البد  لكننا نشدد على   .189 اتفاقية  روحية  إطار  الهامة في  المساعي  وتندرج هذه  االنحياز. 

المنشود. الهدف  المصادقة هي  تكون 
تطابق  من  التأكد  خاللها  يتم  سنوات  أربع  أو  ثالث  نحو  إلى  يحتاج  التصديق  أن  ندرك  ونحن 
على  للتصديق  بوادر  فيهما  نلمس  بلدين  أكثر  إن  الواقع  وفي  ثغرات.  وجود  وعدم  اآلليات  كل 
بشركاء  عالقتنا  نوثق  أن  واستطعنا  البلدين  في  مفتوح  فالنقاش  واألردن.  لبنان  هما  االتفاقية 
التجارة  غرف  وحتى  منفتح،  نواب  ومجلس  واجتماعية  اقتصادية  ومجالس  وزارات  من  فيهما، 

والصناعة في صفنا ألنها تعترف بوجود شركات خاصة تؤثر على سمعتهم.
 

4- ما هي خططكم لجعل العمالة المنزلية عنصرًا محوريًا في السياسات االجتماعية واالقتصادية 
التركيز على وضع  بلد عربي وآخر )مع  العربي؟ وهل تختلف هذه االستراتيجيات بين  العالم  في 

لبنان(؟
السياسات  في  محوريًا  عنصرًا  المنزلية  العمالة  جعل  على  الدولية"  العمل  "منظمة  تعمل 
القانونيين،  قبل  من  المطلوب  الدعم  تقديم  عبر  العربي  العالم  في  واإلجتماعية  اإلقتصادية 
اتفاقية  مع  تتواءم  عمل  قوانين  إقرار  في  الحكومات  ومساعدة  والمختصين،  الفنيين،  والخبراء 
وكاالت  إشراك  إلى  باإلضافة  هذا  الهجرة.  إدارة  أنظمة  في  وتطوير  للتشغيل،  أطر  ووضع   ،189
االستخدام وأصحاب العمل، والعمل يدًا بيد مع فعاليات المجتمع المدني من أجل منح العمال 
المنزليين الذين يتولون العناية باألسر والعائالت، حقوق العمل األساسية أسوًة بالعمال اآلخرين 
إجازة  وأيام  محددة  عمل  وساعات  العادلة  والمزايا  واألجر  المناسبة  والحماية  الالئق  العمل  من 
المبادئ والحقوق  وراحة معقولة، ومعلومات واضحة بشأن شروط وأحكام االستخدام، واحترام 

الجماعي. التفاوض  التنظيم والحق في  العمل، بما فيها حرية  األساسية في 
 

االتفاقيات  هذه  بالغة.  أهمية  المضيفة  والبلدان  المنشأ  بلدان  بين  الثنائية  االتفاقيات  ترتدي 
أطراف  كل  مع  تتشارك  أن  البد  التي  الوزارات  أي  الحكومية،  الجهات  على  المسؤولية  تضع 
على  االستقدام  شركات  مع  تعمل  بدورها  والمنظمة  االستقدام.  مكاتب  بينهم  ومن  القضية، 
القيام  ان دور مكاتب اإلستقدام كبير وهناك مهام البد من  أ  وضع ميثاق شرف أخالقي. علمًا 
بها قبل مغادرة العاملة لبلدها، مثل تحضيرها للعمل من خالل إطالعها على واجباتها وحقوقها.

 
العقلية  لتغيير  البلدين  بين  الثقافي  الجانب  تعزيز  على  الدولية"  العمل  "منظمة  كذلك  وتعمل 
من  كل  حضارة  عن  لألطفال  قصص  سلسلة  أصدرنا  لهذا  المنشأ،  بلدان  عن  النمطية  والصور 

السواء. على  المضيفة  والبلدان  المنشأ  بلدان 
وفي لبنان أطلقنا حملة مع "سوق الطيب" حيث تشارك العامالت ببيع منتجاتهن المحلية كنوع 

الثقافي. بالتنوع  الذي يِعشن فيه اآلن واحتفااًل  المجتمع  المشاركة في  من 
 

الجمعيات  وعن  المتحدة  األمم  منظمات  سائر  عن  الدولية  العمل  منظمة  دور  يختلف  كيف   -5
األهلية؟ وهل تشكل صعوبة تنظيم عمال المنازل اتحادات ونقابات عائقَا أمام دوركم كمنظمة؟
كل  المتحدة  األمم  منظمات  باقي  مع  وتتعاون  المهّمشة،  الفئات  كل  حقوق  المنظمة  تدعم 
االتفاقيات  والمصادقة على  تعديل قوانينها  الدول في  نعمل على دعم  نحن  اختصاصها.  حسب 
ملف  في  معها  نتشارك  لكننا  مثاًل،  كـ"اليونيسف"  حماية  وكالة  لسنا  الضرورية.  والتوصيات 
حقهم  لتحقيق  بالسعي  الالجئين  لحقوق  العليا  المفوضية  مع  نعمل  كما  مثاًل.  الشوارع  أطفال 

"األونروا". مع  بالتعاون  وذلك  للفلسطينين  العمل  وبحق  المؤقتة،  المعيشة  باستدامة 
 

مجال  في  تقدم  تحقيق  على  كان،  وبأي شكل  إيجابًا،  يؤثر  أن  العربي"  لـ"الربيع  يمكن  كيف   -6
محور  وهي  المنزليات،  العامالت  حقوق  السيما  العمال،  حقوق  وملفات  تطويرالقوانين 

هنا؟   اهتمامنا 
لصالح  العربية  الوفود  من  ساحقة  أغلبية  تصويت  على  شِهدنا  العربية  االنتفاضات  إنطالق  قبل 
التشريعات  مواءمة  على  تعمل  أن  اليوم  دولها  من  وينتظر  إقرارها،  عند   189 اتفاقية  اعتماد 
والعدالة  اإلنسانية  الكرامة  قيم  وترسيخ  االتفاقية،  مع  األخرى  التنظيمية  والقوانين  الوطنية 

العربية. االنتفاضات  تندرج في صلب مطالب  الوطنيةـ وهي قيم  القوانين  االجتماعية في 
المهّمشة،  الفئات  وقضية  المحقة  القضايا  طرح  على  ساعد  العربي  الربيع  أن  فيه  شك  ال  مما 
فثالث سنوات من  تغييٍر ملموس،  على  نشهد  أن  جدًا  المبكر  من  لكن  المنزلية،  العمالة  وبينها 
االنتفاضات ال تكفي لتغيير 40 سنة من المشاكل البنيوية والهيكلية الموروثة في سوق العمل. 
لكن ما يهمنا أن الفرصة مؤاتية اليوم لطرح قضايا عدة بينها عدالة العمل ككل، وعمل العامالت 

أساسًا. المهاجرات  المنزليات 
 

مـقــابـلــة
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" أطايب شغل البيت "
 لتمكين وتنمية عامالت المنازل المهاجرات في لبنان

قل لي ماذا تأكل، أقول لك من أنت! 

دورات تدريبية لتطوير خبرات مجموعة من عامالت المنازل المهاجرات وإيجاد خط لتقديم المأكوالت 
التقليدي. مطبخهن  من 

ماذا  يعرفن  وال  بعد،  بالثقة  يشعرن  لم  فالمتدربات  غريبًا.  التدريب  من  األول  اليوم  كان  لطالما 
يتوقعن. والمدربون ال يعرفون المجموعة أو األفراد. ومع ذلك كانت الوجوه في ذاك األحد تعّبر عن 
بالدهن  من  اكتسبنه  وما  فعله،  يعرفن  بما  أخرى  مرة  النسوة  قيام هؤالء  فكرة  إزاء  حماسة شديدة 

الطهي! وهي  وتقاليدهن، 
"إننا  للتقاعد":  "خطة  بمثابة  هذه  الطهي  دورة  واعتبرت  السرور،  غاية  في  التوغو  من  أوجيني  كانت 
نعمل طوال حياتنا، وال نتمكن من ادخار قرٍش واحد! أما اآلن فسنتعلم، على األقل، مهارة تساعدنا 

على إنشاء مشروع صغير عندما نعود إلى ديارنا".
من  لبنان  في  المنازل  عامالت  تمكين  على  البيت"  شغل  "أطايب  عنوان  تحمل  التي  الدورة  وتعمل 
خبرتهن  تطوير  في  ومساعدتهن  الطهي،  مجال  في  تقاليدهن  وإحياء  الطهي،  على  تدريبهن  خالل 
لخلق مطبخهن الخاص. وكانت جمعية "سوق الطيب" قد افتتحت هذه الدورة في شباط/فبراير ٢014 
بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لمجموعة مكّونة من نحو 15 عاملة منزلية من مدغشقر، وساحل 

والفلبين. وبنغالدش،  وسريالنكا،  وبنين،  والكاميرون،  العاج، 
الحواجز  تحطيم  إلى  بالطعام،  ابتداًء  التقاليد،  في  والتشارك  المطبخ  خالل  من  الدورة  هذه  وتهدف 
للدخل من خالل  نشاط مولد  وتوفير  وأفريقيا،  آسيا  المهاجرات من  المنازل  وعامالت  اللبنانيين  بين 

واألفريقي. اآلسيوي  بالمطبخ  والتعريف  الطهي، 

بدأ التدريب في المطبخ، وبعد الجلسة األولى، تغّير المزاج بسرعة من الشعور بالغربة إلى السعادة! 
ويبدو أن الغناء والرقص أفضل طريقة إلجادة الطهي.

سوق الطيب 
مار ميخائيل، نهر بيروت، شارع النهر، 

بناء شلهوب، الطابق األرضي
هاتف: 44٢ 664 1 961 + 

info@soukeltayeb.com
www.soukeltayeb.com 

لبنان في  السريالنكيين  المهاجرين  بالعمال  المتعلقة  والشخصية  االجتماعية  القضايا  معالجة 
من سفارة سريلنكا

 
يوجد حاليًا في لبنان نحو 85,000 عامل سريالنكي، غالبيتهم من النساء اللواتي يعملن كعامالت منزليات. وثمة أسر قليلة لديها أطفال أيضًا. يعاني هؤالء المهاجرين من مشكالت 

شخصية واجتماعية عديدة، باإلضافة الى القضايا المتعلقة بمكان عملهم، منها اإلدمان على الكحول والمخدرات، والنزاعات العائلية، واإلحباط، والعالقات غير الشرعية.
تسعى السفارة السريالنكية في لبنان الى معالجة هذه القضايا من خالل تقديم المشورة وتنظيم مناسبات دينية وثقافية واجتماعية. وإحدى هذه المناسبات األكثر نجاحًا، هي برنامج 
ديني شهري حيث تّيسر فيه السفارة الخدمات الالزمة للقيام بأنشطة دينية على مدار يوم كامل في مقّرها. كما تقوم السفارة بتنظيم مناسبات عديدة: موسيقية، وثقافية، واجتماعية 

لتوثيق الروابط فيما بينهم، وهي مناسبات إلظهار مواهبهم وتطوير صفاتهم القيادية.
ومن أبرز القضايا التي يواجهها السريالنكيون الذين لديهم أطفال في لبنان هي تعليم أطفالهم لغتهم األم. وقد نظمت السفارة عام ٢01٢ دورة لتعليم اللغة ألطفال من كافة األعمار 

بهدف مساعدتهم على تعلم لغتهم األم والمفاهيم األساسية المتعلقة بثقافة سريالنكا. وأصبحت الدورة تضم اآلن 30 طالبًا.
وقد تبين بأن هذه األنشطة مفيدة جدًا لمعالجة المشاكل االجتماعية والشخصية للسريالنكيين المقيمين في لبنان، وترغب السفارة بتوسيع إطار هذه األنشطة لتشمل مجاالت أخرى.

 

في  القاضي  دور  تهميش  يرفض  جزائي  حكم 
حماية حقوق عامالت المنازل، ويبطل مقايضة 
تنازل "كفيل" عن عاملة منزلية بتنازلها عن حقوقها

 

الجزائية في كسروان،  المنفردة  القاضية  ٢013/10/31 حكم عن  بتاريخ  صدر 
دينا دعبول، بإدانة صاحبة عمل لبنانية بجرم المادة 555 من قانون العقوبات 
ثالثة  وحسبها  لديها  المنزلية  للعاملة  المبرح  الضرب  خلفية  على  اللبناني 
صاحبة  الحكم  ألزم  كما  لبنانية.  ليرة   100.000 وقدره  مبلغ  بتغريمها  أشهر 
للعاملة على  لبنانية بمثابة تعويض  ليرة  10 ماليين  العمل على دفع مبلغ 
العنفية  التصرفات  ردع  اتجاه  في  مستجد  قضائي  توجه  مع  يتماشى  نحو 
التي يمارسها أصحاب عمل ضد عامالت منازل أجنبيات في لبنان. ويلحظ 
فلبينية  مواطنة  تقديم  على  سنوات  خمس  مرور  بعد  صدر  الحكم  أن 
تقرير  عليها –وفق  تمارس  كانت  التي  شكوى شخصية ضد صاحبة عملها 
المبرح  العنف  من  الحكم-ضروبا  نص  في  اليه  المشار  الشرعي  الطبيب 
الى  ادى  والحزام مما  المكواة  وتعرضها "اليذاء جسدي متكرر" مستخدمة 
"انتشار االصابات على مساحة تصل الى 70 % من كامل مساحة الجسم".

من  ممتاز  مفتش  باستدعاء  المحكمة  بقيام  اليه،  المشار  الحكم  وتميز 
التحقيق،  في محضر  ورد  ما  بعض  لتوضيح  العام  لالمن  العامة  المديرية 
امام  العمل  صاحبة  ذمة  العاملة  "برأت  عبارة  تضمينه  لجهة  سيما  وال 
انها، قامت  العام"، وذلك بعدما أدلت صاحبة لعمل المدعى عليها  االمن 
دونت  االجور  تسديد  إثر  على  وانه  العاملة،  لصالح  المترتبة  االجور  بدفع 
كافة.  الشخصية  العاملة اسقطت عنها حقوقها  ان  يعني  العبارة مما  هذه 
يصار  فعندما  الممتاز،  المفتش  قبل  من  تأييدا  التفسير  هذا  وجد  وقد 
عبارة  وردت  إذا  أما  التنازل  هذا  اال  يدون  ال  المادية  الحقوق  عن  التنازل 
وانه  الضرب  شكوى  عن  ايضا  تنازلت  العاملة  ان  يعني  فذلك  ذمة،  براءة 
جدا  سباقا  موقفا  المحكمة سجلت  ان  اال  االمر".  هذا  افهامها  الى  "صار 
خارج  القضية"  "لفلفة  في  محاولة  ألي  منها  تصد  في  الشأن،  هذا  في 
عليه  ونرتب  اسقاطا  نؤسس  ان  يمكن  "ال  انه  رأت  حيث  القضاء،  إطار 
تعطلت  واال  التحقيق  بمعرض  المحقق  ما قصده  على  بناء  قانونية  نتائج 
الثابتة أصال ما  القصد والنية غير  القانونية وبنيت االحكام على  النصوص 

يقتضي معه رد كل ما أدلي به لهذه الناحية".

القانونية الثاني عشر من مجلة المفكرة  العدد   ُنشر في 

المفكرة القانونية
بناء النخيل، بلوك ب، الطابق 1

شارع المتحف
بدارو بيروت - لبنان

هاتف: 383 606 1 961 + 
info@legal-agenda.com
www.legal-agenda.com
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المكّونات:
نصف بصلة مقطعة إلى مكعبات.

3 فصوص مفرومة من الثوم.
ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المفروم.

نصف قطعة بطاطا حلوة صغيرة مقطعة إلى مكعبات.
ربع حبة فليفلة حمراء حلوة مقطعة إلى مكعبات.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
ملعقتين كبيرتين من العدس األحمر المجروش.

1-٢ ملعقة صغيرة من رب البندورة.
كوب ماء.

4/3 ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو.
نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

ربع ملعقة صغيرة من البهارات المطحونة.
ربع ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.
ربع ملعقة صغيرة من الحلبة المطحونة.

ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.
ملح أو صلصة الصويا.

فلفل أسود.
 
 

التحضير: طريقة 
1( يقلى البصل والثوم والزنجبيل والبطاطا في زيت الزيتون على نار متوسطة حتى يصبح 

البصل شفافًا تقريبًا.
٢( تضاف الفليفلة الحمراء وتقلى مدة دقيقة.

3( يضاف العدس ورب البندورة والماء.
4( يترك المزيج على النار حتى الغليان.

5( يضاف الفلفل الحلو والكزبرة والبهارات والحلبة والزنجبيل.
6( تخفض النار قلياًل ويترك الحساء يغلي على نار هادئة مدة ٢0 دقيقة حتى ينضج العدس 

وُيمتص كل الماء.
7( يضاف الملح وصلصة الصويا والفلفل األسود حسب الحاجة... ثم يقدم الطعام ساخنًا.

عدس مع بطاطا حلوة على الطريقة اإلثيوبية
من إثيوبيا

www.food.com :المصدر

حقوق النشر محفوظة © لمنظمة العمل الدولية ٢013 
منظمة  منشورات  في  المستخدمة  التسميات  تنطوي  ال 
العمل الدولية، التي تتفق مع تلك التي تستخدمها االمم 
على  تتضمنها،  التي  للمادة  الوارد  العرض  ال  و  المتحدة، 
الدولية بشأن  التعبير عن اي رأي من جانب منظمة العمل 
المركز القانوني الي بلد او منطقة او اقليم، او لسلطات اي 

منها، او بشأن تعيين حدودها.
او  الدراسات  او  المواد  في  عنها  المعبر  اآلراء  ومسؤولية 
مسؤولية  هي  توقيعا  تحمل  التي  االخرى  المساهمات 
مؤلفيها وحدهم، وال يمثل النشر مصادقة من جانب منظمة 

العمل الدولية على اآلراء الواردة بها.
واالشارة الى اسماء الشركات والمنتجات والعمليات التجارية 
ال تعني مصادقة منظمة العمل الدولية عليه، كما ان اغفال 
ذكر شركات ومنتجات او عمليات تجارية ليس عالمة على عدم 

اقرارها.
صممت شركة بي نشرة »أسراب« وتم اعداد ونشر هذا العدد 
بدعم وتمويل من االتحاد األوروبي كجزء من مشروع »تعزيز 
حقوق عامالت المنازل المهاجرات في لبنان« تحت اشراف 
زينة مزهر، المنسقة الوطنية للمشروع. تم اصدار هذا العدد 
تحت ادارة تحرير رينا تمساح، وبدعم من ماري جوزي طياح، 

وتانيا مسعد، وفرح دخل الله، وريهام راشد.
الدولية/المكتب  العمل  منظمة  مطبوعات  على  للحصول 

االقليمي لمنظمة العمل الدولية، الرجاء االتصال على:

منظمة العمل الدولية، المكتب االقليمي للدول العربية
مبنى أريسكو سنتر، شارع جستانيان، القنطاري،

ص.ب. 4088-11، رياض الصلح 1107-2150،
بيروت، لبنان. 

هاتف: 400 752 1 961+
beirut@ilo.org

www.ilo.org/arabstate

وصفة طعام

منظمة “كفى عنف واستغالل” 
بناية بيضون مقابل مبنى الضمان االجتماعي، 

طابق أّول، شارع بدارو،
ص.ب: -116-504٢ بيروت، لبنان

هاتف: ٢45 381 1 961 + - ٢٢0 39٢ 1 961+
 kafa@kafa.org.lb
 www.kafa.org.lb 

مؤتمر حول تعزيز حماية عامالت المنازل المهاجرات:
مناقشة مسار الهجرة من بلدان المنشأ إلى لبنان

 
تعزيز حماية   " عنوان  الثاني/يناير مؤتمرًا تحت  كانون   14 عقدت منّظمة "كفى عنف واستغالل" في 
بالتعاون  لبنان"،  إلى  المنشأ  بلدان  الهجرة من  المهاجرات من خالل مناقشة مسار  المنازل  عامالت 
مع الجمعية الدولية لمكافحة الرّق واالّتحاد العام للنقابات العّمالية النيبالية، وذلك في إطار مشروع 

أوسع حول مسار هجرة عامالت المنازل واستقدامهّن من النيبال تحديدًا إلى لبنان.
 

اللبناني وخبراء ومسؤولون ومعنّيون من لبنان والخارج، ناقشوا من زوايا  حضر المؤتمر وزير العمل 
تّم استعراض تجارب  المعتمدة حاليًا، كما  البنيوية ألنظمة االستقدام والتوظيف  المشاكل  مختلفة 
فيونا  البرلمان  عضو  عرضتها  التي  البريطانية  التجربة  مثل  للبنان،  فائدة  ذات  تكون  قد  أخرى  دول 

ماكتاغرت.
 

عّدد المقّرر الخاص بحقوق المهاجرين فرنسوا كريبو، الذي شارك في المؤتمر، أهّم التوصيات التي 
من شأنها تعزيز حماية عامالت المنازل المهاجرات، ومن أهّمها إيجاد آليات تنفيذية للقوانين الجّيدة 

الموجودة وتشديد الرقابة على آليات االستقدام.
 

أّما الصحافية سعدى عّلوه، فعرضت النتائج األولية للبحث الذي أجرته "كفى" بالتعاون مع "المفّكرة 
القانونّية" حول ممارسات االستقدام الخادعة والطريق الشاق للوصول إلى لبنان، متحّدثًة عن حقيقة 

الوعود التي ُتترجم هنا إلى مجموعة انتهاكات تتعّرض لها عامالت المنازل.
 

تبع المداخالت شهادات حّية من عامالت منازل روين معاناتهّن ومشاكلهّن اليومية في لبنان، وطالبَن 
وزير العمل بتغيير السياسات المعتمدة التي تكّبل حرّياتهّن وتنتهك حقوقهّن اإلنسانية.
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الوقت االجمالي: ٢5 دقيقة
مدة التحضير: 5 دقائق
مدة الطهي: ٢0 دقيقة

بلد المصدر: اثيوبيا


