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Annex 

[Arabic only] 

قامت المقررة الخاصة المعنية بأشكاؿ الرؽ المعاصرة ، بما في ذلؾ أسبابيا 
 .06/01/1100و01وعواقبيا، السيدة غولنار شاىينياف بزيارة لبناف بيف 

تثّمف الجميورية المبنانية عاليًا الجيود التي بذلتيا المقررة الخاصة خالؿ زيارتيا، 
إعدادىا لتقريرىا، وتعّبر ليا عف تقديرىا ليا ولفريقيا، وتنظر الى مزيد مف وفي 

 التعاوف معيا حوؿ ىذا الموضوع مستقبال.
وفيما يمي المالحظات التي وردت مف السمطات المبنانية المختصة حوؿ 

 مضموف وتوصيات التقرير:
في لبناف  ( مف التقرير إلى وجود عبودية منزلية7تشير المقررة في المادة ) -1

بحيث تخضع عامالت الخدمة المنزلية لالستغالؿ االقتصادي والجنسي 
والجسدي فضاًل عف أف الضحية تستمر بالعمؿ تحت التيديد في ظؿ عنؼ 
فعمي... ولقد أشارت إلى أنو يتـ النظر إلييف كسمع في خدمة المنزؿ... ثـ 

الخدمة المنزلية ( مف التقرير إلى أف ليس جميع عامالت 8أشارت في المادة )
في لبناف ضحايا عبودية منزلية إذ أف بعضيف يعممف في بيئة عمؿ الئقة ويعدف 

 لمعمؿ في لبناف.

( فإننا نرى أف وجود بعض حاالت االستغالؿ 7وانطالقًا مما ورد في المادة )
والتعدي عمى حقوؽ العامالت في لبناف، وىي حاالت نادرة، ال يؤدي بالتالي 

العبودية المنزلية عمى العدد األكبر مف العامميف في لبناف. وىذا  إلى تكريس واقع
يظير بوضوح مف خالؿ األعداد الكبيرة لمعماؿ المياجريف الوافديف إلى لبناف، 
والذيف يزداد عددىـ سنويًا، فضاًل عف أف المجتمع المبناني بعيد كؿ البعد عف 

في احتراـ حقوؽ اإلنساف، وأف مفيـو الرؽ والعبودية وأف لبناف مف الدوؿ الرائدة 
  لبناف مف الدوؿ المشاركة في صياغة الشرعة العالمية لحقوؽ اإلنساف.



A/HRC/21/41/Add.2 

 3 

 مف تقريرىا اف االسباب الرئيسية 148و 147اعتبرت المقررة في المادتيف  -2
منو استبعاد  الستعباد العاممة في الخدمة المنزلية ىو غياب التشريع، وال سيما

الت في الخدمة المنزلية مف قانوف العمؿ. وأشارت إلى أنو القانوف المبناني لمعام
يتوجب عمى لبناف أف يعتمد قانونًا يعالج المسائؿ الخاصة بعامالت الخدمة 
المنزلية المياجرات، عمى أف يراعي ىذا القانوف معايير حقوؽ اإلنساف العالمية، 

د أحكاـ واضحة وعمى أف يتضمف تحريمًا لمعبودية المنزلية، و عمى أف يتـ إيرا
بشأف معاقبة المرتكبيف وتعويض الضحايا الذيف عانوا اإلساءات الجسدية 

 والنفسية.

 24/8/2111تاريخ  164في ىذا اإلطار، نفيد بأنو تـ إقرار القانوف رقـ  
( 1) 586المتعمؽ بمعاقبة جريمة االتجار باألشخاص، والذي عرؼ في المادة 

 االتجار باألشخاص كما يمي:
 ب شخص أو نقمو أو استقبالو أو احتجازه أو إيجاد مأوى لو بواسطة اجتذا

التيديد بالقوة أو استعماليا أو االختطاؼ أو الخداع أو استغالؿ السمطة أو 
استغالؿ حالة الضعؼ أو إعطاء أو تمقي مبالغ مالية أو مزايا أو استعماؿ ىذه 

سييؿ استغاللو الوسائؿ مف مف لو سمطة عمى شخص آخر بيدؼ استغاللو أو ت
 مف الغير

..................................... 
كذلؾ حدد ىذا القانوف مفيـو ضحية االتجار ومف ضمف الحاالت التي ذكرىا 

 صراحة:
 أفعاؿ يعاقب عمييا القانوف 

.......................... 

 االسترقاؽ، أو الممارسات الشبيية بالرؽ 

 العمؿ القسري أو اإللزامي 

.................  
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العقوبات الواجب فرضيا  586وحدد ىذا القانوف في الفقرات الالحقة في المادة 
عمى مرتكبي ىذه الجرائـ، والتي تترواح بيف االعتقاؿ، أقمو لمدة خمس سنوات و 
ما فوؽ، فضال عف الغرامات المنصوص عنيا في المادة المذكورة. كذلؾ نص 

 ة لمضحايا المذكوريف.عمى أصوؿ تقديـ المساعدة والحماي
ونشير أيضًا إلى أف مشروع القانوف الخاص المتعمؽ بتنظيـ العمؿ الالئؽ 
لمعامميف والعامالت في الخدمة المنزلية أّكد في المادة الثالثة منو عمى أنو يحّظر 
عمى العامؿ أو العاممة االرتباط بعقد عمؿ لمدى الحياة أو التعيد بالعمؿ دوف 

ومكانو، كما يحظر التعيد باالمتناع عف القياـ بعمؿ ما، وىو  تحديد زماف العمؿ
 يحظر بشكؿ كامؿ كؿ شكؿ مف أشكاؿ الرؽ والعمؿ الجبري.

( مف التقرير ووفقًا لممعمومات التي جمعتيا مف 11تشير المقررة في المادة ) -3
القطاع األىمي أف ىناؾ عماًل جبريًا في لبناف ومف مظاىره توظيؼ القاصريف 

 مثاًل.
ونشير في ىذا المجاؿ أف وزارة العمؿ في لبناف ال تمنح إجازات عمؿ لمعماؿ 
األجانب لمف ىـ دوف الثامنة عشرة مف العمر األمر الذي يؤدي إلى انعداـ 

 وجود القاصريف بيف العماؿ المياجريف بشكؿ قانوني.
في تقريرىا تحت عنواف العامالت بدواـ حر بالبنود  أوردت المقررة الخاصة -4

اإلشارة إلى وجود عامالت بدواـ حر، أو وجود بعض العامالت  48و 47و 46
المواتي يعممف لحسابيف الخاص وليس لدى كفالئيف بؿ لدى كفيؿ يخترنو، 

% مف نسبة العامالت في الخدمة المنزلية في لبناف واف  41ب  وتقدر نسبتيف
غير قابؿ  الؼ. ترى وزارة العمؿ أف العدد 211عددىف التقريبي ىو حوالي 

لمتحديد نظرًا لمخالفة ىذا التصرؼ لمقوانيف النافذة في لبناف، وتكافح الوزارة ىذه 
اآلفة بما يضمف حقوؽ ىؤالء العامالت وقوننة عمميف بحيث يتوافؽ وضعيف 

 مع المعايير الدولية.
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أنو ال يوجد لدييا أي تعميمات بيذا  مف جيتيا أفادت المديرية العامة لألمف العاـ
وأنو ليس ىناؾ في التشريع المبناني ما يجيز لمعاممة اف تعمؿ لحسابيا  لشأف،ا

الخاص. و يتوجب عمى كؿ عامؿ اجنبي او عاممة في الخدمة المنزلية عند 
دخوليـ الى لبناف اف يكونوا عمى كفالة مواطف لبناني او اجنبي مقيـ في لبناف، 

ممي والقانوني الذي ينظـ مينة وبالتالي فاف ىذه الفقرة غير مطابقة لمواقع الع
 استقداـ واستخداـ العمالة االجنبية في لبناف.

جاء في التقرير اف جميع ارباب العمؿ يقوموف بحجز المستندات الثبوتية  -5
المنزلية بغية تقييد حركتيف، بذريعة الخوؼ مف  العائدة لمعامالت في الخدمة

ضالعيف في الجرائـ المنظمة مف مقابمة احد االعضاء ال فرار العاممة، أو خوفا
التقرير  الذي قد يساعدىا عمى الفرار ولعؿ ابمغ جواب عمى ذلؾ ما جاء في متف

الؼ عاممة في لبناف يعممف  211% مف اصؿ  41المشار فيو الى وجود 
لحسابيف الخاص بعد الفرار. انطالقا مما ورد اعاله، يوضح االمف العاـ بأف 

السفر منيا يتـ تسميمو مف قبؿ االمف العاـ الى  جوازالثبوتية ال سيما  المستندات
االنتياء مف اتخاذ االجراءات االدارية الالزمة  العاممة في الخدمة المنزلية بعد

عند وصوليا عبر الدوائر والمراكز الحدودية ) توشيح الجواز بالسمة(، واف كاف 
ىو النجاز باقي مف سبب الستعادة الكفيؿ المبناني تمؾ المستندات مف العاممة 

لتمؾ العاممة لدى الدوائر الرسمية المعنية  االجراءات الخاصة باالقامة في لبناف
العمؿ ىي كممة  االمف العاـ(، واف كممة توصيؼ "جميع" ارباب –) وزارة العمؿ 

 غير دقيقة وغير منصفة، كوف الكثير مف العامالت تبقى جوازات االقامة
 العطمة الممنوح ليف . مف التجوؿ اثناء يـو لتمكينيف

جاء في التقرير بأف المديرية العامة لألمف العاـ ال تحقؽ في اسباب  -6
الفرار، واف قوى االمف الداخمي تحقؽ فقط في تيمة السرقة، وغالبا ما تحاكـ 
العاممة أو يحاكـ العامؿ بيذه التيمة. كما جاء ايضا اف بعض العامالت تبقى 

 ف العاـ لسنوات.في مركز االحتجاز التابع لالم
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ترى المديرية العامة أف ىذه المعطيات تفتقد الى الكثير مف الدقة والموضوعية، 
مكاتبو  كافة خاصًة كوف االمف العاـ قد عمد إلى استقباؿ المقررة الخاصة، وفتح

ونظارتو اماميا وأماـ الوفد المرافؽ ليا. وقد تمت االجابة عمى كافة االسئمة 
باالضافة الى تمكينيا مف اجراء جولة ميدانية عمى كافة والنقاط التي طرحت، 

مقابمة المحتجزيف الذيف  وتمكنت المقررة مف المباني والمراكز التي حددتيا.
العديد مف الحاالت التي تتوالىا  رغبت في مقابمتيـ عمى حدة وتثتبت مف أف

في التقرير ال تتعمؽ بالفرار واسبابو. اف ما جاء  الدوائر المعنية في االمف العاـ
اخالء سبيميف  العديد مف ىؤالء العامالت تـ ينصؼ االمف العاـ حيث أف

كفيؿ آخر اذا كف يرغبف بالعمؿ  عمى اسـ ومنحيف ميمة لتسوية اوضاعيف
تورط كفالئيف في جرائـ كانت السبب الرئيسي  مجددا في لبناف. و في حاؿ ثبت

المختص. والجدير بالذكر اف لفرارىف، تـ تحويؿ ىؤالء الكفالء الى القضاء 
اغمب  مركز االحتجاز في االمف العاـ ىو نظارة، وليس سجناػ وبالتالي فاف

الممفات العائدة لممحتجزيف يتـ انجازىا بميمة اسبوع كحد اقصى في الحالة 
الطبيعية، اما في الحاالت االستثنائية فاف فترة بقاء الحجز في نظارة االمف العاـ 

 كحد اقصى ) دوف مستندات، مجيوؿ الجنسية، الخ ...(ال تتعدى الشير 
المعايير المعتمدة لمواجية العبودية المنزلية ورد في التقرير ضمف عنواف  -7

فقرة تفيد بأف ابرز التحديات ىي مركز االحتجاز العائد لالمف العاـ والقابع تحت 
االرض بال انارة او تيوئة طبيعية مع قمة المياه ومذاقيا السيئ، اضافة الى 
ورود عبارة عف حصوؿ عالقات جنسية بيف حراس النظارة وبعض الموقوفات، 

  اضافة الى االعتدءات الجسدية.

 

إذ كاف مف الصحيح بأف مركز االحتجاز العائد لالمف العاـ ىو تحت االرض، 
اال اف المديرية العامة لالمف العاـ ووزارة الداخمية والبمديات ال تألو جيدا بالبحث 
ف  الدؤوب عف مكاف جديد يتناسب مع المعايير الدولية لشرعة حقوؽ االنساف، وا 

جنسية  ء في عبارة بال انارة وقمة المياه ومذاقو السيء وحصوؿ عالقاتما جا
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قد بني بعد  واعتداءات جسدية ىو غير صحيح عمى االطالؽ. واذا كاف التقرير
عف الصحة جممة  االستماع الى بعض االفادات مف المحتجزات، فاف االمر عار

لالمف العاـ عمى  العامة وتفصيال، ولعؿ ابمغ دليؿ عمى ذلؾ انفتاح المديرية
المدني الدولي والمحمي عمى حد سواء ، بما فييا  مؤسسات المجتمع كافة

الصميب االحمر والمجنة الدولية لمناىضة التعذيب والمعاممة الالنسانية وغيره 
مف المنظمات التي اشادت بنظارة االمف العاـ بصرؼ النظر عف الموقع 

لمتطوعيف مف رابطة  ة وتواجد دائـالجغرافي، اضافة الى وجود كاميرات مراقب
(، عمما بأف مف يعاني مف ىذا الواقع قبؿ 13/13كاريتاس عمى مدار الساعة )

غيرىـ ىـ ضباط ورتباء وعناصر االمف العاـ وليس الموقوفيف والمحتجزيف فيو 
 فقط.

فيما يتعمؽ بموضوع وكاالت التوظيؼ، ورد في التقرير اف االمف العاـ   -8
تي يتبيف تورطيا في اعتداءات جسدية عمى العامالت لمدة سنة يقفؿ الوكالة ال

واحدة فقط. إف ىذا التوصيؼ ليس صحيحا كوف االمف العاـ قد يصدر تدابير 
لالمف  تحوؿ دوف تقديـ اصحاب الوكاالت معامالتيـ لدى االمف المديرية العامة

المخالفة، ليس  العاـ لمدة سنة، وذلؾ بمثابة انذار وليس كتدبير نيائي الف تكرار
فقط في موضوع تورط وكاالت التوظيؼ باعتداءات جسدية، بؿ في جميع 
المخالفات والجرائـ المحددة في القانوف المبناني والتي تدفع باالمف العاـ الى 
، قد تصؿ الى اقتراح اقفاؿ الوكالة بشكؿ نيائي  اتخاذ تدابير تتناسب مع الجـر

  لعمؿ والقضاء المختص.وسحب الترخيص بالتنسيؽ مع وزارة ا

 2/0/1100الصادر بتاريخ  0/0وأشارت وزارة العمؿ إلى أف قرارىا رقـ 
إناث قد حّظر في  –والمتعمؽ بتنظيـ عمؿ مكاتب استقداـ اليد العاممة األجنبية 

منو عمى أصحاب المكاتب الحصوؿ عمى أي بدؿ مادي، مباشر أو  04المادة 
ت تحت طائمة إلغاء الترخيص. كذلؾ حّظر غير مباشر، مف العامالت األجنبيا

منو عمى مسؤولي المكاتب التعرض بالضرب أو اإلىانة  05في المادة 
لمعامالت، وفرض عمييـ في حاؿ حصوؿ خالفات بينيـ وبيف أصحاب العمؿ 
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إبالغ وزارة العمؿ بالموضوع،  ،ت، أو بيف أصحاب العمؿ والعامالتأو العامال
 المختصة والقضائية، إذا لـز األمر. وتقديـ شكوى أماـ المراجع

بالنسبة لمفقرة المتعمقة باطفاؿ العامالت في الخدمة المنزلية وعدـ السماح  -9
وانفاذا لمقوانيف المرعية  بدخوليـ إلى المدارس الرسمية، أفاد االمف العاـ أنو،

االجراء يمنح كؿ اجنبي مولود في لبناف، مف ابويف اجنبييف الحؽ باستحصاؿ 
قامة مجاممة بصرؼ النظر عف الجنسية والفئة وطبيعية العمؿ، ىذا عمى ا

باالضافة الى توثيؽ وتسجيؿ الزواج الجنبي مف اجنيبة ولو كانت عاممة في 
في الخدمة المنزلية مف لبناف، وبعبارة  حتى زواج عاممة الخدمة المنزلية او

س المبنانية المدار  اخرى فاف االطفاؿ موضوع ىذه الفقرة ليـ الحؽ في دخوؿ
 عمى انواعيا.

بالنسبة لمتوصية التي تقدمت بيا المقررة حوؿ وجوب وضع حد ادنى  -11
لألجور ال يقؿ عف الحد االدنى لمراتب الوطني، وايداع االجور في حساب 
مصرفي، ومنح العاممة المنزلية حرية التنقؿ، وحؽ االحتفاظ باوراقيا الثبوتية، 

حد اقصى، فضال عف تسع ساعات راحة وتحديد ساعات العمؿ بعشر ساعات ك
متواصمة واجازة اسبوعية غير قابمة لمتفاوض خارج مكاف العمؿ أفادت وزارة 

 العمؿ بالتالي: 

حدد مشروع القانوف الخاص بتنظيـ العمؿ الالئؽ لمعامميف في الخدمة المنزلية 
 في المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منو الحد االقصى لساعات العمؿ
االسبوعية ولفترات الراحة اليومية واالسبوعية بما يتوافؽ وما اقترحتو المقررة في 

عمى حؽ العامؿ في اجازة سنوية ال  تقريرىا. فقد نصت المادة الثامنة عشر منو
 متواصمة مدفوعة االجرة.... ستة اياـ تقؿ عف

او  كذلؾ أكدت المادة الخامسة مف مشروع القانوف المذكور عمى حؽ العامؿ
العاممة في مكاف اقامة تتوفر فيو الشروط البيئية والصحية الالزمة، ووجوب اف 

 يتمتع ىذا المأوى بالمساحة الكافية والتيوئة واالضاءة المالئمة لكرامة العامؿ. 
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في ما يتعمؽ باألجر، جعؿ مشروع القانوف مسألة تحديد قيمة األجر خاضعة 
االجر العادؿ تبعا لطبيعة المياـ التفاؽ الطرفيف مع وجوب مراعاة مبدأ 

الموكولة لمعامؿ وشرط اف ال ينقص عف األجر المحدد مف جانب وزارة العمؿ. 
وتـ تضميف مشروع القانوف احكاما خاصة تتعمؽ بضماف األجر لجية كيفية 

 تسديده وطبيعتو القانونية.
بيف بالنسبة إلى ما أشارت المقررة إليو في تقريرىا مف أنو يتـ التمييز  -11

العامالت في لبناف مف حيث األجر عمى أساس الجنسية، والعرؽ، والموف، فقد 
 افادت وزارة العمؿ إلى أف ىذا االدعاء غير صحيح وال أساس قانوني لو.

فيما يتعمؽ باالقتراحات المتعمقة بالنص صراحة عمى حقوؽ والتزامات  -12
منيما، أشارت صاحب العمؿ والعاممة، والعقوبات التي يمكف فرضيا عمى أي 

وزارة العمؿ إلى أف مشروع قانوف تنظيـ العمؿ الالئؽ لمعامميف في الخدمة 
المنزلية قد حدد في البند الرابع منو العقوبات الناجمة عف مخالفة أحكامو. كما 
أف عقد العمؿ الموحد المطبؽ حاليًا في لبناف حّدد الحقوؽ والواجبات العائدة 

عمى حد سواء. أما في ما يتعمؽ بانتياء عقد  لكؿ مف صاحب العمؿ والعاممة
العمؿ والحاالت التي يجوز فييا فسخ العقد مف قبؿ صاحب العمؿ أو العاممة 

 فقد تمت معالجتيا في الباب الثاني مف مشروع القانوف المذكور.

بالنسبة لالقتراح المقدـ مف المقررة حوؿ الطمب مف عاممة الخدمة المنزلية  -13
عاممة اجتماعية خارج مكاف العمؿ مرة في الشير، بحضور المياجرة مقابمة 

مترجـ فوري، ودور المساعدة االجتماعية، أفادت وزارة العمؿ أنو تـ إلحاؽ عدد 
مف المساعدات االجتماعيات في مالؾ ووزراة العمؿ، ويتـ حاليًا إعدادىف 
 وتدريبيف في مجاؿ التدخؿ واإلرشاد والتوعية والحماية بيدؼ ضماف حقوؽ

  العامالت. 

 

وكذلؾ فإف مشروع القانوف الخاص بتنظيـ العمؿ الالئؽ لمعامالت المنزليات قد 
منو إلى دور المساعدات االجتماعيات وأىمية ما  30أشار صراحة في المادة 
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يقمف بو في مجاؿ ضبط المخالفات الخاصمة ألحكامو والنصوص التطبيقية 
اعيات بالصالحيات المطموبة لتمكينيف المتعمقة بو. وقد زّود المساعدات االجتم

مف القياـ بمياميف في ىذا المجاؿ. وأضافت وزارة العمؿ بأف العديد مف 
المفتشيف العامميف لدييا قد تابعوا دورات مكثفة في مجاؿ مكافحة االتجار 
بالبشر، فضاًل عف الجيود المبذولة لتأىيؿ الجياز البشري حوؿ التوعية عمى 

 الخدمة المنزلية. حقوؽ العامميف في
وضعت وزارة العمؿ في الخدمة خطًا ساخنًا يعمؿ عمى مدار الساعة،  -14

ويوفر الخدمة المطموبة بمغات مختمفة. وجيزت الوحدة الخاصة بو بموظؼ 
 متفرغ يتمقى االتصاالت والشكاوى ويحيميا فورًا إلى الدوائر المتخصة لممعالجة.

مى عامالت الخدمة المنزلية في ما يتعمؽ بتوزيع منشورات ومطبوعات ع -15
المياجرات تفّصؿ حقوقيف في غرؼ استقباؿ المطار، أشارت وزارة العمؿ إلى 
أنو تـ وضع دليؿ إرشادي حوؿ حقوؽ وواجبات العامالت المياجرات، وتـ 
العمؿ عمى ترجمتو إلى لغات عّدة، عمى أف يوزع عمى العامالت المياجرات 

ذا الدليؿ نتاج عمؿ وجيد لجنة التسيير لدى وصوليف إلى المطار. ويعتبر ى
 الوطنية المكونة مف القطاعيف العاـ والخاص والقطاع األىمي.

وفي الختاـ، ستقـو السمطات المعنية في لبناف بدراسة معّمقة لمتوصيات الواردة 
في تقرير السيدة المقررة بغية إدراج ما تراه مناسبًا منيا في التشريعات 

، بيدؼ تحسيف أوضاع العامميف في الخدمة المنزلية وتعزيز واإلجراءات اإلدارية
مع المقررة  ر الحكومة المبنانية عف استعدادىا لمواصمة تعاونياحقوقيـ. وتعبّ 

  الخاصة في ىذا اإلطار.
    


