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الحالية. وهو  والمؤسساتية  القانونية  االستجابة  آليات  تحليل  لبنان من خالل  ي 
�ف بالب�ش  تجار  االإ التقييم وضَع  يتناول هذا 

ف عند تحديد  ي تواجه المعنّي�ي
ي لبنان، فضالً عن التحديات ال�ت

ة �ف تجار المنت�ش يحاول تحديد الوضع الراهن الأبرز أشكال االإ
ي تحيط بقضية 

تجار وإحالتهم. استناداً إىل هذه التحاليل، تعمد الوثيقة إىل إيجاز درجة الغموض والتعقيد ال�ت ضحايا االإ
ي الخفاء وبشكٍل متالصق ووثيق الصلة بشؤوٍن أخرى مرتبطة 

تجار بالب�ش كجريمٍة: كيف ال وهي جريمٌة غالباً ما تجري �ف االإ
تجار ال يمكن أن تتّم  ، يمكن القول إّن معالجة السياسات والتحركات المّتخذة لمكافحة االإ ي

ي ما يتعلق بالوضع اللبنا�ف
بالهجرة. �ف

بمعزل عن تلك المتعّلقة بوضع عامالت المنازل االأجنبيات، والعامالت بموجب “سمة دخول الفنانات”. من هذا المنطلق، 
تجار جزءاً ال يتجزأ من آليٍة عامة  وري أن تشّكل آلية االستجابة الشاملة لمكافحة االإ وعىل ضوء ما يناقشه هذا التقرير، من ال�ف
ي 

تجار وتلك ال�ت ي نشاطات مكافحة االإ
ي تّتخذها السلطات المشاركة �ف

ف التداب�ي ال�ت وواسعة النطاق، بحيث تضمن التنسيق ب�ي
تطّبقها الهيئات المسؤولة عن معالجة قضايا الهجرة العامة.

تجار: تحديد الهويات، سبل  ي مجال مكافحة االإ
وع “التدريب من أجل تطوير الجهود اللبنانية �ف يندرج هذا التقييم ضمن م�ش

تجار باالأشخاص  االإحالة والسياسات المناسبة” الذي يطّبقه المركز الدوىلي لتنمية سياسات الهجرة، ويمّوله مكتب مراقبة االإ
شارة إىل أّن هذه الوثيقة قد خضعت لتحديثاٍت منتظمة طيلة مّدة تطبيق  كية. وتجدر االإ ومكافحته التابع لوزارة الخارجية االأم�ي
، هما: مسوّدة  ف ف أخري�ي اتيجيت�ي ف اس�ت وع، كما أّن نتائجها شّكلت أساساً لتأليف نشاطات بناء القدرات، فضالً عن وثيقت�ي الم�ش

تجار”.  ي لبنان” ومسوّدة “خطة العمل الوطنية لمكافحة االإ
تجار وإحالتهم �ف “إجراءات التشغيل الموّحدة لتحديد ضحايا االإ

ي لبنان، واتّخذت تالياً خطواٍت 
تجار بالب�ش تطرح مشكلًة ملّحًة �ف فت بأّن ظاهرة االإ يثبت التقييم أّن السلطات اللبنانية قد اع�ت

ي إرساء 
تجار �ف ي مجال مكافحة هذه الظاهرة. فساهم طرح القانون رقم 164 لمكافحة االإ

مهّمًة من أجل تعزيز جهودها �ف
تجار،  ي مكافحة االإ

ً مؤسساتية متخّصصة �ف
ي لبنان. ومع أّن لبنان ما زال يفتقر إىل ب�ف

تجار �ف ي الآلية مكافحة االإ
االأساس القانو�ف

ف الوضع الراهن والمشاركة بشكل ناشط  امها وتصميمها عىل تحس�ي ف ً عن القول إّن المؤّسسات المعنّية قد أثبتت ال�ت
لكن ال غ�ف

ي عملية االإصالح ونشاطات متخّصصة أخرى لبناء القدرات. 
�ف

ي لبنان. 
تجار �ف ي تشوب آلية مكافحة االإ

لكن رغم كّل ما تحّقق من تقّدٍم ح�ت االآن، فإّن هذا التقرير يحّدد أيضاً النواقص ال�ت
. وليس  تجار الحاىلي ي ما يتعلق بتطبيق قانون مكافحة االإ

ي المستقبل القريب، ال سّيما �ف
ي يجب تنفيذها �ف

فيسّمي التحّركات ال�ت
، وضمان مقاربٍة محورها الضحية وأساسها  تجار بالب�ش هذا فحسب، بل يسّلط الضوء عىل التطّورات المطلوبة للوقاية من االإ
والتوجيهات  االأجانب،  ترعى عمل  ي 

ال�ت واالأحكام  العمل،  قانون  )مثل  االأخرى  المعنّية  القانونية  الوثائق  ي 
�ف نسان  االإ حقوق 

تجار يرتبط بخطوات أساسية هي: إنشاء  دارية(. باالإضافة إىل ذلك، اعت�ب التقرير أّن تطبيق آلية وطنية شاملة لمكافحة االإ االإ
تجار فضالً  اتيجية وطنية لمكافحة االإ هيئات تنسيق، والمصادقة عىل إجراءات التشغيل الموّحدة بصفٍة رسمية، وإقرار اس�ت

عن خطة عمل وطنية. 
ي لبنان، مهّمتها 

تجار �ف ف وضع مكافحة االإ ي تحس�ي
ف �ف من هذا المنطلق، ينبغي اعتبار هذا التقييم أداًة موّجهة إىل المشارك�ي

ي هذا 
تجار. �ف ف االعتبار عند تصميم آلية فّعالة لمكافحة االإ مساعدتهم عىل تحديد العنارص االأساسية الواجب أخذها بع�ي

ي هذا التقييم إىل مداخالٍت هادفة وتحّركاٍت ملموسة، من 
السياق، نأمل أن يتمّكن المعنّيون من ترجمة المعلومات الواردة �ف

ي لبنان.  
تجار بالب�ش �ف أجل مكافحة ظاهرة االإ

كي لوكاس ج�ي
المدير

المركز الدوىلي لتنمية سياسات الهجرة

توطئة
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و، دانيا يونس ا تروس�ي ف ي أندرسن، ميليتا غروفسكا غراهام، إل�ي
ج�ف

 حقوق الطبع: 

المركز الدوىلي لتنمية سياسات الهجرة، 2013
كّل الحقوق محفوظة. ال يجوز إعادة إنتاج أجزاء من هذا الكتّيب، أو نسخها، أو نقلها بأّي شكل من االأشكال وبأّي وسيلٍة 
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إّن المركز الدوىلي لتنمية سياسات الهجرة يتقّدم بجزيل الشكر والتقدير من عدٍد كب�ي من االأشخاص والمنّظمات، لدعمهم 
النور لو لم يكن من تفانيهم وعملهم الدؤوب عىل  التقرير ما كان ليب�  أّن هذا  فاً  القّيمة، مع�ت االأساسي ومساهماتهم 
الحكومية ومنّظمات  المؤسسات  ي 

ف �ف االأساسي�ي ف  المنّسق�ي ف بجهود  نوّد أن نع�ت االأمر،  بادئ  ي 
. �ف ف الماضيت�ي ف  السنت�ي امتداد 

(، غادة جّبور )كفى(، دارين الحاج  ي مرشد )كفى(، المقّدم إيىلي أسمر )قوى االأمن الداخىلي ، وهم: رىل أ�ب ي
المجتمع المد�ف

ي كاريتاس- لبنان(، أوليفيا دولوريس جيمينو )“هارتالند آالينس”(، جايسون سكواير )منّظمة 
)ألف(، ديما حداد )مركز االأجانب �ف

ي كاريتاس- لبنان(، عب�ي عبد الصمد 
وت(، نجال شهدا )مركز االأجانب �ف ي ب�ي

ف �ف ي )نقابة المحام�ي
ابيت سيو�ف ف (، إل�ي أرض الب�ش

ف عطاالله )وزارة العمل(، يح�ي عفارة )المديرية العامة لالأمن العام(، سناء عواضة )وزارة  )وزارة الشؤون االجتماعية(، مارل�ي
ف قالوش )وزارة الشؤون االجتماعية(، رىل لّبس  (، جوسل�ي الشؤون االجتماعية(، المقّدم زياد قائد بيه )قوى االأمن الداخىلي
ي لبنان(، كارال لويس )وورلد فيجن(، سناء معلوف )وورلد فيجن(، سيتا هاديشيان )مجلس كنائس 

)االتحاد لحماية االأحداث �ف
ي سامر يونس 

ف )المنّظمة الدولية للهجرة(،  القا�ف ف هاروف- تافيل )منّظمة العمل الدولية(، جوان يّم�ي ق االأوسط(، هيل�ي ال�ش
)وزارة العدل(، النقيب طالل يوسف )المديرية العامة لالأمن العام(. 

ي صياغة هذا 
ي المركز الدوىلي لتنمية سياسات الهجرة الذين ساهموا �ف

فضالً عن ذلك، نتقّدم بخالص الشكر واالمتنان للزمالء �ف
و، ودانيا يونس. كما نخّص بالذكر  ا تروس�ي ف ، ميليتا غروفسكا غراهام، إل�ي كي ، لوكاس غ�ي ي أندرسون بو�ش

التقرير، خاّصًة جي�ف
وع.  امهما بتطبيق الم�ش ف وت لدعمهما المتواصل وال�ت ي ب�ي

كية �ف ي أكمكجي الجردي من السفارة االأم�ي
ف برنس وآ�ف كريست�ي

التابع لوزارة الخارجية  تجار بالب�ش ومكافحته،  اً، يدين المركز الدوىلي لتنمية سياسات الهجرة بالشكر لمكتب مراقبة االإ أخ�ي
وع “التدريب من أجل تطوير  نجاز هذا التقييم بشكل خاّص، فضالً عن م�ش ه الدعم الماىلي الالزم الإ كية، وذلك لتوف�ي االأم�ي

تجار: تحديد الهويات، سبل االإحالة والسياسات المناسبة” بشكٍل عام.  ي مجال مكافحة االإ
الجهود اللبنانية �ف

 

شكر وتقدير
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ملّخص تنفيذي

ي لبنان، وهو يوجز أدوار القوى الفاعلة الحكومية 
تجار �ف يهدف هذا التقرير إىل عرض لمحٍة عن المبادرات الحالية لمكافحة االإ

تجار. وقد تّمت صياغة توصيات استناداً  ي مجال مكافحة االإ
وغ�ي الحكومية ومسؤولياتها، فضالً عن الجهات االأخرى الناشطة �ف

تجار.  ي تّم التوّصل إليها، لمعالجة القضايا الملّحة المتعلقة بآلية مكافحة االإ
إىل النتائج ال�ت

ي آن بالنسبة لظاهرة 
ي منطقة البحر المتوّسط، يجعل منه دولة منشأ وعبور ومقصد �ف

اتيجي مهّم �ف يتمّتع لبنان بموقٍع اس�ت
ي ما يتعلق بمشكلة االأطفال 

، ال سّيما �ف تجار الداخىلي . ولعّل المشكلة االأساسية المرتبطة بكونه دولة منشأ هي االإ تجار بالب�ش االإ
ي الشوارع، كما يتعرّضون لالستغالل الجنسي من خالل ظاهرة دعارة االأطفال 

ف �ف ف الذين يُرغمون عىل العمل كمتسّول�ي اللبناني�ي
ي قطاع الخدمات الجنسية حيث “يتنّقلَن 

والزواج المبكر. ويشهد لبنان أيضاً، بصفته دولة عبور، عىل ظاهرة استغالل النساء �ف
ف  اً، يُعت�ب لبنان دولة مقصد بالنسبة لالأشخاص المتورّط�ي ق المتوسط”1 . أخ�ي ي منطقة �ش

ف لبنان ودول أخرى �ف بشكٍل منتظم ب�ي
، أثيوبيا، كينيا، بنغالدش، النيبال ومدغشقر( واالستغالل الجنسي )تفد  ف ي العمل الق�ي )المهاجرات من �يالنكا، الفيليب�ي

�ف
قية، المغرب، سوريا وتونس(.  الضحايا بشكل أساسي من دول أوروبا ال�ش

 
ي قطاع 

ي يتّم استغاللهّن �ف
طار، يعرض التقييم بياناٍت وتحاليَل متعّلقة بعامالت المنازل االأجنبيات، والنساء اللوا�ت ي هذا االإ

�ف
رفعتها  ي 

ال�ت الشكاوى  عن  بياناٍت   )DGSG( العام  لالأمن  العامة  المديرية  فقّدمت  باالأطفال.  تجار  واالإ الجنسية،  الخدمات 
ف 2008 و2012، ظهر عىل إثره أّن العدد االإجماىلي لضحايا االستغالل قد  ة الممتّدة ب�ي عامالت المنازل االأجنبيات خالل الف�ت
تجار بالب�ش بحّد ذاته. من جهته، قّدم مكتب  ي مجال العمل ال االإ

ازداد منذ العام 2008، نتيجة عنارص مرتبطة باالستغالل �ف
الضحايا  عدد  أنَّ  ف 

ّ فتب�ي جنسياً.  استغاللهم  بداعي  باالأشخاص  تجار  االإ بياناٍت حول  الداخىلي  االأمن  قوى  ي 
�ف االآداب  حماية 

ف الذين تّمت المتاجرة بهم لالستغالل الجنسي قد ازداد بشكٍل ملحوظ منذ العام 2011، وبخاصة عدد السوريات  المعروف�ي
ي كاريتاس- لبنان أنه استقبل ما مجموعه 442 حالة وقعت 

ي تّم تحديدهّن كضحايا إتجار. بدوره، أورد مركز االأجانب �ف
اللوا�ت

ي “بيت االأمان”. 
قامة �ف ، فساعدها وأّمن لها االإ لية، واالستغالل الجنسي ف تجار بغرض العمل الق�ي، والخدمة الم�ف ضحيًة لالإ

ي العام 2010، بلغ عدد الضحايا أوّجه، مع 
. �ف ىلي

ف جديٌر بالذكر أنّه قد تّمت المتاجرة بمعظم الضحايا بغرض العمل الم�ف
تجار باالأطفال، فلم يشهد  ناث )ُسّجلت حالة ذكر واحد فقط(. أما بالنسبة لالإ شارة إىل أّن جميع الحاالت تقريباً كانت من االإ االإ
هذا المجال إجراء الكث�ي من االأبحاث أو محاوالت لجمع البيانات. وحدها قوى االأمن الداخىلي وّفرت بياناٍت عن االأطفال 
ف أّن عدد الضحايا الذين تّم تحديدهم لم يتجاوز الثالثة ع�ش منذ العام 2009. 

ّ تجار، فتب�ي الذين تّم تحديدهم كضحايا لالإ

تجار، فضالً  باالإضافة إىل ذلك، يدرس هذا التقييم هيكلية العمل القانونية والمؤسساتية الحالية. فيحّلل قانون مكافحة االإ
ي آب 2005، عىل بروتوكول 

ي الذي يُع�ف بالمجموعات الحّساسة. بالفعل، فقد صادق لبنان، �ف
ي الوط�ف

عن إطار العمل القانو�ف
امات والموجبات  ف مو تحديداً، المكّمل التقافية االأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة ع�ب الوطنية. وتماشياً مع االل�ت بال�ي
مو، تّم إجراء عدة تعديالت طالت قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات  ي أصبحت مطلوبًة بموجب بروتوكول بال�ي

ال�ت
تجار باالأشخاص الذي يحّظر  ات القانونية شكل قانوٍن، هو القانون رقم 164 لمعاقبة جريمة االإ الجزائية. اتّخذت هذه التغي�ي
ي لبنان. ورغم كّل هذه التطّورات، ال بّد 

تجار القانونية �ف تجار، كما يرسي أساساً لوضع آلية مكافحة االإ ويعاقب كافة أشكال االإ
من تعديل القانون رقم 164 بحيث يطرح آليات جديدة لحماية الضحايا والضحايا الشهود. 

1   تقرير المقّرر الخاص لدى األمم المتحدة، سيغما هدى )2005(، المعنّي بجوانب حقوق اإلنسان لضحايا 
اإلتجار باألشخاص ال سيّما النساء واألطفال، ص. 14

ملّخص تنفيذي
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ملّخص تنفيذي

ي ترعى 
ي االأنظمة الحالية ال�ت

ي الذي يرعى وضع المجموعات الحّساسة، فإّن هذا التقييم ينظر �ف
ي الوط�ف

طار العمل القانو�ف أما بالنسبة الإ
ف االأجانب، كما إنه ال ينطبق عىل النساء العامالت  ي العامل�ي

ي قانون العمل اللبنا�ف
ي الواقع، يستث�ف

ي لبنان. �ف
ف االأجانب �ف شؤون العامل�ي

هّن من االأشخاص. نتيجًة لذلك،  ات دخول كغ�ي مَن عقود عمل ويحصلَن عىل تأش�ي ي قطاع الخدمات الجنسية المنّظم، رغم أنهّن ي�ب
�ف

ف بهّن وال يؤّمن لهّن الحماية الالزمة. وبالتاىلي ال يحصلَن  ي  والتنظيمي ال يع�ت
َ عرضًة لالستغالل، ال سّيما وأّن إطار العمل القانو�ف ف يمس�ي

ي بعض االأحيان، عىل أّي حماية مهما كان نوعها. 
ي يتمّتع بها بقية العّمال، ال بل قل إنهّن ال يحصلَن، �ف

عىل الحماية ال�ت

 ، بالب�ش تجار  االإ مكافحة  ي 
�ف ناشطاً  دوراً  تؤدي  والدولية  الحكومية  غ�ي  والمنّظمات  الحكومية  المؤسسات  أّن  إىل  شارة  االإ تجدر  لكن 

ف القوى الفاعلة االأساسية  طار، أجري تحديٌد للمؤسسات المعنّية من أجل تعي�ي ي هذا االإ
من خالل تطبيق برامَج ومبادراٍت متنّوعة. �ف

ي ذلك تحديد االأدوار والمسؤوليات الخاصة بكّل مؤسسة/منّظمة. 
تجار، بما �ف ي مختلف مجاالت مكافحة االإ

المشاركة �ف

يعرض الجزء االأخ�ي من التقييم لمحًة عن وضع الوقاية والحماية والمالحقة القضائية؛ كما يورد معلوماٍت عن عمليات تحديد ضحايا 
ي الحاالت غ�ي الرسمية أو الخاصة. 

تجار وإحالتهم �ف االإ

. فُنّظمت عدة نشاطات للتوعية من أجل لفت انتباه  تجار بالب�ش ف قد طّبقوا عدة تداب�ي للوقاية من االإ أظهرت النتائج أّن المسؤول�ي
ي والمؤسسات الرسمية 

تجار. بالفعل، فقد أصدرت بعض منّظمات المجتمع المد�ف العامة إىل مجموعٍة متنّوعة من القضايا المتعلقة باالإ
ي 

ال�ت المعلومات  أّن  غ�ي  االستغالل.  عن  المتأتّية  المخاطر  عن  فضالً  عام،  بشكٍل  بالب�ش  تجار  االإ بشأن  للتوعية  وكتّيبات  مطويّات 
ي معظم الحاالت، متوّفرة بلغاتهّن االأم. 

تستهدف العامالت االأجنبيات لم تكن، �ف
بعد بدء العمل بالقانون رقم 164، اتّخذت عملية تحديد الضحايا طابعاً أك�ش رسمياً، من خالل اعتماد تعريفات قانونية تحّدد ما هو 
تجار المشتبه بهم بالمديرية  بالغ االأوىل عن ضحايا االإ ، تتمّثل محّطات االإ ي الوقت الحاىلي

تجار. �ف تجار بالب�ش ومن تكون ضحية االإ االإ
تجار الذين تّم تحديدهم ح�ت  شارة إىل أّن عدد ضحايا االإ العامة لالأمن العام، وقوى االأمن الداخىلي ومكتب النيابة العامة. وتجدر االإ
ي عملية تحديد 

ف أبرز القوى الفاعلة المشاركة �ف ، فهو انعدام المعارف والتعاون ب�ي االآن ما زال متدنياً جداً. أما مرّد ذلك، بشكٍل أساسي
الضحايا، نتيجة تفس�ي القانون وتطبيقه عىل نحٍو ضعيف.

اً عىل طريقة إحالتهم سواء عىل الصعيد  ف خالل تحديد الضحايا تخّلف تأث�ي ي تواجه المسؤول�ي
ال يخفى عىل أحد أّن الصعوبات ال�ت

، ليس من هيئة تنسيق رسمية  تجار بالب�ش ي ظّل وجود منّظمات مختلفة تعمل عىل قضية االإ
ي أم العابر للحدود الوطنية. و�ف

الوط�ف
ف المؤسسات  ي تُبذل من أجل إنشاء نظام إحالة للضحايا. من هنا، يمكن القول إّن التعاون ب�ي

ح�ت يومنا هذا، رغم بعض الجهود ال�ت
يجري استناداً إىل كّل حالٍة عىل حدة. 

النفسية  االستشارات  وتقديم  يواء،  االإ ومراكز  االأمان  بيوت  بإنشاء  تتمّثل  وهي  الضحايا،  من  مختلفة  لمجموعات  المساعدة  ن  تُؤمَّ
ي وقعَن 

واالجتماعية والقانونية، وإنشاء خدمات الخط الساخن ومكاتب استقبال الشكاوى وغ�ي ذلك. لكّن االتصال باالأجنبيات اللوا�ت
ي المقابل، تستفيد عامالت المنازل االأجنبيات من مستوى 

، وتزويدهّن بالمساعدة الالزمة، يعت�ب صعباً جداً. �ف ضحية االستغالل الجنسي
مساعدة أفضل بقليل، وبخاّصة من خالل مركز االأجانب التابع لكاريتاس- لبنان. 

ّ أو عمل ق�ّي. أما أسباب ذلك، بكّل بساطة، فهي تراجع  ل أّي دعوى قضائية أو إدانة لحالة إتجار جنسي ف 2011 و2012، لم تُسجَّ ب�ي
ف كانوا يشّجعون الضحايا عىل اللجوء  تجار. ومع أّن المسؤول�ي معّدل تحديد الضحايا وعدم التمّكن من توف�ي المساعدة إىل ضحايا االإ
إىل النيابة العامة لرفع دعوى تعيد لهم حّقهم، لكن لم يتّم منح أّي ضحية، ح�ت االآن، رخصة إقامة. عوضاً عن ذلك، كان الضحايا 

ي قد يواجهونها عند عودتهم. 
لون إىل أوطانهم من دون تقييم المخاطر ال�ت يُرحَّ
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، ليس من  ي هذا المجال. وبالتاىلي
ال يتوىل مكتب النيابة العامة ووزارة العدل جمع بيانات حول الدعاوى القضائية المرفوعة �ف

 . تجار بالب�ش دانات لحاالت االإ إحصاءات رسمية تظهر عدد الدعاوى القضائية واالإ
ف  ي يجب أخذها بع�ي

احات التالية أهّم التوصيات العملية المنحى ال�ت ي لبنان، توجز االق�ت
تجار �ف ف آلية مكافحة االإ بهدف تحس�ي

تجار: االعتبار عند نحت االآلية العتيدة لمكافحة االإ

عىل مستوى السياسات العامة: 
تجار؛ تجار وخطة العمل الوطنية لتصميم آلية مكافحة الإ اتيجية الوطنية لمكافحة الإ • إقرار مسوّدة الس�ت

تجار؛  • توف�ي التمويل الالزم لدعم تطبيق خطة العمل الوطنية والتداب�ي المتعلقة بمكافحة الإ
ي لبنان”، حرصاً عىل 

تجار وإحالتهم �ف • المصادقة بشكل رسمي عىل مسوّدة “إجراءات التشغيل الموّحدة لتحديد ضحايا الإ
تحديد الضحايا �يعاً وإحالتهم إىل الجهات الداعمة والوكاالت المساِعدة دون أّي مماطلة؛

تجار؛  ام بواجبها بحماية ضحايا الإ ف • إنشاء آلية الإحالة الوطنية كإطار للتعاون يمّكن القوى الفاعلة الحكومية من الل�ت
• إدخال التعديالت بشكٍل رسمّي عىل عقد العمل الموّحد للحؤول دون تعرّض عامالت المنازل الأجنبيات لالستغالل؛ 

ف الحماية القانونية لعامالت  ي مراجعة نظام الكفالة وإدخال تعديالت عىل قانون العمل، بحيث يص�ي إىل تأم�ي
• التفك�ي �ف

المنازل االأجنبيات، فضالً عن وضع نظام أساسي مهّمته تطبيق القانون الجديد بشكٍل أفضل؛ 
. سيتيح هذا النظام تبادل المعلومات  تجار بالب�ش دارة المعلومات من أجل جمع البيانات المتعّلقة بالإ • إنشاء نظام موّحد لإ

؛  ي
ف والهيئة القضائية والمجتمع المد�ف ف وكاالت إنفاذ القوان�ي ب�ي

تجار بالب�ش قضائياً. من هنا، تدعو الحاجة إىل صياغة أحكام تؤّمن  • يرّكز القانون رقم 164 عىل مالحقة الجرائم المتعلقة باالإ
ف فعالية هذا القانون؛  تجار من أجل تحس�ي الحماية والدعم لضحايا االإ

تجار  ي تنظيم عودة ضحايا الإ
ف لبنان ودول المنشأ، أمالً �ف تجار ب�ي • تعزيز التعاون ع�ب الحدود الوطنية بشأن إحالة ضحايا الإ

إىل بالدهم بشكٍل فّعال؛
 . ، للتمّكن من مالحقة المتاجرين بالب�ش بفعالية أك�ب ف ف لبنان وبقية الدول عىل صعيد إنفاذ القوان�ي • توطيد التعاون الدوىلي ب�ي
 ، ف أما السبيل إىل ذلك، فمن خالل توقيع مذّكرات التفاهم واالتفاقات الثنائية حول: تبادل المعلومات، وتسليم المجرم�ي

وجمع االأدلة المتعلقة بالضحايا. 
عىل مستوى العمليات: 

ف القوى الفاعلة المعنّية من  تجار بشكٍل كامل. تصميم وتنفيذ تدريبات لتمك�ي • ضمان تطبيق القانون رقم 164 لمكافحة االإ
تطبيق القانون؛ 

تجار؛  ف من الوكالت المعنّية لمكافحة الإ تجار تضّم مسؤول�ي • إنشاء وحدة متخّصصة لمكافحة الإ
ي لبنان؛ 

تجار وتقييم نطاق المشكلة �ف • المساعدة عىل إجراء البحوث لتحديد كافة أشكال الإ
ي تطبيق القانون رقم 164؛ 

ف مستوى تحديد الضحايا من خالل وضع معاي�ي خاصة بهذا الشأن، من أجل المساعدة �ف • تحس�ي
تجار. من هنا، تدعو الحاجة إىل  • تطبيق مقاربة مراعية لالأطفال هدفها الإحاطة باحتياجات الأطفال الذين وقعوا ضحية الإ
ي كضحايا أو كأطفال، وبما يتوافق مع 

ف الحماية والمساعدة، بغّض النظر عن وضعهم القانو�ف اعتماد إجراءات خاصة لتأم�ي
ة الخاصة بهم؛  ف

ّ الحقوق واالحتياجات المتم�ي
ي الشوارع، كإنشاء آليات تساعد عىل التوعية؛

ف المزيد من المساعدة لالأطفال الذين يعيشون ويعملون �ف • تأم�ي
تجار الجديد. فضالً عن ذلك، تدعو  ف وتدريبهم عىل قانون مكافحة الإ وري بناء قدرات القضاة والمرشدين القضائي�ي • من ال�ف

ام وكرامة؛ تجار/الشهود باح�ت الحاجة إىل بناء قدرات القضاة عىل التقنيات المتعلقة بكيفية معاملة ضحايا االإ
• وضع برامج تدريبية للقوى الفاعلة الحكومية وغ�ي الحكومية المعنّية بتحديد الضحايا عىل ضوء إجراءات التشغيل الموّحدة.

 

ملّخص تنفيذي
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مقّدمة

لمحة عن التقرير

ي لبنان، كما يوجز أدوار ومسؤوليات القوى الفاعلة 
تجار الحالية �ف يهدف هذا التقرير إىل عرض لمحة عن مبادرات مكافحة االإ

تجار.  ي مجال مكافحة االإ
ها من الجهات الناشطة �ف الحكومية وغ�ي الحكومية وغ�ي

ي مجال 
وع “التدريب من أجل تطوير الجهود اللبنانية �ف قام بتطبيقه المركز الدوىلي لتنمية سياسات الهجرة ضمن إطار م�ش

باالأشخاص ومكافحته  تجار  االإ مراقبة  ومّوله مكتب  المناسبة”،  والسياسات  االإحالة  الهويات، سبل  تحديد  تجار:  االإ مكافحة 
كية.  التابع لوزارة الخارجية االأم�ي

يعكس هذا التقرير محاولًة هدفها تزويد القوى الفاعلة الوطنية بأداة عملية. وهو يحّدد، استناداً إىل أبحاث مكتبية ومقابالت، 
تجار الراهنة، ويزّود القوى الفاعلة الوطنية بتوصيات عملية المنحى للمستقبل.  ي تشوب آلية مكافحة االإ

النواقص والعيوب ال�ت
ين االأول  ي ت�ش

تجار” �ف ي مجال مكافحة االإ
وع “التدريب من أجل تطوير الجهود اللبنانية �ف بدأت عملية التقييم مع انطالق م�ش

التقييم  وع وتطويرها. وقد بقي  التخطيط لنشاطات الم�ش للتقييم كأساٍس تّم بموجبه  النتائج االأولية  2010. فاسُتخدمت 
ي طالت آلية مكافحة 

وع، وبما يتوافق مع التطّورات الراهنة ال�ت ي وّفرتها نشاطات الم�ش
يُحّدث بانتظام بواسطة المعلومات ال�ت

تجار اللبنانية.   االإ

ته وزارة العدل اللبنانية عام 2008، بالتعاون مع مكتب االأمم المّتحدة للمخّدرات والجريمة  يستند هذا التقييم إىل تقرير ن�ش
، سواء عىل صعيد العمليات أم  تجار بالب�ش ي االإ

وع العام 2008 بتحديد العوامل المساهمة �ف واليونيسف. وقد قام م�ش
ف عىل آخر التحسينات  ك�ي ي لبنان، مع ال�ت

تجار بالب�ش �ف ي ما يىلي معلومات محّدثة عن وضع االإ
عىل صعيد صنع السياسات. �ف

  . تجار بالب�ش ي مجال مكافحة االإ
�ف

يتأّلف التقييم من االأقسام التالية: 

المقّدمة
تجار”. ي مجال مكافحة الإ

وع “التدريب من أجل تطوير الجهود اللبنانية �ف • وصف عام لم�ش
ة للتقييم تتضّمن منهجية صياغته.  ف • مقّدمة وج�ي

ي لبنان
تجار بالب�ش �ف الجزء االأول: لمحة عن وضع االإ

ي تّمت مصادفتها. 
ي لبنان والعوائق ال�ت

تجار �ف • تحليل وضع الإ
ي لبنان.

تجار �ف • معلومات عن أبرز أشكال الإ
ة. ي السنوات الأخ�ي

تجار بالب�ش �ف  • بيانات حول الإ

: االآلية القانونية والمؤسساتية الحالية ي
الجزء الثا�ف

ي لبنان. 
تجار �ف يع المتعلق بالمجموعات الحساسة الذي يّتصل، ح�ياً، بظاهرة الإ تجار والت�ش • لمحة عن قانون مكافحة الإ

ي لبنان ووصف الأدوار والمسؤوليات للقوى الفاعلة الحكومية وغ�ي الحكومية المشاركة 
• تحليل هيكلية العمل المؤسساتية �ف

ي لبنان. 
تجار �ف ي آلية مكافحة االإ

�ف
 

مقّدمة
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ي لبنان
الجزء الثالث: نظرة متمّعنة إىل المبادئ الثالثة )الوقاية والحماية والمالحقة القضائية( �ف

• معلومات حول نشاطات الوقاية الماضية والراهنة. 
ي لبنان.

تجار وإحالتهم �ف • تحديد العمليات ذات الطابع غ�ي الرسمي والخاص لتحديد ضحايا الإ
 . تجار بالب�ش ي قضايا الإ

دانات �ف ي مجال الحماية والمالحقة القضائية والإ
• موجز للنواقص والعيوب �ف

االستنتاجات والتوصيات العملية المنحى
ي يُنصح باتّخاذها صانعو السياسات والقوى الفاعلة الوطنية عىل مستوى 

ضافية ال�ت • توصيات عملية بشأن التحّركات الإ
العمليات. 

تجار” ي مجال مكافحة الإ
وع “التدريب من أجل تطوير الجهود اللبنانية �ف  م�ش

ف قدرات القوى  تجار” بتحس�ي ي مجال مكافحة االإ
وع “التدريب من أجل تطوير الجهود اللبنانية �ف يتمّثل الهدف العام لم�ش

تجار. وقد انطلقت مرحلة  االإ آلية شاملة لمكافحة  تجار، وتمكينها من صياغة وتطبيق  االإ ي مجال مكافحة 
اللبنانية �ف الفاعلة 

ي 31 آذار 2013. أما النشاطات المطّبقة 
ين االأّول 2010 ومن المتوّقع أن يبلغ مرحلته النهائية �ف ي 1 ت�ش

وع �ف تطبيق هذا الم�ش
 . ف وع الذي استمّر 30 شهراً، فتوزّعت عىل مرحلت�ي ي إطار هذا الم�ش

�ف
المرحلة االأوىل

عىل  الوطنية  التوجيهية  اللجنة  قدرة  ف  تحس�ي إىل  وهدفت   ،2011 وأيلول   2010 االأول  ين  ت�ش ف  ب�ي االأوىل  المرحلة  ُطّبقت 
ف الوكاالت، وتستدّر الردود الفّعالة من هيئات  تجار، من شأنها أن تعّزز التعاون ب�ي تطوير وتطبيق آلية شاملة لمكافحة االإ
تجار وتحديد الضحايا ومساعدتهم  ي مكافحة االإ

العدالة الجنائية، وهجرة اليد العاملة، ووكاالت الخدمات االجتماعية، أمالً �ف
وإحالتهم. أما السبيل إىل ذلك، فمن خالل: 

تجار؛ ي تُع�ف بمكافحة الإ
امج والسياسات اللبنانية ال�ت ّ المنحى حول ال�ب • إجراء تقييم عمىلي

ي حول تحديد الضحايا وإحالتهم؛ • صياغة منهاج تدري�ب
• تدريب أبرز القوى الفاعلة الوطنية ضمن جلسات تدريبية متعّددة الوكالت؛

• صياغة التوصيات. 

المرحلة الثانية

ي 
ف قدرة القوى الفاعلة اللبنانية �ف ين االأول 2011 وآذار 2013. وهدفت إىل تحس�ي ف ت�ش وع ب�ي ُطّبقت المرحلة الثانية من الم�ش

اتيجية بهدف  ي هذا السياق، صيغت الوثائق االس�ت
تجار. �ف تجار عىل تطوير وتطبيق آلية شاملة لمكافحة االإ مجال مكافحة االإ

ف القوى الفاعلة الحكومية وغ�ي الحكومية. أما السبيل إىل ذلك، فمن  تحقيق نتيجة مرجّوة هي تعزيز التنسيق والتعاون ب�ي
خالل: 

ي لبنان؛
تجار وإحالتهم �ف • صياغة إجراءات التشغيل الموّحدة لتحديد ضحايا الإ

ف حول تطبيق إجراءات التشغيل الموّحدة؛ ي مفّصل وفقاً للحالة، وتنظيم ورشة عمل لتدريب المدّرب�ي • إنتاج منهاج تدري�ب
؛ تجار بالب�ش • صياغة مسوّدة عن خطة عمل وطنية لمكافحة الإ

ي للثغرات والحتياجات. 
• ن�ش التقييم النها�أ

مقّدمة
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مقّدمة

 المنهجية

ي تّم جمعها من خالل االأبحاث المكتبية واالجتماعات واالستبيانات 
ّ المنحى، وهو يستند إىل النتائج ال�ت يعت�ب هذا التقييم عمىلي

تجار  ي إعداد آلية مكافحة االإ
ي ُوزّعت عىل المؤسسات الحكومية والمنّظمات غ�ي الحكومية والمنّظمات الدولية الناشطة �ف

ال�ت
وع، ضمن ورش العمل  اللبنانية. فضالً عن ذلك، يتضّمن التقرير معلوماٍت إضافية تّم جمعها خالل تنفيذ نشاطات الم�ش

ي نُّظمت لصياغة إجراءات التشغيل الموّحدة ومسوّدة خطة العمل الوطنية. 
الوطنية ال�ت

ي بذلها 
بفضل االأبحاث المكتبية، تّمت مراجعة المعلومات المتوّفرة حالياً وتحليلها، ومن ثّم إعداد لمحة باالأحداث الزمنية ال�ت

ي لبنان، إضافًة إىل مقاالت من 
تجار بالب�ش �ف . ويشمل الملّخص أيضاً تقاريَر حول االإ تجار بالب�ش لبنان من أجل مكافحة االإ

اً.  ت أخ�ي الصحف وتقارير عالمية نُ�ش

التقييم  هذا  تزّود  أن  يمكن  ي 
ال�ت الجهات  أبرز  لتحديد  التقييم  بموضوع  المعنّية  والمؤسسات  يعات  الت�ش تحديد  تّم 

ي مجال 
ي يحتاج إليها. بعد ذلك، ُعقدت عّدة اجتماعات مع أهّم المؤسسات والمنّظمات العاملة �ف

بالمعلومات االأساسية ال�ت
تجار.  ي تطوير آلية مكافحة االإ

تجار، بهدف االطالع أك�ش عىل أدوارها ومسؤولياتها �ف مكافحة االإ

ي 
القانو�ف العمل  إطار  ناحية  من  تجار-  االإ لمكافحة  الراهن  الوضع  تقييم  أجل  من  استبيان1   إعداد  تّم  ذلك،  عن  فضالً 

الناتجة عن االجتماعات  ي سيتّم توزيع االستبيان عليها استناداً إىل المعلومات 
ي آن. وقد تقّررت الجهات ال�ت

ي �ف
والمؤسسا�ت

الحكومية، والمنّظمات  الحكومية، والمنّظمات غ�ي  المؤسسات  عن  باالإجمال، شارك سبعة ع�ش ممّثالً  المكتبية.  واالأبحاث 
تجار اللبنانية. وقد ُقّسم االستبيان إىل أربعة محاور أساسية، هي:  ي إعداد آلية مكافحة االإ

الدولية الناشطة �ف
* هيكلية العمل الداعمة؛

* الوقاية؛
* مساعدة الضحايا والضحايا-الشهود وحمايتهم؛

ي آن. 
تجار ومالحقتها قضائياً، بما أّن لبنان دولة مقصد ومنشأ �ف ي قضايا االإ

* التحقيق �ف
، وزارة العمل، وزارة  الداخىلي العام، قوى االأمن  العامة لالأمن  المديرية  التالية:  المؤسسات الحكومية  أُرسل االستبيان إىل 
ي لبنان. كما أرسل أيضاً إىل المنّظمات غ�ي الحكومية  والمنّظمات الدولية 

ف �ف العدل، وزارة الشؤون االجتماعية ونقابة المحام�ي
 ، ي كاريتاس- لبنان، أرض الب�ش

التالية: كفى )كفى عنف واستغالل(، منّظمة الرؤية العالمية، “هارتالند آالينس”، مركز االأجانب �ف
نسان، ومنّظمة العمل الدولية.  الجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب )ألف(، المنّظمة الدولية للهجرة، مرصد حقوق االإ

، ووزارة العمل، ووزارة  وصلت الردود من عّدة مؤسسات حكومية، هي المديرية العامة لالأمن العام، وقوى االأمن الداخىلي
، فما زالت معّلقة ح�ت االآن. بدورها، أرسلت عدة منّظمات  ف المحام�ي أما إجابات وزارة العدل ونقابة  الشؤون االجتماعية. 
غ�ي حكومية ومنّظمات دولية إجاباتها عن االستبيان، وهي: كفى )كفى عنف واستغالل(، منّظمة الرؤية العالمية، “هارتالند 

، ألف، المنّظمة الدولية للهجرة، ومنّظمة العمل الدولية.   ي كاريتاس- لبنان، أرض الب�ش
آالينس”، مركز االأجانب �ف

ي االستبيان. كما أجريت أيضاً 
جديٌر بالذكر أّن بعض المعلومات قد ُجمعت من خالل مقابالت ُطرحت فيها االأسئلة الواردة �ف

مقابالت ثانية مع بعض المنّظمات الستيضاح جزٍء من ردودها. 

 

1   قانون 9 آذار 1932 المنشئ لقانون الموجبات والعقود.
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 القسم الأول:
ي لبنان

تجار بالب�ش �ف  لمحة عن وضع الإ

معلومات عامة 

ي آن بالنسبة لظاهرة 
ي منطقة البحر المتوّسط، يجعل منه دولة منشأ وعبور ومقصد �ف

اتيجي مهّم �ف يتمّتع لبنان بموقٍع اس�ت
. تجار بالب�ش االإ

ف  ي ما يتعلق بمشكلة االأطفال اللبناني�ي
، ال سّيما �ف تجار الداخىلي ولعّل المشكلة االأساسية المرتبطة بكون لبنان دولة منشأ هي االإ

ي الشوارع، كما يتعرّضون لالستغالل الجنسي من خالل ظاهرة دعارة االأطفال والزواج 
ف �ف الذين يُرغمون عىل العمل كمتسّول�ي

تجار االأعضاء، بدوره، قضية تشغل البال العام  المبكر. ورغم عدم وجود إحصاءات رسمية بعد، لكن يشتبه بأن يكون االإ
ي لبنان. 

�ف

ي قطاع الخدمات الجنسية حيث “يتنّقلَن بشكٍل منتظم 
ويشهد لبنان أيضاً، بصفته دولة عبور، عىل ظاهرة استغالل النساء �ف

إال لستة أشهر فقط، وال يمكن  الفنانات ال تصلح  أّن سمة دخول  بما   ، المتوسط”  ق  ي منطقة �ش
لبنان ودول أخرى �ف ف  ب�ي

ي اللبنانية. 
ة 12 شهراً عىل االأقل خارج االأرا�ف تجديدها إال بعد أن تكون المرأة المعنّية قد أمضت ف�ت

. فتتمّثل أبرز دول المنشأ  ي العمل الق�ي واالستغالل الجنسي
ف �ف اً، يُعت�ب لبنان دولة مقصد بالنسبة لالأشخاص المتورّط�ي أخ�ي

، أثيوبيا، كينيا، بنغالدش، النيبال ومدغشقر، فيما يفد  ف ي مجال العمل ب�يالنكا، الفيليب�ي
ي تفد منها ضحايا االستغالل �ف

ال�ت
 . قية، المغرب، سوريا وتونس بشكل أساسي ضحايا االستغالل الجنسي من دول أوروبا ال�ش

تجار بالب�ش اهتماماً  ف والسياسات. فلقَي االإ ي مجال إصالح القوان�ي
عىل امتداد السنوات القليلة، أحرز لبنان تقّدماً ملحوظاً �ف

، كما أنفقت القوى الفاعلة الوطنية جهوداً ملحوظة لمكافحة هذه الظاهرة.  أك�ب

ي العام 2011، أقّر مجلس النّواب 
مو.1 �ف ي العام 2005 مع المصادقة عىل بروتوكول بال�ي

ف �ف انطلقت عملية إصالح القوان�ي
تعديالٍت طالت قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية، ُعرفت باسم القانون رقم 164 لمعاقبة جريمة 
تجار، كما  ي ما يىلي باسم القانون رقم 164(. يُحّظر هذا القانون ويعاقب كافة أشكال االإ

تجار بالأشخاص )المشار إليه �ف الإ
لت خطوٌة مهّمٌة مع بدء العمل بالقانون رقم 164  ي لبنان. فضالً عن ذلك، ُسجِّ

تجار القانونية �ف يرسي أساساً الآلية مكافحة االإ
. تجار بالب�ش ي يتّم فيها اعتماد تعريف لجريمة االإ

بما أنّها كانت المرة االأوىل ال�ت

1   بروتوكول األمم المتّحدة لمنع وقمع ومعاقبة اإلتجار بالبشر، وبخاصة النساء واألطفال، المكّمل التفاقية األمم 
المتّحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الحدود الوطنية.

القسم األول: لمحة عن وضع اإلتجار بالبشر في لبنان
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قبل بدء العمل بالقانون رقم 164، كانت المؤسسات الحكومية والمنّظمات غ�ي الحكومية والمنّظمات الدولية تستخدم 
تجار،  ي تحديد ضحايا االإ

. نتيجًة لذلك، واجه المعنّيون صعوباٍت جّمة �ف تجار بالب�ش تعريفات مختلفة لتسجيل جريمة الإ
. كما كان من  ف ” ال فعلّي�ي ف تجار كضحايا “محتمل�ي وتسجيلهم، وإحالتهم إىل الوكاالت المناسبة. فقد ُصّنف معظم ضحايا االإ

ف أمام المحكمة.  ف والماثل�ي تجار بالب�ش المدان�ي ي جرائم االإ المستحيل معرفة عدد مرتك�ب

ي عامالت المنازل الأجنبيات، كما إنه ل ينطبق 
ي العام 1946 يستث�ف

شارة إل أّن قانون العمل الذي بدأ العمل به �ف تجدر الإ
ي الواقع، تخضع عامالت المنازل االأجنبيات لقانون الموجبات 

ي قطاع الخدمات الجنسية المنظّم. �ف
عىل النساء العامالت �ف

والعقود الذي ال يمنحهّن الحّق بالحماية أو الحصول عىل الضمان االجتماعي.  كما تُستث�ف العامالت االأجنبيات أيضاً من االأحكام 
وط  ي العام 2009، طرحت الحكومة عقد العمل الموّحد بهدف تنظيم �ش

ي قانون الضمان االجتماعي.1 �ف
المنصوص عليها �ف

- رّب العمل والموّظف. لسوء الحظ، بقي االأطفال،  ف العمل الخاصة بعامالت المنازل االأجنبيات وضمان الحماية لكال الطرف�ي
ة  وعامالت المنازل االأجنبيات، والمهاجرات الحاصالت عىل سمة دخول الفنانات، يتعرّضون لحاالت استغالل ليس من فرٍص كث�ي
ّ يمكن االتّكال عليه لمعالجة وضعهم. ي

 للهروب منها. فضالً عن ذلك، ح�ت لو تمّكنوا من الهرب فعالً، فلن يجدوا إطار عمل قانو�ف
 

ي أّن صياغة 
ي يفتقر إىل مقاربة محورها الضحية نفسها. فال ريب �ف

ي اللبنا�ف
رغم ما تحّقق من تقّدم، ما زال النظام القانو�ف

تجار  االإ مكافحة  آلية  ف  ب�ي والتوفيق  أفضل،  بشكٍل  المحور  ي ضبط هذا 
�ف الصلة ستساعد  ذات  والقواعد  االأساسية  االأنظمة 

اللبنانية والمعاي�ي الدولية. فضالً عن ذلك، ال بّد من تعديل القانون رقم 164 بحيث يتضّمن االآليات الجديدة لحماية الضحايا 
ي ما يتعلق بوضع عامالت المنازل االأجنبيات 

تجار، ال بّد أيضاً من إجراء تعديالت قانونية ملحوظة �ف والشهود. وللوقاية من االإ
والمهاجرات العامالت بموجب سمة دخول الفّنانات. بالفعل، يجدر بقانون العمل

المتعلقة بعمل  الحالية  االأحكام  بّد من مراجعة  عن ذلك، ال  . فضالً 
دارية ذات الصلة( للتخفيف من فرص االستغالل وسوء المعاملة.  ي ذلك التوجيهات االإ

االأجانب )بما �ف

عىل مستوى السياسات، تحّققت درجٌة من التقّدم بفضل صياغة بعض وثائق السياسات، مثل
ا عن  وإحالتهم، فضالً  تجار  االإ لتحديد ضحايا   

ف هيكلية عمل شاملة  ي هذا السياق، يمكن وصف مسوّدة إجراءات التشغيل الموّحدة بأنها وثيقة هدفها تأم�ي
. �ف

ف مختلف المؤسسات الحكومية  ي لبنان، وتشمل التعاون ب�ي
تجار وإحالتهم �ف للمساعدة والدعم، تقوم عىل تحديد ضحايا االإ

تجار وخطة العمل الوطنية، فتحّددان العنارص  اتيجية الوطنية لمكافحة االإ والقوى الفاعلة غ�ي الحكومية. أما مسودة االس�ت
ي أّن هذا 

اتيجي أم عىل مستوى العمليات. وال ريب �ف تجار، سواء عىل المستوى االس�ت االأساسية الآلية وطنية شاملة لمكافحة االإ
تجار.  ام القوى الفاعلة الحكومية وغ�ي الحكومية بتعزيز آلية مكافحة االإ ف االأمر يعكس ال�ت

1   قانون 9 آذار 1932 المنشئ لقانون الموجبات والعقود.

القسم األول: لمحة عن وضع اإلتجار بالبشر في لبنان
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لالأمن  العامة  المديرية  ومنها:  متعّددة،  بالب�ش  تجار  االإ قضية  بمعالجة  تُع�ف  ي 
ال�ت الحكومية  المؤسسات  أّن  بالذكر  جديٌر 

ي لبنان.
ف �ف ، وزارة العمل، وزارة العدل، وزارة الشؤون االجتماعية ونقابة المحام�ي العام، قوى االأمن الداخىلي

تجار،  االإ مكافحة  قانون  مهّمتها صياغة  الوزارات،  ف  ب�ي كة  توجيهية وطنية مش�ت لجنة  العدل  وزارة  العام 2006، شّكلت  ي 
�ف

تجار بالب�ش جريمًة يعاقب عليها القانون.  وبالتاىلي اعتبار االإ

ي العام 2009، شّكلت وزارة العمل لجنة توجيهية وطنية ثانية لمعالجة القضايا المتعلقة بالعمل. أما الهدف االأساسي لهذه 
�ف

اللجنة الثانية، فكان صياغة عقد العمل الموّحد. 

تجار، من أجل دعم  اتيجية لمكافحة االإ ي لبنان، هدفها إعداد اس�ت
ف �ف ي العام 2012، تشّكلت لجنة ثالثة، بقيادة نقابة المحام�ي

�ف
عملية تطبيق القانون رقم 164.

شارة  تعمل اللجان الثالث عىل أساس غ�ي رسمي، وبالتاىلي فإّن صالحياتها ونشاطاتها ال تخضع للضبط والتنظيم. وتجدر االإ
ف لم تنعقدا منذ بدء العمل بالقانون رقم 164.  ف االأولي�ي إىل أّن اللجنت�ي

. فقد اعت�ب  ي الحاىلي
ي بُذلت ح�ت اليوم، تدعو الحاجة إىل تطوير وتعزيز إطار العمل المؤسسا�ت

بغّض النظر عن الجهود ال�ت
تجار عائقاً أمام تحديد الضحايا وإحالتهم وطريقة معاملتهم. يعت�ب هذا االأمر  غياب الب�ف التحتية المتخّصصة لمكافحة االإ

تجار.  عداد آلية وطنية شاملة لمكافحة االإ ورياً بشكل خاص الإ رصف

ط هذا االأمر  ف المؤسسات المعنّية. يش�ت لكّن الوضع يمكن أن يتحّسن إذا قّررت الحكومة تعزيز روابط التعاون والتنسيق ب�ي
ي رسمي، مثل آلية االإحالة الوطنية. كما يجدر بالقوى الفاعلة الحكومية التعريف بأدوار كلٍّ منها، 

إنشاء إطار عمل مؤسسا�ت
ف القوى الفاعلة عىل المستوى الحكومي  وتقسيم المسؤوليات بشكٍل واضح. باالإضافة إىل ذلك، ال بّد من تعزيز التنسيق ب�ي
تجار  ، من أجل تطبيق مقاربة متعّددة االختصاصات، للوقاية والحماية من الحاالت المتعلقة باالإ ي

ومنّظمات المجتمع المد�ف
ومالحقتها قضائياً. أما السبيل إىل ذلك، فمن خالل تطبيق إجراءات التشغيل الموّحدة بعد أن تُصادق عليها المؤسسات 

المعنّية بصفٍة رسمية. 

ي لبنان الستهداف المجموعات المختلفة 
ف نظام الوقاية والمساعدة والحماية المعتمد �ف لقد اتُّخذت عدة خطوات لتحس�ي

ي 
ي لبنان �ف

تجار �ف ي تعمل عىل مبادرات مكافحة االإ
تجار. فتشارك المنّظمات غ�ي الحكومية والمنّظمات الدولية ال�ت من ضحايا االإ

اجتماعات منتظمة نوعاً ما، رغم كونها غ�ي رسمية، من أجل التنسيق والمراجعة. بالفعل، تؤدي هذه المنّظمات دوراً مهماً 
ي مجال الوقاية والحماية 

، ومساعدتهم. غ�ي أّن قدراتها �ف ف تجار واالستغالل المحتمل�ي ف الخدمات لحماية ضحايا االإ ي تأم�ي
جداً �ف

ي 
تجار. �ف عانة ضحايا االإ وري الحصول عىل مساعداٍت تمّولها الدولة الإ والمالحقة القضائية ما زالت محدودة. لذا، من ال�ف

ي سّتة مجاالت أساسية، هي: الوقاية، وتحديد الضحايا، وإحالتهم، 
، يمكن االطالع عىل خالصة بالخدمات الموّفرة �ف ما يىلي

والمساعدة، والحماية، والمالحقة القضائية.
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. فقد نُّفذت عدة نشاطات توعية بهدف لفت االأنظار إىل مجموعٍة متنّوعة من  الوقاية. تّمت معالجتها عن طريق عدة تداب�ي
. بالفعل، أصدرت  ف تجار المحتمل�ي ي المقام االأّول، بضحايا االإ

تجار؛ لكّن المجموعة المستهدفة تمّثلت، �ف القضايا المتعلقة باالإ
تجار بالب�ش بشكٍل عام، فضالً عن  ي والمؤسسات الرسمية مطويّات وكتّيبات للتوعية بشأن االإ

بعض منّظمات المجتمع المد�ف
ي معظم الحاالت، متوّفرة 

ي تستهدف العامالت االأجنبيات لم تكن، �ف
المخاطر المتأتّية عن االستغالل. غ�ي أّن المعلومات ال�ت

ية، سواء قراءًة أم كتابًة. زد عىل ذلك  ف ف العربية أو االنكل�ي بلغاتهّن االأم، ولم تكن هؤالء العامالت، بشكٍل عام، يتقنَّ اللغت�ي
ي الوصول 

ي مطلق االأحوال. فقد واجه المسؤولون صعوبًة �ف
أّن ن�ش هذه المواد عىل المجموعات الحساسة لم يكن ممكناً �ف

ي بيوت خاصة أو فنادق، حيث يتحّكم رّب عملهّن بكّل حركة من حركاتهّن. فضالً عن 
إىل الضحايا بما أنهّن معزوالت عادًة �ف

ف 2007 و2011، ع�ب شاشات  ، ب�ي ف ف العراقي�ي ف االأجانب والالجئ�ي ي تستهدف العامل�ي
عالمية ال�ت ذلك، أجريت بعض الحمالت االإ

 .“ MAID IN LEBANON ي لبنان
ين بعنوان “خادمة �ف َ ف قص�ي عالنية، ناهيك عن إعداد فيلَم�ي التلفزة والراديو والملصقات االإ

ي لبنان بعّدة صعوبات نتيجة أسباٍب متنّوعة. فقبل بدء العمل بالقانون 
تجار. تصطدم هذه العملية �ف تحديد ضحايا الإ

يع،  ي ظّل غياب الت�ش
. وبالتاىلي كانت إمكانية تحديد الضحايا، �ف تجار بالب�ش ي يجرّم نشاط االإ

يع اللبنا�ف رقم 164، لم يكن الت�ش
ي تحديد 

ي بعض الحاالت، قامت السلطات بتحديد أنواٍع مختلفة للعنف أو االستغالل، لكنها لم تنجح �ف
مستحيلًة عملياً. �ف

 ، تجار. ح�ت بعد طرح القانون رقم 164، بقي تحديد الضحايا يشّكل صعوبًة. ومرّد ذلك، بشكٍل أساسي الضحايا كضحايا لالإ
ي عملية تحديد الضحايا، نتيجة تفس�ي القانون وتطبيقه عىل 

ف أبرز القوى الفاعلة المشاركة �ف انعدام المعارف والتعاون ب�ي
نحٍو ضعيف.

إحالتهم  اً عىل طريقة  تأث�ي تخّلف  الضحايا  تحديد  ف خالل  المسؤول�ي تواجه  ي 
ال�ت التحديات  أّن  أحد  يخفى عىل  حالة. ال  الإ

شارة إىل أّن االإحالة ال تتمّتع بصفة رسمية، كما أّن االأدوار  ي أم العابر للحدود الوطنية. وتجدر االإ
سواء عىل الصعيد الوط�ف

والمسؤوليات المنوطة بالقوى الفاعلة الحكومية وغ�ي الحكومية ليست محّددة بشكٍل واضح. من هنا، يمكن القول إّن التعاون 
ي العام 2011، لم تقم المديرية العامة لالأمن العام وقوى االأمن 

ف المؤسسات يجري استناداً إىل كّل حالٍة عىل حدة. �ف ب�ي
ي أغلب الحاالت، يتّم ترحيل الضحايا االأجانب إىل 

ي البيوت االآمنة فقط.1  �ف
الداخىلي بإحالة إال %8 من النساء المقيمات �ف

ويدهم بالحماية الالزمة.  ف بلدهم االأّم. فال يتّم تحديد هويّاتهم أو إحالتهم إىل وكاالت ل�ت

وتقديم  يواء،  االإ ومراكز  االأمان  بيوت  بإنشاء  تتمّثل  وهي  الضحايا،  من  مختلفة  لمجموعات  المساعدة  ن  تُؤمَّ المساعدة. 
االستشارات النفسية واالجتماعية والقانونية، وإنشاء خدمات الخط الساخن ومكاتب استقبال الشكاوى وغ�ي ذلك. لكّن االتصال 
ي المقابل، تستفيد 

، وتزويدهّن بالمساعدة الالزمة، يعت�ب صعباً جداً. �ف ي وقعَن ضحية االستغالل الجنسي
باالأجنبيات اللوا�ت

عامالت المنازل االأجنبيات من مستوى مساعدة أفضل بقليل، وبخاّصة من خالل مركز االأجانب التابع لكاريتاس- لبنان. 

1   وزارة الخارجية األميركية )2012(. تقرير اإلتجار باألشخاص، ص. 221.
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ايداً بوضع عامالت المنازل االأجنبيات وباالستغالل الجنسي الذي تتعرّض  ف تبدي المنّظمات غ�ي الحكومية، اليوم، اهتماماً م�ت
، تستهدف النساء واالأطفال  ف تجار المحتمل�ي له النساء. نتيجًة لذلك، طّورت هذه المنّظمات برامج شاملة لمساعدة ضحايا االإ
ها من  القانونية، وغ�ي يواء، والمساعدات االجتماعية والنفسية، واالستشارات  عىل وجه التحديد. وهكذا، أصبحت مراكز االإ
الخدمات متوّفرة اليوم لضحايا االستغالل وسوء المعاملة. لالأسف، ال يمكن للمهاجرات العامالت بموجب سمة دخول الفّنانة 
ي 

ي ترتبط بظروف هؤالء النساء ومدة إقامتهّن �ف
ف الصارمة ال�ت االستفادة من خدمات المنّظمات غ�ي الحكومية، بسبب القوان�ي

لبنان. 
المرّخصة هذه أن تّتصل  يُتوّقع من مكاتب االستقدام  لبنان.  ي 

خيص حواىل 150 مكتب استقدام �ف قامت وزارة العمل ب�ت
بالمهاجرات العامالت وكفالئهّن بشكٍل منتظم، وتراقب مستوى رضا صاحب العمل. كما تكون مسؤولًة، إىل حدٍّ ما، عن تقييم 
إبالغ وزارة العمل عن كافة حاالت  المكاتب أيضاً  المنازل. ويُتوّقع من هذه  ي يجب أن تلقاها عامالت 

المعاملة الالئقة ال�ت
ف مستوى الحماية، مكاتب الستقبال  ي محاولة لتحس�ي

االستغالل وإساءة المعاملة. من جهتها، أنشأت السلطات اللبنانية، �ف
بالغ عما يلحق بهّن من إساءة. فال يخفى عىل أحد أّن  الشكاوى ضمن وزارة العمل، حيث يمكن لعامالت المنازل االأجنبيات االإ
َ الحماية المناسبة، ال سّيما وأّن قانون العمل لعام 1946 ال يشملهّن ، وبالتاىلي فإّن وضعهّن  ف معظم هؤالء العامالت ال يتلّق�ي
ي عقود العمل. 

وط المنصوص عليها �ف القانون غالباً ما يكون ضعيفاً. نتيجًة لذلك، يتّم تقييم معظم الشكاوى عىل ضوء ال�ش
فضالً عن ذلك، أوردت بعض التقارير أّن عامالت المنازل االأجنبيات يتعرّضَن، أحياناً، لالعتداء الجسدي، ال بل يتّم ترحيلهّن 
ام بالمحظورات المفروضة عليها،  ف ي بعض الحاالت قبل إمكانية رفع دعوى قضائية . فإذا عجزت مكاتب االستقدام عن االل�ت

�ف
ي لم 

تجازف بذلك بخسارة رخصتها. غ�ي أّن هذا االأمر ال يُطّبق فعلياً عىل أرض الواقع، حيث أّن معظم مكاتب االستقدام ال�ت
وط العمل استمرّت بمزاولة نشاطها دون أن تُعّلق رخصتها أو تُسحب منها.  فم ب�ش تل�ت

ف   يمكن أن تستفيد بعض عامالت المنازل االأجنبيات من مساعدة قانونية محدودة، من خالل برنامج تطّبقه نقابة المحام�ي
ي لبنان، وبواسطة منّظمات غ�ي حكومية تساعدهّن عىل رفع الدعاوى أمام المحاكم المدنية. ترتبط هذه الحاالت، غالباً، 

�ف
ي مصلحتهّن. ولسوء الحظ، 

بامتناع أرباب العمل عن دفع رواتب العامالت، لكّن قلًة من هذه الدعاوى فقط صّبت نتيجُتها �ف
ف بحالٍة من حاالت العمل الق�ّي. أما المحاكم الجنائية، فال تختلف الظروف  لم تصدر أّي محكمة، ح�ت اليوم، حكماً يع�ت
ف عن حبس المهاجرات أو استغاللهّن جنسياً، أو ح�ت مالحقتهم قضائياً،  ف المسؤول�ي اً، حيث لم تتّم إدانة المجرم�ي فيها كث�ي
ي حاالت قليلة فقط.  باالإضافة إىل ذلك، تمتنع معظم العامالت عن توجيه االتّهام إىل أرباب عملهّن نتيجة عدة عوامل، 

إال �ف
، ال تملك العديد من  منها رّدة الفعل المتوّقعة لدى قوى االأمن، والخوف من رّب العمل، وكلفة الدعوى القانونية. وبالتاىلي

عامالت المنازل أّي خيار ما خال تحّمل ظروف حياتهّن أو الفرار. 
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ي تّم استقدامهّن 
ي تعرّضَن لالستغالل الجنسي ضعيفة. فبعض النساء اللوا�ت

الحماية. تعت�ب الحماية الموّفرة للضحايا اللوا�ت
المعاملة أحياناً، ويتّم  الفنادق، حيث يتعرّضن لسوء  ي 

ي مجال الدعارة بموجب سمة دخول “الفنانات” يُحبسَن �ف
للعمل �ف

ي يجدر بالدولة تأمينها، 
طار، نتيجة انعدام الحماية ال�ت ي هذا االإ

ي حال قّدمَن أّي شكوى عن سوء المعاملة . �ف
ترحيلهّن فوراً �ف

توّفرت آليات حماية بديلة للعامالت االأجنبيات. بالفعل، تلجأ العديد من عامالت المنازل إىل سفاراتهّن للحصول عىل حماية 
ف برامج حماية  قنصلية. فكما أوردت المقّررة الخاصة لدى االأمم المّتحدة، سيغما هدى، وضعت �يالنكا وأثيوبيا والفيليب�ي
تقوم بتوثيق حاالت العنف أو االستغالل، ومن ثم ترفعها إىل السلطات أو مكاتب االستقدام أو أرباب العمل االأفراد كقضية 
ف بتسديد  ي بعض الحاالت من إلزام المعنّي�ي

ي التقرير ، �ف
ف وأثيوبيا، كما هو موثّق �ف تستدعي المعالجة. وقد تمّكنت الفيليب�ي

يصال  ف االإ ليات؛ لكن تعّذر، ح�ت يومنا هذا، الحصول عىل إيصال موّقع بالمبلغ المدفوع، حيث أّن تأم�ي ف رواتب العامالت الم�ف
لبنان  ف  ب�ي االأطراف  أو متعّددة  ثنائية  اتفاقات  ي ظّل غياب 

�ف لالأسف،  ما جرى.  االستقدام مسؤولية  مكاتب  بتحميل  يسمح 
ي تفد منها العامالت االأجنبيات، من الصعب مراقبة عقود العمل الموّحدة للتخفيف من ظاهرة االستغالل.  

والدول المنشأ ال�ت
ّ أو عمل ق�ّي. أما أسباب  ل أّي دعوى قضائية أو إدانة لحالة إتجار جنسي ف 2011 و2012، لم تُسجَّ المالحقة القضائية. ب�ي
ف  تجار. ومع أّن المسؤول�ي ذلك، بكّل بساطة، فهي تراجع معّدل تحديد الضحايا وعدم التمّكن من توف�ي المساعدة إىل ضحايا االإ
كانوا يشّجعون الضحايا عىل اللجوء إىل النيابة العامة لرفع دعوى تعيد لهم حّقهم، لكن لم يتّم منح أّي ضحية، ح�ت االآن، 
ي قد يواجهونها عند عودتهم. 

لون إىل أوطانهم من دون تقييم المخاطر ال�ت رخصة إقامة. عوضاً عن ذلك، كان الضحايا يُرحَّ
، ليس من  ي هذا المجال. وبالتاىلي

ال يتوىل مكتب النيابة العامة ووزارة العدل جمع بيانات حول الدعاوى القضائية المرفوعة �ف
 . تجار بالب�ش دانات لحاالت االإ إحصاءات رسمية تظهر عدد الدعاوى القضائية واالإ
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تجار  أبرز أشكال الإ

تجار إىل فئة النساء االأجنبيات واالأطفال الذين تعرّضوا لمختلف أشكال االستغالل.   ي لبنان، ينتمي أغلبية ضحايا االإ
�ف

ي بيوت 
لية �ف ف ة من النساء االأجنبيات من آسيا وأفريقيا، بهدف مزاولة بعض االأعمال الم�ف كل سنة، يتّم استقدام أعداد كب�ي

خاصة. فتتعرّض العديد منهّن للعمل الق�ي والمعاملة السّيئة. 

ي قطاع الخدمات الجنسية بصفتهّن فّنانات. 
قية للعمل �ف ضافة إىل ذلك، يتّم استقدام آالف النساء من دول أوروبا ال�ش باالإ

وهّن غالباً ما يتعرّضَن للخداع ولدرجات عالية من االستغالل. 

ي الشوارع ، كما يتعرّض الكث�ي منهم لالستغالل 
أما االأطفال من مختلف الخلفيات المهّمشة، فيتّم إجبارهم عىل التسّول �ف

. ويشتبه بأن يكون بعضهم ضحايا للمتاجرة باالأعضاء، رغم عدم توّفر أدلة كافية للتأكيد عىل هذه المزاعم.  الجنسي

شارة أيضاً إىل حاالٍت تتعرّض فيها الضحية لالستغالل التجاري، وذلك تحت غطاء الزواج المزيّف من زوج الضحية  ال بّد من االإ
طار، تش�ي بعض المزاعم إىل أّن عدداً من الفتيات اللبنانيات قد  ي هذا االإ

ي عّدة حاالت. �ف
المزعوم أو حبيبها أو قّوادها �ف

نُقل إىل دول عربية بغرض االستغالل الجنسي . باالإضافة إىل ذلك، أُرغمت بعض السوريّات عىل ممارسة أعمال الدعارة، كما 
ّ لنقلهّن هو العمل  نُقلت عدة فتيات سوريات إىل لبنان، وفقاً لبعض التقارير، بحجة الزواج المبكر فيما كان الغرض الفعىلي

ي مجال الدعارة . 
�ف

ي 
ي يتّم استغاللهّن �ف

ي هذا السياق، يقّدم القسم التاىلي بياناٍت وتحاليل متعلقة بعامالت المنازل االأجنبيات، والنساء اللوا�ت
�ف

اً بقية أشكال االستغالل. تجار باالأطفال، وأخ�ي ي ما بعد بالفنانات(، واالإ
قطاع الخدمات الجنسية )المشار إليهّن �ف

أ (  عامالت المنازل الأجنبيات

ف وأثيوبيا،  تفد عامالت المنازل االأجنبيات من أصول متنّوعة. فتصل المجموعة االأك�ب من �يالنكا، تليها الفيليب�ي
ي العام 

ي صدرت �ف
فيما تصل االأخريات من بنغالدش والنيبال ومدغشقر ودول أخرى. واستناداً إىل االأرقام ال�ت

ف أنه من أصل 200 ألف عاملة أجنبية، تحمل 80 ألف- 100 ألف الجنسية ال�يالنكية، تليهّن 
ّ 2009، تب�ي

 الفيليبينيات واالأثيوبيات 1.

إّن السبب الرئيسي الذي يدفع بعامالت المنازل االأجنبيات بالمجيء إىل لبنان هو سبب اقتصادي، بما أّن العاملة 
ق االأوسط 2.  ي بقية دول منطقة ال�ش

ي بالدها أو �ف
ي عىل االأرجح رواتب لدعم أ�تها أعىل مما كانت لتجنيه �ف

ستج�ف

1   ندى مغربل )2009(، عامالت البيوت السريالنكيات في لبنان: حالة »العنف الرمزي« و«أشكال المقاومة 
اليومية«، ص. 10.

2   كاثلين حميل )2011(، اإلتجار بعامالت المنازل األجنبيات في لبنان: تحليل قانوني، ص. 5
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، من خالل مكاتب االستقدام )وتُعرف أيضاً  تُنّظم عملية استقدام عامالت المنازل االأجنبيات، بشكٍل أساسي
ي لبنان بالتنسيق مع الدول المرسلة لليد العاملة. وال يمكن للعاملة أن تدخل إىل الدولة 

بوكاالت االستخدام( �ف
بطريقة قانونية إال من خالل “كفالة” رسمية، تحصل عليها بواسطة الفرد الذي يكون رّب عملها أو عن طريق مكتب 

ي لبنان عند تسديد رّب العمل رسماً معّيناً لمكتب التوظيف لقاء استقدام 
االستقدام نفسه. تبدأ هذه العملية �ف

ي بلدها، ينّص عىل مدة العمل، 
ي الوقت نفسه، توّقع العاملة االأجنبية عقد عمل مع مكتب االستقدام �ف

العاملة. �ف
والراتب المتوّقع، وظروف العمل )مثالً عدد أيام العمل إلخ.(. ويُتوّقع منها أن تدفع رسماً لمكتب االستقدام 

. يُعت�ب هذا الرسم مكلفاً بالنسبة  ي
ة بتنظيم سفرها ودخولها إىل لبنان بشكٍل قانو�ف كي يقع عليها االختيار، وللمبا�ش

ي الديون. 
ف المبلغ مما يغرقهّن �ف اض المال لتأم�ي ات إىل اق�ت لمعظم العامالت، حيث تضطر الكث�ي

ويتضّمن  العربية  باللغة  العقد  هذا  يكون  ثاٍن.  عقٍد  توقيع  منهّن  يُطلب  لبنان،  إىل  لّيات  ف الم�ف العامالت  وصول  عند 
ريثما  المطار  ي 

�ف باالنتظار  يُلزمَن  ذلك،  بعد  أوطانهّن.  ي 
�ف عليه  وّقعَن  الذي  العقد  من  مواتاة  أقل  مصطلحاٍت  عادًة 

عنوًة،  لتسليمها،  العامالت  سفر  جوازات  العام  االأمن  ضّباط  ع  ف ين�ت اللحظة،  هذه  وعند  الصطحابهّن؛  الكفيل  يصل 
الكفيل  اسم  تحمل  أشهر،  ثالثة  مّدتها  بالعاملة،  خاصة  دخول  سمة  يصدر  أن  العام  االأمن  يلبث  وما  الكفيل.  إىل 
من  االأوىل  الثالثة  االأشهر  خالل  للعاملة،  ف  تأم�ي بوليصة  توف�ي  العمل  رّب  من  يُتوّقع  ذلك،  عن  فضالً  العمل.  رّب  أو 
1  . الوطن  إىل  عادة  واالإ العمل،  من  تمنعها  ي 

ال�ت صابات  واالإ الحوادث  وكلفة  االستشفاء،  تكاليف  تغّطي  أن  عىل   العمل، 

ي تنتمي إليها. فُتصّنف عامالت المنازل االأجنبيات ضمن ثالث فئات2  وفقاً 
ل االأجنبية وفقاً للفئة ال�ت ف تتنّوع مكانة عاملة الم�ف

لظروف المعيشة والعمل المختلفة، وهي: “المقيمات داخل االأ�” و”العامالت لحسابهّن الخاّص” و”الفاّرات”. 

1   جريديني، ر. )2002( عامالت المنازل األجنبيات في لبنان، ص. 67.
2   المرجع نفسه.
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الفاّرةالعاملة لحسابها الخاصالمقيمة داخل االأ�ة

الجدول -1 فئات عامالت المنزل األجنبيات في لبنان

ل كفيلها/رّب عملها  ف ي م�ف
•  تقيم �ف

ف وثالث؛ ف سنت�ي اوح ب�ي لما ي�ت

•  يكون رّب العمل مسؤولً عن 
المالية )المعامالت  التكاليف  كافة 
، وتوف�ي المأكل  ف والوثائق، والتأم�ي

والملبس، وتذكرة العودة إىل 
بالدها(

ل  ف • يتحّكم رّب العمل بعاملة الم�ف
ة االأجنبية بدرجة كب�ي

• يحّد رّب العمل عادًة من تحّركات 
العاملة ويقّيد حريّتها، كما يحجز 

جواز سفرها وبقية الوثائق الرسمية

• يستأنف رّب العمل تحّكمه عن 
ف  طريق توليه تجديد أوراق التأم�ي

قامة والعمل كّل سنة ووثائق االإ

• يحتفظ رّب العمل لنفسه بحّق 
ل خالل االأشهر  ف تغي�ي عاملة الم�ف

الثالثة االأوىل من العقد، لكّن 
ي المقابل أن 

العاملة ال تستطيع �ف
ي حال وافق 

ّ رّب العمل، إال �ف تغ�ي
هذا االأخ�ي عىل التغي�ي بالتنسيق 

اللبنانية. السلطات  مع 

• تتمّتع بقيود أقل عىل صعيد 
ظروف المعيشة والعمل؛  

•تعيش عادًة بمفردها فتستأجر 
غرفًة عىل عاتقها أو بالتعاون مع 

عامالت أخريات يعملَن لحسابهّن 
الخاص؛

• تتقا�ف أجرها بالساعة، ويمكن 
أن تعمل لحساب أرباب عمل 

متعّددين؛  

• دخلت العديد منهّن إىل لبنان 
بموجب عقد عمل ضمن أ�ة، ثّم 

ي البالد بعد إتمام 
قّررَن البقاء �ف

ي العقد؛
ة المنصوص عليها �ف الف�ت

• دخلت عامالت أخريات إىل لبنان 
للعمل لحسابهّن الخاص. لذا، 

ي 
ي �ف

للحفاظ عىل مركزهّن القانو�ف
البالد، يجب أن يوافق كفيٌل عىل 

، من  ف
ّ كفالتهّن مقابل رسم مع�ي

دون أن يكون هو رّب العمل. جديٌر 
بالذكر أّن العديد من العامالت 

ي دخلَن إىل لبنان بهذه 
اللوا�ت

الطريقة قد تعرّضَن لالستغالل، 
بما أن ال وجود لرسم موّحد يمكن 

أن يطلبه الكفيل .

•  كانت هذه العاملة تقيم داخل 
االأ�ة لكنها قّررت الفرار بعيداً عن 

سيطرة رّب عملها؛

ي تدفع 
• تتعّدد الأسباب ال�ت

بالعاملة إىل اتّخاذ هذا القرار، 
منها عدم تلّقيها راتبها أو تعرّضها 

الأنواع أخرى من سوء المعاملة؛

• بمجرّد أن يبّلغ رب العمل الأمن 
ي 

ًة �ف العام، تعت�ب العاملة مبا�ش
؛ ي

وضع غ�ي قانو�ف

• نتيجًة لذلك، تلجأ العاملة الفارّة 
قامة مع بنات بلدها أو  عادًة إىل االإ
ي السفارات أو لدى 

تطلب اللجوء �ف
الحكومية؛  المنّظمات غ�ي 

• عند هذه المرحلة، تواجه العاملة 
خيارين: إما العودة إىل بلدها وإما 

إيجاد كفيل جديد 1. 

1  في حالة الخيار األول، 
يجب أن تتمّكن العاملة المهاجرة 

من استرداد جواز سفرها من 
رّب عملها )الذي يعمد في بعض 

األحيان إلى »بيعه« لها( أو يجدر 
بها الحصول على جواز مرور من 
سفارتها يخّولها مغادرة البالد. أما 
في حالة الخيار الثاني، فيجدر بها 
شراء إعفاء يخّولها العمل لحساب 
شخٍص آخر )جريديني، 2002(.

القسم األول: لمحة عن وضع اإلتجار بالبشر في لبنان



21

القسم األول: لمحة عن وضع اإلتجار بالبشر في لبنان

َن “يد عاملة حرّة”، ول  • إّن العامالت لحسابهّن الخاص أقل عرضًة بكث�ي لالستغالل وسوء المعاملة، بما أنهّن يعت�ب
ي 

ي المقابل، تكون العامالت المقيمات ضمن االأ� والعامالت الفاّرات )أي اللوا�ت
ة من رّب العمل. �ف يخضعن لسيطرة مبا�ش

ّدية وأشكال مختلفة لالستغالل من قبل أرباب العمل. كّن يقمَن ضمن االأ�( أك�ش عرضًة الختبار ظروف عمل م�ت

ي يتمّتعَن بها. ففي العديد 
ي خانة انتهاك الحقوق الأساسية ال�ت

ليات �ف ف ي تقّدمها العامالت الم�ف
ية الشكاوى ال�ت • تصّب أك�ش

ية الشكاوى، وفقاً  ليات. وترتبط أك�ش ف من الحاالت، يستخدم أرباب العمل عدة طرق لبسط سيطرة تامة عىل العامالت الم�ف
نسان، بعدم تسديد رواتبهّن، وفرض ساعات عمل مفرطة، وعدم منحهّن أيام إجازة، ومصادرة  لمنّظمة رصد حقوق االإ
ّدية، فضالً عن االعتداء الجسدي  ها من ظروف العيش الم�ت الوثائق القانونية الخاصة بهّن، وحرمانهّن من الطعام، وغ�ي
ي أغلب االأحيان، يرفض أرباب العمل تسديد رواتب العامالت خالل االأشهر االأوىل من 

1 . �ف
واللفظي واالستغالل الجنسي

داد جزٍء من استثمارهم )رسوم مكتب االستقدام، ثمن تذكرة السفر، إلخ.(. كما تشمل بعض  ي محاولة الس�ت
العمل، �ف

ل، وال  ف ي مثل هذه الحاالت، ال يُسمح للعامالت بمغادرة الم�ف
الممارسات االستغاللية أيضاً تقييد حرية حركة العامالت. �ف

ي معظم االأوقات. وليس هذا فحسب، بل يُحظَّر عىل بعض 
ي الداخل بمفردهّن �ف

يُسّلمَن مفتاح البيت، كما يتّم حبسهّن �ف
العامالت التواصل مع العالم الخارجي.  

ي محاولة منه لتدريب العاملة و”إحباط قدرتها عىل المقاومة”. وقد 
• يلجأ رّب العمل غالباً إىل العنف الجسدي والنفسي �ف

 أوردت التقارير أيضاً حاالت من التحرّش الجنسي واالستغالل 2.

1   للمزيد من التفاصيل، راجع تقرير منظّمة رصد حقوق اإلنسان، )2010( بدون حماية: كيف يحبط نظام 
العدالة اللبناني توقّعات عامالت المنزل األجنبيات.

2   للمزيد من التفاصيل، راجع تقرير المقّرر الخاص لدى األمم المتحدة، سيغما هدى )2005(، المعنّي 
بجوانب حقوق اإلنسان لضحايا اإلتجار باألشخاص ال سيّما النساء واألطفال.
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ف 2008  ة الممتّدة ب�ي ي رفعتها عامالت المنازل االأجنبيات خالل الف�ت
قّدمت المديرية العامة لالأمن العام بياناٍت عن الشكاوى ال�ت

ذاته. بحّد  بالب�ش  تجار  االإ العمل ال  ي مجال 
باالستغالل �ف ّ عن عنارص مرتبطة  تتأ�ت الشكاوى  أّن هذه  إثره   و2012، ظهر عىل 
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Type of Abuse 2008 2009 2010 2011 2012 Trend
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المخطط 3: نوع الستغالل ونسبة الشكاوى المرفوعة كّل سنة. 

المخطط 3: نوع الستغالل ونسبة الشكاوى المرفوعة كّل سنة. 

انطالقاً من البيانات الواردة أعاله، ال يمكن االستنتاج أّن جميع عامالت المنازل االأجنبيات هّن ضحايا إتجار. لكّن هذه الفئة 
ي بعض الحاالت، يتّم تضليل عامالت 

تجار بما أنها تّتكل اتّكاالً كامالً عىل حسن نّية “الكفيل”. �ف من العامالت تعت�ب عرضًة لالإ
وط العمل عندما يتّم استقدامهّن، كما يتعرّضَن غالباً لالستغالل بما يشمله ذلك من اعتداء  المنازل االأجنبيات بشأن �ش

حيلهّن إىل بالدهّن، أو حجز جوازات سفرهّن أو تقييد تحّركاتهّن.  جسدّي أو لفظّي، أو تهديد ب�ت

ب (الفنانات
قية والمغرب وتونس من الدخول إىل  يمّكن برنامج سمة دخول الفنانات الذي تطّبقه الدولة اللبنانية النساَء من أوروبا ال�ش
ي قطاع المالهي الليلية اللبنانية. ويمنح االأمن العام 

ة صالحة لثالثة أشهر، من أجل العمل كراقصات �ف لبنان بناًء عىل تأش�ي
ة 12 شهراً عىل االأقل.  ي اللبنانية لف�ت

ع بعدها من الفنانة أن تغادر االأرا�ف سمة الدخول هذه لمدة تصل إىل ستة أشهر، يُتوقَّ
ف دول منطقة المتوسط ومن ثم يعدَن بداعي السياحة أو العمل.  من هنا، تتنّقل هؤالء النساء بشكٍل منتظم ب�ي

ة أو محرومة.  ف 19 و28 سنة، ويفدَن من بيئة فق�ي اوح أعمارهّن ب�ي ومن مواصفات هؤالء الضحايا: إناث بشكٍل عام، ت�ت
ي دخلَن إىل لبنان بموجب هذا 

ي العام 2011، بلغ عدد النساء اللوا�ت
معظمهّن يصل من أوكرانيا وروسيا ورومانيا ومولدوفا. �ف

ات 6024 امرأة 1.   النوع من التأش�ي

1   وزارة الخارجية األميركية )2012(. تقرير اإلتجار باألشخاص، ص. 219
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ي لبنان، وعددها 130. تشبه هذه المالهي أندية التعّري، وتنت�ش 
تتوىل استقدام الفنانات المالهي الليلية1  المرّخصة �ف

وت(. تزاول المالهي عمالً قانونياً تنّظمه الحكومة  عىل طول الشارع الرئيسي لمنطقة جونية )عىل بعد 20 دقيقة شمال ب�ي
 ّ ي

حيث يكون خاضعاً لرقابة االأمن العام بموجب سلسلة من القواعد واالأنظمة الصارمة. يُتوّقع من الفنانة تقديم عرٍض ف�ف
ة الالزمة. تُحّظر  يشمل أداء حركات راقصة والرقص عىل العمود، كما يجوز لها مجالسة الزبائن إذا دفع الزبون التسع�ي

ي 
إقامة أّي نوع من االتصال الجنسي داخل الملهى، لكن هذا ال يحول دون إقامة العالقة الجنسية خارج ساعات العمل �ف

الملهى، من خالل “لقاءات” يدبّرها صاحب الملهى الليىلي بنفسه. عند وصول الفنانة إىل لبنان، تكون مسؤولة عن دفع ثمن 
ة والتكاليف الطبّية )فيجب  تذكرة السفر بالطائرة، فيما يغطي صاحب الملهى الليىلي الذي يؤدي دور “الكفيل” كلفة التأش�ي

إجراء الفحوصات الطبية بشكٍل منتظم للتأّكد من عدم وجود موانع طبّية تحول دون العمل كالحمل أو االأمراض المنقولة 
جنسياً(. 

شارة إىل  تصل الفنانات إىل لبنان لأسباب عدة مثل العمل كعارضات أزياء، أو مدّلكات، أو راقصات، أو نادالت. وتجدر االإ
ي 

أّن الكث�ي منهّن يدخلَن إىل البالد غ�ي مدركات أنه يُتوّقع منهّن إقامة عالقات جنسية مع الزبائن، ال سّيما وأّن العقود ال�ت
ي ملهى” أو “عارضات أزياء”؛ وبالتاىلي فإّن البعض منهّن 

يوّقعنها مع أصحاب المالهي2  تفرض عليهّن العمل كــ”راقصات �ف
ف اللبنانية، لكن من المتعارف عليه أّن النساء  يُرغم عىل مزاولة الدعارة. تعت�ب الدعارة بحّد ذاتها محظورة بموجب القوان�ي

ي أعمال الدعارة.
ة فنانة ينخرطَن غالباً �ف ي يدخلَن إىل لبنان بموجب تأش�ي

اللوا�ت

اوح ساعات  فضالً عن ذلك، يتحّكم أصحاب المالهي الليلية، عىل نحٍو صارم، بإقامة هؤلء النساء وظروف معيشتهّن. ت�ت
ف الساعة الثامنة مساًء والخامسة فجراً. بعد ذلك، يُتوّقع من الفنانات العودة إىل الفندق حيث  ي الملهى الليىلي ب�ي

العمل �ف
ي غرفهّن من الخامسة فجراً وح�ت الواحدة من بعد الظهر 3، فيملكَن بالتاىلي “وقت فراغ” ح�ت الثامنة 

يقمَن، ويُلزمَن بالبقاء �ف
ي وقت الفراغ هذا، االجتماع بالزبائن ضمن إطار”اللقاءات” المدبّرة كما ُذكر 

ي معظم الحاالت، يُتوّقع  منهّن، �ف
مساًء. �ف

أعاله. من جهتهم، يفرض أصحاب المالهي الليلية قيوداً صارمة عىل تحّركاتهن خالل “وقت الفراغ” هذا، فيحّدون من 
ي الغالب. 

ي يمكن أن يّتصلَن بها، ويصادرون جوازات سفرهّن �ف
 الجهات ال�ت

قاق عىل  تجار باالأشخاص لعام 2009، تتعرّض بعض النساء لالستغالل عن طريق “... االس�ت كي لالإ وفقاً للتقرير االأم�ي
أساس الدين، أو تلقي مدخول متدنٍّ أو عدم تلّقي أّي مدخول عىل االإطالق”4  إىل أن يتمّكن رّب العمل من تغطية تكاليف 

استقدام هؤالء النساء ونقلهّن بالطائرة. من هنا، غالباً ما يرغم أرباب العمل النساء عىل دفع مبالغ طائلة لقاء المسكن 
ي 

ي ديوٍن طائلة، ويرغمهّن عىل العمل �ف
والمأكل والملبس، فضالً عن التكاليف االأخرى المرتبطة بالوظيفة، مما يغرقهّن �ف

الدعارة من أجل تسديدها.

1   تُعرف األماكن التي تعمل فيها هؤالء النساء في لبنان بالمالهي الليلة أو »سوبر نايت كلوب«.
2   أفاد الضبّاط الذين قابلهم موظّفو المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة أّن نسبةً ال تتجاوز الـ5% من الفنانات 
ال تعلم طبيعة العمل التي تّم استقدامها لمزاولته في لبنان، فيما تدرك النسبة المتبقية )95%( ما هو متوقّع منها، أي إقامة 

العالقات الجنسية مع الزبائن القادمين إلى الملهى الليلي الذي وقّعت للعمل معه.
3   كما هو مبيّن في كتيّب »العامالت في بعض القطاعات والوظائف- الحقوق والمسؤوليات« الذي يقّدمه األمن 

العام عند دخول العامالت المهاجرات إلى البالد. راجع الملحق 4 لالطالع على المزيد من التفاصيل بشأن حقوقهّن 
ومسؤولياتهّن كما هو مبيّن في الكتيّب.

4   وزارة الخارجية األميركية )2012(. تقرير اإلتجار باألشخاص.

القسم األول: لمحة عن وضع اإلتجار بالبشر في لبنان



تعت�ب البيانات المتوّفرة حول العدد 
تجار محدودة.  الإجمالي لضحايا الإ

فُسّجلت عدة حالت لأشخاص كان 
تجار  يُحتمل أن يقعوا ضحايا لالإ

وجرائم أخرى، لكن بشكٍل عام ل 
ي 

تتوافر إحصاءات رسمية بهذا الشأن �ز
لبنان. وقد وّفرت قوى الأمن الداخىلي 

البيانات التالية بشأن تحديد ضحايا 
ة 2012-2009، كما  تجار خالل ف�ت الإ

ي الجداول أدناه. فضالً عن 
ز �ز

ّ هو مب�ي
ي حّددتها 

ذلك، كانت كّل القضايا ال�ت
قوى الأمن الداخىلي حالت استغالل 
جنسي ودعارة ق�ية، شمل بعضها 

ضحايا قارصين.

ي 
جديٌر بالذكر أّن مركز الأجانب �ز

كاريتاس- لبنان يؤمّن مركز إيواء 
ة الممتّدة  تجار. ففي الف�ت لضحايا الإ

ز 2008 و2012، قّدم المركز  ب�ي
هم  خدماته إل 442 شخصاً، كان أك�ش

لية.  ز قد وقع ضحية الخدمة الم�ز
ي العام 2010، بلغ عدد الضحايا 

�ز
شارة إل أّن جميعهم  أوّجه، مع الإ

تقريباً كانوا من النساء، ما خال حالة 
ذكر واحد فقط. 
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(الجدول 2: العدد اإلجمالي لضحايا اإلتجار سنوياً وجنسياتهم )2009-2012

2009

  الجنسية      عدد الضحايا        السنة

2010

2011

2012

Total

1

1

3

2

3

5

1

1

1

2

2

3

16

1

5

1

19

2

69

كازاخية

مولدوفية

روسية

أوكرانية

مغربية

سورية

بدوية

بيالروسية

جمهورية الدومينيكان

لبنانية

مولدوفية 

ال أوراق ثبوتية

سورية

تونسية

لبنانية

فلسطينية

سورية

أوكرانية

المصدر: مكتب حماية اآلداب في قوى األمن الداخلي، 2013

 المصدر: مركز األجانب في كاريتاس لبنان، 2013

الجدول 3: عدد الحاالت التي تلّقاها بيت األمان التابع لمركز األجانب في كاريتاس- لبنان

العمالة القسرية

الخدمة المنزلية

االستغالل الجنسي

المجموع

2008

14

64

10

30

2009

4

50

26

80

2010

8

75

34

117

2011

28

20

39

87

2012

9

20

21

50

المجموع

63

229

130

442

26
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تجار بالأطفال  ج( الإ

ة من عمره.  الضحية الطفل هي أّي شخص يتعرّض لسوء المعاملة أو العنف و/أو االستغالل وهو لما يزل دون الثامنة ع�ش
: عمالة االأطفال، والدعارة الق�ية، وبيع االأطفال الرّضع. يحمل  تتمّثل مجاالت استغالل االأطفال االأساسية الثالثة كما يىلي
ّدي والعنف االأ�ي  ف ومستوى التعليم الم�ت هؤالء االأطفال جنسيات مختلفة، منها الجنسية اللبنانية. ولعّل الفقر والتمي�ي

كّلها عوامل تجعل االأطفال أك�ش عرضًة لالستغالل.  

ي المناطق 
ي لبنان، ال سّيما �ف

ي �ف
تعت�ب عمالة الأطفال من أك�ش المشاكل شيوعاً لدى معظم االأ� ذات الدخل المتد�ف

ي ال تكون أ�هم قادرة عىل 
ي النفقات ال�ت

َغم معظم هؤالء االأطفال عىل العمل للمساهمة �ف ُ ي البالد. ف�ي
ة �ف الريفية الفق�ي

ي ورش النجارة. وتفيد التقارير 
ف الإصالح السيارات أو �ف تأمينها كلها. نتيجًة لذلك، يشغل معظم الفتيان وظائف كميكانيكي�ي

ف يتعرّضون لالستغالل من خالل إرغامهم عىل العمل، والتسّول، وعبور الحدود بغرض الرقص  أيضاً أّن االأطفال اللبناني�ي
شارة إىل أّن  ي الجريمة أو قّواد(. وتجدر االإ

يك �ف ، والزواج المبكر، أو بتسهيل من طرف ثالث )ك�ش واالستغالل الجنسي
معظم االأطفال الذين تعرّضوا لالستغالل ال يحملون الجنسية اللبنانية، وهم يدخلون إىل البالد إما بمفردهم وإما بصحبة 

تجار بعد عبورهم الحدود.  أهلهم، فيصبحون عرضًة لالإ

ي لبنان. فيخضع استغالل أطفال الشوارع أو بقية االأطفال الوافدين من 
ي الشوارع هي ظاهرة شائعة �ف

عمالة الأطفال �ف
عون حصة االأسد من المال الذي يجنيه االأطفال  ف دارة مجموعات منّظمة، ال بل ح�ت لالأهل الذين ين�ت خلفيات مهّمشة الإ

ف 3 آالف و8 آالف طفل يزاولون نشاطات مثل التسّول، وبيع الحىلي والحرف  اوح ب�ي يومياً. وقد أفادت التوّقعات أّن ما ي�ت
شارة إىل أّن أطفال الشوارع  ي معظم الشوارع اللبنانية1 . فضالً عن ذلك، تجدر االإ

اليدوية، واالأزهار، وتلميع االأحذية �ف
ل مع أ�ته، فيما يعمل البعض  ف ي الم�ف

ي الشوارع ويعيش �ف
ون ظروف معيشة متنّوعة، حيث يعمل البعض منهم �ف يخت�ب

اً من أطفال الشوارع  ي الشوارع ويعيش فيها دون عائلة تأويه عىل االإطالق. وقد أوردت التقارير أّن عدداً كب�ي
االآخر �ف

ر  ف إياهم لمستويات عالية من ال�ف هم الراشدون عىل العمل لساعات طويلة، معرّض�ي ي المدن، حيث يج�ب
يتمركزون �ف

ي أغلب الحاالت، يتّم شحن االأطفال الذين يُعتقد أنهم ضحايا إتجار من مكان إىل آخر، كما يُرَغمون 
النفسي والجسدي. و�ف

عىل تسليم الجزء االأك�ب من مدخولهم إىل خاطفيهم، ال بل إّن العديد منهم يُرغم عىل االنضمام لعصابات ترتكب 
ة.   الجرائم الصغ�ي

ي 
وعاً بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية، بهدف فّك الشبكات ال�ت ي العام 2011، أطلقت قوى االأمن الداخىلي م�ش

�ف
وع لم يبدأ بعد، إال أّن قوى االأمن الداخىلي أوردت أنها تمّكنت من  تجار بأطفال الشوارع. ومع أّن تطبيق الم�ش تسّهل االإ

ي الشوارع. 
تجار باالأطفال بغرض التسّول �ف ي االإ

فّك شبكٍة واحدة متورّطة �ف

ف  ف القادرت�ي ف المساعدة المناسبة إىل الضحايا االأطفال تحديات جّمة. فال يخفى عىل أحد أّن المؤّسست�ي لالأسف، يطرح تأم�ي
ف عىل استضافة المزيد منهم، وذلك لعدم توّفر أّي مساحٍة فارغة  ف المساعدة للضحايا االأطفال لم تعودا قادرت�ي عىل تأم�ي

تجار االأطفال.  ف خدمات إعادة التأهيل الالزمة لضحايا االإ ف عىل تأم�ي فيهما. زد عىل ذلك أنهما ليستا قادرت�ي

1   منظّمة الرؤية العالمية )2010/12/10( »أطفال الشوارع في لبنان يحلمون من خالل عدسة الكاميرا«
/http://www.trust.org/alertnet/news/street-children-in-lebanon-dream-through-a-camera-lens

القسم األول: لمحة عن وضع اإلتجار بالبشر في لبنان



ي 
أجري عدٌد بسيط من الأبحاث وعمليات جمع البيانات �ف

هذا المجال. وحدها قوى الأمن الداخىلي من قّدم بيانات 
تجار، كما  حول الأطفال الذين تّم تحديدهم كضحايا لالإ

ف أدناه:  ّ هو مب�ي

ق الأوسط. يكون الغجر  ي ال�ش
ي دول أخرى �ز

ي تعيش أيضاً �ز
ثنية المهّمشة جداً ال�ت يعت�ب مجتمع الغجر من الأقليات الإ

ة. وقد أثبتت الأبحاث أّن أطفال الغجر يواجهون  ي مناطق مهّمشة وفق�ي
ى، ويعيشون �ز ز عن المدن الك�ب إجمالً منعزل�ي

ز المخاطر  الخطر الأك�ب بما أنهم غ�ي قادرين عىل الوصول إل الخدمات الأساسية أو ظروف العيش المالئمة. فمن ب�ي
ة  همال والزواج المبكر وأشكال العمل الخط�ي ي يواجهها هذا المجتمع، يعت�ب الأطفال الأك�ش عرضًة للعنف والإ

الأساسية ال�ت
تجار بالب�ش .1  والستغاللية، فضالً عن الدعارة والإ

ي لبنان اتّخاذ تحّركاٍت فورية. فتدعو الحاجة إل جمع المزيد من المعلومات حول مختلف 
تجار بالأطفال �ز تتطّلب قضية الإ

تجار واستقطاب الضحايا ومخّططات استغاللهم. كما تدعو الحاجة إل وضع برامج مفّصلة وفقاً لكّل حالة،  أشكال الإ
يعات لضمان  ز الضحايا الأطفال، ومساعدتهم وإحالتهم. فضالً عن ذلك، ينبغي استكمال هذا الأمر بإصالح الت�ش لتمي�ي

مستوى حماية ورعاية أفضل للضحايا الأطفال. 

تجار السوريّون د( ضحايا الإ

تجار  ية ضحايا الإ ، تعت�ب أك�ش . وفقاً لقوى الأمن الداخىلي ز ايد من الضحايا السوري�ي ز ، لوحظ عدد م�ت ز ز الماضيت�ي خالل السنت�ي
من النساء، لكن تتّم أيضاً المتاجرة بالأطفال إل لبنان الذين يتّم نقلهم بحجة الزواج المبكر ومن ثم إرغامهم عىل ممارسة 

الدعارة.2    

1   أرض البشر )تموز 2011(. مجتمع الغجر وأوالدهم في لبنان.
2   وزارة الخارجية األميركية )2012(. تقرير اإلتجار باألشخاص، ص. 227

المصدر: قوى األمن الداخلي، 2013

الجدول 4: العدد اإلجمالي لضحايا اإلتجار األطفال 
في لبنان بين 2009 و2012

  الجنسية
 

سورية
بدوية
لبنانية

فلسطينية
المجموع

عدد الضحايا

6

1

5

1

13

28
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المادة 586.1

ي
 إطار العمل القانو�ف

تجار بالب�ش ي المتعلق بالإ
 مراجعة القانون الوط�ف

تجار بالأشخاص القانون رقم 164 لمعاقبة جريمة الإ

مو المكّمل التفاقية االأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة ع�ب الوطنية.  ي آب 2005، صادق لبنان عىل بروتوكول بال�ي
�ف

مو، تّم إجراء عدة تعديالت طالت قانون  ي أصبحت مطلوبًة بموجب بروتوكول بال�ي
امات والموجبات ال�ت ف وتماشياً مع االل�ت

ي أصبحت تُعرف بالقانون رقم 164 
ات القانونية ال�ت العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية. فأُقرّت هذه التغي�ي

ي 1 أيلول 2011. 
تجار باالأشخاص �ف لمعاقبة جريمة االإ

تجار بالأشخاص؛  • تعرّف بالإ

؛ تجار بالب�ش ي تؤّلف جريمة الإ
• تعرّف بالوسائل والطرق والهدف ال�ت

، ل تتضّمن هذه المادة أنواع الستغالل وأحكاماً خاّصة تجار بالب�ش  • بخالف التعريفات الأخرى لالإ
ين؛ َ

تجار عندما يكون هذان العن�ان حارصف  باالأحداث. لكّن المادة نفسها تتضّمن تعريفاً منفصالً لضحايا االإ

مو ي هذه المادة عنارص من التعريف الذي يعتمده بروتوكول بال�ي
 • يتضّمن التعريفان الواردان �ف

تجار باالأشخاص، وبالتحديد من ناحية الفعل والطريقة والغرض. من هنا، فإّن هذين التعريفي   لالإ
مو؛ ي اتّفاق بال�ي

ن متوافقان مع التعريف المنصوص عليه �ف

، ض أن يكون إتجاراً بالب�ش تجار مفهوماً أوسع مما يُف�ت  • فضالً عن ذلك، يعتمد تعريف ضحية الإ
 وبالتاىلي تتضّمن الماّدة الئحة مفّصلة بأنواع االستغالل؛

ي حال كانت الضحية من القارصين، ل تُؤخذ بعي
ف العتبار موافقة المج�ف عليه. �ف  • ل تؤخذ بع�ي

، أو أّي شخص آخر يمارس عليها  ي
 ن االعتبار موافقة أحد أصولها، أو وصّيها القانو�ف

عية أو فعلية.  سلطة �ش

القسم الثاني: اآللية القانونية والمؤسساتية الحالية
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• تنّص عىل درجة العقوبة؛

 • تكون العقوبة الدنيا بالعتقال لمّدة خمس سنوات وبتسديد غرامة 
ي ضعف الحّد االأد�ف الرسمي لالأجور(؛

)من مئة ضعف إىل مئ�ت

ة سنة وبتسديد غرامة  • تكون العقوبة القصوى بالعتقال لمّدة خمس ع�ش
 )من ثالثمائة ضعف إىل ستمائة ضعف الحّد االأد�ف الرسمي لالأجور(؛  

ي )شخص واحد أو مجموعة منّظمة( ومستوى الأذى الذي سّببه
 • يرتبط مستوى العقوبة بدور الجا�ف

 للضحية )حسب سّنها ووضعها الحّساس(. 

 • يمكن إعفاء الشخص من العقوبات كما يمكن أن يستفيد أيضاً من الأعذار المخّففة 
بالغ عن الجريمة.  إذا قام باالإ

• تنّظم مسألة عدم مقاضاة المج�ف عليه وإعفائه من العقوبات؛ 
ثبات عىل الضحايا؛  • يقع عبء الإ

نسان، ل سّيما وأّن مالحقة   • ل تتما�ش مع المقاربة المتمحورة حول الضحية والمرتكزة إىل حقوق الإ
تجار قضائياً قد تستمّر. ضحايا االإ

• تُنّظم مسألة تقديم المساعدة والدعم والحماية إىل ضحايا الجرائم؛

 • تمنح وزير العدل إمكانية عقد اتّفاقات مع مؤسسات أو جمعيات متخّصصة لتقديم المساعدة والحماية
 إىل ضحايا الجرائم؛

ويد ضحايا الجرائم بالدعم والمساعدة، بل تُحّدد بمرسوم يُّتخذ ف ف  • ل ينّص القانون عىل تداب�ي محّددة ل�ت
اح وزير العدل.  ي مجلس الوزراء بناًء عىل اق�ت

ي وزارة الشؤون الجتماعية. فُتصادر
 • تنّص عىل إمكانية مساعدة ضحايا هذه الجرائم من خالل حساب خاص �ف
ي الحساب المذكور؛

  المبالغ المتأتّية عن الجرائم المنصوص عليها وتودع �ف

ي القريب العاجل. ل تنّص أحكام القانون
 • من المتوّقع إنشاء هذا النوع من الحسابات الم�فية �ف

ض أّن هذا االأمر تجار، بل من المف�ت   بشكل رصيح عىل أّن الدولة ستدفع تعويضات إىل ضحايا االإ
 سيتّم عن طريق الحساب المذكور. 

ي اللبنانية. 
• تحّدد اختصاص المحاكم اللبنانية إذا كان أّي من الأفعال المكّونة للجريمة قد ارتُكب عىل الأرا�ف

القسم الثاني: اآللية القانونية والمؤسساتية الحالية

،586.2  المواد 
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و586.5

586.6  الماّدتان 
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المادة 586.11
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• تنّص عىل درجة العقوبة؛

 • تكون العقوبة الدنيا بالعتقال لمّدة خمس سنوات وبتسديد غرامة 
ي ضعف الحّد االأد�ف الرسمي لالأجور(؛

)من مئة ضعف إىل مئ�ت

ة سنة وبتسديد غرامة  • تكون العقوبة القصوى بالعتقال لمّدة خمس ع�ش
 )من ثالثمائة ضعف إىل ستمائة ضعف الحّد االأد�ف الرسمي لالأجور(؛  

ي )شخص واحد أو مجموعة منّظمة( ومستوى الأذى الذي سّببه
 • يرتبط مستوى العقوبة بدور الجا�ف

 للضحية )حسب سّنها ووضعها الحّساس(. 

ف من قانون العقوبات.  ف 524 و525 الحالّيت�ي ف من المتوّقع أن تستبدال الماّدت�ي ف جديدت�ي تتضّمن المادة 2 ماّدت�ي

ي المواد  510-508 الحالية من قانون العقوبات.
ي العبارات المتضّمنة �ف

ات �ف تش�ي المادة 3 إىل تغي�ي

، قبل تاريخ نفاذ هذا القانون،  ف  تنّص المادة 4 عىل أّن االأشخاص المالَحق�ي
ف 524 و525.  ف السابقت�ي سُيعاقبون بمقت�ف أحكام الماّدت�ي

•  يتضّمن القسم السابق أحكاماً متعلقة بإمكانية حماية هوية الشخص الحائز عىل معلومات بصفة شاهد؛ 

فادة ضمن مح�ف خاص، ل يَُضّم إىل ملّف القضية؛  ي التحقيق أن يقّرر تسجيل الإ
• لقا�ف

ي حال اعت�ب أّن هذا الإجراء 
ي الواضع يده عىل القضية كشف هوية الُمستَمع إليه �ف

• للمّدعى عليه أن يطلب من القا�ف
أساسي لممارسة حقوق الدفاع؛

ط  ي أن يُقّرر كشف الهوية �ش
ي هذه الحالة، يعود للقا�ف

• للمّدعى عليه أن يطلب مواجهة الشخص الُمستَمع إليه. و�ف
ي عىل ذلك، أو السماح للمّدعى عليه بمواجهة الشخص الذي أدىل بإفادته، واالستعانة بتقنيات 

موافقة الشخص المع�ف
تجعل صوت هذا الشخص غ�ي قابل للتحديد؛ 

ي أنّها ثغرة هائلة، لكن نرجو أن يتّم 
تجار، بل للشهود فقط. ول ريب �ف • لكّن القانون ل يضمن آليات حماية لضحايا الإ

تعديلها لضمان حصول الضحايا أيضاً عىل الحماية قبل المحاكمة وخاللها وبعدها. 

 • يمكن إعفاء الشخص من العقوبات كما يمكن أن يستفيد أيضاً من الأعذار المخّففة 
بالغ عن الجريمة.  إذا قام باالإ

 تتوّقع إضافة المواد المتبقية من القانون الجديد إىل قانون أصول المحاكمات الجزائية، 
تجار باالأشخاص”.  ي جريمة االإ

بعد القسم السابع من القانون المذكور تحت عنوان “إجراءات الحماية �ف

• تنّظم مسألة عدم مقاضاة المج�ف عليه وإعفائه من العقوبات؛ 
ثبات عىل الضحايا؛  • يقع عبء الإ

نسان، ل سّيما وأّن مالحقة   • ل تتما�ش مع المقاربة المتمحورة حول الضحية والمرتكزة إىل حقوق الإ
تجار قضائياً قد تستمّر. ضحايا االإ

• تُنّظم مسألة تقديم المساعدة والدعم والحماية إىل ضحايا الجرائم؛

 • تمنح وزير العدل إمكانية عقد اتّفاقات مع مؤسسات أو جمعيات متخّصصة لتقديم المساعدة والحماية
 إىل ضحايا الجرائم؛

ويد ضحايا الجرائم بالدعم والمساعدة، بل تُحّدد بمرسوم يُّتخذ ف ف  • ل ينّص القانون عىل تداب�ي محّددة ل�ت
اح وزير العدل.  ي مجلس الوزراء بناًء عىل اق�ت

ي وزارة الشؤون الجتماعية. فُتصادر
 • تنّص عىل إمكانية مساعدة ضحايا هذه الجرائم من خالل حساب خاص �ف
ي الحساب المذكور؛

  المبالغ المتأتّية عن الجرائم المنصوص عليها وتودع �ف

ي القريب العاجل. ل تنّص أحكام القانون
 • من المتوّقع إنشاء هذا النوع من الحسابات الم�فية �ف

ض أّن هذا االأمر تجار، بل من المف�ت   بشكل رصيح عىل أّن الدولة ستدفع تعويضات إىل ضحايا االإ
 سيتّم عن طريق الحساب المذكور. 

تجار،  ، أي القانون رقم 164، كان قانون العقوبات يتضّمن بعض العنارص المتعلقة باالإ قبل بدء العمل بالقانون الحاىلي
ي عىل الجرائم 

اعُت�ب كّل عنٍ� منها جرائم فردية منفصلة جديرة بالمعاقبة. بالفعل، يعاقب قانون العقوبات اللبنا�ف
والعنف،  والخداع،  وير،  ف وال�ت أخرى،  وسيلة  بأيّة  أو  الشخصية عن طريق خطفه  من حريته  التالية: حرمان شخص 
، والتخىلي  ي استعمال السلطة، واستغالل دعارة الغ�ي وأي شكل آخر من أشكال االستغالل الجنسي

والتهديد والتعّسف �ف
لبنان )2008( الذي أعّده  ي 

تجار �ف أّن تقرير االإ بالذكر  عن قارص لقاء مال أو استخدام قارص بغرض الدعارة. جديٌر 
ي العام 2008، يناقش هذه العنارص/

ّ بالمخّدرات والجريمة، بالتعاون مع وزارة العدل �ف ي
مكتب االأمم المتحدة المع�ف

الجرائم بتفاصيل أك�ب . 1

1   إطّلع على التقرير للحصول على المزيد من التفاصيل بشأن أحكام المالحقة القضائية لكّل جريمة: 
pdf.http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Lebanon-HTreport-Oct08 ضمن 

خانة »المراجعة القضائية«

القسم الثاني: اآللية القانونية والمؤسساتية الحالية
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ي
توصيات من المجتمع المد�ف

ي أيلول 
ي العام 2009، بانتظار إقراره �ف

لمان �ف استغرقت عملية صياغة القانون رقم 164 وقتاً طويالً. فقد ُطرح عىل ال�ب
ي لبنان )ألف، كاريتاس، “هارتالند آالينس”، كفى، ومنّظمة 

ي غضون ذلك الوقت، أدلت خمس منّظمات ناشطة �ف
2011. �ف

تجار  وع قانون معاقبة جريمة االإ كة حول م�ش وع القانون، ضمن إطار التوصيات المش�ت ي م�ش
الرؤية العالمية( برأيها �ف

ح. للمزيد من  وع القانون المق�ت ي 20 تموز 1.2011  فُعرضت، ضمن هذه الوثيقة، خمس توصيات تتعّلق بم�ش
باالأشخاص، �ف

 المعلومات حول التوصيات، أنظر الملحق 2. 

 المرسوم رقم 12

ي تموز 2012. 
تماشياً مع المادة 586.9 من القانون رقم 164، صدر المرسوم االأول للمساعدة عىل تطبيق القانون المذكور �ف

تجار،  وط عقد االتفاقات مع المؤسسات والجمعيات المتخصصة بتقديم المساعدة والحماية لضحايا االإ يُعرّف المرسوم ب�ش
ي يمكن أن تعقد اتّفاقات 

وأسس توسيع نطاق المساعدة والحماية. وفقاً للمرسوم، تعت�ب وزارة العدل المؤسسة المسؤولة ال�ت
مع المؤسسات والجمعيات المتخصصة، كي تتمّكن من توف�ي المساعدة والحماية للضحايا. 

أما الماّدتان 2 و3 من المرسوم، فمخّصصتان، بشكٍل عام، لمعاي�ي التقييم، والوثائق المطلوبة ضمن طلبات المؤسسات 
ي سيتّم االتفاق معها. ومع أّن المرسوم ال يحّدد مهام الجمعية أو المؤسسة، أو مّدة تنفيذ هذه المهام، أو 

والجمعيات ال�ت
ي ستتقّدم بها وزارة العدل سنوياً، لكنه يش�ي إىل أّن هذه االأمور سُتحّدد ضمن االتفاق. فضالً عن ذلك، 

المساهمة المالية ال�ت
ي كي تقّدم المساعدة والحماية إىل 

ال تش�ي وزارة العدل إىل أنها ستفتح حساباً يخّولها التعاقد مع منّظمات المجتمع المد�ف
اض أّن الحساب الخاص الذي سُينشأ ضمن وزارة الشؤون االجتماعية )بموجب المادة 586.10(  الضحايا. من هنا، يمكن االف�ت

سُيخّصص أيضاً لهذا الغرض.  

ة ال تتجاوز الخمس سنوات مع إمكانية تمديدها استناداً إىل نتائج التقييم. لذا، يتوّقع المرسوم أن  يمكن عقد االتفاقات لف�ت
ف عىل االأقل سنوياً  ف ميدانيت�ي تجار باالأشخاص، مهّمتهم تنظيم زيارت�ي ي االإ

ف �ف اء المتخّصص�ي ف وزارة العدل فريقاً من الخ�ب
ّ تع�ي

اء مسؤوالً عن تحض�ي التقارير  إىل إحدى الجمعيات، بهدف تقييم نشاطات هذه الجمعية بشكل منتظم. وسيكون فريق الخ�ب
ي وقت الحق. 

رسالها إىل وزارة العدل �ف الدورية الإ

يتعلق  ما  ي 
�ف سّيما  ال  االتفاقات،  معها  سُتعقد  ي 

ال�ت والجمعيات  المؤسسات  موجبات  المرسوم  يحّدد  ذلك،  إىل  باالإضافة 
انية إىل وزارة العدل سنوياً. وبهدف تنسيق  ف بمسؤوليتها عىل صعيد رفع التقارير المنتظمة وتقديم خطة عمل ومسوّدة عن الم�ي

ي تنّفذها الجمعيات والمؤسسات، يقع عىل عاتق وزارة العدل تنظيم االجتماعات الدورية.
النشاطات ال�ت

1   التوصيات المشتركة حول مشروع قانون معاقبة جريمة اإلتجار باألشخاص في 20 تموز 2011.

القسم الثاني: اآللية القانونية والمؤسساتية الحالية



33

ي للمجموعات الحّساسة
ي الوط�ف

 إطار العمل القانو�ف

 1. العامالت الأجنبيات

قطاع  ي 
�ف العامالت  النساء  عىل  ينطبق  ال  إنه  كما  االأجنبيات،  المنازل  عامالت   1946 لعام  ي 

اللبنا�ف العمل  قانون  ي 
يستث�ف

هّن من االأشخاص. عوضاً عن  ات دخول كغ�ي مَن عقود عمل ويحصلَن عىل تأش�ي الخدمات الجنسية المنّظم، رغم أنهّن ي�ب
ذلك، تخضع العامالت االأجنبيات الأحكام قانون الموجبات والعقود الذي ال يؤّمن لهّن ال الحماية وال الضمان االجتماعي.  كما 
ي 

ي قانون الضمان االجتماعي1. ورغم أّن قانون العمل اللبنا�ف
تُست�ش العامالت االأجنبيات أيضاً من االأحكام المنصوص عليها �ف

ي 
ال يشملهّن، إال أّن عامالت المنازل اللبنانيات واالأجنبيات مشموالت بقانون حوادث العمل. ويُتوّقع من االأجنبيات الراغبات �ف

الدخول إىل لبنان للعمل الحصول عىل ترخيص من وزارة العمل قبل الدخول إىل البالد. لكن يجب أن تصدر هذه الموافقة، 
ي منفصل. 

ي حالة الفنانات، عن االأمن العام، بما أنهّن يخضعن لنظام قانو�ف
�ف

 أ . عامالت المنازل الأجنبيات

لزامي هي أفعاٌل يعاقب عليها  تجار الحاىلي عىل أّن الممارسات الشبيهة بالرق والعمل الق�ي أو االإ ينّص قانون مكافحة االإ
ي الماّدة 569 من قانون 

أو إلزامياً؛ كما ورد �ف ي أّي سلوك يشّكل عمالً ق�ياً 
اللبنا�ف القانون. فضالً عن ذلك، يُحّظر القانون 

ي 
فم لبنان أيضاً باتفاقي�ت ي تُحّظر حرمان شخص من حريّته الشخصية أو استعماله الأداء مهّمة معّينة. وقد ال�ت

العقوبات ال�ت
ي، رغم أّن هذا االأمر لم يعد، عىل ما يبدو، بالفائدة  ف تُحّظران العمل الج�ب منّظمة العمل الدولية رقم 29 و105 اللت�ي
ي وأعمال السخرة أو سوء المعاملة. بالفعل، ال تتمّتع  َ جّراء العمل الج�ب ف ي يعان�ي

عىل وضع عامالت المنازل االأجنبيات اللوا�ت
ي من 

، بما أّن المادة 7 تنّص عىل أّن هذا القانون يستث�ف ي
عامالت المنازل االأجنبيات بأي حماية بموجب قانون العمل اللبنا�ف

ي بيوت االأفراد”2 . زد عىل ذلك أّن هؤالء العامالت ال يستفدَن من االأنظمة المعتمدة، كتحديد ساعات العمل، 
أحكامه “الخدم �ف

نسان لعام 2010 أّن عامالت  والحصول عىل أيام عطلة أسبوعية وسنوية إلخ. بالفعل، يورد تقرير منّظمة رصد حقوق االإ
ي العديد من الحاالت، عىل أيام إجازة من أّي نوع. 

 المنازل االأجنبيات يعملَن، غالباً، 18 ساعة يومياً، من دون أن يحصلَن، �ف

َ غالباً رواتب تقّل عن الحّد االأد�ف  ف فضالً عن ذلك، ال ينطبق الحّد االأد�ف لالأجور، قانوناً، عىل عامالت المنازل، وبالتاىلي يجن�ي
شهرياً. 

ي عمل  َ
ي لبنان، أن تُسّجل اسمها للحصول عىل رخص�ت

ي �ف
ف إقامتها وعملها بشكل قانو�ف ل االأجنبية، لتأم�ي ف  ويجدر بعاملة الم�ف

قامة عن المديرية العامة لالأمن العام، فيما تصدر إجازة العمل عن وزارة العمل نفسها.  . تصدر رخصة االإ ف وإقامة صالحت�ي
ة سنة واحدة، وال بّد من تجديدهما كّل سنة قبل انقضاء تاريخ صالحّيتهما.  قامة لف�ت ي العمل واالإ َ

يمكن استصدار رخص�ت
ي حال تنازل المستخدم الحاىلي عن كفالتها لمستخدم جديد.  

بها أو يستغّلها، إال �ف رّب عملها ح�ت وإن كان ي�ف

1   قانون 9 آذار 1932 المنشئ لقانون الموجبات والعقود.
/http://www.lebaneselaws.com   2
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وط عملها تخضع  ي قانون العمل لعام 1946، فإّن �ش
ل االأجنبية مستثناة من االأنظمة المنصوص عليها �ف ف لما كانت عاملة الم�ف

ي 2009 بموجب مرسوم وزاري1 . يوجز هذا العقد حقوق العامالت وواجبات 
الأحكام عقد العمل الذي طرحته وزارة العمل �ف

ف لدى كاتب العدل عند وصول العاملة إىل لبنان. كما يجدر بالعاملة توقيع  أرباب العمل، ويجب أن يوّقع عليه كال الطرف�ي
ي المقابل، تُلزم، لدى وصولها إىل لبنان، بتوقيع عقد غ�ي متوّفر 

ي بلدها قبل وصولها إىل لبنان. �ف
عقٍد مع مكتب االستقدام �ف

ي تتقنها 
جم هذا العقد بعد إىل معظم اللغات ال�ت ي ال تجيدها بطبيعة الحال. لسوء الحظ، لم يُ�ت

إال باللغة العربية ال�ت
ي )أنظر الملحق 5( هو العقد الرسمي والساري الوحيد. 

ل االأجنبيات. ويعت�ب هذا العقد الثا�ف ف عامالت الم�ف

ي الوقت 
ي العقد تحمي، إىل حدٍّ ما، حقوق عامالت المنازل االأجنبيات، لكنها تنطوي، �ف

جديٌر بالذكر أّن االأحكام الواردة �ف
نفسه، عىل الكث�ي من القيود، بما أّن أقساماً عّدة من العقد تكون غ�ي واضحة أو غ�ي معرّفة بشكل واضح. فينّص عقد العمل 

وط العمل، تحديداً:  عىل �ش

• اسم رّب العمل والعاملة وعنوانيهما؛ 

• عنوان مكان العمل المعتاد؛ 

• مّدة العقد ُحّددت سنة واحدة قابلة للتجديد؛ 

شارة إىل أّن العقد يتضّمن بنداً مفاده أنه ل يجوز لرّب  ي العقد، مع الإ
 • نوع العمل الذي ستؤّديه العاملة ل يكون مفّصالً �ف

قامة؛  ي أّي عمل مختلف أو مكان آخر يختلف عن محّل االإ
العمل استخدام العاملة �ف

• الأجر، طريقة احتسابه ومعّدل تسديده. ل يحّدد العقد الحّد الأد�ف لالأجور، ولكن يجب ذكر مقدار الأجر الشهري ضمن 
كال  من  ع  موقَّ بإيصال خطّي  ي 

تحويل م��ف وإما عن طريق  نقداً  إما  كامل  كّل شهر عمل  بنهاية  دفعه  يجب  كما  العقد، 
؛  ف الفريق�ي

ة راحة ل تقّل  ف ف�ت ي اليوم كحدٍّ أقىص، وبتأم�ي
• يُحّدد رّب العمل ساعات العمل العتيادية بمعّدل ع�ش ساعات متهاودة �ف

ي ساعات متواصلة عىل االأقل ليالً؛ 
عن ثما�ف

ين ساعة متواصلة،  ة الراحة الأسبوعية عن أربع وع�ش ات راحة يومية وأسبوعية. يجب أل تقّل ف�ت • عطلة سنوية مدفوعة وف�ت
ة سّتة أيام فقط؛  . أما االإجازة السنوية، فُتحّدد لف�ت ف وط االستفادة منها باتّفاق الفريق�ي تُحّدد �ش

قامة؛  ف المأكل والملبس والإ • تأم�ي

ة تجربة تُحّدد بثالثة أشهر؛  • ف�ت

ي 
عادة إىل الوطن. يجب أن يؤّمن رّب العمل، عىل نفقته الخاصة، تذكرة استقدام العاملة/عودتها إىل بالدها، إل �ف وط الإ • �ش

راً لحَق بمصالح رّب العمل أو  الحاالت التالية: إذا ارتكبت العاملة خطأً متعّمداً، أو إهماالً، أو إعتداء مقصوداً أو خطراً أو رصف
ي هذه الحاالت، 

. �ف ي
ف اللبنانية المرعية االإجراء بموجب حكم قضا�أ ي القوان�ي

أحد أفراد عائلته؛ أو إذا ارتكبت عمالً يُعاَقب عليه �ف
يكون لزاماً عىل العاملة أن تغادر لبنان وأن تدفع من مالها الخاص ثمن تذكرة السفر للعودة إىل بالدها.

ي الحالت التالية: إذا أخّل رّب العمل بتسديد أجور العاملة 
وط المتعلقة بإنهاء العمل. يجوز للعاملة أن تنهي العقد �ف • ال�ش

يذاء أو قام أحد  ب أو االإ ل بال�ف ف ي الم�ف
ف �ف لمدة ثالثة أشهر متعاقبة؛ إذا اعتدى رّب العمل أو أحد أفراد عائلته أو القاطن�ي

عي ومحارصف تحقيقات الضابطة  هؤالء بالتحرّش أو االعتداء جنسياً عليها وثبت ذلك من خالل تقارير طبّية من طبيب �ش
ي استقدمها للعمل فيها دون موافقتها. 

العدلية أو وزارة العمل؛ إذا قام رّب العمل بتشغيل العاملة بغ�ي الصفة ال�ت

1   مرسوم العقد الموّحد رقم 1/19 بتاريخ 2009/12/31.
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يتوافق نطاق العنارص المذكورة أعاله مع المادة 7 التّفاقية منّظمة العمل الدولية1  المعتمدة حديثاً، وتكّملها توصية2  بشأن 
ي حزيران 2011 من دون أن يوّقعها لبنان 

ف أُقرّت خالل الجلسة المائة لمؤتمر العمل الدوىلي �ف لي�ي ف العمل الالئق للعّمال الم�ف
وط العقد. فقد سّلطت المنّظمات غ�ي الحكومية الضوء عىل عدٍد  ي تحيط ب�ش

بعد. رغم ذلك، لوحظت درجة من الغموض ال�ت
ات الراحة اليومية واالأسبوعية  ي ال توّفر الحماية الشاملة للعامالت االأجنبيات. بالفعل، يتّم تحديد ف�ت

ي العقد ال�ت
من الثغرات �ف

احة، ال بل يمكن  لية ورّب عملها. لكّن الكفيل قد يرفض منح العاملة أّي اس�ت ف ف العاملة الم�ف والسنوية بموجب اتّفاق متبادل ب�ي
ف العقد حّداً أد�ف متعارف عليه لالأجور. فمن الممكن 

ّ أن يمنعها من مغادرة البيت خالل أيّام إجازتها. فضالً عن ذلك، ال يع�ي
ط بالتاىلي اصطحاب  ، ويش�ت ّ ي غفال عن االإجازة المرضية، بما أّن الحصول عىل إجازة مرضية يستدعي إبراز تقرير ط�ب أن يتّم االإ
رّب العمل للعاملة من أجل زيارة الطبيب. بطبيعة الحال، قد يرفض بعض أرباب العمل عرض العاملة عىل طبيب، ال بل 
ي أّي مرحلة من المراحل، متحّججاً بأّي سبب كان، 

يرغمونها عىل العمل رغم المرض. بدوره، يجوز لرّب العمل إنهاء العقد �ف
بما أّن العقد ينّص عىل إمكانية فّض عالقة العمل عندما ترتكب العاملة خطأً متعّمداً- وهذا بدوره غ�ي معرّف بشكل مالئم 
عي  ضمن العقد. باالإضافة إىل ذلك، سّلط المعنّيون الضوء عىل البند الذي يُلزم العاملة بالحصول عىل تشخيص طبيب �ش
لية عن الحصول عىل مثل هذا التقرير خالل  ف . فإذا عجزت العاملة الم�ف كي تثبت ما تتعرّض له من اعتداء جسدي أو جنسي
ثبات، وسيتمّكن رّب العمل بالتاىلي من إنهاء  ساءة أو االأذيّة المزعومة، لن تملك حينذاك أّي وسيلة لالإ 24 ساعة من تعرّضها لالإ
ي حال تّم إنهاء العقد 

العقد فوراً بدون أّي جزاء. إىل جانب ذلك، بمقدور العاملة أن تقّدم شكوى لدى المحكمة المعنّية �ف
بشكٍل مباغت. لكّن بّت هذه الشكوى وحصول العاملة عىل أّي نوع من التعويض يستغرقان، لالأسف، وقتاً طويالً. من هذا 

ي قانون العمل، وال إمكانية لمراقبة كيفية تطبيقه. 
المنطلق، يصعب تطبيق العقد بما أن ال أساس له �ف

المنازل االأجنبيات،  لبنان جهوداً متواصلة لصياغة عقٍد جديد لعامالت  ي 
الدولية �ف العمل  ، تبذل منّظمة  الحاىلي الوقت  ي 

�ف
ي بعد، إال أنها 

ي لبنان. ومع أّن مسوّدة العقد الجديد لم تصدر بشكلها النها�أ
بالتعاون مع قوى فاعلة حكومية وغ�ي حكومية �ف

ف وضع عامالت المنازل االأجنبيات.  تتضّمن بعض االأحكام المهّمة لتحس�ي

المنازل:  وط توظيف عامالت  بعنوان “�ش  3 كتّيبًا  العام  لالأمن  العامة  المديرية  الموّحد، صاغت  العمل  إىل عقد  باالإضافة 
ية،  ف ف العربية واالنكل�ي الحقوق والواجبات”، يوجز حقوق عامالت المنازل االأجنبيات وواجباتهّن. هذا الكتّيب متوّفر باللغت�ي
ي تجيدها عامالت المنازل االأجنبيات، كي يبلغ مضمونه أك�ب قدر ممكن من 

وما زال من المنتظر ترجمته إىل أبرز اللغات ال�ت
ي لبنان. 

العامالت �ف

1   االتفاقية رقم 189 بعنوان اتّفاقية العمل الالئق للعّمال المنزليين، سنة 2011
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/100thSession/reports/provisional-records/
WCMS_157836/lang--en/index.htm

2   التوصية رقم 201 بعنوان توصية بشأن العمل الالئق للعّمال المنزليين، سنة 2011
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/
meetingdocument/wcms_157837.pdf

3   أنظر الملحق 3: »شروط توظيف عامالت المنازل: الحقوق والواجبات«.
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يتضّمن الكتّيب معلوماٍت متعّلقة باالأنظمة العامة المنطبقة عىل مستخدمي عامالت المنازل االأجنبيات، وبالتحديد بالنسبة 
ف رخصة إقامة  الوثائق المطلوبة لتأم�ي لبنان. كما يعّدد  للوثائق المطلوبة منهم قبل وصول العامالت ولدى وصولهم إىل 
ىلي ذكراً أو أن�ش )الذكور 

ف : إذا كان العامل الم�ف العامالت والرسوم المتوّجبة عليهم. تُحتسب الرسوم عىل ضوء التصنيف التاىلي
لية مبلغ 300 ألف  ف ، يُدفع إىل كّل عاملة م�ف ي كّل بيت. وبالتاىلي

ف �ف لّي�ي ف ف الم�ف يجنون أجوراً أعىل عادًة(، واستناداً إىل عدد العامل�ي
. يوجز  لبنانية، أي ما يعادل 267 دوالرا1ً  ة  ّ 400 ألف ل�ي ىلي

ف لبنانية، أي ما يُعادل 200 دوالر، فيما يتلقى العامل الم�ف ة  ل�ي
إذا دعت الحاجة، فضالً عن الحقوق والواجبات الخاصة  ّ إىل رّب عمل آخر  ىلي

ف الم�ف العامل  إجراءات تحويل  الكتّيب أيضاً 
ّ ورّب العمل عىل حّد سواء. فضالً عن ذلك، يُعرّف الكتّيب بدور مكاتب االستقدام، وتحديداً بصفتها الوسيط  ىلي

ف بالعامل الم�ف
ي 

ي تتحّمل مسؤولية إعالم المديرية العامة لالأمن العام �ف
ل االأجنبية، والجهة ال�ت ف يع وضع عاملة الم�ف الموّجه لعملية ت�ش

ي تفد منها عامالت 
اً، يوجز الكتّيب دور سفارات البلدان ال�ت حال تعرّضت فيها العاملة لالستغالل أو إساءة المعاملة. أخ�ي

ي شكاوى سوء المعاملة.
ي تنظر �ف

ي االأمن العام ال�ت
 المنازل االأجنبيات، كما يتضّمن منشوراً يحوي أرقام هاتف الغرفة االأمنية �ف

ف وكاالت االستقدام وأرباب  ي 18 أيلول 1964، وزارة العمل سلطة تنظيم العالقة ب�ي
يمنح المرسوم رقم 17561، الصادر �ف

ي 2003 الذي يُنّظم عمل المكاتب 
ي 17 كانون الثا�ف

العمل والعامالت2.  فضالً عن ذلك، وّقعت وزارة العمل الأمر رقم 5 �ف
ي تستقدم عامالت المنازل االأجنبيات. كما وافقت وزارة العمل عىل إنشاء نقابة الأصحاب مكاتب االستقدام. وسعت إىل 

ال�ت
اتّخاذ خطوات إضافية من خالل التنسيق مع سفارات الدول المصّدرة لليد العاملة، لتضمن أّن عامالت المنازل يدركَن ما هي 
عالمهّن بأّن الوزارة قد افتتحت مكتب شكاوى مخّصصاً حالياً الستقبال تقارير عن  ف العمل مع مكاتب االستقدام، والإ قوان�ي

ي تطال حقوق العامالت عىل وجه التحديد. 
االنتهاكات ال�ت

ي قطاع الخدمات الجنسية المنّظم- الفنانات
النساء �ف ب . 

ي مستقّل يتضّمن قواعد مستندة إىل المرسوم رقم 17561 
ي قطاع الخدمات الجنسية المنّظم لنظام قانو�ف

تخضع النساء �ف
كتّيب صادر عن المديرية العامة لالأمن العام بعنوان  تّم دمجها ضمن  الصادر عام 1964 المنظّم لعمل الأجانب، 
ي بعض القطاعات والوظائف- الحقوق والواجبات”3 . إضافًة إىل هذا الكتّيب، أصدر االأمن العام توجيهات 

“العامالت �ف
ف للضحايا رفع الشكاوى إما شخصياً وإما ع�ب الهاتف4 . وبموجب  إدارية تُحّظر االعتداء الجسدي والمعنوي عىل النساء، وتج�ي
دراج اسمه عىل الالئحة السوداء ومنعه من توظيف أّي عاملة  هذه التوجيهات، يتعرّض كّل من ينتهكها من أرباب العمل الإ

ي المستقبل. 
أجنبية �ف

و ال يجوز دخول هؤالء النساء إىل لبنان بغرض العمل إال لدى االتصال بالمديرية العامة لالأمن العام، وبموجب موافقة 
شعبة  الخاصة-  والفئات  واالأجانب  العرب  دائرة  عن  الصادرة  لزامية  االإ الدخول”  “سمة  عىل  الحصول  وعند  منها،  مسبقة 
. عند استقدام فنانة جديدة إىل لبنان، يمنح المركز الحدودي الفنانة سمة مرور لمدة 48 ساعة، تُراجع خاللها دائرة  ف الفنان�ي
أو  نادالت،  أو  أو راقصات،  للعمل كمدّلكات،  النساء  التعاقد مع هؤالء  يتّم  العمل.  توّقع عىل عقد  العرب واالأجانب كي 
ف المرأة المعنّية ومستثمر الملهى أو مديره.  ع عقد العمل لدى االأمن العام ب�ي ي مالٍه ليلية للراشدين. فُيوقَّ

عارضات أزياء �ف
ي لبنان، وبالتاىلي يجدر بها عدم ممارستها. رغم ذلك، 

وعة �ف بعد ذلك، يُعلم ضّباط االأمن العام المرأة أّن الدعارة غ�ي م�ش
ي ممارسة الدعارة5 . والدليل عىل ذلك واضح، بما أّن أحد بنود العقد 

ف من أّن النساء سينخرطَن �ف يكون هؤالء الضّباط عىل يق�ي
ه من االأمراض المنقولة جنسياً،  يدز وغ�ي وس نقص المناعة المكتسب/االإ ط عىل هؤالء النساء الخضوع لفحوصات ف�ي يش�ت
ي لبنان. وتكون سمة الدخول الصادرة عن االأمن العام صالحة لغاية ستة أشهر، وال يمكن 

ي أوقات منتظمة خالل إقامتهّن �ف
�ف

تجديدها إال بعد أن تكون المرأة قد أمضت 12 شهراً عىل االأقل خارج البالد.

1   أنظر الملحق 3، »الرسوم المتوّجبة«، للمزيد من التفاصيل
2   صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة )2009(، الحماية القانونية لعامالت المنازل المهاجرات في آسيا والدول 

العربية، ص. 100
3   أنظر الملحق 4 لالطالع على »العامالت في بعض القطاعات والوظائف- الحقوق والواجبات«

4   تقرير المقّرر الخاص لدى األمم المتحدة، سيغما هدى )2005(، المعنّي بجوانب حقوق اإلنسان لضحايا اإلتجار 
باألشخاص ال سيّما النساء واألطفال، ص. 7

5   المرجع نفسه.
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ي قطاع 
�ف العامالت  النساء  1946 عىل  عام  الصادر  العمل  قانون  ينطبق  االأجنبيات، ال  المنازل  عامالت  الحال مع  كما هي 

الخدمات الجنسية المنّظم. فكما ُذكر سابقاً، توّقع هؤالء النساء عىل عقود عمل ويُمنحَن سمة دخول بصفتهّن “فنانات”. 
لقانون  وفقاً  ومسؤولياتهّن.  حقوقهّن  يوجز  الذي  الكتّيب  ي 

�ف عليها  المنصوص  االأخرى  ضافية  االإ للقواعد  عملهّن  ويخضع 
، لما كان القانون يعاقب  ، يُعاقب كّل من تعاطى الدعارة ال�ية أو سّهلها بالحبس من شهر إىل سنة. وبالتاىلي ي

العقوبات اللبنا�ف
ي أعمال الدعارة، فإّن بعض أجزائه قد يسّهل من استغالل هؤالء النساء. بالفعل، تسّهل بعض التوجيهات 

النساء المشاركات �ف
النساء. عىل سبيل  انتقادات صدرت عن عّدة منّظمات غ�ي حكومية، من استغالل هؤالء  الكتّيب، استناداً إىل  ي 

المذكورة �ف
ي االأقسام الالحقة من هذه الوثيقة، الخروج مع الزبائن بملء إرادتهّن- لكن 

المثال، يُسمح للفنانات، كما ستتّم مناقشته �ف
من دون أن يكون الهدف من ذلك ممارسة الدعارة. لكن، بشكٍل عام، ترافق هؤالء النساء الزبائن بغرض ممارسة الدعارة ليس 
إال، وبوسع صاحب الملهى أن يّدعي، دفاعاً عن نفسه، أنه لم يكن عىل علم بأّن المرأة المعنّية قد مارست الدعارة. قانوناً، 
حيل إىل وطنها، بينما ال يُدان الزبون بأّي جريمة وال  تواجه هذه المرأة، إذا ُضبطت بالجرم المشهود، خطر االعتقال وال�ت

يواجه أّي عقوبة. 

عمالة الأطفال واستغاللهم

ف هم ضحايا  ض بعض االأخبار والمعلومات الواردة أّن االأطفال اللبناني�ي تجار الب�ش لعام 2012، تف�ت كي لالإ وفقاً للتقرير االأم�ي
ف عىل تسهيله عادًة القّوادون،  ي الشوارع واالستغالل الجنسي التجاري الذي ي�ش

ي ضمن البالد، ال سّيما التسّول �ف العمل الج�ب
ي بعض االأحيان، تنشط هذه الممارسة أيضاً من خالل الزواج المبكر .1

واالأزواج، و”عّشاق” االأّمهات. �ف

ة من عمره. ووفقاً لقانون العمل،  ي االأطفال محّدداً أّن الحدث هو الشخص الذي لم يتم الثامنة ع�ش
يعرّف القانون اللبنا�ف

أد�ف  ي حّداً 
اللبنا�ف القانون  يحّدد  عن ذلك،  14 و18 سنة. فضالً  ف  ب�ي أعمارهم  اوح  ت�ت الذين  االأطفال  بأنهم  االأحداث  يُعرَّف 

ّ دقيق يبثت  ي للعمل، حيث يُحّظر تشغيل االأطفال قبل إتمامهم 14 سنة. وال يجوز توظيف االأحداث إال بعد إجراء فحص ط�ب
لياقتهم للقيام بالعمل المطلوب منهم. ويُحّظر عىل االأشخاص الذين يقّل عمرهم عن 17 سنة مزاولة أّي عمل يمكن أن 
ة من العمل الأك�ش من 6 ساعات  يعرّض صّحتهم أو سالمتهم أو أخالقهم للحظر، كما يُمنع الذين لم يتّمون الثامنة ع�ش
يومياً، مع ساعة راحة، ويُحّظر عليهم العمل ليالً. فضالً عن ذلك، يحّق لهم الحصول عىل 21 يوماً كإجازة مدفوعة، عىل 
طار العام  طار، من المتوّقع أن يخّفف االإ ي هذا االإ

ف السابعة صباحاً والسابعة مساًء. �ف ة ما ب�ي ي ف�ت
اوح ساعات العمل �ف أن ت�ت

ه من أشكال االستغالل2 . رغم ذلك، ما  ي لالأطفال وغ�ي تجار، كما يحّد من العمل الج�ب لقانون العمل هذا من الطلب عىل االإ
، فضالً عن  ف لالستغالل الجنسي زالت الحاجة تدعو إىل تطبيق إجراءات لمعالجة مشكلة أطفال الشوارع، وأولئك المعرّض�ي

المجموعات االأخرى من االأطفال. 

ه. بعد إقرار  وط، إال أّن القانون ال يُطبَّق بحذاف�ي مع أّن وزارة العمل هي الجهة االأساسية المسؤولة عن تطبيق هذه ال�ش
ي العام 2002، بذلت الحكومة جهوداً ملحوظة 

ف للخطر �ف ف للقانون والمعرّض�ي القانون رقم 422 لحماية االأحداث المخالف�ي
ي لبنان 

لتطبيق القانون. فأنشأت مركزاً الستقبال االأحداث الذين تعرّضوا للتعنيف الجسدي، بعنوان االتحاد لحماية االأحداث �ف
طة، ما جعله الهيئة االأساسية المسؤولة عن معالجة حاالت  ي مراكز ال�ش

)UPEL(، وهدفه الحؤول دون استجواب االأحداث �ف
االأحداث.

1   وزارة الخارجية األميركية )2012(. تقرير اإلتجار باألشخاص، ص. 220.
2   تقرير المقّرر الخاص لدى األمم المتحدة، سيغما هدى )2005(، المعنّي بجوانب حقوق اإلنسان لضحايا 

اإلتجار باألشخاص ال سيّما النساء واألطفال.
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تجار بالب�ش ف الدولية المتعلقة بالإ مراجعة القوان�ي

االتفاقيات 
نسان.  صادق لبنان عىل كافة االتفاقيات المهّمة لحقوق االإ

ي كانون االأول 1948. 
نسان الذي أقرّته الجمعية العامة لالأمم المّتحدة �ف عالن العالمي لحقوق االإ ي صياغة نّص االإ

ساهم لبنان �ف
ي يوّقع عليها لبنان تحتّل االأسبقية 

ي الذي نّص عىل أّن جميع االتفاقيات الدولية ال�ت
عالن الدستوَر اللبنا�ف فكان أن أثرى هذا االإ

ي تنّص 
عالن ال�ت ف واالتفاقيات الوطنية . ولعّل أك�ش ما يهّم العامالت االأجنبيات هو المادة 5 من هذا االإ بالمقارنة مع القوان�ي

عىل أال يُعرَّض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو المعامالت القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة؛ والمادة 13 حول 
وط  ي ذلك بلده والحق بالعودة إليه؛ والمادة 23 المتعلقة بحرية اختيار العمل ب�ش

حرية التنّقل والحق بمغادرة أّي بالد بما �ف
ي إنشاء نقابات حماية لمصلحته واالنضمام 

ي أجر متساٍو للعمل، والحّق �ف
عادلة مرضية وحّق الحماية من البطالة، والحّق �ف

ي عطالت دورية 
ي تحديد معقول لساعات العمل و�ف

ي أوقات الفراغ )وال سيما �ف
ي الراحة و�ف

إليها؛ والمادة 24 حول الحق �ف
بأجر( . 

 : ي تستهدف بشكل خاص احتياجات العّمال المهاجرين، لم يصادق لبنان بعد عىل ما يىلي
ومن ضمن االتفاقيات ال�ت

المتعلقة  التوصية  بها  المرفق   ،)97 )رقم  العمالة  أجل  من  بالهجرة  المتعلقة   1949 اتفاقية   •
143(؛ )رقم  المهاجرين  العّمال  واتّفاقية   ،)86 )رقم   1949 )منّقحة(  العمالة  أجل  من   بالهجرة 

ي 1977 )باستثناء اتّفاقيات “ألف 188” بشأن 
ي االستخدام والمهنة، المصادق عليها �ف

ف �ف • التّفاقية “أ- 111” المتعلقة بالتمي�ي
ي مجال الضمان االجتماعي(؛ 

ف �ف ف وغ�ي الوطني�ي ف الوطني�ي ي المعاملة ب�ي
المساواة �ف

ي أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعّمال المهاجرين؛
• اتّفاقية “أ- 143” بشأن الهجرة �ف

• التفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العّمال المهاجرين وأفراد أ�هم، 1990 ؛ 1
وتوكول الملحق بها، 1967؛  • اتّفاقية جنيف وال�ب

  .2011 ، ف لي�ي ف • التّفاقية رقم 189 بعنوان اتفاقية العمل الالئق للعّمال الم�ف

 وثائق أخرى: مذّكرات تفاهم واتفاقات ثنائية

، بما أنهّن ال يخضعَن للحماية وال يتّم  ي لبنان إىل فئة حّساسة، حيث يكنَّ عرضًة الستغالل كب�ي
تنتمي العامالت االأجنبيات �ف

َ بالحماية نفسها المتوّفرة لبقّية العمال بموجب  ف اف بهّن بموجب أطر العمل القانونية والتنظيمية؛ وبالتاىلي ال يحظ�ي االع�ت
ي بعض االأحيان ال 

قانون العمل. نتيجًة لذلك، تستفيد العامالت االأجنبيات من نسبٍة قليلة من الحماية االجتماعية، و�ف
يستفدَن من الحماية عىل االإطالق. زد عىل ذلك أنهّن يملكَن قدرًة محدودًة جداً عىل الوصول إىل الب�ف التحتية والمنافع 
ي أمن الملكية، وال بالقدرة عىل إنفاذ العقود. قانونياً، يعت�ب المهاجرون غرباء ويحتاجون إىل 

العامة، وال يتمّتعَن بحّق �ف
نسان. لكن ال سبيل إىل ضمان  ي ال تُطّبق فيها أّي اتفاقات لحقوق االإ

ي البيئة ال�ت
ف حمايتهم، ال سّيما �ف ي لتأم�ي التمثيل النس�ب

ي تفّعلها الدولة .2
 هذه الحماية إال من خالل العالقات الثنائية ال�ت

ي لبنان. من هنا، تدعو الحاجة، وفقاً لمكتب 
 فضالً عن ذلك، ال يحّق لعامالت المنازل التسّجل بموجب قانون العمل �ف

ي كاريتاس لبنان، إىل المصادقة عىل االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العّمال المهاجرين وأفراد أ�هم، 
االأجانب �ف

ف المحلية، سعياً لوضع أداٍة قوية توّفر الحماية للعّمال  يعات والقوان�ي إىل جانب دمج معاي�ي العمل الدولية ضمن الت�ش
المهاجرين .3

 1  اتّحاد البحوث التطبيقية حول الهجرة الدولية- ملّف الهجرة: لبنان-
http://www.carim.org/public/migrationprofiles/MP_Lebanon_EN.pdf 

2   كما ورد في جريديني، ر. )2002(. العامالت األجنبيات في لبنان.
3   نجال شهدا، اإلتجار بالبشر من أجل العمل القسري

http://www.coatnet.org/aspe_shared/form/download.asp?nr=140231&form_typ=115&acid=
0D2EBC71A8834E3BB41D32C32D28EEA9CD16&ag_id=3807

القسم الثاني: اآللية القانونية والمؤسساتية الحالية



39

 مذّكرات التفاهم

النيبالية  ي العام 2009، قّررت الحكومة 
لم تتّم صياغة/توقيع مذّكرات تفاهم مع معظم الدول المصّدرة لليد العاملة. �ف

ف العامالت  لية، نتيجة ارتفاع حاالت االستغالل وارتفاع نسبة االنتحار ب�ي ف منع رعاياها من الهجرة إىل لبنان بهدف الخدمة الم�ف
لبنان  ي 

�ف النيباليات  العامالت  تصون حقوق  إىل حلوٍل  التوّصل  نقاشات هدفها  عّدة  ي ظّل 
�ف هنا،  من  لبنان.  ي 

�ف النيباليات 
ف  ي جنيف ب�ي

وراحتهّن، اتّفقت الدولتان عىل تنظيم عملية هجرة اليد العاملة، وذلك خالل مؤتمر العمل الدوىلي الذي ُعقد �ف
اللبنانية  الحكومة  تفاهم وإرسالها إىل  النيبالية محاولًة لصياغة مذّكرة  الحكومة  2010. بموجب ذلك، سّجلت  2 و8 حزيران 

لدراستها ومعالجتها1 .

ليات الراغبات  ف نشاء مراكز توعية للعامالت الم�ف ف الحكومة اللبنانية ووزارة العمل ال�يالنكية الإ وتّم توقيع مذّكرة تفاهم ب�ي
ي المجيء إىل لبنان. 

�ف

 التفاقات الثنائية

ي مع دول 
ي تفد منها عامالت المنازل االأجنبيات، كما إنه لم يوّقع أّي اتفاق ثنا�أ

ي مع الدول ال�ت
لم يوّقع لبنان أّي اتفاق ثنا�أ

ي ترسل العامالت الفنانات.  
قية ال�ت  أوروبا ال�ش

ي العام 2007 نتيجة 
ف إرسال رعاياها �ف منعت الحكومتان الفيليبينية واالأثيوبية رعاياها من المجيء إىل لبنان. فقد عّلقت الفيليب�ي

المنّظمة  لكّن  ليات.  ف الم�ف للعامالت  المتوّفرة  القانونية  الحماية  وانعدام مستوى  نسان  االإ المتتالية عىل حقوق  االعتداءات 
ي 

الدولية لحقوق المهاجرين2  أفادت عن ورود عدة حاالت لمهاجرات غ�ي حامالت لوثائق ثبوتية )من الجنسية الفيليبينية �ف
ي الحظر 

ف إعادة النظر �ف الغالب( يدخلن إىل لبنان كّل سنة عن طريق دولة أخرى. وبخالف الحكومة النيبالية، رفضت الفيليب�ي
، أو  ي

ي الهجرة إىل لبنان، بانتظار أن توافق الحكومة اللبنانية عىل عقد اتّفاق عمل ثنا�أ
ف �ف الذي فرضته عىل مواطنيها الراغب�ي

ي الخارج3 . من جهتها، قّررت الحكومة االأثيوبية أيضاً، بعد إجراء دراسة 
ف لضمان حماية العامالت الفيليبينيات �ف تطبيق قوان�ي

وت، أن تعّلق سفر العامالت إىل  ي ب�ي
نسان والعنف الذي تواجهه عامالت المنازل االأثيوبيات �ف مفّصلة حول انتهاكات حقوق االإ

ي العام 2008. وبعد عّدة حاالت موثّقة عن تعرّض العامالت لالعتداء ويأسهّن وإقدامهّن عىل االنتحار، قّررت الحكومة 
لبنان �ف

االأثيوبية أّن حظر السفر إىل لبنان هو الطريقة الوحيدة لحماية رعاياها، بما أّن الحكومة اللبنانية لم تّتخذ أّي إجراء لمعالجة 
ي مع 

تجار باالأشخاص لعام 2010، بالتفاوض عىل عقد اتفاق ثنا�أ كي لالإ المشكلة4 . لكّن وزارة الخارجية بدأت، وفقاً للتقرير االأم�ي
ي لبنان. 

ي ما يتعلق بعمل رعاياها �ف
الحكومة االأثيوبية �ف

1   ما بعد التحويالت )تموز 2010(
2 ترمي المنظّمة الدولية لحقوق المهاجرين إلى نشر الوعي حيال وضع العمال المهاجرين في الشرق األوسط، والتشجيع 

 على التّحركات االجتماعية إلنهاء انتهاكات حقوقهم وكرامتهم، على الموقع اإللكتروني:
/http://www.migrant-rights.org 

3   الفيليبين تضبط مهاجرات إلى لبنان وهّن متنّكرات كراهبات )كانون الثاني 2011(
4   »أثيوبيا تحظّر على مواطنيها البحث عن وظائف في لبنان« )أيار 2008(.
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ي
إطار العمل المؤسسا�ت

أجل  المبذولة من  الجهود  ت  لبنان، واعت�ب ي 
�ف االهتمام  أك�ب من  بمقدار   ، ف الماضيت�ي ف  السنت�ي ، خالل  بالب�ش تجار  االإ أُحيط 

مكافحته وثيقة الصلة بالموضوع. فأّدت المنّظمات والمؤسسات الحكومية، والمنّظمات غ�ي الحكومية، والمنّظمات الدولية، 
امج والمبادرات المتنّوعة. كما أجري تحديد للمؤسسات  تجار بالب�ش من خالل تطبيق عدد من ال�ب ي مكافحة االإ

دوراً ناشطاً �ف
امج والمسؤوليات  ي ذلك تحديد ال�ب

تجار، بما �ف ي مختلف مجاالت مكافحة االإ
ف أبرز القوى الفاعلة المشاركة �ف المشاركة لتعي�ي

ي يتضّمنها هذا القسم قد ُجمعت من مقابالت 
شارة إىل أّن المعلومات ال�ت واالأدوار الخاصة بكّل منّظمة/مؤسسة. وتجدر االإ

واستبيانات1  ُوزّعت عىل القوى الفاعلة االأساسية، ومن تدريبات وورش عمل نّظمها المركز الدوىلي لتنمية سياسات الهجرة 
ة 2012-2011. خالل ف�ت

الب�ف الحكومية 

وزارة الداخلية والبلديات
تشّكل قوى االأمن الداخىلي والمديرية العامة لالأمن العام جزءاً من وزارة الداخلية والبلديات. 

أ . قوى الأمن الداخىلي

قليمية.  االإ واالأجواء  والمياه  اللبنانية  ي 
االأرا�ف جميع  صالحّياتها  تشمل  مسّلحة  عاّمة  قوى  هي  الداخىلي  االأمن  قوى 

 ، وبالتاىلي  .2 بمعظمها  عامة  أخرى  مجاالت  عن  فضالً  العدلية،  والضابطة  دارية،  االإ طة  ال�ش حقل  ضمن  مهامها  تُحّدد 
  . ف والقوان�ي االأنظمة  وتطبيق  العدلية  الضابطة  أحكام  وتنفيذ  ف  المواطن�ي بحماية  االأمن  ضّباط  واجبات   تتمّثل 

ي االأفعال الجرمية، ومالحقة الشكاوى أو الجرائم المشهودة، 
تعت�ب قوى االأمن الداخىلي مسؤولًة، بشكٍل عام، عن التحقيق �ف

تجار،  ي مكافحة االإ
نشاء وحدة متخّصصة �ف ، تّتخذ قوى االأمن االإجراءات الالزمة الإ ي الوقت الحاىلي

. �ف تجار بالب�ش ي ذلك االإ
بما �ف

اً من ضّباط االأمن قد تلّقى  تجار بطريقة أك�ش فعالية. زد عىل ذلك أّن عدداً كب�ي ف بهدف مكافحة االإ ب�ي تتأّلف من ضّباط مدرَّ
شارة إىل  تجار بالب�ش والتحقيق فيها، مع االإ التدريب الالزم عىل إجراءات خاصة بقضايا معّينة، من أجل التعرّف إىل حاالت االإ

أّن معّظم هذه التدريبات كانت من تنظيم منّظمات غ�ي حكومية3 . 

ي انكّبت قوى االأمن الداخىلي عىل معالجتها، من خالل مكتب حماية 
، تتمّثل أبرز الحاالت ال�ت تجار بالب�ش بالنسبة لقضايا االإ

وفتحت   2009 العام  منذ  مماثلة  عّدة حاالت  إىل  االأمن  قوى  تعرّفت  بالفعل،   . استغالل جنسي بقضايا  لها،  التابع  االآداب 
تجار بالب�ش نظراً لعدم توافر قانون  ي تلك االآونة غ�ي قادرة عىل إدراجها رسمياً ضمن خانة االإ

تحقيقات فيها، رغم أنها كانت �ف
ي أعمال الدعارة، إضافًة 

ف �ف . فضالً عن ذلك، سّجلت قوى االأمن الداخىلي عّدة حاالت الأحداث متورّط�ي خاص بمكافحة الب�ش
ية. إىل جانب ذلك، حّددت قوى االأمن الداخىلي عدة حاالت استغالل جنسي  ي ُكنَّ ضحايا الدعارة الج�ب

إىل بغايا الشوارع اللوا�ت
ي صفوف النساء العامالت بموجب سمة دخول الفنانات. جديٌر بالذكر أّن التحقيقات المتعلقة بالنساء العامالت كفنانات 

�ف
 . تُحال دائماً إىل االأمن العام كي يتوىل متابعتها بعد إجراء التحقيق االأوىلي

1   للمزيد من المعلومات حول االستبيان، أنظر الملحق 1.
.http://www.lebanon.com/isf/#Definitio 2   للمزيد من التفاصيل، أنظر

3   وزارة الخارجية األميركية )2012(. تقرير اإلتجار باألشخاص
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طة.  أما عىل صعيد استغالل عامالت المنازل االأجنبيات، فقد صادفت قوى االأمن الداخىلي عدة حاالت، أوكلتها إىل مراكز ال�ش
الرئيسة  الهيئة  بصفته  العام،  االأمن  صالحية  ضمن  تندرج  االأجنبيات  المنازل  عامالت  باستغالل  المتعلقة  الشكاوى  لكّن 

ف االأجانب.  المسؤولة عن معالجة القضايا المتعلقة بالعامل�ي
ي العام 2011، بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية، من أجل مكافحة 

وعاً �ف فضالً عن ذلك، أطلقت قوى االأمن الداخىلي م�ش
ي 

ي تدير نشاط تسّول االأطفال �ف
ال�ت وع إىل فّك الشبكات الجرمية  ي الشوارع. وقد هدف هذا الم�ش

تسّول االأطفال والبيع �ف
مختلف أنحاء البالد. 

ب . المديرية العامة لالأمن العام

ية والبحرية والجوية للبالد،  ي مراقبة الحدود ال�ب
ي تشارك �ف

المديرية العامة لالأمن العام1  هي وكالة االستخبارات اللبنانية ال�ت
عالمية، والتعاطي مع االأجانب، فضالً عن المهام التقنية. تكون المديرية العامة لالأمن  من وظائفها حفظ االأمن، والرقابة االإ
العام مسؤولًة بشكل عام عن جمع المعلومات السياسية واالقتصادية واالجتماعية للحكومة؛ كما يُوَكل إليها مراقبة الجوازات 
المديرية  باالأجانب. ال تضّم  المتعلقة  القضايا  كافة  ي 

�ف والتحقيق  لبنان؛  ي 
�ف االآخرين  واالأجانب  ف  للفلسطينّي�ي السفر  ووثائق 

تجار، لكّن عدداً ملحوظاً من ضّباط االأمن العام قد  ي مكافحة االإ
، وحدًة متخّصصة �ف ي الوقت الحاىلي

العامة لالأمن العام، �ف
دراساٍت  المديرية  أجرت  ذلك،  عن  ي قضاياهم. فضالً 

�ف التحقيق  وأساليب  تجار  االإ تحديد ضحايا  لتدريبات عىل  خضعوا 
ي بيع االأطفال الرّضع، إضافًة إىل دراسة متعّمقة لتاريخ كل االأجانب الذين 

ي المتورّطة �ف ّ
أساسية متعّمقة لتاريخ مراكز التب�ف

ف  ي لبنان. فكانت النتيجة أن تمّكنت المديرية العامة لالأمن العام من توقيف عدة أشخاص متورّط�ي
ي االأطفال �ف ّ

يقومون بتب�ف
ي مثل هذه القضايا. 

�ف

من هنا، يمكن القول إّن المديرية العامة لالأمن العام هي الوكالة الحكومية االأساسية المسؤولة عن مراقبة دخول االأجانب 
ي يمكن أن تنطوي عىل إتجار بالب�ش 

ي الحاالت ال�ت
وإقامتهم ومغادرتهم، بمن فيهم العّمال االأجانب. وتكون المديرية، �ف

ف عن كثب عىل عملهّن  ي العمل، مسؤولًة عن ضبط الحاالت المتعلقة بعامالت المنازل االأجنبيات، بما أنها ت�ش
واستغالل �ف

ي 
بالفنانات. فضالً عن ذلك، تتحّمل المديرية مسؤولية التحقيق �ف ورخص إقامتهّن، ومسؤولًة أيضاً عن الحاالت المتعلقة 

ي تنطوي عىل إساءة معاملة عامالت المنازل االأجنبيات واستغاللهّن، وتحديدها بشكٍل رسمّي، ومراقبة عمل النساء 
القضايا ال�ت

ف إىل  قامة الخاصة بهّن. من جهٍة أخرى، تتحّمل المديرية أيضاً مسؤولية إحالة الضحايا المحتمل�ي العامالت كفّنانات ورخص االإ
قوى االأمن الداخىلي الإجراء المزيد من التحقيقات، كلما كانت القضية تنطوي عىل عنارص جرمية. وإىل جانب المديرية العامة 
ي لبنان بموجب برنامج 

ناث المقيمات �ف ي جوالت المراقبة لظروف عمل االإ
لالأمن العام، تشارك قوى االأمن الداخىلي أيضاً �ف

ل االأجنبية ورّب  ف ف عاملة الم�ف بالغ عنها تشمل نشوء خالفات ب�ي ي تّم االإ
ية الحاالت ال�ت سمة الدخول المذكور. فلوحظ أّن أك�ش

 . العمل؛ فإذا أّدى الخالف إىل جريمة تُحال القضية إىل قوى االأمن الداخىلي

ي القضايا ذات العنارص االإجرامية، بينما تشارك المديرية 
من هذا المنطلق، يميل ضّباط قوى االأمن الداخىلي إىل التحقيق �ف

دارية المتعلقة بالعامالت االأجنبيات.   ي االإجراءات االإ
ي المقابل، �ف

العامة لالأمن العام، �ف

http://www.general-security.gov.lb/English/SiteUtils/HomePage/Pages/HomePage.  1
aspx
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مكتب النيابة العامة

التحقيقات،  حول  رسمية  بيانات  يجمع  ال  العامة  النيابة  مكتب  لكّن  االدعاء.  بسلطة  العام  النائب  يتمّتع 
تجار. ي القضايا المتعلقة باالإ

ي تصدر �ف
دانات ال�ت والدعاوى القضائية، واالإ

إجراء  يتوىل  الحاالت.  بتقييم  ويقوم  والجرائم،  بالجنح  المتعلقة  الشكاوى  العامة  النيابة  مكتب  يتلقى 
طة، ويخضعون لسلطة مكتب النيابة  التحقيقات ضّباط الضابطة العدلية الذين يعملون ضمن جهاز ال�ش
كافة ومكتٌب  االأقضية  ي 

�ف استئناف  ي كل محكمة 
�ف للنيابة  يتواجد مكتب  التحقيق والمحكمة.  ي 

العامة وقا�ف
ي االأقضية. 

ة �ف ف النائب العام عىل مكاتب النيابة المنت�ش . وي�ش ف ي محكمة التمي�ي
ية �ف ف للنيابة العامة التمي�ي

تجار،  ي عملية تحديد ضحايا االإ
ي يمكن أن تشارك �ف

يعت�ب مكتب النيابة أحد السلطات المختصة االأساسية ال�ت
تجار، إىل جانب المديرية العامة لالأمن العام وقوى االأمن  بالغ عن حاالت االإ كما إنه إحدى أوىل محطات االإ
ي الحاالت 

ف �ف ف االجتماعي�ي ف العامل�ي ضافة إىل ذلك، تتحّمل مكاتب النيابة العامة مسؤولية تعي�ي . باالإ الداخىلي
ي تتطّلب إجراء تحقيقات مع االأطفال. 

ال�ت

وزارة الشؤون الجتماعية

تضّم  وهي  السكان.  من  الحساسة  المجموعات  معظم  ف  وتمك�ي حماية  عىل  االجتماعية  الشؤون  وزارة  ترّكز 
حواىل 200 مركز تنمية اجتماعية موزّعة عىل مختلف االأنحاء اللبنانية، مهّمتها تقديم المساعدة والحماية إىل 
المجموعات الحّساسة وضحايا الجرائم. وتؤّمن هذه المراكز خدماٍت اجتماعية واقتصادية وطبية، كما تطّبق 
مستوى  ف  تحس�ي عىل  وتشّدد  النساء،  لحقوق  المراكز  هذه  ترّوج  ذلك،  عن  فضالً  وحماية.  وقاية  نشاطات 
الوزارة  وتعمل  هذا  هنالك.  إىل  وما  بوية  ال�ت امج  وال�ب المهنية،  التدريبات  ف  تأم�ي خالل  من  النساء  معيشة 
ي ترّكز 

ي تديرها المنّظمات غ�ي الحكومية والمنّظمات الدولية، بما فيها تلك ال�ت
امج ال�ت ية ال�ب اكة مع أك�ش بال�ش

، بما أّن الحساب الماىلي الذي نّص عليه القانون رقم 164 لم يتّم إنشاؤه بعد.  تجار بالب�ش عىل االإ

ي معالجة القضايا المتعلقة بحقوق 
بدوره، ينشط المجلس االأعىل للطفولة، التابع لوزارة الشؤون االجتماعية، �ف

تجار باالأطفال. فيتعاون المجلس مع عّدة منّظمات غ�ي حكومية لتنفيذ مشاريع متنّوعة  الطفل، لعّل أهّمها االإ
ي إعداد خطة عمل وطنية تُع�ف بحماية الطفل، سيتّم من 

تستهدف االأطفال. قرابة نهاية العام 2012، شارك �ف
تجار. جديٌر بالذكر أّن خطة العمل الوطنية قد أُعّدت بالتعاون مع كافة المنّظمات  خاللها معالجة قضية االإ
ي مجال حماية االأطفال، بتسهيل من منّظمة الرؤية العالمية وبالتنسيق المتعّمق مع المجلس االأعىل 

العاملة �ف
ي 12 كانون االأول 2012، وبالتاىلي 

ي نهاية االأمر، أُقرّت مسوّدة خطة العمل الوطنية لحماية الطفل �ف
للطفولة. �ف

تجار باالأطفال،  ي الوقت الراهن عىل خطة عمل محّددة من أجل مكافحة االإ
يعمل المجلس االأعىل للطفولة �ف

من خالل التنسيق عن كثب مع منّظمة الرؤية العالمية.

وزارة العمل 

ي مكان العمل، فضالً 
ف والقضاء عىل جميع أشكال االستغالل �ف تهدف وزارة العمل1  إىل حماية حقوق العامل�ي

مكان  ي 
�ف العامالت  بمراقبة وضع  العمل  وزارة  فتقوم  العمل.  مجال  ي 

�ف االستغالل  من  االأطفال  حماية  عن 
ي 

المنصوص عليها �ف العامالت  إقفال عدد من مكاتب االستقدام النتهاكها حقوق  العمل، وقد تمّكنت من 
دارية، بما يشمل ذلك من اعتداء جسدي؛ كما إنها تعمل عىل عدد من القضايا االأخرى المرتبطة  ف االإ القوان�ي
العاملة2  باليد  المرتبطة  القضايا  لمعالجة  تشّكلت  ي 

ال�ت الوطنية  التوجيهية  اللجنة  العاملة، من خالل  باليد 
المنتهكة  االستقدام  مكاتب  أسماء  فيها  تُدرج  قائمة سوداء  العمل عىل  وزارة  تحافظ  ذلك،  إىل  ضافة  باالإ  .

ي منحتها لهذه المكاتب. 
للقانون، كما تبطل الرخص ال�ت

http://www.labor.gov.lb :1   للمزيد من المعلومات، أنظر
2راجع المنتديات المؤسساتية الوطنية أدناه للحصول على المزيد من المعلومات حول اللجنة التوجيهية الوطنية التي تعالج 

قضايا العمل.
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ي انتهاكات قانون العمل، هما دائرة تفتيش العمل والوقاية والسالمة ودائرة التحقيق وقضايا 
ف للتحقيق �ف تضّم الوزارة دائرت�ي

ف لم تدرسا بعد  ف أّن الدائرت�ي
ّ ي أواخر العام 2010، تب�ي

نسان �ف ي توّصلت إليها منّظمة رصد حقوق االإ
العمل. وفقاً للنتائج ال�ت

االنتهاكات المتعلقة بعامالت المنازل االأجنبيات. نتيجًة لهذه الجهود، أقدمت وزارة العمل عىل تعليق الرخص الممنوحة إىل 
اع  ي ما يتعلق بإساءة معاملة العامالت واخ�ت

وط الحصول عىل الرخصة، ال سيما �ف عدة مكاتب استقدام كانت قد انتهكت �ش
ف الستقدام العامالت االأجنبيات. بالفعل، أقفلت الوزارة 15 وكالة النتهاكها حقوق العامالت، بما يشمل ذلك من  كفالء وهمي�ي

ي 57 خالفاً بشأن العمل. 
اعتداء جسدي، وبّتت �ف

المنتديات المؤسساتية الوطنية

، وهي: اللجنة التوجيهية  تجار بالب�ش ي لبنان لمكافحة االإ
بدءاً من العام 2006، أنشئت أربعة منتديات مؤسساتية مختلفة �ف

نسان النيابية،  ف الوزارات بقيادة وزارة العمل، ولجنة حقوق االإ كة ب�ي الوطنية بقيادة وزارة العدل، واللجنة التوجيهية المش�ت
تجار باالأشخاص.  اتيجية العامة لتطبيق القانون رقم 164 لمعاقبة جريمة االإ ولجنة صياغة االس�ت

ف عن المديرية العامة لالأمن العام، ورابطة كاريتاس، ومكتب     1( ضّمت اللجنة التوجيهية الوطنية بقيادة وزارة العدل ممّثل�ي
ي لبنان، أثمر عن إعداد تقرير 

تجار بالب�ش �ف ي بالمخّدرات والجريمة. أجرت اللجنة تقييماً متعّمقاً لوضع االإ
االأمم المتحدة المع�ف

تجار. فكان أن  يع القائم بشأن االإ ي لبنان ومراجعة الت�ش
تجار �ف ي لبنان الذي نُ�ش عام 2008 1، بهدف تقييم وضع االإ

تجار �ف االإ
تجار، وفقاً للموجبات المنصوص  وع قانون لمكافحة االإ ي صياغة م�ش

دعمت توصيات التقرير جهود القوى الفاعلة اللبنانية �ف
ف عىل إجراء التحقيقات والمالحقة  مو. وقد هدف هذا التقييم أيضاً إىل تعزيز قدرة وكاالت إنفاذ القوان�ي ي بروتوكول بال�ي

عليها �ف
إنفاذ  القضائية ووكاالت  السلطة  ف  ب�ي التعاون  توطيد  التدريب والتشجيع عىل  ف مستوى  تجار، وتحس�ي االإ لقضايا  القضائية 
ي 

ي وتعزيز إمكانيات المؤسسات �ف
يع الوط�ف . كما عرض التقرير أيضاً عدة توصيات لتعديل الت�ش ي

ف والمجتمع المد�ف القوان�ي
يتعلق بمواضيع  ي ما 

التدريبية، ال سيما �ف الجلسات  تجار؛ وساعد عدة منّظمات ومؤسسات عىل تنظيم  االإ مجال مكافحة 
، والوزارات. لكّن اللجنة التوجيهية الوطنية لم تعقد  ف ، والقضاة، والمحام�ي ف تحديد الضحايا ومساعدة ضّباط إنفاذ القوان�ي

ي العام 2010.
تجار عىل مجلس النّواب �ف أّي اجتماعات منذ طرح قانون مكافحة االإ

ف عن وزارة العدل، واالأمن العام، ووزارة  ف الوزارات بقيادة وزارة العمل من ممّثل�ي كة ب�ي 2(  تأّلفت اللجنة التوجيهية المش�ت
الداخلية والبلديات، ووزارة الشؤون االجتماعية، ورابطة كاريتاس لبنان، مع االستعانة بمنّظمة العمل الدولية، ومفوضية 
. صاغت اللجنة عقد  ف ف أساسي�ي ي للمرأة كمراقب�ي

نما�أ نسان، وصندوق االأمم المّتحدة االإ االأمم المتحدة السامية لحقوق االإ
يع يضمن  ف العمل من خالل صياغة مسوّدة لت�ش ف قوان�ي العمل الموّحد وأصدرته بصيغته النهائية2 . وهي تعمل عىل تحس�ي
ي عوضاً عن االأنظمة الداخلية االأخرى. فضالً عن 

ي لبنان تحت سلطة قانون العمل اللبنا�ف
إخضاع عامالت المنازل االأجنبيات �ف

ي لبنان3 ، يستهدف أيضاً أرباب العمل 
ف حول الحقوق والمسؤوليات لعامالت المنازل والفنانات �ف ذلك، أصدرت اللجنة كتّيب�ي

ومكاتب االستقدام. وتماماً كما أعضاء اللجنة السابقة، لم يجتمع أعضاء هذه اللجنة التوجيهية منذ صياغة التعديل عىل 
قانون العمل. 

1   مكتب األمم المتحدة المعني بالمخّدرات والجريمة ووزارة العدل )2008( اإلتجار في لبنان. 
pdf.http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Lebanon-HTreport-Oct08

2   أُنجز العقد الموّحد بنجاح في 31 كانون الثاني 2009، الملحق 5. 

3  »شروط توظيف عامالت المنازل- الحقوق والواجبات« و«العامالت في بعض القطاعات والوظائف- الحقوق 
والواجبات«- أنظر الملحقين 3 و4.
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نسان النيابية 3( لجنة حقوق االإ
الوطنية  الفاعلة  القوى  الوزراء مجموعًة من  أنشأ مكتب رئيس  2011، عندما  أيلول  ي 

�ف النيابية  نسان  االإ لجنة حقوق  تشّكلت 
ف عن المنّظمات غ�ي الحكومية  اء من الوزارات اللبنانية، وممّثل�ي تجار، ودعاها إىل االنعقاد. تضّمنت اللجنة خ�ب لمكافحة االإ
نسان  االإ حقوق  تعّزز  ي 

ال�ت القانونية  التعديالت  اح  اق�ت من خالل  الحكومة  إىل  المساعدة  تقّدم  وهي  الدولية.  والمنّظمات 
ف الدولية. ومن وظائف اللجنة االأخرى مراقبة أعمال  ف اللبنانية والقوان�ي ف القوان�ي احاٍت لتسهيل عملية التنسيق ب�ي وتقّدم اق�ت
نسان. فضالً عن ذلك، ترّكز اللجنة عىل مناقشة مسألة دمج فصٍل  السلطات اللبنانية والتأّكد من أنها تتوافق مع حقوق االإ
ي 

نسان. جديٌر بالذكر أّن اللجنة قد نجحت �ف تجار بالب�ش ضمن مسوّدة خطة العمل الوطنية المتعلقة بحقوق االإ يُع�ف باالإ
نسان المطروحة، وهي حالياً بصدد إعداد المسوّدة النهائية  ين قضية من قضايا حقوق االإ إعداد 23 كتّيباً يعالج ثالث وع�ش
ي تتوّقع 

لهذه الكتّيبات. بعد ذلك، ستقوم اللجنة بجمع الكتّيبات كّلها ضمن وثيقة واحدة تتضّمن أيضاً خارطًة بالتوصيات ال�ت
/تعزيز مساعدتها إىل الضحايا.  ف ي إقرارها، مما يفسح المجال أمام الحكومة بتأم�ي من المجلس النيا�ب

تجار باالأشخاص.  اتيجية العامة لتطبيق القانون رقم 164 الخاص بمعاقبة جريمة االإ 4( لجنة صياغة االس�ت
االأمن  قوى  ف عن  ممّثل�ي اللجنة  164. ضّمت  رقم  القانون  تطبيق  تدعم  اتيجية  اس�ت بناء  بهدف   2012 آب  ي 

�ف اللجنة  تشّكلت 
كت اللجنة منّظمة  ، والمديرية العامة لالأمن العام، ووزارة العمل، ووزارة الشؤون االجتماعية، وزارة العدل. كما أ�ش الداخىلي
ي شاركت 

الرؤية العالمية والمركز الدوىلي لتنمية سياسات الهجرة اللذين شغال دوراً استشارياً. أما المنّظمات غ�ي الحكومية ال�ت
ي أواخر آب 2012، ودأبت عىل 

ي هذه اللجنة. عقدت اللجنة اجتماعها االأول �ف
تجار، فليست ممّثلة �ف ي نشاطات مكافحة االإ

�ف
164. تضّمنت  القانون رقم  لتطبيق  الوطنية  اتيجية  االس�ت اللجنة  . وقد صاغت  ف الح�ي منذ ذلك  ف  أسبوع�ي كّل  مرًّة  االجتماع 
ي 

اتيجية أربعة عنارص مهّمة، هي الوقاية، ومساعدة الضحايا وحمايتهم، والمالحقة القضائية، والمتابعة المستمرّة. و�ف االس�ت
ي تّم التوصل إليها ح�ت تلك اللحظة. 

اتيجية ال�ت ي لعرض مسوّدة االس�ت
11 آذار 2013، ُعقد مؤتمر وط�ف

فإّن  االأخرى بصفة غ�ي رسمية، وبالتاىلي  الثالث  اللجان  النيابية، تعمل  نسان  االإ أنه، بخالف لجنة حقوق  إىل  شارة  االإ تجدر 
ف منّظمة معّينة.  صالحياتها وعملها ال تخضع لقوان�ي

المنظّمات غ�ي الحكومية والدولية

الجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب )ألف(

ي لبنان، وصونها وتعزيزها، من خالل نشاطات التعليم والتدريب 
نسان �ف “ألف”1  منّظمة غ�ي حكومية هدفها مراقبة حقوق االإ

حقوق  مجال  ي 
�ف ف  واالختصاصي�ي المستفيدة  للجهات  القدرات  بناء  الحالية،  نشاطاتها  من   . والتأث�ي والضغط  والمدافعة 

 . تجار باالأطفال لدواعي االستغالل الجنسي تجار الذي يرّكز عىل قضية االإ نامج الحاىلي حول االإ ي ذلك تطبيق ال�ب
نسان، بما �ف االإ

ي جانب 
تجار ، كما نّظمت عدة جلسات توعية تطّرقت، �ف ي تدريب قوى االأمن الداخىلي عىل مكافحة االإ

وقد شاركت “ألف” �ف
تجار  ، تنّظم “ألف” فيلماً وثائقياً لن�ش التوعية حول القضايا المّتصلة باالإ ي الوقت الحاىلي

تجار. �ف منها، إىل القضايا المتعلقة باالإ
تجار بالب�ش فقط.  . لكن، بدءاً من أواخر العام 2011، لم تطّبق المنّظمة أّي برنامج يعالج قضية االإ بالب�ش

ي كاريتاس- لبنان
مركز الأجانب �ف

ي يتمّتع بها المهاجرون 
نسان ال�ت ي العام 1994 بهدف تعزيز وصون حقوق االإ

افتتحت رابطة كاريتاس- لبنان مركَز االأجانب2 �ف
ف ظروف عملهم ومعيشتهم، والتخفيف من استغاللهم وتهميشهم  ي لبنان، من خالل تحس�ي

والالجئون وملتمسو اللجوء �ف
ي العام 2003، بدعم من منحة “G/TIP”، وأصبح الوكالة 

تجار �ف وإقصائهم. فبدأ مركز االأجانب  بتطبيق نشاطات مكافحة االإ
. باالإضافة إىل ذلك، أّسس  ي وقت أخ�ي

ف وملتمسي اللجوء �ف ف المساعدة إىل العّمال المهاجرين، فضالً عن الالجئ�ي ي تأم�ي
الرائدة �ف

ي كاريتاس- لبنان، عام 2005، مركز إيواء لضحايا العنف واالستغالل، وهو يدير أك�ب برنامج للمساعدة القانونية 
مركز االأجانب �ف

تجار،  ي لبنان. يرّكز برنامج مركز االأجانب عىل توف�ي الحماية والمساعدة إىل ضحايا االإ
الموّفرة لعامالت المنازل االأجنبيات �ف

ة.  ة وغ�ي المبا�ش ف عدد من الخدمات المبا�ش فضالً عن تأم�ي

/http://www.alefliban.org :1   للمزيد من المعلومات، أنظر
/http://www.caritas.org.lb :2للمزيد من المعلومات، أنظر
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ي مختلف االأنحاء اللبنانية. فُتنّظم زياراٌت منتظمة إىل 
يؤّمن مركز االأجانب المساعدة والحماية من خالل أحد ع�ش مكتباً موزّعاً �ف

ي نظارة 
ي مختلف المناطق، مع تنظيم زياراٍت يومية إىل سجن طرابلس. فضالً عن ذلك، يتواجد ممّثلو المركز يومياً �ف

السجون �ف
تجار خالل التحقيقات،  ف مرافقة ضحايا االإ االأمن العام، حيث يوّفرون االستشارة القانونية والمساعدة، مما يتيح للمحام�ي
الساعة، يُخّصص لضحايا  ف عىل مدار  ف ساخن�ي المركز عىل تشغيل خطَّ�ي ف  المحكمة. كما ي�ش ي 

وتمثيلهم والدفاع عنهم �ف
ي تحال إليه. 

ف والعّمال االأجانب، فيتلّقى من خاللهما القضايا ال�ت العنف واالستغالل، ويستهدف بشكل أساسي الالجئ�ي

ي قضاياهّن، وتُوّفر فيها المساعدة 
ي يتّم فيها التحقيق �ف

قامة فيها طيلة المّدة ال�ت يواء والبيوت االآمنة للنساء االإ ف مراكز االإ تج�ي
ي حاالت الصدمات، فضالً عن االستشارات والمساعدات االجتماعية. فضالً عن ذلك، 

، واالستشارة �ف الطبّية، والدعم النفسي
ف خدمات إعادة التأهيل واالندماج  ف الضحايا، فضالً عن تأم�ي تُنّظم التدريبات التعليمية/المهنية وجلسات ن�ش التوعية لتمك�ي
كالمدافعة  ة أخرى،  لبنان خدمات غ�ي مبا�ش كاريتاس-  ي 

العائدين إىل بالدهم. هذا وينّفذ مركز االأجانب �ف تجار  لضحايا االإ
االأمن  )كقوى  ف  القوان�ي إنفاذ  وكالء  تدريب  من خالل  القدرات  وبناء  البيانات،  وجمع  التقييمات  وإجراء   ، والتأث�ي والضغط 
تجار، وتقنيات إجراءات المقابالت والتحقيقات، والتواصل. باالإضافة  الداخىلي والمديرية العامة لالأمن العام( عىل قضايا االإ
ي 

اللبنا�ف المجتمع  تستهدف  وحمالت  توعية  جلسات  تنظيم  من خالل  الوقاية،  عن�  االأجانب عىل  مركز  يعمل  ذلك،  إىل 
، وملتمسي اللجوء، والعّمال المهاجرين، عىل القضايا المتعلقة بالوقاية  ف ي  سفارات الدول المرسلة، والالجئ�ي

ف �ف والموّظف�ي
ي تواجه العّمال المهاجرين. 

، وتسليط الضوء عىل القضايا ال�ت تجار بالب�ش من سوء المعاملة واالإ

تجار، ونّظمت  نسان وقضايا االإ ف إلمامهم بحقوق االإ وكانت رابطة كاريتاس قد دّربت أصحاب مكاتب االستقدام عىل تحس�ي
ي الرعاية الصحية عىل تحديد الضحايا 

ف �ف تجار. كما أجري تدريب للعامل�ي نسان ومكافحة االإ تدريبات للقضاة عىل حقوق االإ
تجار استهدفت الرجال والنساء والشباب.  وإحالتهم، ناهيك عن جلسات للوقاية من االإ

نسان  نسانية وحقوق الإ “هارتالند آلينس” لالحتياجات الإ

ي 
نسان1، قائمة عىل الخدمات، متخّصصة �ف نسان  هي منظمة لحقوق االإ نسانية وحقوق االإ “هارتالند آالينس” لالحتياجات االإ

تجار، موّجهاً نحو معالجة  حماية حقوق المجموعات الحساسة من االأشخاص. طّبقت المنّظمة برنامجاً إقليمياً لمكافحة االإ
لكّن “هارتالند آالينس”  القدرات.  الخدمات وبناء  ف  تأم�ي العراق ولبنان واالأردن، من خالل  ف داخل  بالعراقي�ي تجار  االإ مشكلة 

ي اللبنانية. 
تجار عىل االأرا�ف ي العام 2011 ولم تعد بالتاىلي تطّبق نشاطات لمكافحة االإ

ي لبنان �ف
أغلقت مكاتبها �ف

ي منّظمة “هارتالند آالينس” يرمي إىل تحقيق االأهداف التالية: توف�ي 
تجار �ف قليمي لمكافحة االإ وع االإ قبل العام 2011، كان الم�ش

تجار؛ تتّبع المعلومات بشأن االأنماط والممارسات المعتمدة؛ تدريب أوىل الجهات المستجيبة  الخدمات الشاملة لضحايا االإ
ف الرعاية الطبية(، وجهات تقديم الخدمات،  ف عن تأم�ي ، ضّباط الضابطة العدلية، والمسؤول�ي ف للحاالت )ضّباط إنفاذ القوان�ي
ي مختلف أنحاء المنطقة؛ تتّبع وتوثيق 

ف جهات تقديم الخدمات �ف ف مستوى التنسيق ب�ي وصانعي السياسات )الوزارات(؛ تحس�ي
، والمحاكم، ومنّظمات  ف تجار بالب�ش انطالقاً من الحاالت؛ ن�ش التوعية وبناء قدرات ضّباط إنفاذ القوان�ي أنماط وممارسات االإ
اً،  ؛ وأخ�ي تجار بالب�ش ف الرعاية الطبّية، وعامة الناس حول قضية االإ ، وجهات تقديم الخدمات، وجهات تأم�ي ي

المجتمع المد�ف
ضافة إىل ذلك، كانت “هارتالند آالينس” قد خّصصت خطوطاً  يعية عن السياسات. باالإ دعم نشاطات المدافعة العامة والت�ش

ساخنة، وصاغت عّدة مواد لن�ش التوعية كالكتّيبات والمطويات. 

ف وجهات تقديم  نّظمت “هارتالند آالينس” المزيد من التدريبات بالتعاون مع رابطة كاريتاس، استهدفت القضاة والمحام�ي
ي صيف 

الرعاية الطبية، فضالً عن جهات تقديم الخدمات. فضالً عن ذلك، كان من المتوّقع تنظيم مؤتمر صحفي إقليمي، �ف
ي تّم جمعها. 

نامج وتحليل البيانات ال�ت 2011، لعرض التقرير الذي يلّخص نتائج ال�ب

 /www.heartlandalliance.org/international :1   للمزيد من المعلومات، أنظر
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نسان منّظمة رصد حقوق الإ

نسان وصونها.  ي العالم المخّصصة للدفاع عن حقوق االإ
نسان1  هي إحدى المنّظمات المستقلة الرائدة �ف منّظمة رصد حقوق االإ

ي حماية عامالت المنازل الوافدات” لدراسة دور القضاء عىل 
ي �ف

ت المنّظمة تقريراً بعنوان “بال حماية: إخفاق القضاء اللبنا�ف ن�ش
ي لبنان، وزيادة مسؤولية أرباب العمل ومحاسبتهم 

ي توف�ي الحماية المناسبة لعامالت المنازل االأجنبيات �ف
صعيد االإخفاق �ف

ي القضايا المتعلقة بعامالت المنازل، 
عىل ما يبدر منهم من عنف واستغالل. شمل التقرير 114 حالة ضّمت قرارات المحاكم �ف

ف الذين يدافعون بشكل منتظم عن قضاياهّن.  ي بّلغن عن االستغالل، فضالً عن المحام�ي
ومقابالت أجريت مع العامالت اللوا�ت

يوّفر التقرير مراجعة شاملة للتوصيات المذكورة أعاله، كما يقّدم توصيات إىل المؤسسات المعنّية. فضالً عن ذلك، أفادت 
ي 

نسان �ف ايدة واستعداداً لمناقشة قضايا االإ ف ، رغم إبدائهم حماسة م�ت ف ف اللبناني�ي نسان أّن المسؤول�ي منّظمة رصد حقوق االإ
ي البالد. 

تجار �ف ف وضع مكافحة االإ ي تطبيق الكث�ي من االإصالحات المطلوبة لتحس�ي
العام 2010، قد أخفقوا �ف

كفى عنف واستغالل

ف والقضاء  ف الجنس�ي كفى عنف واستغالل2  هي منّظمة مدنية غ�ي حكومية، ال تبغي الربح، تسعى إىل إحقاق المساواة ب�ي
. وتعمل عىل مكافحة كافة أشكال العنف واالستغالل الموجهة ضد النساء واالأطفال من خالل المدافعة لتعديل  ف عىل التمي�ي

ف النساء واالأطفال. ف وتغي�ي السياسات والممارسات، والتأث�ي عىل الرأي العام، وتمك�ي واستحداث القوان�ي

ي العام 2010، رّداً عىل الوضع الحرج لعامالت المنازل االأجنبيات المحرومات 
تجار �ف بدأت كفى بتطبيق برنامجها لمكافحة االإ

ي لبنان. 
تجار بالنساء اللبنانيات واالأجنبيات �ف من أبسط حقوقهّن االأساسية، وعىل ضوء مختلف أشكال االستغالل الجنسي واالإ

من  عدداً  نامج  ال�ب يتضّمن  االأجنبيات.  المنازل  عامالت  واستغالل  تعنيف  ضّد  الدعم  لحشد  متواصالً  برنامجاً  كفى  تدير 
: الدعوة إىل تطبيق وسائل حماية قانونية أفضل مثل دمج عامالت المنازل االأجنبيات ضمن  التحّركات المخّصصة لما يىلي
ي والقضاء عىل نظام الكفالة؛ التوعية حيال وضع عامالت المنازل االأجنبيات وتحدي االأفكار والممارسات 

قانون العمل اللبنا�ف
طار الذي ينّظم ظروف عملهّن  ي يّتبعها أرباب العمل اللبنانيون تجاه عامالت المنازل؛ إعالم العامالت بحقوقهّن وباالإ

ال�ت
الخدمات االجتماعية  بأنفسهّن؛ وتوف�ي  تنظيم وضعهّن  المنازل ومساعدتهّن عىل  بناء قدرة عامالت  لبنان؛  ي 

ومعيشتهّن �ف
  . ي وقعَن ضحية العنف الجسدي والجنسي

رشاد للعامالت اللوا�ت والقانونية من خالل مركز االستماع واالإ

تجار. من شأن هذا  ي لبنان ومدى اتّصاله باالإ
، تُجري منّظمة كفى دراسة خّط االأساس لتحديد وضع الدعارة �ف ي الوقت الحاىلي

�ف
ي المستقبل. 

ف إىل كيفية تنظيم حمالت التوعية ومطالب وحمالت المدافعة �ف ّ المنحى أن يوّجه المعنّي�ي البحث العمىلي

منّظمة الرؤية العالمية- لبنان 

ي جميع 
المحلية �ف إنسانية مسيحية مكرّسة للعمل مع االأطفال واالأ� ومجتمعاتهم  العالمية 3 هي منّظمة  الرؤية  منّظمة 

الذي  تجار  االإ برنامج مكافحة  يرتبط  الفقر والظلم.  الكاملة من خالل معالجة أسباب  إمكاناتهم  العالم للوصول إىل  أنحاء 
شارة إىل أنها طّبقت أساساً مقاربًة  ي تّتخذها نحو مبادرة حماية االأطفال؛ مع االإ

ي لبنان بالمقاربة النظامية ال�ت
تطّبقه المنّظمة �ف

المجتمعات  وحشد  الحكومية  االإصالحات  خالل  من  باالأطفال  تجار  االإ مشكلة  معالجة  أجل  من  القدرات  وبناء  للمدافعة 
ف الوقاية لالأطفال  نامج إىل بناء إرادة المنّظمات الحكومية وغ�ي الحكومية، ومعارفها وقدراتها عىل تأم�ي المحلية. هدف ال�ب
تجار. كما هدف أيضاً إىل تزويد االأطفال والفئات الحساسة من المجتمع بالمعلومات واالأدوات  وحمايتهم من التعرّض لالإ

تجار واالستغالل.  الالزمة للوقاية من االإ

http://www.hrw.org/middle-eastn-africa/lebanon :1  للمزيد من المعلومات، أنظر
/http://www.kafa.org.lb :2  للمزيد من المعلومات، أنظر

/http://www.worldvision.org.lb :3  للمزيد من المعلومات، أنظر
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القواعد الشعبية، عىل نشاطات الوقاية والحماية ضمن المجتمعات الحّساسة  الرؤية العالمية، عىل مستوى  ترّكز منّظمة 
تجار باالأطفال، بما يشمل ذلك من تعامٍل مع االأطفال والشباب لتنظيم حمالت مدافعة، ضمن مجتمعاتهم  تجاه مشكلة االإ
ف  المعرّض�ي االأطفال  تجار، وتزويد  االإ التوعية حيال قضايا  االستغاللية، ون�ش  العمل  االأطفال من ظروف  لحماية  المحلية، 
ف  للعامل�ي توعية  جلسات  عدة  العالمية  الرؤية  منّظمة  أدارت  ذلك،  عن  فضالً  أنفسهم.  لحماية  الالزمة  باالأدوات  للخطر 
ف عىل كيفية إعداد التقارير المتعلقة بقضايا  ي مختلف المناطق اللبنانية، ودّربت الصحافي�ي

ي الدوائر الحكومية �ف
ف �ف االجتماعي�ي

ف عىل تحديد الضحايا االأطفال  تجار بطريقة دقيقة وحساسة ومسؤولة اجتماعياً، ناهيك عن تدريب ضّباط إنفاذ القوان�ي االإ
ف عن  وإحالتهم. باالإضافة إىل ذلك، استضافت المنّظمة اجتماع المائدة المستديرة االأّول عىل مستوى الوطن الذي ضّم ممّثل�ي
 مختلف الوزارات الحكومية، ووكاالت االأمم المّتحدة، ومنّظمات غ�ي حكومية محلية ودولية، متمّكنًة بالتاىلي من إدراج قضية 

 . ي
تجار باالأطفال عىل جداول أعمال الحكومات ومنّظمات المجتمع المد�ف االإ

تجار باالأطفال، وبالتحديد  ي مجال االإ
باالإضافة إىل ذلك، أصدرت منّظمة الرؤية العالمية عدة مواد توعية، وأجرت أبحاثاً �ف

ي 
امات الدولية ال�ت ف ي واالل�ت

يع اللبنا�ف ف الت�ش ي لبنان، ومراجعة قانونية لمدى التوافق ب�ي
تجار باالأطفال �ف دراسًة نوعية لقضية االإ

ي لبنان معرض 
ي 10 كانون االأول 2010، نّظم مكتب منّظمة الرؤية العالمية �ف

تجار باالأطفال. و�ف فرضتها الدول من أجل معالجة االإ
صوٍر فوتوغرافية 1، كما أطلق حملة مدافعة عن قضية أطفال الشوارع. 

ف المنّظمات الدولية  ي لبنان المبادرة الإطالق ائتالف مدافعة جمع ب�ي
ي العام 2011، اتّخذ مكتب منّظمة الرؤية العالمية �ف

�ف
تجار. تمّثلت مهّمة هذه المجموعة  والمنّظمات غ�ي الحكومية الدولية والمحلية، وُعرف باسم مجموعة العمل لمكافحة االإ
ي تلك االآونة، وبممارسة الضغط والتأث�ي عىل 

وع قانون �ف ، الذي كان لما يزل م�ش تجار بالب�ش بمراجعة وتنقيح قانون مكافحة االإ
هم من القوى الفاعلة االأساسية حرصاً عىل دمج توصيات االئتالف ضمن القانون الجديد.  النّواب وغ�ي

ي 
أس �ف ي لبنان )2011(2 . وهي ت�ت

تجار باالأطفال �ف ت منّظمة الرؤية العالمية دراسًة أولية حول قضية االإ فضالً عن ذلك، ن�ش
ف أنظمة الحماية لالأطفال  تجار باالأطفال وتحس�ي الوقت الحاىلي مجموعة عمل من أجل صياغة خطة عمل وطنية لمكافحة االإ
المقّرر دمج خطة  االجتماعية. ومن  الشؤون  ي وزارة 

�ف للطفولة  االأعىل  المجلس  بالتنسيق عن كثب مع  للخطر،  ف  المعرّض�ي
ي كانون االأول 2012. 

ي أقرّها مجلس الوزراء �ف
تجار بالب�ش ضمن الخطة الوطنية لحماية الطفل ال�ت العمل الوطنية لمكافحة االإ

)UPEL( ي لبنان
التحاد لحماية الأحداث �ف

ي لبنان. 
ف الحماية لالأحداث �ف ي لبنان3  هو منّظمة غ�ي حكومية تعاقدت معها وزارة العدل لتأم�ي

االتحاد لحماية االأحداث �ف
. ويعمل فيها مندوبون  ي االأحداث أو قوى االأمن الداخىلي

تنّسق الجمعية كافة القضايا المتعلقة بمحاكم االأحداث، وقا�ف
العنف(،  /الجسدي،  الجنسي االعتداء  همال،  االإ ّد،  الت�ش )مخاطر  للخطر  ف  المعرّض�ي االأحداث  حاالت  يتابعون  اجتماعيون 
ب إلخ.(. من هذا  ف أمام المحكمة بسبب انتهاكهم القانون )ال�قة، محاولة قتل، ال�ف ويقّدمون الدعم لالأحداث الماثل�ي

ي لبنان، يُع�ف باالأطفال ضحايا االنتهاكات.
المنطلق، يمكن القول إّن االتحاد لحماية االأحداث يدير نظاماً لحماية الطفل �ف

1  للمزيد من التفاصيل عن هذا الحدث، أنظر منظّمة الرؤية العالمية )2010(
/http://www.trust.org/alertnet/news/street-children-in-lebanon-dream-through-a-camera-lens

2   لويس، كارال )كانون الثاني 2011(، دراسة أولية حول قضية اإلتجار باألطفال في لبنان: األنماط والتصورات 
واآلليات لتأمين الوقاية والحماية. تقرير منظّمة الرؤية العالمية.

3 
/www.upel.org :للمزيد من المعلومات، أنظر  
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أّي حالة  تلقوا  كلما  بالجمعية  باالتصال  الداخىلي  االأمن  العام وقوى  لالأمن  العامة  المديرية  يقوم ضّباط  أن  المتوّقع  من 
ضة من القارصين، يُتوّقع من السلطات المختصة  ي تكون فيها الضحية المف�ت

تجار باالأطفال. ففي الحال ال�ت تنطوي عىل االإ
ف مساعد اجتماعي منتدب من الجمعية، مهّمته ضمان حماية مصلحة الطفل. من  إرسال طلٍب فوراً إىل النيابة العامة لتعي�ي
طة  اً بعد وقت قص�ي من مثول الطفل أمام أّي من مخافر ال�ش المتوّقع أن يكون المساعد االجتماعي الذي تّم تعيينه حارصف
ي مختلف مراحل إجراء المقابالت 

ي االأوقات كافة، أّي �ف
اً �ف أو االأمن العام. وابتداًء من ذلك الوقت، يجدر به أن يكون حارصف

ي  تدري�ب منهاٍج  لبنان مكبٌّ عىل صياغة  ي 
�ف االأحداث  االتحاد لحماية  أّن  إىل  شارة  االإ . وتجدر  ّ ي

المع�ف الطفل  والتحقيقات مع 
تجار والعنف المحتملة، والتدريب عىل التعاطي  ي الشارع من خالل كشف قضايا االإ

لتدريب فرٍق متخّصصة عىل التدخل �ف
ي االأزمات الطارئة”. كما تستمّر الجمعية بتنظيم تدريبات مع قوى االأمن الداخىلي 

مع هذه الحاالت من خالل تقنية “التدخل �ف
ف من أجل تعزيز قدرتهم  عىل التقنيات العدلية الإجراء المقابالت. بدورها، تستهدف هذه التدريبات المساعدين االجتماعي�ي

تجار.  عىل التدخل والعمل مع أطفال الشوارع الذين يكونون عرضًة لالإ

)Tdh( أرض الب�ش
   

ف ومجتمعاتهم المحلية عىل بناء مستقبل  أرض البش1ر  هي منّظمة دولية غ�ي حكومية تهدف إىل مساعدة االأطفال المحروم�ي
ي لبنان، تؤّمن منّظمة أرض الب�ش المساعدة النفسية 

ف الرعاية الصحية. �ف أفضل، من خالل تنفيذ مشاريع لحماية الطفل وتأم�ي
ي البالد غ�ي مستقّر. فأجرت المنّظمات 

ف وجماعة الغجر الذين يعت�ب وضعهم �ف ف الفلسطيني�ي واالجتماعية إىل أطفال الالجئ�ي
ي لبنان، بهدف تحديد احتياجات االأطفال عىل صعيد الحماية، وتطوير االأساليب 

ّ المنحى حول جماعة الغجر �ف بحثاً عمىلي
وعاً لحماية الطفل هدفه تلبية احتياجات أطفال  ” م�ش ف االستجابة. نتيجًة لذلك، صاغت منّظمة “أرض الب�ش المناسبة لتأم�ي

ي جنوب لبنان2 .
ي مناطق و�ف

ي ثما�ف
الغجر �ف

تجار مجموعة عمل مكافحة الإ

تجار، ضّمت منّظمات غ�ي حكومية محلية ودولية تعمل عىل القضايا المتعلقة بمكافحة  تشّكلت مجموعة عمل لمكافحة االإ
ة عىل ممارسات حمالت الضغط والتأث�ي من أجل تعديل  ي االآونة االأخ�ي

تجار. تنعقد المجموعة بصفة منتظمة، وكانت ترّكز �ف االإ
ي 

حاً. تأّلفت المجموعة من المنّظمات التالية: مركز االأجانب �ف وعاً مق�ت تجار الذي كان حينذاك ما زال م�ش قانون مكافحة االإ
لتنمية  الدوىلي  والمركز  للهجرة  الدولية  المنّظمة  العالمية،  الرؤية  منّظمة  ألف،  كفى،  آالينس”،  “هارتالند  لبنان،  كاريتاس- 
الحكومية  المنّظمات غ�ي  نّفذتها  ي 

ال�ت النشاطات  كّل  المجموعة إعداد خطة تعاون تشمل  الهجرة. من صالحيات  سياسات 
تجار  ي إعداد آلية وطنية لمكافحة االإ

تجار، سعياً لتعزيز دور هذه المنّظمات �ف ي مجال مكافحة االإ
والمنّظمات الدولية العاملة �ف

ف  ف آليات التعاون والتنسيق ب�ي وتحديد االأدوار والنشاطات الخاصة بكّل منّظمة. وقد هدفت مجموعة العمل أيضاً إىل تحس�ي
تجار- أو  مختلف القوى الفاعلة. فضالً عن ذلك، عملت مجموعة العمل أيضاً عىل توف�ي التوصيات لتعديل قانون مكافحة االإ
ي أحكام القانون. وقد 

ف عىل حماية حقوق الطفل ودمج عنارص المساعدة والحماية �ف ك�ي ي ذلك الوقت- مع ال�ت
وع القانون �ف م�ش

تجار.  تّم حّل المجموعة بعد إقرار قانون مكافحة االإ

http://www.tdh.ch/en/countries/lebanon :1   للمزيد من المعلومات، أنظر
http://www.tdh.ch/en/countries/lebanon  2
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المنظّمات الدولية

منظّمة العمل الدولية

منّظمة العمل الدولية1  هي إحدى وكاالت االأمم المّتحدة المتخّصصة، تسعى إىل تعزيز العدالة االجتماعية وحقوق العمل 
ف بها دولياً. تصوغ المنّظمة معاي�ي العمل الدولية ضمن إطار اتّفاقيات وتوصيات، فتحّدد المعاي�ي الدنيا  نسان المع�ت واالإ
ي 

لحقوق العمل االأساسية، أي: حرية تكوين الجمعيات، وحق التنظيم، والمفاوضة الجماعية، وإلغاء السخرة، والمساواة �ف
ي تنّظم الظروف المتعلقة بقضايا العمل بمختلف أشكالها ودرجاتها. كما تقّدم 

ها من المعاي�ي ال�ت الفرص والمعاملة، وغ�ي
المنّظمة المساعدة التقنية، وتشّجع عىل تطوير الجمعيات المستقلة الأرباب العمل والعّمال، وتؤّمن التدريب والخدمات 

االستشارية لهذه المنّظمات.  

تعمل عىل قضايا  . وهي  بالب�ش تجار  االإ ي ذلك 
�ف بما  الّسخرة،  لمكافحة  الخاص  العمل  برنامج  الدولية  العمل  منّظمة  تدير 

تجار.  ي مجال مكافحة االإ
ي لبنان، بالتنسيق مع وزارة العمل وقوى فاعلة أخرى مشاركة �ف

متعلقة بعامالت المنازل �ف
ي المسائل المتعلقة بعامالت 

ي إصدار أدلة المعلومات، وبناء قدرات القوى الفاعلة االأساسية �ف
تشارك منّظمة العمل الدولية �ف

المنازل االأجنبيات، فضالً عن إجراء االأبحاث وتنظيم حمالت التوعية بالتعاون مع منّظمات أخرى. وهي تعمل عىل إعادة 
ي مواد العقد، تهدف إىل تعزيز 

صياغة عقد العمل الخاص بعامالت المنازل االأجنبيات بحيث يتضّمن أحكاماً أك�ش وضوحاً �ف
ي المنطقة، 

تجار بالب�ش �ف وعاً إقليمياً لتنفيذ تقييم بحث حول وضع االإ حماية حقوقهّن. باالإضافة إىل ذلك، تدير المنّظمة م�ش
ي نيسان 2013.

ي عدة مناطق. ومن المتوّقع ن�ش هذا التقييم �ف
ي مجال العمل واالستغالل الجنسي �ف

ف عىل االستغالل �ف ك�ي مع ال�ت

ّ بالمخّدرات والجريمة ي
مكتب الأمم المّتحدة المع�ف

وعة  الم�ش غ�ي  المخّدرات  لمكافحة  الرائدة  المّتحدة  االأمم  وكالة  والجريمة هو  بالمخّدرات   ّ ي
المع�ف المّتحدة  االأمم  مكتب 

ي ذلك إصالح 
لبنان، بما �ف ي 

الجنائية �ف العدالة  الراهن، عىل إصالح نظام  الوقت  ي 
المكتب، �ف الدولية. يرّكز هذا  والجريمة 

، ال سّيما وزارة العدل ووزارة الداخلية.  ف تجار بالب�ش بالتعاون مع النظراء اللبناني�ي السجون ومكافحة االإ

لبنان”،  ي 
بالب�ش �ف تجار  وع “منع ومكافحة االإ بالمخّدرات والجريمة م�ش  ّ ي

المّتحدة المع�ف نّفذ مكتب االأمم  ي العام 2005، 
�ف

يعات  تجار، من خالل تعزيز قدرة لبنان عىل صياغة وتطبيق الت�ش بهدف تعزيز آليات العدالة الجنائية الحالية لمكافحة االإ
التدريبات  تنظيم  طريق  عن  القضائية  والمالحقة  التحقيقات  مجال  ي 

�ف إمكانياته  وتوطيد  الدولية،  الوثائق  مع  المتوافقة 
ف المساعدة التقنية إىل وزارة العدل من  وع الذي يستمّر لثالث سنوات تأم�ي المناسبة. باالإضافة إىل ذلك، يشمل هذا الم�ش

ي لبنان وإعداد خارطة طرق بالتوصيات الالزمة2 . 
تجار �ف أجل إنتاج تقييم قطري لوضع مكافحة االإ

وعاً يسعى إىل االنطالق من إنجازات االأعمال  ّ بالمخّدرات والجريمة م�ش ي
ي العام 2012، أطلق مكتب االأمم المّتحدة المع�ف

 �ف
، ويهدف، بشكٍل عام، إىل ضمان تطبيق آلية للوقاية وتحديد ضحايا  تجار بالب�ش ي مجال االإ

ي نّفذها المكتب �ف
السابقة ال�ت

يعات محلية تكون متوافقة مع اتفاقية االأمم  تجار. أما السبيل إىل ذلك، فمن خالل التشجيع عىل تطبيق ومصادقة ت�ش االإ
، ودعم مشاركة المنّظمات غ�ي الحكومية وتفعيل  ف ف فعالية فرق إنفاذ القوان�ي وتوكوالت المكّملة لها، وتحس�ي المتحدة وال�ب

ي مجال الوقاية. 
دورها �ف

/www.ilo.org.lb :للمزيد من المعلومات، أنظر  1
2  http://www.un.org.lb/Subpage.aspx?pageid=60                                                              
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المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة

نحو  وموّجهة  ومستدامة  شاملة  بطريقة  الهجرة  إدارة  إىل  تسعى  دولية  منّظمة  هو  الهجرة  سياسات  لتنمية  الدوىلي  المركز 
ف عىل  اكة مع جميع أصحاب المصلحة المعنّي�ي  المستقبل. أما السبيل إىل ذلك، فمن خالل االستناد إىل أدلة متينة، وبال�ش

قليمية والدولية.  المستويات الوطنية واالإ

2010، بموجب هيكلية  العام  أواخر  ي 
لبنان �ف ي 

تجار �ف االإ بتنفيذ نشاطات مكافحة  الهجرة  لتنمية سياسات  الدوىلي  المركز  بدأ 
وع عىل تقييم مبادرات  تجار”. قام هذا الم�ش ي مجال مكافحة االإ

وع “التدريب من أجل تطوير الجهود اللبنانية �ف عمل م�ش
ي لبنان، وتطوير مواّد تدريبية مفّصلة وفقاً لكّل حالة، وتنظيم جلسات تدريبية متعّددة الوكاالت 

تجار الحالية �ف مكافحة االإ
وع لسنة إضافية بهدف تعزيز قدرة  ي لبنان. وقد تّم تمديد الم�ش

تجار �ف تشارك فيها كافة المؤسسات المعنّية بآلية مكافحة االإ
تجار، ال سّيما بالنسبة للقوى الفاعلة المعنّية بمكافحة هذه  السلطات اللبنانية عىل تطوير وتطبيق آلية شاملة لمكافحة االإ
وع صياغة  ف وحمايتهم وإحالتهم بطريقة أك�ش فعالية. ضّمت نشاطات الم�ش الظاهرة، وتمكينها من تحديد الضحايا المحتمل�ي
ف عىل تطبيق هذه  تجار وإحالتهم، تال ذلك تدريب المدّرب�ي مسوّدة الإجراءات التشغيل الموّحدة الخاصة بتحديد ضحايا االإ
ف الوكاالت المتعّددة من خالل صياغة  وع إىل تعزيز التعاون ب�ي االإجراءات. باالإضافة إىل ذلك، هدفت مرحلة المتابعة للم�ش
تجار، مع ضمان المشاركة المتماسكة للمؤسسات الحكومية، والمنّظمات غ�ي  مسوّدة أوىل عن خطة عمل وطنية لمكافحة االإ
ي 

، �ف ي
ي النشاطات كافة. وقد صدرت المسوّدة االأوىل عن خطة العمل الوطنية، بشكلها النها�أ

الحكومية، والمنّظمات الدولية �ف
شباط 2012. 

ف المؤسسات التعاون ب�ي

ي العام 2003، بعد إنشاء بيوت االأمان، 
ي كاريتاس- لبنان مذّكرة تفاهم مع المديرية العامة لالأمن العام �ف

وّقع مركز االأجانب �ف
ة تصل إىل شهرين. كما وّقعت رابطة كاريتاس واللجنة الكاثوليكية للهجرة،  يواء لف�ت ي مراكز االإ

أفادت بإمكانية إقامة الضحايا �ف
ف الذين تّم تحديدهم إىل بيوت االأمان  تجار المحتمل�ي بدورهما، مذّكرة تفاهم مع وزارة الداخلية نّصت عىل إحالة ضحايا االإ
ي لبنان، ومذّكرة تعاون أخرى 

التابعة لمركز االأجانب. فضالً عن ذلك، وّقعت الرابطة مذّكرة تعاون مع السفارة الفيليبينية �ف
مع نقابة أصحاب مكاتب استقدام عامالت المنازل، وبالتاىلي فهي تنّسق مع هذه الهيئات بشكل منتظم. وليس هذا فحسب، 
ي 

كة ال�ت امج المش�ت إّن كاريتاس قد أقامت أيضاً روابط بسفارات ومنّظمات تابعة للدول المرسلة لليد العاملة. ومن ال�ب بل 
ضافة  ي استهدفت العامالت االأجنبيات المحتمالت. باالإ

طار، “جلسة التوجيه قبل مغادرة لبنان” ال�ت ي هذا االإ
تّم تنفيذها �ف

وع يرّكز عىل  ي م�ش
نسان” �ف نسانية وحقوق االإ يكاً لمنّظمة “هارتالند آالينس لالحتياجات االإ إىل ذلك، كانت كاريتاس أيضاً �ش

ي كاريتاس- لبنان، بشكل مستمّر، 
، يتعاون مركز االأجانب �ف ي

، بتمويل من منحة “GTIP”. عىل الصعيد الوط�ف ف ف العراقي�ي الالجئ�ي
كاريتاس  وتنّسق  التحقيقات.  القضايا، وإجراء  الضحايا، ومعالجة  تحديد  ي 

�ف للمساعدة  العام،  لالأمن  العامة  المديرية  مع 
ي الوزارة عىل إدارة الخّط الساخن. كما 

كذلك مع وزارة العمل ضمن إطار عملية الخط الساخن، حيث تدرّب عامىلي الهاتف �ف
تجار، واللجنة التوجيهية الوطنية للعامالت االأجنبيات.  ي اللجنة التوجيهية الوطنية لمكافحة االإ

كانت كاريتاس أيضاً عضواً �ف

تجار  تجار لتنفيذ نشاطات مكافحة االإ ي مجال االإ
باالإضافة إىل ذلك، تتعاون منّظمة الرؤية العالمية مع منّظمات أخرى عاملة �ف

ي 
المتنّوعة؛ لكّن هذا التعاون ال يستند إىل أّي اتّفاق ملزم )أّي مذكرة تفاهم أو ما شابه(. ويشارك المجلس االأعىل للطفولة �ف

اكاٍت أخرى مع  . كما نسجت هذه الجمعية �ش ي
ي تطّبقها منّظمة الرؤية العالمية عىل المستوى الوط�ف

مختلف النشاطات ال�ت
ي لبنان، والجمعية 

، واالتحاد لحماية االأحداث �ف ي وزارة الشؤون االجتماعية، وقوى االأمن الداخىلي
مراكز التنمية االجتماعية �ف

ها لتنفيذ نشاطات متنّوعة. بدورها، نّسقت وزارة الشؤون االجتماعية مع منّظمة كفى  بية والتعليم )ألف( وغ�ي اللبنانية لل�ت
لتنفيذ مشاريع ذات صلة. أما المنّظمة الدولية للهجرة، فقد تعاونت عن كثب مع مفوضية االأمم المتحدة العليا لشؤون 
ي يحصل فيها الضحايا عىل مركز الالجئ 

تجار، لمعالجة القضايا ال�ت قليمي لمكافحة االإ وعهما االإ ، ضمن إطار م�ش ف الالجئ�ي
. فضالً عن ذلك، تتعاون وزارة العمل مع منّظمة العمل الدولية، ومكتب المفوضية السامية  ف ون بعملية إعادة التوط�ي ويبا�ش

ق االأوسط، ومنّظمات غ�ي حكومية محلية أخرى.  نسان، والمنّظمة الدولية للهجرة، ومجلس كنائس ال�ش لحقوق االإ

وفقاً للقانون رقم 164، والمرسوم رقم 12 الصادر الحقاً، تعت�ب وزارة العدل المؤسسة المسؤولة عن إبرام االتفاقات مع 
ة من تقديم المساعدة والحماية إىل الضحايا.  المؤسسات والجمعيات المتخّصصة كي تتمّكن هذه االأخ�ي
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، وهي تشمل التداب�ي الوقائية كالتوعية حيال الظاهرة  تجار بالب�ش تشّكل الوقاية أحد المقّومات االأساسية والهامة لمكافحة االإ
ي هذا السياق، 

تجار. �ف ضافة إىل الحّد من زيادة الطلب عىل االأشكال المختلفة الستغالل االأشخاص، المؤدية إىل االإ مثالً، باالإ
تجار  ها من التداب�ي الهادفة للوقاية من االإ مو عىل لبنان اعتماد سياساٍت وتشاريع، وبرامج شاملة، وغ�ي يفرض بروتوكول بال�ي
ي تقوم بها أبرز الجهات 

تجار ثانيًة. وقد جرى تحديد التداب�ي الوقائية ال�ت بالب�ش وحماية االأشخاص من الوقوع ضحايا لالإ
ي ُوزّعت عىل الهيئات الرئيسية المعنية، فضالً 

ي لبنان من خالل المقابالت واالستبيانات ال�ت
تجار بالب�ش �ف ي مكافحة االإ

الفاعلة �ف
ي تعالج هذه القضية.

عن التقارير السابقة ال�ت

ي 
، ذلك أّن الخطوات ال�ت تجار بالب�ش ي مجال مكافحة االإ

ي قامت بها المؤسسات الحكومية �ف
قليلٌة هي النشاطات الوقائية ال�ت

تجار بالب�ش قد اتخذت شكل نشاطات قامت بها المنظمات غ�ي  ي إطار إجراءات ن�ش الوعي حول قضية االإ
بادر بها لبنان �ف

ي البالد. 
الحكومية والمنظمات الدولية �ف

وكانت كل من المديرية العامة لالأمن العام ووزارة العمل قد عملتا عىل إنشاء مكاتب خاصة الستقبال الشكاوى وخطوطاً 
بالغ عما يتعرّضون له من عنف واستغالل. وال يزال الخط الساخن التابع لوزارة العمل  ساخنًة لالأجانب يمكنهم استخدامها لالإ
بالغ عن شكاوى العنف أو االستغالل  ورة االإ شغاالً، يستقبل شكاوى العمال االأجانب. كما أُبلغت مكاتب االستقدام أيضاً ب�ف

ي تتلقاها من عامالت المنازل االأجنبيات.
ال�ت

ي إطاره توزيع مطويات عىل 
ي الذي يتّم �ف ي تطبيق برنامجها التجري�ب

واستمرّت المديرية العامة لالأمن العام خالل عام 2011 �ف
ي توّفرها المنظمات غ�ي 

عدٍد من الفنانات المولدوفيات عند مغادرتهّن للبالد. وتتضّمن المطويات معلومات حول الموارد ال�ت
ي مولدوفا. 

تجار �ف الحكومية لضحايا االإ

ف عىل عامالت المنازل  ي المطار بتوزيع نسخ عن كتّيب�ي
ي شباط من العام 2012، با�ش ضباط المديرية العامة لالأمن العام �ف

و�ف
ي ست لغات 

تجار ُطبعت �ف ف معلومات حول قانون مكافحة االإ االأجنبيات فور وصولهّن إىل المطار. وقد تضّمن أحد الكتّيب�ي
ي 

ي ثما�ف
ي المعلومات الالزمة حول الحقوق والواجبات الخاصة بالعامالت االأجنبيات ُطبع �ف

مختلفة، فيما تناول الكتّيب الثا�ف
لغاٍت مختلفة1.  كما يوّفر الكتّيبان أيضاً معلومات تتضّمن أرقام الهواتف المهمة، كاالأرقام الخاصة بالمديرية العامة لالأمن 

ي كاريتاس- لبنان.
العام، والصليب االأحمر، والخط الساخن التابع لمركز االأجانب �ف

ي ما يتعلق بقضايا االأطفال، أنشأ المجلس االأعىل للطفولة ضمن وزارة الشؤون االجتماعية نظاماً خاصاً لحماية الطفل. فوفقاً 
�ف

تجار؛ ولكن، يعتمد نظاماً وطنياً  للمنظمات غ�ي الحكومية، يفتقر لبنان لنظام محّدد ومخّصص لحماية االأطفال ضحايا االإ
يعي، أي  ي وزارة الشؤون االجتماعية. ويشّكل إطار العمل الت�ش

ي يتعرّض لها االأطفال �ف
همال ال�ت الإحالة حاالت االستغالل أو االإ

ف لخطر االنحراف” الحجر االأساس لهذا النظام. عىل  ف والمعرض�ي “القانون رقم 2002/422 المتعلق بحماية االأحداث المنحرف�ي
ساءة. نشاء خّط ساخن للتبليغ عن حاالت العنف واالإ حّد ما تفيد به التقارير، تُبذل الجهود الالزمة حالياً الإ

من جهٍة أخرى، عملت منّظمة “هارتالند آالينس” عىل إنتاج مطويّاٍت وملصقاٍت )حول التوعية العامة، ودعم إقرار تشاريع 
، وسلطات  ف تجار(. كما أعّدت أيضاً بطاقات هوية وإجابة خاصة بجهات تقديم الخدمات، والقضاة، والمحام�ي مكافحة االإ
، ومقّدمي الرعاية الطبية، والجمهور عموماً. كما تم إعداد مناهج تدريبية لمختلف المجموعات المستهدفة،  ف إنفاذ القوان�ي

تتضّمن عروض “باوربوينت”، ورزماً إضافيًة من وثائق التدريب والتمارين والنشاطات التدريبية.

1  وزارة الخارجية األميركية 2012، تقرير اإلتجار باألشخاص، ص. 221.
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تجار باالأطفال نّظمه لجمهوٍر ضّم تسعة  ي آذار من العام 2010، استضاف المجلس االأعىل للطفولة برنامجاً تدريبياً حول االإ
�ف

الدولية وأخرى محلية. وقد حّقق  الحكومية  المنظمات غ�ي  اك مع إحدى  باالش�ت  ، الداخىلي االأمن  من قوى  ف ضابطاً  وثالث�ي
اف بأّن االمتناع عن دفع االأجور وممارسة العنف الجسدي بحق  ي زيادة قدرة الضباط عىل االع�ت

التدريب غايًة مهمًة تمثلت �ف
 .1 تجار بالب�ش ات الداّلة عىل االإ ّ عامالت المنازل االأجنبيات هما من المؤ�ش

رشاد مع خّط مساعدة  واالإ لالستماع  مركزاً خاصاً  كفى  منظمة  أّسست   ، الجنسي النوع  أساس  العنف عىل  مكافحة  إطار  ي 
�ف

، واالستشارات االجتماعية  شغال عىل مدار الساعة ومخّصص لضحايا العنف واالستغالل. يوّفر هذا المركز التقييم النفسي
ي سياق تقديمها خدمات المساعدة للضحايا، تعمل كفى عىل التنسيق 

والقانونية، وإمكانية إحالة الضحايا إىل مراكز إيواء. و�ف
مع وزارة الشؤون االجتماعية، ومع مراكز إيواء أخرى. كما قامت بإعداد مسودة لقانون ضغطت من أجل إقراره، يرمي إىل 
لمان ينتظر التصويت. باالإضافة  ي ال�ب

وع هذا القانون ما زال عىل طاولة النقاش �ف حماية النساء من العنف االأ�ي، لكّن م�ش
إىل ذلك، تبذل كفى الجهود المناسبة لن�ش الوعي حول مسألة االستغالل الجنسي لالأطفال وتعمل عىل تحض�ي عّدة أدوات 
ي المدارس من أجل تقديم الدعم لالأطفال والشباب ع�ب اعتماد التداب�ي الوقائية، ومن 

ف �ف لمساعدة المستشارين والموظف�ي
اك مع المجلس االأعىل للطفولة ضمن وزارة الشؤون االجتماعية. وقد نّظمت كفى أيضاً  خالل تنفيذ عدٍد من النشاطات باالش�ت
ي العام 2008، كما نّظمت مؤتمرات 

ي �ف
ي المجتمع المد�ف

تجار استهدفت القوى الفاعلة �ف ورشة عمل حول ممارسة الدعارة واالإ
ي 

، �ف ي
: تحليل من منظور نسا�أ تجار بالب�ش كية، مثل: الوضع الدوىلي لممارسات الدعارة واالإ ي الجامعة اللبنانية االأم�ي

أخرى �ف
العام 2010.

ات إخبارية للتوعية حول قضية  من جهتها، قادت رابطة كاريتاس حمالٍت عدة لن�ش المعلومات، وقد أعّدت كّراسات، ون�ش
نّظمت خالل سنوات   كما  به من خدمات.  به من حقوق ويستفدن  يتمّتعن  أن  االأجنبيات، وعّما يجب  العامالت  استغالل 
عالنية، وأنتجت  االإ واللوحات  ذاعة  كااللتلفزيون واالإ عالمية،  االإ القنوات  توعية من خالل  و2011 حمالت  و2010  2007، و2008، 
العامالت  بمعظمها  الخطوات  هذه  استهدفت   .”Maid in Lebanon لبنان  ي 

�ف “خادمة  بعنوان  ين  قص�ي ف  وثائقي�ي ف  فيلم�ي
باالأشخاص  تجار  االإ قضية  لمناقشة  إذاعي  إعالن  إعداد  عىل  حالياً  كاريتاس  رابطة  وتعمل   . ف العراقي�ي ف  والالجئ�ي االأجنبيات 
تجار،  نسان ومكافحة االإ ، وتكّب عىل إعداد دورات تدريبية تستهدف القضاة وتتناول حقوق االإ الأغراض االستغالل الجنسي

فضالً عن تنظيمها جلساٍت تدريبية لمقّدمي الرعاية الصحية حول وسائل التحديد واالإحالة. 

ي كل من لبنان، 
ي المدارس �ف

ي العام 2011، أعّدت الجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب )ألف( دراسًة مقارنًة حول العنف �ف
�ف

ي الوقت الراهن عىل صياغة خطة للمدافعة ترمي بشكٍل أساسي إىل الوقاية من العنف بحق 
واليمن، والمغرب. وهي تعمل �ف

ي خطط العمل 
ي المدارس. وقد سعت الجمعية إىل الضغط عىل صّناع القرار من أجل إدراج قضية حماية االأطفال �ف

االأطفال �ف
يعات الوطنية  ف لزيادة الوعي لديهم حول الت�ش اتيجيات الخاصة بالتنمية التعليمية، فضالً عن استهداف المدرّس�ي واالس�ت
بويّون  ض أن يخضع المفّتشون ال�ت ي تمنع استخدام العنف. باالإضافة إىل ذلك، كان من المف�ت

ومدونات قواعد السلوك ال�ت
ي المدارس ورفع التقارير بها. 

للتدريب المالئم من أجل الكشف عن حاالت العنف �ف

لحماية  االتحاد  قادها   2012 العام  ي 
�ف باالأطفال  تجار  االإ الداخىلي حول  االأمن  تدريبات لضباط قوى  إجراء  تّم  االأمر،  كذلك 

ي مرحلٍة سابقة. 
ي لبنان، وقد نّفذت بالتعاون مع ضباٍط خضعوا للتدريب �ف

االأحداث �ف

 ، ي حمالٍت مختلفة، سواء وطنية أم عىل صعيد المجتمع المحىلي
ي لبنان أيضاً �ف

كما انخرط مكتب منّظمة الرؤية العالمية �ف
تجار، رّكزت المؤسسة بشكٍل  ي ما يتعلق باالإ

تناولت قضية حماية الطفل، ورّكزت بشكٍل خاص عىل منع العنف ضد االأطفال. و�ف
ي 

تجار باالأطفال واستغاللهم �ف ي المجتمعات المحلية العرضة لالإ
ي أنشطتها الوقائية والحمائية �ف

كبي�ب عىل مشاركة الطفل �ف
ي حاالت 

العمل الق�ي، ال سيما من خالل حشد مجموعات االأطفال والشباب لتتوىل المدافعة من أجل حماية االأطفال �ف
لمعالجة  لقرين  قرين  مقاربة  إطار  ي 

�ف المحلية  الحمالت  ي 
�ف العّمال  االأطفال  إدماج  تم  االستغالل ضمن مجتمعاتها؛ وقد 

ي 
تجار واالستغالل �ف ي العام 2010، قامت مؤسسة الرؤية العالمية أيضاً بتنشيط حمالت لمكافحة االإ

 موضوع حماية الطفل. �ف
ي مناطق لبنانية عدة.

العمل قادها االأطفال ضمن مجتمعاتهم المحلية �ف

1  وزارة الخارجية األميركية )2011(، تقرير اإلتجار باألشخاص، ص. 229
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قليلة  توزيع مطويات ولو  يتم  ية. كذلك  ف نكل�ي واالإ العربية  ف  باللغت�ي بأغلبيتها  عالمية قد صدرت  االإ المواّد  أّن  بالذكر  جدير 
ي تتحدث بها عامالت المنازل االأجنبيات. كما تلّقى الخط الساخن كماً هائالً من االتصاالت للتبليغ عن شكاوى 

باللغات ال�ت
ي بعض االأحيان لم تتم معالجة هذه المشاكل بطريقٍة مجدية. وفقاً 

العنف أو سوء المعاملة، ولكن أفادت التقارير أنه �ف
ي إنتاج مواّد إعالمية موّجهة إىل مختلف 

لمنظمة كفى، عىل الرغم من أّن عدداً محدوداً من المنظمات غ�ي الحكومية قد نجح �ف
القادرات عىل  غ�ي  االأجنبيات  العامالت  مثل  االأضعف،  للمجموعات  متوفرًة  دائماً  تكن  لم  أنها  إال  المستهدفة،  الجماه�ي 

ية. ف نكل�ي ي ال يتحّدثَن أو يقرأَن العربية أو االإ
مغادرة منازل مستخدميهّن أو اللوا�ت

ي لبنان. فهي تشّكل الرابط 
تجار بالب�ش �ف ي الوقاية من االإ

من الممكن أن تسهم مكاتب االستقدام بدورها مساهمًة فاعلًة �ف
ي لبنان بموجب القواعد المرعية. تعّد االأشهر الثالثة االأوىل من الوظيفة  

ف العامالت االأجنبيات ومستخدميهّن �ف االأساسي ب�ي
ة اختبار للعاملة، يتوّقع خاللها أن تضمن مكاتب االستقدام أّن المستخدم والعاملة مّتفقان بشأن عقد العمل.  بمثابة ف�ت
باالإضافة إىل ذلك، تتوىّل مكاتب االستقدام أيضاً مسؤولية إبالغ المديرية العامة لالأمن العام عن شكاوى االعتداء أو التحرّش 
ي تتلقاها من عامالت المنازل االأجنبيات. ولكن لسوء الحظ، ال تتخذ مكاتب االستقدام دوماً قرارات لصالح العامالت عند 

ال�ت
ف العاملة والمستخدم. نشوء أي مشاكل ب�ي

من هذا المنطلق، تدعو الحاجة إىل مزيد من التوعية العامة حيال قطاع الخدمات الجنسية المنّظم. فتشّكل سمة دخول 
ف درجًة  الفنانات مشكلًة بحّد ذاتها، ذلك أّن هؤالء النساء يدخلَن إىل لبنان ضمن إطار نظام الكفالة، ما يمنح المستخدم�ي
ي هذا السياق، تعت�ب بعض 

ًة من السيطرة عىل الفنانات ومزيداً من القدرة عىل التحّكم بحرية التنقل واالختيار لديهّن. �ف كب�ي
تجار بالنساء لغايات االستغالل الجنسي وممارسة الدعارة. المنظمات غ�ي الحكومية أّن سمات دخول الفنانات تسّهل االإ

تجار باالأشخاص لعام 2012 أنه عىل الرغم من حملة التوعية هذه والقانون الذي يمنع مصادرة جوازات السفر  يفيد تقرير االإ
العائدة للعامالت االأجنبيات القادمات إىل لبنان، ما يزال االأمن العام يطلب إىل العامالت االأجنبيات تسليم جوازات السفر 
ه من  ي اللبنانية، مما يحّد من حرية التنقل ويجعلهّن عرضًة لحاالت العمل الق�ي وغ�ي

لكفالئهّن فور الوصول إىل االأرا�ف
أشكال االستغالل1. 

حالة، والمساعدة، والحماية التحديد، والإ

تجار وإحالتهم وتوف�ي المساعدة لهم وحمايتهم. فيفرض  تجار بالب�ش تحديد ضحايا االإ من المقومات االأساسية لمكافحة االإ
يعات، وبرامج  تجار باالأشخاص عىل لبنان اعتماد سياسات وت�ش بروتوكول االأمم المتحدة المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة االإ
ي وقٍت 

تجار ثانيًة. �ف تجار بالب�ش وحماية االأشخاص من الوقوع ضحايا لالإ ها من التداب�ي الهادفة للوقاية من االإ شاملة، وغ�ي
ي لبنان عىل 

سابٍق من العام 2012، عمل المنّسقون المعنيون من المنظمات الحكومية وغ�ي الحكومية والدولية ذات الصلة �ف
ي لبنان. وتفيد إجراءات التشغيل 

تجار �ف كة لمسوّدة إجراءات التشغيل الموّحدة من أجل تحديد وإحالة ضحايا االإ صياغة مش�ت
اعتماد طريقة تعاون  المؤسسات والمنظمات عىل  الوكاالت، هدفها تشجيع  ف  ي ب�ي

المؤسسا�ت للتعاون  كأداٍة  الموّحدة هذه 
تجار الجديد، واالأنظمة االأساسية، والقواعد المرعية عىل  أك�ش تنظيماً وموجهًة نحو الحلول، توّفر الدعم لقانون مكافحة االإ

مستوى العمليات. 

ي وزّعت عىل مختلف الجهات 
لقد جرى إعداد القسم التاىلي من خالل المعلومات المستقاة من المقابالت واالستبيانات2  ال�ت

ي مطلع العام 2012 من 
ي نّظمها المركز الدوىلي لتنمية سياسات الهجرة �ف

تجار، ومن ورش العمل ال�ت ي مجال مكافحة االإ
الفاعلة �ف

أجل إعداد وثيقة إجراءات التشغيل الموّحدة. 

1   وزارة الخارجية األميركية )2012(. تقرير اإلتجار باألشخاص، ص. 221.
2  راجع االستبيان في الملحق 1.

القسم الثالث: نظرة متعّمنة إلى المبادئ الثالثة )الوقاية، والحماية، والمالحقة القضائية( 



   54

تجار تحديد ضحايا الإ

التحديد بشكٍل عام من  كانت عملية  القانون رقم 164.  اعتماد  لبنان قبل  ي 
تجار بشكٍل رسمي �ف االإ يتم تحديد ضحايا  لم 

مسؤولية ضباط قوى االأمن الداخىلي والمديرية العامة لالأمن العام، وتقوم بها بشكٍل غ�ي رسمي جهات تقديم الخدمات 
ة الضابط  االجتماعية. وكما سبق وأشارت المنظمات غ�ي الحكومية، لم تكن عملية التحديد واضحًة، بما أنها ترتبط بمدى خ�ب
تجار المحتملة1.  وكانت المنظمات غ�ي الحكومية والمنظمات الدولية قد  أو العامل االجتماعي الذي يهتم بتحديد حالة االإ
تجار. ختاماً، كان لسفارات الدول اىلي تتحدر منها  ي تحديد حاالت االإ

طة عىل تحديد الضحايا لمساعدتهم �ف دّربت ضباط ال�ش
تجار، فقّدمت هذه السفارات خدمات المراقبة والمساعدة  ي تحديد ضحايا االإ

ي �ف
عامالت المنازل االأجنبيات أيضاً دور جز�أ

لمواطنيها بعد تحديدهم كضحايا للعنف واالستغالل.

تجار  باالإ تعريفات  القانون  ف  تضم�ي بعد  رسميًة  أك�ش  الضحايا صفًة  تحديد  عملية  اتخذت   ،164 رقم  القانون  اعتماد  بعد 
، ومكتب النيابة  ، تعت�ب كل من المديرية العامة لالأمن العام، وقوى االأمن الداخىلي ي الوقت الحاىلي

تجار. �ف بالب�ش وضحايا االإ
ف  ي تطال المواطن�ي

ي الحاالت ال�ت
تجار المشتبه بهم. �ف ي تتلقى المعلومات أو البالغات بشأن ضحايا االإ

العامة المراكز االأوىل ال�ت
ف عىل السلطات المختصة 

ّ ي حاالت القارصين، فيتع�ي
ًة بالمديرية العامة لالأمن العام. أما �ف االأجانب، يجب االتصال مبا�ش

ي لبنان، بما أّن وزارة العدل 
ف مساعد اجتماعي من االتحاد لحماية االأحداث �ف المعنية بالقضية أن تتقّدم عىل الفور بطلب تعي�ي

ّ الضحايا عن  ي حال ع�ب
ف أمام القضاء. باالإضافة إىل ذلك، �ف قد أوكلت إليها معالجة كافة المسائل المرتبطة بالقارصين الماثل�ي

ي الرسمي/ملتمس اللجوء، فال بد للسلطات اللبنانية 
خوفهم من العودة إىل بالدهم أو كانوا يتمتعون بمركز الالجئ القانو�ف

أيضاً  إبالغها  ي 
يقت�ف ي 

ال�ت االأوىل  المراكز  . وتعت�ب  ف الالجئ�ي العليا لشؤون  المتحدة  االأمم  إبالغ مفوضية  الحالة من  ي هذه 
�ف

تجار، بما يتماسش مع التعريف المنصوص  وط لتحديد االأفراد كضحايا لالإ السلطات المختصة بجمع البيانات ومراجعة ال�ش
ي المادة 586.1 من القانون رقم 164. 

عليه �ف

قبل عملية التحديد الرسمية، تكون المديرية العامة لالأمن العام وقوى االأمن الداخىلي السلطات المختصة المعنّية بضمان 
مكانيات الالزمة لتوف�ي عملية تقديم هذه الخدمات،  ي الموارد واالإ

تلبية االحتياجات االأساسية الملّحة للضحايا. ونظراً للنقص �ف
ي معظم الحاالت عىل إحالة الضحية إىل جهة لتقديم الخدمات يمكنها توف�ي ما سبق ذكره، 

تعمل السلطات المختصة �ف
ي حاالت 

ي جميع االأوقات لتوف�ي االحتياجات االأساسية الملّحة والمعلومات �ف
ف �ف أو ضمان وجود أحد المساعدين االجتماعي�ي

القارصين.

وتتوىّل المنظمات غ�ي الحكومية بشكٍل أساسي إجراء التقييم المبكر للمخاطر بغية تقييم حالة الضحايا، وتحديد المخاطر 
ضافة إىل تقييم مخاطر السالمة المستقبلية.  ها من الحاجات للدعم، باالإ الصحية المحتملة، والحاجة للرعاية الطبية أو غ�ي
ض أن تكون المديرية العامة لالأمن العام وقوى االأمن الداخىلي السلطات المختصة المسؤولة عن إجراء  ولكن، من المف�ت
ي لحماية االأحداث 

ف من االتحاد اللبنا�ف التقييم المبكر للمخاطر بالتعاون مع جهات تقديم الخدمات والمساعدين االجتماعي�ي
ي حاالت القارصين(.

)�ف

يصعب،  أنه  بما  لبنان  ي 
�ف جديًة  مشكلًة  الفورية  جمة  ال�ت تطرح  والمالية،  ية  الب�ش للموارد  الدولة  مؤسسات  افتقار  نتيجة 

ف  ب�ي التواصل  عملية  تسهيل  عاتقهم  عىل  يأخذون  المؤسسات  داخل  ف  فوري�ي ف  جم�ي م�ت عىل  العثور  الحاالت،  معظم  ي 
�ف

يوّفرها  ي 
ال�ت المساعدة  عىل  للتعويل  مضطرًة  نفسها  السلطات  تجد  السبب،  لهذا  والسلطات.  ف  المحتمل�ي الضحايا 

توّفر  عدم  ويؤدي  الحكومية.  غ�ي  الخدمات/المنظمات  تقديم  وجهات  القنصلية  المكاتب  أو  السفارات  عن  الممثلون 
هوياتهم. تحديد  دون  من  المنشأ  بلدانهم  إىل  عودتهم  إىل  الضحايا  تحديد  عملية  خالل  الفورية  جمة  ال�ت  خدمات 

1  إجابات منظمات المجتمع المدني عن االستبيان
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ي يجب منحها للضحية الأي تنظيم بموجب وثيقة سياسية أو قانونية. فعملياً، لم يتم 
ح�ت االآن، لم تخضع مهلة التفك�ي ال�ت

ًة بعد العثور عليهم.  ي معظم الحاالت، يتم إجراء المقابالت مع الضحايا مبا�ش
إبالغ أي ضحية بحيازتها هذا الحق، و�ف

ي ذلك فيعزى 
ي لبنان. أما السبب �ف

قامة المؤقتة، لم تمنح أي ضحية ح�ت االآن هذا النوع من الرخص �ف ي ما يتعلق برخصة االإ
�ف

تجار. تنّص  قامة المؤقتة إىل ضحايا االإ ي بمنح رخصة االإ
ي يق�ف

إىل أنّه، قبل اعتماد القانون رقم 164، لم يتوافر أي أساس قانو�ف
ي ملّف الدعوى، بموجب قرار يصدره، 

ي الناظر �ف
ي التحقيق أو القا�ف

المادة 586.8 من القانون رقم 164 عىل أنه يجوز لقا�ف
ي تقتضيها إجراءات التحقيق.

ي لبنان خالل المّدة ال�ت
قامة �ف ف للمج�ف عليه االإ أن يج�ي

أن  المتوقع  من  ولكن،  للغاية.  متدنياً  هوياتهم  المحددة  تجار  االإ ضحايا  عدد  يزال  ال  الراهن،  الوقت  ح�ت 
تجار. االإ ضحايا  وبمفهوم  بالب�ش  تجار  لالإ ي 

قانو�ف تعريف  اعتماد  بعد  رسمياً  المحددين  الضحايا  عدد   يزداد 

تجار ومساعدتهم وحمايتهم إحالة ضحايا الإ

تجار  آلية وطنية لالإحالة. وعىل ضوء المنظمات المختلفة العاملة عىل قضية االإ ي الوقت الحارصف أي 
ي لبنان، ال تُعتمد �ف

�ف
 ، نشاء نظام خاص الإحالة الضحايا. وبالتاىلي ، ال تتوافر أي آلية للتنسيق ح�ت اليوم، عىل الرغم من الجهود المبذولة الإ بالب�ش

ف المؤسسات يجري عىل أساس خاص ليس إال. فإّن التعاون ب�ي

ف الحماية القضائية واالجتماعية. وتعت�ب المنظمات غ�ي الحكومية الجهات االأساسية لتقديم خدمات  تنقسم عملية االإحالة ب�ي
الحماية االجتماعية، باالإضافة إىل بعض الوكاالت العاملة تحت راية االأمم المتحدة ووكاالت حكومية دولية أخرى. وقد أقامت 
ي 

ي تفرضها كل حالة. يتخّصص بعض هذه المنظمات �ف
هذه الجماعة شبكاتها الخاصة باالإحالة من أجل تلبية االحتياجات ال�ت

ائح الضعيفة  قطاعاٍت معينة، كتقديم الدعم النفسي االجتماعي مثالً، فيما يع�ف البعض االآخر بتلبية احتياجات إحدى ال�ش
ي تستدعي الحماية 

، فإن إحالة القضايا ال�ت ف مثالً، أو أطفال الشوارع، وما إىل ذلك. وبالتاىلي ف العراقي�ي من السكان، كالالجئ�ي
المدارس، وقوى االأمن  االجتماعية قد تنشأ من مصادر مختلفة، بحسب اختصاص كل منظمة. تتضّمن هذه الشبكة أيضاً 

. ، والمديرية العامة لالأمن العام، وخطوطاً ساخنًة مختلفة وأعضاء من المجتمع المحىلي الداخىلي

ي لبنان. 
، تحال القضايا عادًة إىل االتحاد لحماية االأحداث �ف ي

ي تستدعي التدخل القضا�أ
عند التعامل مع القضايا الجنائية ال�ت

التحقيقات الالزمة  أثناء إجراءات االستجواب، كما يجري  ف مع الطفل  فيضمن االتحاد حضور أحد المساعدين االجتماعي�ي
ي االأحداث من أجل إحالة الطفل ليستفيد من الخدمات 

ي قضية الطفل. ومن ثم يتم تقديم طلب بالحماية لدى قا�ف
�ف

االجتماعية المالئمة.

، والمديرية العامة لالأمن العام، إىل مكتب النائب العام، ضحايا  ي لبنان، تحيل السلطات المختصة من قوى االأمن الداخىلي
�ف

قامة  ًة، فتؤّمن للضحايا االإ تجار المشتبه بهم أو المحّددين إىل جهات تقديم الخدمات المتاحة بعد االإحالة االأولية مبا�ش االإ
تجار، بعضها  ي لبنان الستقبال ضحايا االإ

ي مركز إيواء آمن يتلقون فيه المساعدة االأولية والحماية. تتوافر مراكز إيواء عدة �ف
�ف

ي تملك مركز 
غ�ي حكومي، فيما يشّكل البعض االآخر جزءاً من المؤسسات الدينية1.  وتعّد رابطة كاريتاس المؤسسة الوحيدة ال�ت

يواء/بيوت االأمان الخاصة  تجار التماس الدعم من خالل مراكز االإ إيواء بموجب تفويٍض حكومي. فيمكن بالتاىلي لضحايا االإ
ة شهرين، عىل الرغم  ي كاريتاس- لبنان. فتضّم كاريتاس لبنان مركَزي إيواء يمكن للضحايا المكوث فيهما لف�ت

بمركز االأجانب �ف
ف أربعة وستة أشهر  اوح ب�ي ة ت�ت ي نهاية المطاف، وحسب ما تفيد به تقارير الجمعية، لف�ت

ية الضحايا يقيمون �ف من أنَّ أك�ش
اوح  ة زمنية معّينة ي�ت ي أي ف�ت

يواء �ف ي مركز االإ
شارة إىل أّن عدد النساء المقيمات �ف ة. تجدر االإ ويتم عادًة ترحيلهم بعد تلك الف�ت

الطبية، والدعم  المساعدات  االأمان، وهي تشمل  يواء/بيوت  االإ ي مراكز 
تقديمها �ف يتّم  ي 

ال�ت الخدمات  تتنّوع  ف 5 و30.  ما ب�ي
ف بصدمات، والمشورة والمساعدة االجتماعية. كما تُنظَّم التدريبات التعليمية/المهنية  ، والتوجيه المعنوي للمصاب�ي النفسي
تجار، ولسائر  ف الضحايا. وتقّدم منظمة كفى من جهتها النوع نفسه من الخدمات لضحايا االإ وجلسات التوعية من أجل تمك�ي
ي كاريتاس- لبنان تمثيل 

ضحايا العنف، فتوّفر المشورة االجتماعية والقانونية، واالإحالة إىل مراكز إيواء خاصة. ولمركز االأجانب �ف
ف االأجانب  دائم من أجل تقديم خدمات الحماية، والمساعدة الطبية واالجتماعية، داخل مراكز االحتجاز الخاصة بالمواطن�ي

ي االأمن العام. 
�ف

1  وفقاً إلجابة إحدى منظمات المجتمع المدني عن االستبيان.
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تجار المشتبه بهم إىل كاريتاس  1 بصورة أك�ش نظامية عند وصولهم  عالوًة عىل ذلك، با�ش ضّباط االأمن العام بإحالة ضحايا االإ
إىل مراكز االحتجاز.   

ي ظّل غياب آلية إحالة وطنية رسمية، تتم االإحالة عادًة استناداً إىل كّل 
، و�ف عىل حسب ما تفيد به تقارير قوى االأمن الداخىلي

يواء االأساسي الذي تحال إليه غالبية الضحايا.  ي كاريتاس- لبنان مركز االإ
حالة عىل حدة. ويعّد بيت االأمان التابع لمركز االأجانب �ف

ي أحياٍن أخرى، تحال 
ي تُحال إليها الضحايا.  �ف

يواء ال�ت كما يشّكل مركز مرتا ومريم الخاص بالنساء ضحايا العنف أحد مراكز االإ
الضحايا إىل المنظمات غ�ي الحكومية المعنّية بقضية النساء ضحايا االستغالل، وتعمل هذه المنظمات غ�ي الحكومية عىل 

ي يمكنها استيعابهّن.
يواء ال�ت إحالة الضحايا2 إىل مراكز االإ

ف ضحايا  ي تقديم المساعدة أو الحماية إىل إحدى المجموعات االأك�ش ضعفاً ب�ي
ال تتوافر أي منظمات غ�ي حكومية متخّصصة �ف

الصارمة  القواعد  الفنانات(، وذلك بسبب  )أي  الجنسية  الخدمات  ي قطاع 
�ف العامالت  االأجنبيات  النساء  فئة  تجار، وهي  االإ

ي البالد3 ، ما يجعل المديرية العامة لالأمن العام الهيئة الرئيسية المعنية بتقديم 
ة �ف ي يخضعن لها ومدة إقامتهّن القص�ي

ال�ت
تجار باالأشخاص لعام 2011  كية حول االإ ي هذا السياق، يفيد تقرير وزارة الخارجية االأم�ي

المساعدة لهذه المجموعة الضعيفة. �ف
تجار من مولدوفا، ولم تّتخذ االإجراءات الالزمة للحّد من الطلب عىل  أّن السلطات اللبنانية لم تقّدم أي خدمات لضحايا االإ

أعمال الجنس التجاري أو العمل الق�ي4. 

ف للخطر، أي أطفال الشوارع،  ي إطار االإجراءات والخدمات الخاصة بدعم وحماية االأطفال المعرّض�ي
ي لبنان ثغرة �ف

تسّجل �ف
التمويل  المؤسسات  تلقى هذه  الشوارع؛ ولكن، ال  أطفال  إيواء الستقبال  لبنان مركزا  ي 

�ف إليهم.  ، وما  ف المتسّول�ي واالأطفال 
يواء الخاصة بالفتيان  الالزم، وهي غ�ي قادرة مادياً عىل أن تعمل بكامل طاقتها. فضالً عن ذلك، يفتقر لبنان إىل مراكز االإ
ي 

�ف االختصاص  غياب  هو  أساسي  لسبب   ، الجنسي االستغالل  الفتيات ضحايا  باستقبال  الخاصة  وتلك  االستغالل،  ضحايا 
هذا المجال. لكّن الحكومة تعمل حالياً عىل إعداد أنظمة أساسية توكل إىل بعض جهات تقديم الخدمات وتوف�ي المساعدة 

تجار، ومع ذلك، لم تتَّخذ أي تداب�ي ح�ت اليوم لتحديد هذه الجهات. والحماية لكافة ضحايا االإ

ي 
ي إطار عملية االإحالة، أفادت قوى االأمن الداخىلي والمديرية العامة لالأمن العام �ف

ي ما يتعلق بالتعاون مع دول المنشأ �ف
�ف

ف من الدول المنشأ. كذلك االأمر بالنسبة إىل بعض دول المنشأ  تقاريرها أنها تقيم االتصال بشكٍل وثيق مع سفارات المواطن�ي
ي كاريتاس- لبنان والمنظمات غ�ي 

ف مركز االأجانب �ف الخاصة بعامالت المنازل االأجنبيات، حيث تّم افتتاح قنوات خاصة ب�ي
تجار. ي بعض الدول لتبادل المعلومات وضمان العودة االآمنة وتقديم المساعدة لضحايا االإ

الحكومية �ف

ي 
اك مع المنظمة �ف ي تتوىل تبادل المعلومات حول عودة الضحايا باالش�ت

تعت�ب المديرية العامة لالأمن العام المؤسسة ال�ت
تنّفذ  الحكومية، ال  المنظمات غ�ي  إليه  العودة. كما أشارت  المسؤولة عن  المضيفة، والضحية، والمنظمة  الدولة/المنطقة 
تجار دائماً كما هو مالئم لحقوق الضحايا وسالمتهم وكرامتهم. فتنّفذ عودة االأجنبيات العامالت  عودة االأشخاص ضحايا االإ
ة ممكنة قبل المثول  ي أقرب ف�ت

ليات، المحددات كضحايا للعنف أو االستغالل، عادًة إىل دول المنشأ �ف ف كفنانات أو عامالت م�ف
االأجنبيات  العامالت  تتعرّض  باالأشخاص لعام 2012، لم  تجار  كي لالإ االأم�ي التقرير  ي 

إليه �ف المحاكم.5  وكما هو مشار  أمام 
عية للمالحقة القضائية أو لدفع غرامات مالية بشكل عام ولكن جرى توقيفهّن، واحتجازهّن،  قامة ال�ش الفاقدات لصفة االإ

تجار ت�ي عليهّن. ات االإ وترحيلهّن من دون أن يتّم التأّكد إن كانت مؤ�ش

ي كاريتاس- لبنان. فأفادت 
دماج يوّفرها مركز االأجانب �ف تتاح للضحايا العائدين إىل الدول المنشأ خدمات إعادة التأهيل واالإ

ي الدول المنشأ الخاصة بالعامالت االأجنبيات 
يكة لها �ف رابطة كاريتاس عن إقامتها لعمليات تنسيق مكّثفة مع المنظمات ال�ش

ي المجتمعات المنشأ. كذلك االأمر، تقّدم منظمة كفى المساعدة لعامالت 
من أجل ضمان إعادة إدماجهّن عىل نحٍو سلس �ف

المنازل االأجنبيات عند عودتهّن للدول المنشأ. 

1   وزارة الخارجية األميركية )2011(. تقرير اإلتجار بالبشر، ص. 229.
2   إجابة قوى األمن الداخلي عن االستبيان.

3  التقرير الصادر عن مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة العدل )2008( حول اإلتجار بالبشر في لبنان.
4  وزارة الخارجية األميركية )2011(. التقرير حول اإلتجار باألشخاص، ص. 229.

5 إجابة إحدى منظمات المجتمع المدني عن االستبيان
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نامج للدعم، وبالتاىلي  ف فقط الذين يقّررون االلتحاق ب�ب تجار اللبناني�ي ي لبنان، تتوفر المساعدة عىل المدى الطويل لضحايا االإ
�ف

عادة  فإن هذا النوع من المساعدة غ�ي متوفر للضحايا االأجانب. وتوّفر هذه المساعدة للضحايا الفرص والموارد الالزمة الإ
ي المجتمع عىل أثر ما يعانونه من تداعيات جسدية ونفسية. 

االندماج �ف
تجار. وفقاً للقانون رقم 164،  ي لبنان أي خطط للتعويض وال تخّصص أي أموال حالياً لضحايا االستغالل و/أو االإ

ال تُعتمد �ف
القضاة.  اعتباره جزءاً من حكم  دانة، عىل  باالإ الحكم  بعد صدور  المختصة  المحكمة  ي 

قا�ف التعويض  بشأن  القرار  يتَّخذ 
ي المحكمة 

تجار/الضحايا أنفسهم تقديم طلب التعويض بعد انتهاء جلسة االستماع الرئيسية �ف ف عىل محامي ضحايا االإ
ّ ويتع�ي

الجنائية. 
 

المالحقة القضائية

تجار. فقد  ي لبنان مسألة المالحقة القضائية لحاالت االإ
تجار �ف ي تواجهها الجهود الوطنية لمكافحة االإ

من التحديات االأخرى ال�ت
تجار ومعاقبتهم، ولكن، ح�ت حلول  ي االإ ي إطار مالحقة مرتك�ب

ي بذلت �ف
ة الماضية بعض المحاوالت ال�ت شهدت السنوات االأخ�ي

تجار كجريمة. جديٌر بالذكر أّن  ي يحّدد االإ
ي ظل غياب إطار عمل قانو�ف

شهر أيلول من العام 2011، كان من الصعب تنفيذ ذلك �ف
تجار،  ي مجال مكافحة االإ

ي أجابت عنها الجهات الفاعلة �ف
ي هذا القسم قد استمّدت من االستبيانات ال�ت

المعلومات الواردة �ف
ت. ي سبق ون�ش

ومن مراجعات التقارير ال�ت

ي لبنان، عىل الرغم من الخطوات المتخذة 
تجار بالب�ش �ف ي مكافحة االإ

طة أو ادعاء متخّصصة �ف كما سبق وذكر، ما من دائرة �ش
ي تقاريرها 

ي �ف
. وقد أفادت عدة منظمات من المجتمع المد�ف حالياً لضمان إنشاء وحدة كهذه ضمن جهاز قوى االأمن الداخىلي

ي لبنان.
تجار بالب�ش �ف ي تعرقل مساعي مكافحة االإ

ي هذا المجال من أبرز العقبات ال�ت
أّن غياب وحدة متخصصة �ف

ي هذا المجال، 
باالإضافة إىل ذلك، يفتقر القضاة والموظفون القضائيون والمّدعون العامون إجماالً إىل االختصاص الالزم �ف

، عملت بعض المنظمات عىل إعداد  تجار المحتملة. وبالتاىلي وهم ال يتلقون ما يلزم من تدريب من أجل التعرّف إىل حاالت االإ
تجار. وتنفيذ دورات تدريبية تهدف لمعالجة قضية االإ

ي يجرّمها قانون العقوبات، وعليه، لم تكن العقوبات 
قبل اعتماد القانون رقم 164، عّول لبنان عىل أشكال االستغالل ال�ت

تبة عىل معظم هذه الجرائم صارمًة بالحّد المالئم.1  عىل سبيل المثال، تعاقب الدعارة الق�ية بالسجن لعاٍم واحٍد  الم�ت
 ، ي العمل الق�ي فتعادل السجن لعاٍم واحد )المادة 649(. وبالتاىلي

كحّد أد�ف )المادة 524(؛ أما العقوبة عىل االستغالل �ف
تجار، وما زالت رهناً أيضاً بإقرار التعديالت عىل قانون العمل. كانت المالحقة القضائية المالئمة تنتظر إقرار قانون مكافحة االإ
تجار  ي المحاكم والمتعلقة باالإ

ي كاريتاس- لبنان البيانات الالزمة حول عدد الدعاوى القضائية المرفوعة �ف
قّدم مركز االأجانب �ف

ي العام 2010، ولكن لم تتوافر لديها 
ي العام 2009 و60 قضية �ف

ف 2009 و2010. وقد أشارت كاريتاس إىل 41 قضية �ف بالب�ش للعام�ي
ي تعرقل المالحقة القضائية. وقد 

دانات. غالباً ما تواجه إجراءات الدعاوى بعض التعقيدات ال�ت أي معلومات حول عدد االإ
ي حال كانت الضحية من جنسية أجنبية، يتم إرسالها إىل الدولة 

: “�ف ي
أدرجت المنظمات غ�ي الحكومية التعقيدات الشائعة كاالآ�ت

تجار نتيجة لغياب التعريف  وط االإ المنشأ قبل موعد المحكمة؛ وتفتقر السلطات واالأجهزة القضائية إىل المعرفة الالزمة ب�ش
ي 

التحقيقات �ف أثناء  ف  جم�ي ف أي م�ت ما ال يتم تعي�ي اللغة بدورها مشكلًة شائعة، وغالباً  االأمر، تعّد  تجار. كذلك  باالإ ي 
القانو�ف

الدعاوى.”

1  وفقاً للتقرير الصادر عن وزارة الخارجية األميركية حول اإلتجار باألشخاص )2010(
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مجال  ي 
�ف الالزم  التدريب  غياب  ظل  ي 

�ف سيما  ال  عموماً،  كافية  غ�ي  الق�ي  العمل  لممارسات  القضائية  المالحقات  كانت 
ي تتعّلق بالضحايا االأجانب عن طريق تسويات إدارية �يعة، 

تجار. بشكٍل عام، يتّم حّل معظم الدعاوى ال�ت مكافحة االإ
دارية،  . بعد التسويات االإ ي

ي نظام المحاكم اللبنا�ف
بسبب عقبات عدة قد تنشأ عند مالحقة الشكاوى المتعلقة بالجرائم �ف

حيل الفوري. وقد رُفعت  . ولكن تبقى حاالت عدة عالقًة ال يتّم البّت فيها، ما يؤدي تالياً إىل ال�ت ي يتّم ترحيل المواطن االأجن�ب
ي تناولت بشكٍل أساسي عدم تلّقي 

بعض القضايا الخاصة بعامالت المنازل االأجنبيات أمام المحاكم المدنية والجنائية ال�ت
ي المحاكم الجنائية 

ي رفعت �ف
تجار بالب�ش لعام 2010. ومن الدعاوى ال�ت كي لالإ ي التقرير االأم�ي

العامالت الأجورهّن، وفق ما ورد �ف
ب عاملتها الفيليبينية بشكل متكّرر، وقد أمرت بدفع التعويضات الالزمة للعاملة.  قدامها عىل رصف دعوى أّدت إىل سجن امرأة الإ
ف الإجبارهما راقصًة أجنبية عىل ممارسة الدعارة، ولكن تم إطالق  ف لبناني�ي ي التقارير توقيف رجَل�ي

ومن الدعاوى االأخرى الواردة �ف
ي بّتت فيها إحدى المحاكم المدنية، 

ال�ت الثالثة  أما الدعوى  ة االمتناع عن رفع الدعوى.  �احهما بعدما قّررت هذه االأخ�ي
لية  ف فقد استندت إىل عدة مواد من قانون الموجبات والعقود وأدت إىل إجبار مستخدمة عىل دفع التعويضات لعاملتها الم�ف
لية غ�ي  ف ي أن العاملة كانت ضحيًة للخدمة الم�ف

ة 14 عاماً تدفع خاللها االأجور السابقة وسائر التعويضات االأخرى، ما يع�ف “لف�ت
تجار بالب�ش لعام 2011، أي أدلة عىل  كي لالإ ي التقرير االأم�ي

ي لبنان، كما هو مشار إليه �ف
الطوعية. 1 باالإضافة إىل ذلك، ال تتوافر �ف

تجار بالب�ش بداعي استغاللهم جنسيا2ً.  ي دعاوى متعلقة باالإ
البّت �ف

تجار باالأشخاص، وما تزال بحاجة لتنظيم التدريبات المتخصصة  ما زال عىل الحكومة أن تمنع مكاتب االستقدام من تيس�ي االإ
تجار، والتحقيق فيها ومالحقتها قضائياً 3.   وكما تفيد به تقارير بعض المنظمات غ�ي  ف من أجل التعرّف إىل حاالت االإ للمسؤول�ي
ي تخالف هذه القواعد، 

الحكومية، تحتفظ وزارة العمل بالئحة سوداء بأسماء الوكاالت المخالفة، وتسحب رخص الوكاالت ال�ت
مع أّن الالئحة السوداء غ�ي موضوعة بتّ�ف العامة.

1  التقرير الصادر عن وزارة الخارجية األميركية حول اإلتجار باألشخاص )2010.( ص. 210
2  التقرير الصادر عن وزارة الخارجية األميركية حول اإلتجار باألشخاص )2011.( ص.228

3 التقرير الصادر عن وزارة الخارجية األميركية حول اإلتجار باألشخاص، )2010.( ص. 210
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الستنتاجات

تجار بالب�ش مشكلٌة ملّحة، واتّخذت خطواٍت مهّمة من أجل تعزيز جهود مكافحة  ي لبنان بأّن االإ
أقرّت السلطات الوطنية �ف

تجار بالب�ش يُظهر أّن لبنان ما زال، رغم جهود المؤسسات الحكومية والمنّظمات  تجار عىل أراضيها. لكّن النظرة إىل وضع االإ االإ
تجار. غ�ي الحكومية والدولية، يواجه تحدياٍت هائلة عىل صعيد تطبيق آليته المعتمدة لمكافحة االإ

إدارة البيانات

تجار هو االفتقار إىل بياناٍت موثوق بها حول القوى الديموغرافية  لعّل أبرز عائق يحول دون وضع آلية وطنية مثىل لمكافحة االإ
 ، ف ف أو المحتمل�ي تجار الفعلي�ي تجار أو عدد ضحايا االإ ي لبنان. فال وجود لمعلوماٍت مفّصلة عن االأشكال المختلفة لالإ

تجار �ف لالإ
ي 

دارة المعلومات وجمع البيانات سيساهم �ف ف الإ ي أّن تطبيق نظام مت�ي
تجار. وال ريب �ف وأولئك االأشّد عرضًة للوقوع ضحية االإ

صنع السياسات القائمة عىل االأدلة. 

ي
الإصالح القانو�ف

ي طالت قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية عند بدء العمل 
ي هو التعديالت ال�ت

ي اللبنا�ف
لعّل أبرز إنجاز حّققه النظام القانو�ف

يعية لمكافحة  ي 1 أيلول 2011. شّكل هذا القانون أساساً لتعزيز هيكلية العمل الت�ش
تجار باالأشخاص الذي أُقّر �ف بالقانون رقم 164: معاقبة جريمة االإ

. فكان أّن  ي
تجار ضمن نظامه القانو�ف ي مكافحة االإ

ات، أّي أحكاٍم متخّصصة �ف ي لبنان، بما أّن لبنان لم يكن يعتمد، قبل طرح هذه التغي�ي
تجار �ف االإ

مو.   وتوكول بال�ي ي والمعاي�ي الدولية ل�ب
يع الوط�ف ف الت�ش وّفقت التعديالت )إىل حدٍّ ما( ما ب�ي

تجار”. ومن الجوانب  تجار باالأشخاص” و”ضحية االإ . كما يتضّمن القانون تعريفاً “لالإ تجار بالب�ش شارة إىل أّن القانون رقم 164 يجرّم فعل االإ تجدر االإ
المهّمة للقانون أنه خّول السلطات المختصة تحديد الضحية رسمياً  بغض النظر إن كانت السلطات المعنّية قد حّددت مرتكب الجرم أو اعتقلته 

أو حاكمته أو أدانته. 

ي تستهدف الفئات الحساسة من االأشخاص. وهو يفسح المجال أمام منح 
يفرض القانون الجديد عقوباٍت مشّددة عىل الجرائم، ال سّيما تلك ال�ت

تجار،  ف المساعدة والحماية لضحايا االإ ي يتعلق بتأم�ي
ي تقتضيها إجراءات التحقيق. أما �ف

ي لبنان خالل المدة ال�ت
المج�ف عليهم رخص إقامة مؤقتة �ف

والحماية  المساعدة  توف�ي  من  تتمّكن  كي  المتخصصة  الجمعيات  أو  المؤسسات  مع  االتفاقات  إبرام  مسؤولية  العدل  وزارة  يمنح  القانون  فإّن 
ي وزارة الشؤون االجتماعية، تؤّمن المادة 586.1 المساعدة لضحايا هذه 

ي حساب خاص �ف
ف وإيداعها �ف للضحايا. وعن طريق مصادرة أصول المجرم�ي

الجرائم. 

االستنتاجات والتوصيات العملية المنحى
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\خطة العمل الوطنية

الوطنية  اتيجية  إقرار مسوّدة االس�ت بّد من  المنطلق، ال  الشاملة إجراء تخطيط مناسب. من هذا  المؤسساتية  االآلية  ط  تش�ت
ي بداية العام 2013، بشكٍل رسمي، كي تتمّكن القوى الفاعلة الحكومية وغ�ي الحكومية من 

ف صيغتا �ف وخطة العمل الوطنية اللت�ي
ي لبنان. كما ينبغي توف�ي التمويل 

تجار �ف ف آلية مكافحة االإ اتيجية والنشاطات المحّددة، بهدف تحس�ي تطبيق االأهداف االس�ت
انية  ف تجار، سواء من مصادر دولية أم من م�ي االإ المتعلقة بمكافحة  ها من الجهود  الوطنية وغ�ي العمل  الالزم لدعم خطة 

الدولة. 

دعم حمالت التوعية العامة

ترجمة هذه  وري جداً  التوعية ع�ب حمالت إعالمية متنّوعة. ومن ال�ف ي من خالل ن�ش 
اعتماد إجراء وقا�أ الحاجة إىل  تدعو 

أن  ينبغي  ذلك،  عن  فضالً  الرسائل.  هذه  عىل  الجنسيات،  مختلف  من  المهاجرات،  المنازل  عامالت  تتّطلع  كي  الحمالت 
يمكن  ي 

ال�ت أشكال االستغالل  إدراك جميع  االأطفال من  تجار  االإ تمّكن ضحايا  ي 
ال�ت اتيجيات  التوعية عىل االس�ت ترّكز حمالت 

تجار باالأعضاء  تجار )كالزواج المبكر واالإ أن يتعرّضوا لها. ويجب أيضاً تسليط الضوء عىل التوعية تجاه أشكال أخرى من االإ
ية(.  الب�ش

التوصيات العملية المنحى

ف  ي يجب أخذها بع�ي
احات التالية أبرز التوصيات العملية المنحى ال�ت ي لبنان، توجز االق�ت

تجار �ف بهدف تعزيز آلية مكافحة االإ
ي المستقبل: 

تجار �ف االعتبار عند نحت الجهود المبذولة لمكافحة االإ

عىل مستوى السياسات العامة: 

تجار؛ عداد آلية خاصة بمكافحة الإ تجار وخطة العمل الوطنية لإ اتيجية الوطنية لمكافحة الإ • إقرار مسوّدة الس�ت
تجار؛  • توف�ي التمويل لدعم خطة العمل الوطنية والإجراءات المتعلقة بمكافحة الإ

ي لبنان، لتفادي المماطلة عند تحديد الضحايا 
تجار وإحالتهم �ف • المصادقة رسمياً عىل مسوّدة إجراءات التشغيل الموّحدة لتحديد ضحايا الإ

وإحالتهم إىل هيئات تقديم المساعدة والدعم؛ 
تجار؛  ي تنّفذ القوى الفاعلة الحكومية من خاللها واجبها بحماية ضحايا الإ

• إنشاء آلية إحالة وطنية، تكون هيكليَة التعاون ال�ت
• إدخال التعديالت رسمياً عىل عقد العمل الموّحد للحؤول دون تعرّض عامالت المنازل الأجنبيات للخطر؛ 

ي مراجعة نظام الكفالة، وإدخال تعديالت عىل قانون العمل كي يشمل غطاُء الحماية القانونية عامالِت المنازل الأجنبيات، واعتماد أنظمة 
• النظر �ف

أساسية لتطبيق القانون الجديد عىل نحو أفضل؛ 
ف وكالت إنفاذ  . سيتيح هذا النظام تبادل المعلومات ب�ي تجار بالب�ش دارة المعلومات من أجل جمع البيانات المتعلقة بالإ • إنشاء نظام موّحد لإ

؛  ي
ف والسلطة القضائية والمجتمع المد�ف القوان�ي

تجار ودعمهم من أجل تعزيز  تجار بالب�ش قضائياً. لذا تدعو الحاجة إىل حماية ضحايا االإ • يرّكز القانون رقم 164 عىل مالحقة الجرائم المتعلقة باالإ
فعالية القانون؛ 

ف عودتهم عىل نحو فّعال؛  ف لبنان ودولهم المنشأ، سعياً لتأم�ي تجار ب�ي • تعزيز التعاون ع�ب الحدود الوطنية بشأن إحالة ضحايا الإ
. أما السبيل إىل ذلك، فمن خالل توقيع  ف لبنان ودول أخرى لمالحقة المتاجرين بفعالية أك�ب ف ب�ي ي مجال إنفاذ القوان�ي

ف التعاون الدوىلي �ف • تحس�ي
، وجمع االأدلة المتعلقة بالضحايا.    ف مذّكرات تفاهم واتّفاقات ثنائية حول: تبادل المعلومات، وتسليم المجرم�ي
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عىل مستوى العمليات: 

المعنّية ومساعدتها عىل  الفاعلة  القوى  ف  تجار. تصميم وتطبيق جلسات تدريبية لتمك�ي 164 لمكافحة االإ للقانون رقم  الكامل  التطبيق  • ضمان 
تطبيق القانون؛ 

ف المعنّية؛  ف من وكالت إنفاذ القوان�ي تجار تضّم مسؤول�ي ي مكافحة الإ
• إنشاء وحدة متخّصصة �ف

ي البالد؛ 
تجار وتقييم نطاق المشكلة �ف • توف�ي الدعم الالزم لإجراء البحوث حول كافة أشكال الإ

ي تطبيق القانون رقم 164؛ 
ف مستوى تحديد الضحايا من خالل إعداد معاي�ي لتحديد الضحايا هدفها المساعدة �ف • تحس�ي

تجار الأطفال. فتدعو الحاجة إىل وضع تداب�ي خاصة للحماية والمساعدة، بغّض  • تطبيق مقاربة مراعية لالأطفال لالإحاطة باحتياجات ضحايا الإ
ة؛  ف

ّ ي كضحايا وأطفال، وبموجب حقوقهم واحتياجاتهم المتم�ي
النظر عن وضعهم القانو�ف

ي الشوارع، كإنشاء آليات توعية واتّصال؛ 
• توف�ي مساعدة إضافية إىل الأطفال الذين يعيشون ويعملون �ف

تجار الجديد. فضالً عن ذلك، تدعو الحاجة إىل بناء قدراتهم عىل تقنيات  وري جداً بناء قدرات القضاة وتدريبهم عىل قانون مكافحة الإ • من ال�ف
ام وكرامة؛  تجار/الشهود باح�ت التعاطي مع ضحايا االإ

• إنشاء برامج تدريبية للقوى الفاعلة الحكومية وغ�ي الحكومية لتمكينها من تحديد الضحايا وفقاً لإجراءات التشغيل الموّحدة؛ 
تجار عند الحدود؛  ي كشف حالت الإ

ف عند نقاط العبور الحدودية، من أجل المساعدة �ف ف العامل�ي ف عن إنفاذ القوان�ي • تدريب جميع المسؤول�ي
ف بطريقة  تجار المحتمل�ي ي القطاعات الحّساسة/المحرومة من أجل تحديد ضحايا الإ

ف التدريب وتطبيق نظام مراقبة داخلية وعند الحدود �ف • تأم�ي
أفضل؛ 

تجار من خالل تنظيم حمالت إعالمية متنّوعة؛ • دعم توعية العامة تجاه العدد الوافر لقضايا الإ
• زيادة إلمام القوى الفاعلة المعنّية بأنواع المجموعات الحساسة، وطرح وتطبيق النتائج القانونية للتخفيف من الطلب الذي يضاعف من كافة 

؛  تجار بالب�ش أشكال االإ
نسان الخاصة بهّن؛  ام حقوق الإ • مراقبة ظروف عمل عامالت المنازل الأجنبيات لضمان اح�ت

تجار بالب�ش خالل  ف وخدمات الستشارة القانونية، وتدريبهم عىل المسائل المتعلقة بالإ ف الرسمي�ي ف الفوري�ي جم�ي وري جداً توف�ي الم�ت • من ال�ف
إجراء التحقيقات والمالحقة القضائية؛ 

• يجب أن تحافظ وزارة العمل عىل لئحة بأصحاب العمل ومكاتب الستقدام الذين خالفوا القانون، وتفرض عقوبات أشّد عىل هؤلء الأشخاص. 
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لئحة المراجع والمصادر

، وثيقة عمل، 2006.  ىلي
ف تجار بالنساء والعمل الق�ي والعمل الم�ف الجمعية الدولية لمكافحة الرق، االإ

ي 2010( ملف الهجرة التابع التحاد البحوث التطبيقية حول الهجرة 
ين، د. )كانون الثا�ف بارتولوميو، أ. د.، فاخوري، ت. وب�ي

طار االجتماعي السياسي للهجرة.  ي للهجرة، االإ
طار القانو�ف ي واالقتصادي للهجرة، االإ

طار الديموغرا�ف الدولية: االإ
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http:// لبنان،  كاريتاس  ي 
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2011

ي لبنان”
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تجار بالب�ش قريباً: وزير العدل”  صحيفة “دايىلي ستار” )4/1/2011(. سيكميك، س. “تجريم االإ

 ECPAT( تجار بهم الأغراض جنسية باحية واالإ ي إنتاج المواد االإ
ي البغاء و�ف

الشبكة الدولية للقضاء عىل استغالل االأطفال �ف

ق االأوسط، 2009.  ي ال�ش
تجار الجنسي باالأطفال �ف International(، االإ
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ي حماية عامالت المنازل الوافدات، 2010. 
ي �ف
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، منّظمة العمل  ي لبنان، وثيقة الهجرة الدولية رقم 48، برنامج الهجرة الدوىلي
، ر. عامالت المنازل االأجنبيات �ف ي

جريدي�ف

الدولية، جنيف، حزيران 2002. 

ي 15 شباط 2011. 
ف اللبنانية. http://www.lebaneselaws.com/ . تّمت زيارة الموقع �ف القوان�ي

ي لبنان: االأنماط والتصّورات وآليات الوقاية والحماية. 
تجار باالأطفال �ف ي 2011(. دراسة أولية حول االإ

كارال لويس )كانون الثا�ف

تقرير منّظمة الرؤية العالمية. 

http://www. .ي لبنان متنّكرات كراهبات
ف تضبط المهاجرات المقيمات �ف ي 2011(. الفيليب�ي

حقوق المهاجرين )29 كانون الثا�ف

زيارة  تّمت   ./migrant-rights.org/2011/01/29/philippines-busts-lebanon-bound-migrants-disguised-as-nuns

ي 20 شباط 2011. 
الموقع �ف

الخريطة التفاعلية لهجرة العبور ع�ب المتوسط )30/11/2008(. الملف: لبنان )وثيقة داخلية- المركز الدوىلي لتنمية سياسات 

الهجرة(. 

طباعة  اليومية”،  المقاومة  و”أشكال  الرمزي”  “العنف  حالة  لبنان:  ي 
�ف ال�يالنكيات  البيوت  عامالت   ،)2009( ن.  مغربل، 

دام.  منشورات جامعة أمس�ت

حول  بالب�ش  تجار  االإ مؤتمر  أوروبا(.  ي 
�ف والتعاون  االأمن  )منّظمة  بالب�ش  تجار  االإ مكافحة  ومنّسق  الخاص  الممثل  مكتب 

www.ungift.org/doc/knowledgehub/resource- .2006 ،ي وأعمال السخرة ي مجال العمل/العمل الج�ب
االستغالل �ف

centre/OSCE_Human_Trafficking_for_Labour_Exploitation.pdf

http://en.wikipedia.org/wiki/Taif_Agreement -اتفاق الطائف

مجلة “ذا إكزاكوتيف” )The Executive( )آب 2009، العدد 121( “لبنان: الدعارة- تجارة الجنس” 

http://www.executive-magazine.com/getarticle.php?article=12135

http://www.ekantipur.com/ .تموز 2010(. ما بعد التحويالت( )The Kathmandu Post( ”صحيفة “كاتماندو بوست

ي 22 شباط 2011. 
the-kathmandu-post/2010/07/10/oped/beyond-remittance/210320/ تّمت زيارة الموقع �ف

ي قطاع العدالة الجنائية، 
ف �ف بالب�ش للعامل�ي تجار  بالمخدّرات والجريمة، كتّيب مكافحة االإ  ّ ي

المتحدة المع�ف مكتب االأمم 

الوحدة االأوىل، 2009

ي لبنان، 2008. 
تجار �ف ّ بالمخدّرات والجريمة ووزارة العدل، االإ ي

مكتب االأمم المتحدة المع�ف

تجار باالأشخاص: االأنماط العالمية، 2006.  ّ بالمخدّرات والجريمة، االإ ي
مكتب االأمم المتحدة المع�ف

لغاء الرق )2 كانون  ي اليوم العالمي الإ
المقّرر الخاص لدى االأمم المتحدة حول أشكال الرق المعارصة، جلنارا شاهينيان، �ف

االأول 2010(

http://www.ilo.org/sapfl/News/lang--en/WCMS_150070/index.htm
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النساء واالأطفال،  باالأشخاص ال سّيما  تجار  االإ نسان لضحايا  االإ المتحدة حول جوانب حقوق  المقّرر الخاص لدى االأمم 

سيغما هدى، البعثة إىل لبنان )16-7 شباط 2005(. 
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المقّرر الخاص لدى االأمم المتحدة حول بيع االأطفال ودعارة االأطفال واستغالل االأطفال �ف
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http://en.wikipedia.org/wiki/Lebanon .ويكيبيديا، لبنان
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http://www.unhcr.org/refworld/country,,,COUNTRYPROF,LBN,4562d8cf2,4954ce52c,0.html

ا” ي لبنان يحلمون من خالل عدسة الكام�ي
منّظمة الرؤية العالمية )10/12/2010( “أطفال الشوارع �ف

/http://www.trust.org/alertnet/news/street-children-in-lebanon-dream-through-a-camera-lens

ي لبنان، منتدى المنّظمات غ�ي الحكومية اللبنانية، 1990. 
يونغ، م. العمال المهاجرون �ف
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الملحق 1: االستبيان

القسم األول: هيكلية العمل الداعمة

ما هو دور مؤسستكم والصالحيات التي تتمتع بها في مجال مكافحة اإلتجار بالبشر؟

ما هي األنشطة التي تنّفذها مؤسستكم في مجال مكافحة اإلتجار؟

هل تتعاونون مع قوى فاعلة محلية/دولية أخرى ناشطة في مجال مكافحة اإلتجار؟

الرجاء التوّسع في اإلجابة:

الرجاء التوّسع في اإلجابة:

 إذا أجبتم بنعم، الرجاء تعداد هذه القوى بالتفصيل والتوّسع في طرق التعاون:      

إذا أجبتم بكال، الرجاء التوّسع في األسباب:

نعم
 
كال

نعم
 
كال

هل يلتزم شكل التعاون بأحكام اتفاق معّين )كمذّكرة تفاهم أو ما يشابهها(؟

هل تخضع آلية مكافحة اإلتجار المعتمدة على المستوى الوطني للتنسيق حالياً )أي هل يتم تقسيم األدوار والمسؤوليات لمختلف 
القوى الفاعلة بشكل واضح من حيث توفير الحماية و/أو مساعدة ضحايا اإلتجار وإحالتهم إلى المرافق المناسبة(؟

إذا أجبتم بنعم، الرجاء التوّسع في اإلجابة: 

 إذا أجبتم بنعم، الرجاء التوّسع في اإلجابة:
      

 إذا أجبتم بكال، الرجاء التوّسع في الوضع الحالي/غير الرسمي للتنسيق: 
     

Yes

No
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هل يعتبر المجتمع المدني، المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية جزءاً من آلية وطنية معتمدة لمكافحة اإلتجار؟

    

إذا أجبتم بنعم، الرجاء التوّسع في أشكال هذه المشاركة:      

إذا أجبتم بكال، الرجاء التوّسع في األسباب:  

إذا أجبتم بنعم، الرجاء التوّسع في أشكال هذه المشاركة:      

إذا أجبتم بكال، الرجاء التوّسع في األسباب:  

  نعم
 
كال

  نعم
 
كال

  نعم
 
كال

  نعم
 
كال

ما هي بنية اللجنة التوجيهية الوطنية المشتركة بين الوزارات التي تهدف إلى مكافحة اإلتجار بالبشر؟ من هي الوكالة الرئيسة؟ 
ما هي وتيرة انعقاد هذه اللجنة؟

هل تشّكل مؤسستكم جزءاً من اللجنة التوجيهية الوطنية المشتركة بين الوزارات التي تهدف إلى مكافحة اإلتجار بالبشر؟

هل تعتبرون أّن لبنان، في األساس، )الرجاء إضافة البيانات الالزمة )مع اإلشارة إلى مصدرها إذا أمكن(:

 أ . دولة مصدر ُينقل منها ضحايا اإلتجار   

ب . دولة مقصد ُينقل إليها ضحايا اإلتجار ويتم استغاللهم  

ت . دولة عبور ينتقل فيها ضحايا اإلتجار

هل من اجتماعات منتظمة أخرى لمكافحة اإلتجار تشارك فيها مؤسستكم؟

الرجاء التوّسع في اإلجابة:

الرجاء التوّسع في اإلجابة:

إذا أجبتم بنعم، الرجاء ذكر أبرز الدول في هذا المجال: 
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ما هو عدد ضحايا اإلتجار التي سّجلتها األعوام 2008، 2009 و2010 وما هو سبب اإلتجار بهم؟

2008 2009 2010

العمل القسري
      

الخدمة المنزلية
     

االستغالل الجنسي
     

التسّول
     

الجرائم الصغيرة
     

المتاجرة باألعضاء
     

العمل القسري
      

الخدمة المنزلية
     

االستغالل الجنسي
     

التسّول
     

الجرائم الصغيرة
     

المتاجرة باألعضاء
     

العمل القسري
      

الخدمة المنزلية
     

االستغالل الجنسي
     

التسّول
     

الجرائم الصغيرة
     

المتاجرة باألعضاء
     

من هي الجهات التي تتأثر بمختلف أشكال االستغالل وإلى أي مدى )الرجاء إضافة البيانات الالزمة )مع اإلشارة إلى مصدرها 
إذا أمكن((؟

النساء   
الرجاء التوّسع في أشكال االستغالل وذكر األرقام إذا كانت متوافرة:      

الرجال   
الرجاء التوّسع في أشكال االستغالل وذكر األرقام إذا كانت متوافرة:      

األطفال   
الرجاء التوّسع في أشكال االستغالل وذكر األرقام إذا كانت متوافرة:      

هل من توصيات محّددة لمعالجة االحتياجات والثغرات التي تشوب هيكلية العمل الداعمة؟

الرجاء التوّسع في اإلجابة:      
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كيف ُتنّظم عقود العمل الموّحدة الخاصة بالعامالت في الخدمة المنزلية؟ 

القسم الثاني: الوقاية

الرجاء التوّسع في اإلجابة: 

الرجاء التوّسع في اإلجابة: 

الرجاء التوّسع في اإلجابة: 

هل يلتزم عقد العمل الموّحد للعامالت في الخدمة المنزلية بأي معايير محّددة؟ هل من ثغرات ُتذكر؟

هل من اتفاقات ثنائية مبرمة مع دول محّددة الستقدام عامالت في الخدمة المنزلية؟

  نعمإذا أجبتم بنعم، الرجاء ذكر هذه الدول بالتفصيل:      
 
كال

  نعم
 
كال

  نعم
 
كال

هل ُتلزم العامالت األجنبيات قانوناً بالعمل لحساب رّب عمل واحد؟

إذا أجبتم بنعم، الرجاء التوّسع في الشروط المطلوبة:      

إذا أجبتم بنعم، الرجاء التوّسع في الشروط المطلوبة:      

ما هو دور مكاتب االستقدام الخاصة؟ 

ما هي طريقة العمل المّتبعة في برنامج سمة دخول للفنانات؟
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هل من حمالت إعالمية حول إمكانية تقديم المساعدة والدعم لضحايا اإلتجار؟ 

إذا أجبتم بنعم، الرجاء التوّسع في اإلجابة:      

إذا أجبتم بنعم، الرجاء التوّسع في اإلجابة:      

  نعم
 
كال

  نعم
 
كال

  نعم
 
كال

هل تعتبر المعلومات ذات الصلة متوافرة/متاحة للمجموعات المستهدفة؟

 الرجاء التوّسع في اإلجابة:     

 الرجاء التوّسع في اإلجابة:     

 الرجاء التوّسع في اإلجابة:     

 الرجاء التوّسع في اإلجابة:     

هل من نظام مطّبق لحماية الطفل؟

هل شاركت مؤسستكم في أي حملة وقائية/حملة لنشر الوعي )في ما يتعلق بحماية الطفل(؟

ما هي أنواع اإلتجار باألطفال في لبنان؟ هل من إحصاءات حول معّدل/عدد الحاالت؟

ما هي أنواع اإلتجار الداخلي المتوافرة في لبنان؟ هل من إحصاءات حول معّدل/عدد الحاالت؟

هل تشارك مؤسستكم في برامج لمعالجة مسألة الطلب على اإلتجار بالبشر؟

إذا أجبتم بنعم، الرجاء التوّسع في الجهات التي تستهدفها هذه البرامج )مثالً الرجال والطلب على الخدمات 
الجنسية، الطلب على العمل القسري، الخدمة المنزلية، االسترقاق، التسّول، الخدمات الجنسية التي يوّفرها 

الذكور، إلخ.(:        

الملحق 1: االستبيان

  نعم
 
كال
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كيف تتم مكافحة العنف القائم على أساس النوع الجنسي )كالعنف المنزلي، االغتصاب، االعتداء الجنسي، التحرش، واالستغالل 
الجنسي للفتيان والفتيات(؟

هل من توصيات محّددة لمعالجة االحتياجات والثغرات التي تحول دون الوقاية بشكل مناسب؟

القسم الثالث: مساعدة ضحايا اإلتجار والضحايا-الشهود وحمايتهم

ما هي الوكالة المسؤولة عن تحديد هوية ضحايا اإلتجار بشكل رسمي؟

كيف تجري عملية تحديد هويات األشخاص )الرجاء اإلشارة إن كانت رسمية أم غير رسمية(؟ ما هي الوكاالت المشاركة 
في عملية تحديد هويات ضحايا اإلتجار؟

كيف تقّيمون التعاون ما بين الوكاالت المشاركة في تحديد هويات ضحايا اإلتجار والمتاجرين بالبشر؟

أو  اإلتجار  ضحايا  هويات  تحديد  في  تشارك  أن  بمقدورها  هل  مشاركة/أم  المنشأ  لدول  التابعة  الدبلوماسية  البعثات  هل 
االستجواب األولي لهؤالء األشخاص )أي مواطني بالدها (؟

الملحق 1: االستبيانالملحق 1: االستبيان

  نعم
 
كال

  نعم
 
كال

 الرجاء التوّسع في اإلجابة:     

 الرجاء التوّسع في اإلجابة:     

 الرجاء التوّسع في اإلجابة:     

 الرجاء التوّسع في اإلجابة:     

 الرجاء التوّسع في اإلجابة:     

هل تعتمد الوكالة/الوكاالت المسؤولة عن تحديد هويات األشخاص الئحًة من المؤشرات )أي هل من إشارات تدّل على أّن 
الشخص الراشد أو الطفل يخضع لسيطرة المتاجرين بالبشر أو قد وقع ضحيًة لإلتجار ؟ 

إذا أجبتم بنعم، الرجاء التوّسع في اإلجابة:      

إذا أجبتم بنعم، الرجاء التوّسع في اإلجابة:      
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هل يجري تحديد هويات ضحايا اإلتجار في مراكز االعتقال؟

إذا أجبتم بنعم، الرجاء التوّسع في اإلجراءات المّتبعة خالل عملية تحديد هويات ضحايا اإلتجار وفي ما 
بعدها )مقاربة استباقية؟(: 

  نعم
 
كال

التربوية،  القانونية، العالجية،  النفسية-االجتماعية،  الفورية، المساعدة الطبية،  الدنيا )كالترجمة  هل تتوّفر معايير المساعدة 
التدريب المهني، الدمج االجتماعي/استبدال الوظيفة( التي يجب تأمينها لكل شخٍص وقع ضحية اإلتجار؟

الرجاء ذكر المعايير الدنيا المتوافرة:      

 الرجاء التوّسع في اإلجابة:     

 الرجاء التوّسع في اإلجابة:     

 الرجاء التوّسع في اإلجابة:     

 الرجاء التوّسع في اإلجابة:     

 الرجاء التوّسع في اإلجابة:     

هل من نظام مطّبق لحماية الطفل؟

ما هو نوع المالجىء المخّصص في لبنان من أجل ضحايا اإلتجار )مثالً للضحايا اللبنانيين واألجانب، الضحايا األطفال، على 
األمد القصير أو الطويل، حسب النوع الجنسي، إلخ.(؟

أّي نوع من المساعدات تقّدمه منّظمتكم إلى ضحايا اإلتجار؟

ما هي المّدة اإلجمالية لمختلف البرامج المخّصصة لمساعدة ضحايا اإلتجار؟

هل من مقاربة متعّددة االختصاصات لحماية ضحايا اإلتجار؟

الملحق 1: االستبيان
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هل ُسّجل أي نشاط توعية موّجه نحو دعم/حماية ضحايا اإلتجار؟ أي نوع من التوعية تّم تنظيمه؟ من هم أصحاب المصلحة 
المشاركون في هذا النشاط؟

هل ُتنّظم عودة ضحايا اإلتجار إلى بالدهم مع مراعاة حقوقهم وسالمتهم وكرامتهم، وعلى ضوء اإلجراءات القانونية التي 
تأخذ بعين االعتبار أّن الشخص المعني قد وقع ضحية لإلتجار؟

 الرجاء التوّسع في اإلجابة:     

 الرجاء التوّسع في اإلجابة:     

 الرجاء التوّسع في اإلجابة:     

 الرجاء التوّسع في اإلجابة:     

 الرجاء التوّسع في اإلجابة:     

 الرجاء التوّسع في اإلجابة:     

 الرجاء التوّسع في اإلجابة:     

 الرجاء التوّسع في اإلجابة:     

هل ُتمنح األفضلية لخيار العودة الطوعية؟

ما هو نوع برامج الدمج/االندماج االجتماعي المتوافرة؟

هل أّمن عقد العمل الموّحد )أي التعديل الذي أجري على قانون العمل اللبناني( مزيداً من الحماية لضحايا اإلتجار؟

أي مصير يواجهه العّمال “غير القانونيين”؟ ما هي السياسات/اإلجراءات التي تّتبعها الحكومة في مثل هذه الحاالت؟

هل تسّببت أيٍّ من هذه السياسات/اإلجراءات بأذًى لهؤالء العّمال؟

هل يتّم تمييز ضحايا اإلتجار، بشكل فاعل وناشط، عن بقية العّمال ذوي الصفة “غير القانونية”؟

الملحق 1: االستبيانالملحق 1: االستبيان
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هل يحّق لضحايا اإلتجار األجانب الحصول على رخصة إقامة؟

إذا أجبتم بنعم، الرجاء التوّسع في متى يحّق لهم ذلك ولكم من الوقت: 

 تقديم المعلومات/االستخبارات إلى الشرطة 
اإلدالء بشهادته كشاهد    

الرجاء التوّسع في اإلجابة: 

 الرجاء التوّسع في اإلجابة:     

 الرجاء التوّسع في اإلجابة:     

 الرجاء التوّسع في اإلجابة:     

هل يرتبط الحصول على رخصة اإلقامة بمدى استعداد الشخص الذي وقع ضحية اإلتجار للقيام بما يلي؟

هل يتمتع ضحايا اإلتجار بحّق االستفادة من نظام الرعاية االجتماعية؟ 

هل يتلقى ضحايا اإلتجار إجازة عمل؟

هل من توصيات محّددة لمعالجة االحتياجات والثغرات المتعلقة بتأمين الحماية والمساعدة؟

ما هي أشكال اإلتجار واالستغالل التي ُيجّرمها قانون اإلجراءات الجنائية في الوقت الحالي؟

ما هي أوجه االختالف بين القانون الجديد لمكافحة اإلتجار بالبشر والقانون السابق؟

الملحق 1: االستبيان

  نعمإذا أجبتم بنعم، الرجاء التوّسع في اإلجابة:      
 
كال

  نعمإذا أجبتم بنعم، الرجاء التوّسع في اإلجابة:      
 
كال

القسم الرابع: التحقيق والمالحقة القضائية
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عدد قضايا اإلتجار بالبشر التي نظرت فيها المحاكم واإلدانات التي صدرت عنها في هذا المجال )في األعوام 2008، 2009 
و2010(؟

2008 2009 2010

عدد القضايا في المحاكم: 

 عدد اإلدانات: 

عدد القضايا في المحاكم: 

 عدد اإلدانات: 

عدد القضايا في المحاكم: 

 عدد اإلدانات: 

عدد القضايا التي نظرت فيها المحاكم واإلدانات التي صدرت عنها في مجال الجرائم ذات الصلة باإلتجار، كتيسير الهجرة 
غير القانونية )في األعوام 2008، 2009 و2010(؟

2008 2009 2010

هل من دائرة للشرطة أو قسم للنيابة العامة متخصص في قضايا اإلتجار بالبشر؟

نرجو منكم وصف مراحل التحقيق في جرائم اإلتجار بالبشر )هل هو تحقيق استباقي أم استجابي(؟

 الرجاء التوّسع في اإلجابة:     

 الرجاء التوّسع في اإلجابة:     

 الرجاء التوّسع في اإلجابة:     

الملحق 1: االستبيانالملحق 1: االستبيان

  نعم
 
كال

عدد القضايا في المحاكم: 

 عدد اإلدانات: 

عدد القضايا في المحاكم: 

 عدد اإلدانات: 

عدد القضايا في المحاكم: 

 عدد اإلدانات: 

 الرجاء التوّسع في اإلجابة:     
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هل ُسّجلت أي إدانات خالل السنة الماضية لجرائم اإلتجار بالبشر المنّظمة داخلياً؟ فإذا حدث، ما هي أشكال اإلتجار الداخلي 
التي تّمت إدانتها؟

أي نوع من الحماية القانونية يستفيد منه ضحايا اإلتجار األجانب؟

 الرجاء التوّسع في اإلجابة:     

 الرجاء التوّسع في اإلجابة:     

 الرجاء التوّسع في اإلجابة:     

 الرجاء التوّسع في اإلجابة:     

 الرجاء التوّسع في اإلجابة:     

ما هي أكثر التعقيدات التي تتكّرر وتعرقل المالحقة القضائية خالل سريان الدعاوى؟ 

السنة  معاقبتها خالل  تّمت  التي  المكاتب  اإلتجار؟ وما عدد  استغالل ضحايا  تسّهل  التي  االستقدام  مكاتب  معاقبة  تتّم  كيف 
الماضية؟

هل تتوافر خطط/صناديق مالية للتعويض على ضحايا اإلتجار )ال سيما في حاالت العمل القسري(؟

هل من توصيات محّددة لمعالجة االحتياجات والثغرات المتعلقة بالمالحقة القضائية؟

الملحق 1: االستبيان

  نعمإذا أجبتم بنعم، الرجاء التوّسع في اإلجابة:      
 
كال
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الملحق 1: االستبيانالملحق 1: االستبيان

المؤسسة:        

االسم:         

المنصب:        

رقم الهاتف:        

البريد اإللكتروني:        

بيانات الشخص المسؤول عن تنسيق اإلجابات على االستبيان:

!شكراً جزيالً لتعاونكم
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 الملحق 2:
 خالصة التوصيات

أُرغم أنه  يثبت  الذي  عليه  المج�ف  العقاب   يعفى من 
ي القانون أو خالف

 عىل ارتكاب أفعال معاقب عليها �ف
قامة أو العمل وط الإ .�ش

ملف ي 
�ف الناظر  ي 

القا�ف أو  التحقيق  ي 
لقا�ف  يجوز 

ف للمج�ف عليه  الدعوى، بموجب قرار يصدره، أن يج�ي
إجراءات تقتضيها  ي 

ال�ت المدة  خالل  لبنان  ي 
�ف قامة   الإ

.التحقيق

أو استقباله  أو  نقله  أو  عليه  الـمج�ف  اجتذاب   يعت�ب 
الستغالل لغرض  له،  الـمأوى  تقديم  أو   احتجازه 
إتجاراً ة،  ع�ش الثامنة  سن  دون  هم  لـمن   بالنسبة 
افق ذلك مع استعمال ي حال لـم ي�ت

 بالأشخاص، ح�ت �ف
ي الفقرة )1( من هذه الـمادة

.أي من الوسائل الـمبينة �ف

المادة 524 
إزالتها من قانون العقوبات

المادة 524 
تنقص  ل  وبغرامة  الأقل  عىل  سنة  بالحبس  يعاقب 
ة من أقدم إرضاء لأهواء الغ�ي عىل  ي ألف ل�ي

عن مائ�ت
الحادية  أو فتاة دون  امرأة  إبعاد  أو  أو اجتذاب  إغواء 
ي 

�ف فتاة  أو  امرأة  أو  برضاها  ولو  عمرها  من  ين  والع�ش
أو  الخداع  باستعمال  العمر  من  ين  والع�ش الحادية 
من  ذلك  غ�ي  أو  النفوذ  رصف  أو  التهديد  أو  العنف 

كراه. وسائل الإ

أو استقباله  أو  نقله  أو  عليه  الـمج�ف  اجتذاب   يعت�ب 
 احتجازه أو تقديم الـمأوى له، لغرض الستغالل إتجاراً
افق ذلك مع استعمال ي حال لـم ي�ت

 بالأشخاص، ح�ت �ف
ي الفقرة )1( من هذه الـمادة

.أي من الوسائل الـمبينة �ف

أو اتّهامهم،  أو  تجار،  الإ ضحايا  اعتقال  يجوز   ل 
دول إل  وع  الم�ش غ�ي  لدخولهم  قضائياً   مالحقتهم 

ي
�ف لمشاركتهم  أو  فيها،  إقامتهم  أو  والمقصد   العبور 

أّن مشاركتهم طالما  القانون،  عليها  ُيعاقب   نشاطات 
كضحايا لوضعهم  ة  مبا�ش نتيجة  النشاطات  هذه  ي 

 �ف
 .إتجار

أو التحقيق  ي 
لقا�ف يجوز  الضحية،  طلب  عىل   بناًء 

ي ملف الدعوى، بموجب قرار يصدره،
ي الناظر �ف

 القا�ف

ي
 أن يمنح الضحية رخصة إقامة مؤقتة طيلة المّدة ال�ت

 .تقتضيها إجراءات التحقيق

586-8

586-1، 
الفقرة 3 

524 / 525

        التعديل المقترح                                                   النص الحالي                          المادة

الملحق 2: خالصة التوصيات
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المادة 525
من  وبالغرامة  ف  سنت�ي إل  شهر  من  بالحبس  يعاقب 
الوسائل  باستعماله  أقدم  من  ة  ل�ي ألف  ف  خمس�ي
السابقة عىل استبقاء شخص رغماً  المادة  ي 

المذكورة �ف
ي بيت الفجور أو اكرهه 

عنه ولو بسبب دين له عليه �ف
عىل تعاطي الدعارة.

الضحايا  حالة  ي 
�ف المّتخذة  التحركات  كّل  ترتكز      .1

المبادئ  إل  ة  ع�ش الثامنة  سن  دون  والشهود 
وبالتحديد  الطفل،  حقوق  اتفاقية  ي 

�ف المحّددة 
يكون  أن  ينبغي  الأساسي  العتبار  إّن  القائل  المبدأ 
التحركات  كّل  ي 

�ف الفضىل   ّ ي
المع�ف الفريق  لمصلحة 

ي 
المع�ف الطرف  آراء  إيالء  ورة  رصف ومبدأ  به،  المتعلقة 

تمّسه.  ي 
ال�ت المسائل  جميع  ي 

�ف الواجب   العتبار 

إذا كانت الضحية شخصاً غ�ي مصحوب، دون   .2
ي 

القا�ف أو  التحقيق  ي 
قا�ف يوكل  ة،  ع�ش الثامنة  سن 

مهمة  المعنّية  السلطات  إل  الدعوى  ملف  ي 
�ف الناظر 

ومكان  هوّيته  لتحديد  الالزمة  الخطوات  كافة  اتّخاذ 
أ�ته

)إضافة ماّدة أخرى(

المادة 525
إزالتها من قانون العقوبات

غير متوّفرة

المصدر: التوصيات المشتركة بشأن مشروع قانون معاقبة اإلتجار باألشخاص، في 20 حزيران 2011

الملحق 2: خالصة التوصياتالملحق 2: خالصة التوصيات
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 الملحق 3:
 “شروط توظيف عامالت المنازل- الحقوق والواجبات” 1 

1الترجمة العربية لهذا الكتيب لم يتم تحديثه بعد عام 2005، وبالتالي هذا النص هو ترجمة غير 
رسمية. 

الملحق 3: “شروط توظيف عامالت المنازل- الحقوق والواجبات”  

ل:  ف  حقوق عاملة الم�ف

 : 1. يجب أن ينّص عقد العمل عىل ما يىلي
• مّدة العمل

فم صاحب العمل بدفعه بشكل منتظم • الأجر الشهري الذي يل�ت
ي حال نشوء نزاع، وتحميل الفريق المسؤول مسؤولية تسديد 

ف �ف ف الفريق�ي • ظروف فّض العقد وتقاسم المسؤوليات ب�ي
ي حال فّض العقد. 

 النفقات الناتجة �ف

ف عىل الصحة  2. يجب عقد بوليصة تأم�ي

ي حال تعرّضت الأّي نوع من 
ل االتصال بسفارة بالدها أو مكتب االستقدام )�ف ف 3. عند الحاجة، يمكن لخادمة الم�ف

ي هذه الحالة، يجدر بالسفارات ومكاتب االستقدام إبالغ المديرية 
(. �ف الضغوطات النفسية أو الجسدية أو التحرّش الجنسي

 العامة لالأمن العام فوراً من خالل االتصال بالغرفة االأمنية أو مكتب العالقات الخارجية. 

ي الشهر عىل االأقل إما عىل نفقتها وإما عىل 
ي بلدها ومراسلتهم مرّة واحدة �ف

4. يجب أن يُسمح للعاملة باالتصال بأهلها �ف
 نفقة صاحب العمل )تبعاً لالتفاق بينهما(. 

ام حّقها بممارسة معتقداتها وشعائرها الدينية أو التعب�ي عن مشاعرها الوطنية.  5. يجب اح�ت
 

ل وصاحب العمل بعد فهم مضمون العقد فهماً كامالً.  ف ف عاملة الم�ف  6. يجب توقيع "عقد عمل" ب�ي

ل عىل إجازات أسبوعية منتظمة بما يتوافق مع بنود العقد. ف  7.  يجب أن تحصل عاملة الم�ف
 

ل الحّق برفع شكوى )إدارية لدى االأمن العام أو القضاء( إذا انُتهكت أيٌّ من بنود العقد، بما يشمل  ف 8. تملك عاملة الم�ف
ذلك من شكاوى بشأن سوء المعاملة أو التحرّش من أّي نوع كان. 



81

الملحق 3: “شروط توظيف عامالت المنازل- الحقوق والواجبات”  

ل:  ف  واجبات عاملة الم�ف

ف واالأنظمة اللبنانية. ام القوان�ي 1. اح�ت

ي تعمل لحسابها. 
ام أفراد االأ�ة ال�ت 2.اح�ت

ي تعمل فيه، وعدم فضح أ�ار االأ�ة. 
ل ال�ت ف ل وحماية محتويات الم�ف ف ام بطبيعة عملها كعاملة م�ف ف 3. االل�ت

4. التأقلم مع االأ�ة وطريقة عيشها.

ل صاحب العمل بدون موافقته المسبقة أو بما يتوافق مع »عقد العمل«. ف 5. عدم مغادرة م�ف

6. توقيع إيصال خطي بعد استالم أجرها. 

 . ىلي
ف ي أّي مجال آخر غ�ي العمل الم�ف

ل صاحب العمل أو �ف ف 7. عدم العمل خارج م�ف

ي لبنان. 
ة إقامتها �ف ( خالل ف�ت ي ي أو أجن�ب

8. عدم االرتباط بالزواج )من لبنا�ف

 حقوق صاحب العمل:
 

: يحّق لصاحب العمل إبطال عقد العمل إذا قامت الخادمة بما يىلي

ف المطّبقة.  1. انتهاك القوان�ي

2. الفرار من مكان عملها. 

ي العقد، إضافًة إىل تعّهده بتسف�ي العاملة إىل بلدها.  
ط أن ينّفذ واجباته المنصوص عليها �ف ي أّي وقت شاء، �ش

3. �ف

 واجبات صاحب العمل: 

 : ف ما يىلي من واجب صاحب العمل تأم�ي

ي أّي ظرف كان. 
1. تكاليف السفر كافة )من وإىل لبنان( �ف

قامة.  2. رسم إدارة العقد، وسمة الدخول، وإجازة العمل، ورخصة االإ

قامة، فضالً عن المأكل واالستشفاء والدواء.  3. مكان مناسب لالإ

ف تكاليف نقل رفاتها، مع إرسال أمتعتها الشخصية وأجرها كامالً.  ل، تأم�ي ف ي حال وفاة عاملة الم�ف
4. �ف
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 الملحق 4:
 “العامالت في بعض القطاعات والوظائف- الحقوق والواجبات”1 

1   الترجمة العربية لهذا الكتيب لم يتم تحديثه بعد عام 2005، وبالتالي هذا النص هو ترجمة غير 
رسمية.

الملحق 4: “العامالت في بعض القطاعات والوظائف- الحقوق والواجبات”

 حقوق وواجبات: 
- راقصات المالهي الليلية

- عارضات االأزياء
- المدّلكات
- النادالت

 أ . راقصات المالهي الليلية
 حقوقهّن:

: ة شهر واحد، ينّص عىل ما يىلي  عند الوصول إىل لبنان، توّقع راقصة الملهى الليىلي »عقد عمل« مع صاحب الملهى لف�ت
• أجرها ومكان عملها.

ية. • تحديد الفريق )صاحب الملهى الليىلي أو الراقصة( الذي سيتحّمل نفقة تذكرة السفر والفحوصات المخ�ب
ف موافقان عىل ذلك.  • تُحّدد مّدة العقد بشهر واحد خاضعة للتجديد ح�ت 6 أشهر طالما أّن كال الفريق�ي

ي ملهًى ليىلي آخر. ول يحّق لها التحّول من ملهى 
• يجوز لراقصة الملهى الليىلي فّض عقد العمل مع مديرها الأول والعمل �ف

ي لبنان. 
ّ إىل آخر إال مرًّة واحدة خالل إقامتها �ف ليىلي

ّ أجرها شهرياً ونقداً.  • تتلّقى راقصة الملهى الليىلي
ّ حّق مجالسة زبون أو رفضه، إل إذا تعّلق ذلك بدواعي   • لراقصة الملهى الليىلي

واجباتهّن: 
 : تُلزم راقصة الملهى الليىلي بما يىلي

ف اللبنانية المعتمدة، والمحافظة عىل النظام والآداب العامة، والبتعاد عن ممارسة الدعارة أو  • التقّيد بالأنظمة والقوان�ي
الء الفندق أو سّكان الجوار.  ف عدم القيام بأعمال أو تّ�فات ينتج عنها ضوضاء أو إزعاج ل�ف

ة مساًء وح�ت الخامسة فجراً.  ام ساعات العمل بدءاً من العا�ش • اح�ت
ي الفندق حيث تقيم من الساعة الخامسة فجراً وح�ت الواحدة الواحدة ظهراً. 

• البقاء �ف
ي ل يقّدمَن العروض 

قامة من الراقصات اللوا�ت . وتسحب رخص الإ • القيام بالعروض الفنية ومجالسة زبائن الملهى الليىلي
عي.  الفنّية يومياً بدون عذٍر �ش

 . ف صاحب الملهى الليىلي ام ببنود عقد العمل الموّقع بينها وب�ي ف • الل�ت
 ، ي العودة إىل بالدها، يجب أن تقّدم إشعاراً مسبقاً بذلك إىل صاحب الملهى الليىلي

• إذا كانت راقصة الملهى الليىلي ترغب �ف
بمعّدل أسبوع واحد عىل االأقل قبل انقضاء عقد عملها، بحيث يتمّكن صاحب الملهى من إنهاء المعامالت المطلوبة مع 

ي لبنان أن تعود للعمل فيه 
ي عملت �ف

اء تذكرة السفر. وال يُسمح للراقصة ال�ت االأمن العام، وتخليص االإجراءات النقدية، و�ش
ي سبقت مغادرتها.

ة ال�ت ي الف�ت
ة تعادل مدة عملها �ف إال إال بعد غياب ف�ت
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: إجازات راقصة الملهى الليىلي
• يُسمح لراقصة الملهى الليىلي بمغادرة الفندق حيث تقيم يومياً من الواحدة ظهراً ولغاية السابعة مساًء. 
 . • يحّق لها الحصول عىل إجازة بمعّدل يوم واحد أسبوعياً كما تّم التفاق عليه مع صاحب الملهى الليىلي

ّ يّوقع عليه الطبيب المرّخص من قبل  ي • ل يجوز لها التغّيب أو التأخر عن العمل لأسباب صحية إل بموجب تقرير ط�ب
االأمن العام الذي يشّخص حالتها ويصف لها المدة الالزمة للراحة. 

المحظورات :
ط أن يكّن  ي لبنان إل بموافقة أوليائهّن أو الأوصياء عليهّن، و�ش

• يُحّظر عىل راقصات المالهي الليلية القارصات العمل �ف
 . ّ جزءاً من مجموعة فنّية. كما يُحّظر عليهّن حظراً تاماً مجالسة زبائن الملهى الليىلي

ي لبنان أن تدخل إليه للسياحة أو لممارسة حرفة أخرى إل بعد 
ي المالهي الليلية �ف

ي عملت كراقصة �ف
• ل يُسمح لالأجنبية ال�ت

ي لبنان.
ّ �ف ي

ة 12 شهراً عىل توّقفها عن مزاولة نشاطها الف�ف انقضاء ف�ت
ي غ�ي الفنادق والدور المجازة من قبل المديرية العامة لالأمن العام.

• يُحّظر عىل الراقصة السكن �ف
ي خارج لبنان 

وج من لبنا�ف ف ي ت�ت
ي لبنان. بالنسبة للراقصة ال�ت

ة وجودها �ف ي خالل ف�ت
• يُمنع عىل الراقصة عقد الزواج من لبنا�ف

ي الخارج، وبناًء عىل موافقة مسبقة من المديرية العامة لالأمن 
يُحّظر دخولها إىل لبنان إال إذا مضت سنة عىل وجودها �ف

العام.
 . ي الملهى الليىلي

ي الملهى الليىلي بمزاولة أّي عمل مدفوع  غ�ي عملها �ف
• ل يُسمح للراقصة �ف

ي لبنان ستة أشهر دون إنقطاع ول يسمح لها بالعودة اىل لبنان للعمل كفنانة 
•  ل يجوز أن يتجاوز مدة عمل الفنانة �ف

ي سبقت مغادرتها.
ة ال�ت ي الف�ت

ة تعادل مدة عملها �ف مجدداً إال بعد غياب ف�ت
• يُمنع عىل راقصة الملهى الليىلي مرافقة الزبائن إىل الفنادق والشاليهات.

ي سحب رخصة إقامة راقصة الملهى الليىلي بناًء عىل طلبها، إذا ثبت أنها 
• للمديرية العامة لالأمن العام، وحدها، الحّق �ف

تعرّضت لممارسات استغاللية. 
، بدون  • يُحّظر توظيف راقصة الملهى الليىلي لعمٍل مؤّقت، بغّض النظر عن طبيعته ومّدته، خارج مكان عملها الأسا�ي

موافقة مسبقة من االأمن العام وبناًء عىل طلب من رّب عملها. 
، ثّم ُسمح لها بالدخول إىل لبنان ثانيًة بغرض الزواج  ي ملهى ليىلي

ي لبنان كراقصة �ف
ي عملت �ف

يُمنع عىل الأجنبية ال�ت  •
أو الأّي غرض آخر )إذا وصلت بعد سنة عىل تاريخ مغادرتها للبنان بعد عملها كراقصة فيه وبناًء عىل موافقة من االأمن 

ي ملهى ليىلي أو كعارضة أزياء. 
 العام( العمل مجّدداً كراقصة �ف

ب . عارضات الأزياء: 
ي المرافق السياحية باستثناء المالهي الليلية. يتطّلب دخولهّن إىل لبنان 

ي يقمَن بعروض أزياء �ف
ناث اللوا�ت تشمل هذه الفئة االإ

 توقيع عقد عمل وموافقة مسبقة من المديرية العامة لالأمن العام، مهما كانت جنسياتهّن. 

حقوق عارضة الأزياء: 
 : ي وّظفتها ينّص عىل ما يىلي

عند الدخول إىل لبنان، توّقع عارضة االأزياء عقد عمل مع صاحب الوكالة ال�ت
• أجرها الشهري
• عنوان إقامتها

• مكان تقديم عروض الأزياء
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ائب، ونفقات الفحوصات  • تحديد الفريق )صاحب العمل أو عارضة الأزياء( الذي سيغطي ثمن تذكرة الطائرة، وال�ف
ية.  المخ�ب

يٍّ كان إجبارها عىل الخروج برفقة أّي 
ي وقت الفراغ، ول يحّق لأ

• يحّق لعارضة الأزياء الخروج مع أصدقائها وصديقاتها �ف
 شخص. 

واجبات عارضة الأزياء:  
 : تُلزم راقصة الملهى الليىلي بما يىلي

ف يوماً.  ي لبنان تتجاوز الثالث�ي
ة عملها �ف ية وطبّية إذا كانت ف�ت • الخضوع لفحوصات مخ�ب

ف اللبنانية المعتمدة، والمحافظة عىل النظام والآداب العامة، والبتعاد عن ممارسة الدعارة أو  • التقّيد بالأنظمة والقوان�ي
عدم القيام بأعمال أو تّ�فات ينتج عنها ضوضاء أو إزعاج لسّكان الجوار. 

ي مكان آخر. 
ي العقد وليس �ف

ي العنوان المنصوص عليه �ف
قامة �ف • الإ

ي العقد، وعدم توقيع عقود مع وكالٍت متعّددة قبل 
ي الأماكن المنصوص عليها �ف

ام بالقيام بعروض الأزياء �ف ف • الل�ت
استشارة االأمن العام. 

ي 
ة تعادل مدة عملها �ف ، بعد غياب ف�ت ي ملهى ليىلي

ي لبنان العودة إليه للعمل كراقصة �ف
ي عملت �ف

• يحّق لعارضة الأزياء ال�ت
ي سبقت مغادرتها.

ة ال�ت الف�ت
ف وكالة عرض الأزياء.  ام ببنود عقد العمل الموّقع بينها وب�ي ف • الل�ت

المحظورات:
ي لبنان إل بموافقة أوليائهّن أو الأوصياء عليهّن. 

• يُحّظر عىل عارضات الأزياء القارصات العمل �ف
ة 12 شهراً عىل توّقفها عن  • ل يُسمح لعارضة الأزياء أن تدخل إىل لبنان للسياحة أو لممارسة حرفة أخرى إل بعد انقضاء ف�ت

ي لبنان.
عرض االأزياء �ف

ي لبنان.
ة وجودها �ف ي خالل ف�ت

• يُمنع عىل عارضة الأزياء عقد الزواج من لبنا�ف
ي عرض الأزياء. 

• ل يُسمح لعارضة الأزياء بمزاولة أّي عمل مدفوع  غ�ي عملها �ف
ي لبنان ستة أشهر دون انقطاع، ول يسمح لها بالعودة اىل لبنان للعمل 

• ل يجوز أن يتجاوز مدة عمل عارضة الأزياء �ف
ي سبقت مغادرتها. 

ة ال�ت ي الف�ت
ة تعادل مدة عملها �ف مجدداً إال بعد غياب ف�ت

 ج . المدّلكات والنادلت: 

المدّلكات:
ي مراكز تدليك 

ي مراكز تدليك متخّصصة مرّخصة من قبل وزارة الصحة العامة، أو �ف
ي يعملَن �ف

ناث اللوا�ت • تضّم هذه الفئة الإ
تابعة لالأندية الرياضية والفنادق مرّخصة من قبل الوزارة المعنّية )وزارة الصحة العامة ووزارة السياحة( تكون مسّجلة 

ي مؤسسات يرّخصها الُمحافظ.  
رسمياً، أو �ف

ف العامة  ي مستشفيات ومراكز طبّية مرّخصة من قبل وزارة الصحة العامة لالأنظمة والقوان�ي
ي يعملَن �ف

ناث اللوا�ت • تخضع الإ
ي لبنان. 

 المتعلقة بظروف عمل االأجانب �ف

النادلت: 
ي الحانات. 

ي يعملَن �ف
• تضّم هذه الفئة النساء اللوا�ت
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حقوق المدّلكات والنادلت: 
عند وصول المدّلكة أو النادلة إىل لبنان، توّقع »عقد عمل« مع مستخدمها لدى دائرة العرب واالأجانب والفئات الخاّصة، 

 : ينّص عىل ما يىلي
قامة وتذكرة السفر.  • أجرها الشهري، وعنوان عملها، والفريق الذي سيغطي رسوم رخصة الإ

• تتلّقى النادلة أو المدّلكة أجرها الشهرّي نقداً. 
ي مكان العمل أو إرغامها عىل 

• ل يحّق لرّب العمل إجبار المدّلكة أو النادلة عىل ارتكاب أفعال تخالف الآداب العامة �ف
مواعدة الزبائن. 

واجبات المدّلكات والنادلت: 
ف اللبنانية المعتمدة، والمحافظة عىل النظام والآداب العامة، والبتعاد عن ممارسة الدعارة أو  • التقّيد بالأنظمة والقوان�ي

عدم القيام بأعمال أو تّ�فات ينتج عنها ضوضاء أو إزعاج لسّكان الجوار. 
ام ساعات العمل المحّددة.  • اح�ت

ف وكالة مستخدمها.  ام ببنود عقد العمل الموّقع بينها وب�ي ف • الل�ت

إجازة المدّلكات والنادلت: 
• يحّق للمدّلكة أو النادلة الحصول عىل إجازة بمعّدل يوم واحد أسبوعياً كما تّم التفاق عليه مع مستخدمها وبناًء عىل 

موافقة من االأمن العام. 
ّ يّوقع عليه الطبيب المرّخص من قبل  ي • ل يجوز لها التغّيب أو التأخر عن العمل لأسباب صحية إل بموجب تقرير ط�ب

االأمن العام الذي يشّخص حالتها ويصف لها المدة الالزمة للراحة. 

المحظورات
ي لبنان. 

• يُحّظر عىل النادلت والمدّلكات القارصات العمل �ف
ة 12 شهراً عىل توّقفها عن  ي عملت كنادلة أو مدّلكة أن تدخل إىل لبنان للسياحة إل بعد انقضاء ف�ت

• ل يُسمح لالأجنبية ال�ت
ي لبنان.

ممارسة هذا العمل �ف
ي لبنان.

ة وجودها �ف ي خالل ف�ت
• يُمنع عىل النادلة أو المدّلكة عقد الزواج من لبنا�ف

• يُمنع عىل النادلة أو المدّلكة مرافقة الزبائن إىل الفنادق والشاليهات.
ي سحب رخصة إقامة النادلة أو المدّلكة بناًء عىل طلبها، إذا ثبت أنها 

• للمديرية العامة لالأمن العام، وحدها، الحّق �ف
تعرّضت لممارسات استغاللية. 
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“الملحق 5: “عقد عمل بالعّمال/العامالت في الخدمة المنزلية

لية« ف ي الخدمة الم�ف
»عقد عمل بالعّمال/العامالت �ف

الجمهورية اللبنانية

وزارة العمل

لية ف ي الخدمة الم�ف
 عقد عمل بالعّمال/العامالت �ف

 : ف وّقع ما ب�ي

لية،  ف ي الخدمة الم�ف
ة والمهارة للعمل لديه بصفة عاملة �ف لما كان الفريق االأّول يرغب باستخدام من يتمّتع بالكفاءة والخ�ب

ي يتمّتع بالصفات المذكورة أعاله،
ولما كان الفريق الثا�ف

 : ي
ف بالر�ف والقبول المتبادل عىل ما يأ�ت ف الفريق�ي تّم االتفاق ب�ي

أولً: تعت�ب مقّدمة هذا العقد جزءاً ال يتجزأ منه. 
ي بالصفة المذكورة وفقاً 

لية وقبَل الفريق الثا�ف ف ي الخدمة الم�ف
ي لديه بصفة عاملة �ف

ثانياً: وافق الفريق االأول عىل أن يعمل الفريق الثا�ف
ي هذا العقد.

وط واالأحكام الواردة �ف لل�ش
ي أّي عمل أو مكان آخر يختلف عن محل إقامة الفريق االأول. 

ي �ف
ثالثاً: يتعهد الفريق االأول بعدم استخدام الفريق الثا�ف

 لفريق االأول:

  )رب العمل(:
  

االسم الكامل: .................................. 
الجنسية:...............................

مواليد: .......................................... 
المّتخذ محل إقامة له:..........................

..................
 ................................. : الوضع العائىلي
رقم السجل: ...................................
الهوية/بيان قيد إفرادي: .......................

.............
العنوان: ....................................... 
رقم الهاتف: ...................................

 : ي
 والفريق الثا�ف

 )العاملة(: 

 االسم الكامل: .................................. 
الجنسية:...............................

 رقم جواز السفر: ......................
  تاريخ االإصدار: ................... 

صالح لغاية: ........................
مواليد: ........................................... 
 ................................. : الوضع العائىلي

المّتخذة محل إقامة لها:...........................
..............
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رابعاً: ُحّددت مدة هذا العقد بسنة قابلة للتجديد. 
ة التجربة المحّددة بثالثة أشهر )بموجب  ف لدى كاتب العدل بما فيها ف�ت خامساً: ي�ي مفعول هذا العقد من تاريخ إبرامه من الفريق�ي

مرسوم العقد الموّحد رقم 1/19 بتاريخ 2009/12/13، الملحق 7(.

ر.  ّ ي بنهاية كّل شهر عمل كامل أجره الشهري البالغ .......، وبدون أّي تأخ�ي م�ب
سادساً: يتعّهد الفريق االأول أن يدفع للفريق الثا�ف

ي بإيصال خطي 
ف أو بموجب تحويل م��ف ي نفسه وبموجب إيصال خطّي موّقع من الطرف�ي

ًة للفريق الثا�ف يدفع االأجر نقداً مبا�ش

ف أيضاً.  موّقع من الفريق�ي

ي بتأديه عمله بكّل أمانة وجدية وإخالص وأن يتقّيد بتوجيهات الفريق االأول بما يراعي أصول العمل 
سابعاً: يتعّهد الفريق الثا�ف

ل.  ف وأعرافه وأخالقياته وخصوصيات الم�ف

م فيها كرامة الفريق  وط وظروف العمل الالئق وتوف�ي حاجاته من مأكل وملبس وإقامة تُح�ت ف �ش ثامناً: يتعّهد الفريق االأول بتأم�ي

ي الخصوصية. 
ي وحّقه �ف

الثا�ف

وط  ي لبنان وفق ال�ش
ف بها �ف كة ضمان مع�ت ف لدى �ش ي بموجب بوليصة تأم�ي

تاسعاً: يتعّهد الفريق االأول بضمان استشفاء الفريق الثا�ف

والحاالت المحّددة من قبل وزارة العمل. 

ي وفقاً لالأصول وذلك عىل كامل نفقته كما يتعهد 
: يتعهد الفريق االأول باالستحصال عىل إجازة عمل وبطاقة إقامة للفريق الثا�ف اً عا�ش

ي يعمل لديه.
بتجديدهما ما دام الفريق الثا�ف

ة راحة ال تقّل عن  ف ف�ت ي اليوم، وبتأم�ي
ي بمعّدل ع�ش ساعات متهاودة �ف

: يُحّدد الفريق االأول ساعات العمل للفريق الثا�ف حادي ع�ش

ي متواصلة ليالً.
ثما�ف

وط االستفادة  ين ساعة متواصلة تُحّدد �ش ة راحة أسبوعية ال تقل عن أربع وع�ش ي ف�ت
: يتعّهد الفريق االأول بمنح الفريق الثا�ف ي ع�ش

ثا�ف

. ف وط االستفادة منها باتّفاق الفريق�ي ي إجازة سنوية لمدة ستة أيام يُحّدد توقيتها و�ش
ف كما يحّق للفريق الثا�ف منها باتّفاق الفريق�ي

ي البند السادس 
ي الحاالت المّتفق عليها �ف

ي إىل بلده إال �ف
: يؤّمن الفريق االأّول عىل نفقته تذكرة استقدام عوة الفريق الثا�ف ثالث ع�ش

ع�ش من هذا العقد. 

ي بتلّقي المكالمات الهاتفية والمراسالت الموّجهة لهذا االأخ�ي باالإضافة إىل 
: يتعّهد الفريق االأول بالسماح للفريق الثا�ف رابع ع�ش

 . ي
ي باالتصال بأهله مرة كّل شهر عىل نفقة الفريق االأول وما عدا ذلك فيتحّمل تكاليفه الفريق الثا�ف

السماح للفريق الثا�ف

ي إجازة مرضية بناًء لتقرير 
ي بمرض غ�ي االأمراض الناجمة عن خدمته وحوادث العمل فله الحّق �ف

: إذا أصيب الفريق الثا�ف خامس ع�ش

ي تُحّدد بنصف شهر بأجر ونصف شهر بنصف أجر.  ط�ب

ي الحاالت التالية: 
: يحّق للفريق االأول فسخ هذا العقد �ف سادس ع�ش

راً لحَق بمصالح الفريق االأول أو أحد أفراد عائلته. ي خطأ أو إهماالً أو إعتداًء مقصوداً أو خطراً أو رصف
أ -  إذا ارتكب الفريق الثا�ف

 . ي
ف اللبنانية المرعية االإجراء بموجب حكم قضا�أ ي القوان�ي

ي فعالً يُعاقب عليه �ف
ب -   إذا ارتكب الفريق الثا�ف

ي أن يغادر لبنان وأن يدفع من ماله الخاص ثمن تذكرة السفر للعودة إىل بالده.  
ي هذه الحاالت، يكون لزاماً عىل الفريق الثا�ف

�ف

ي الحاالت التالية: 
ي فسخ العقد عىل مسؤولية الفريق االأّول �ف

: يحّق للفريق الثا�ف سابع ع�ش

ي لمدة ثالثة أشهر متعاقبة. 
أ - إذا أخّل الفريق االأول بتسديد أجور الفريق الثا�ف

يذاء أو قام أحد هؤالء بالتحرّش أو االعتداء  ب أو االإ ل بال�ف ف ي الم�ف
ف �ف ب -  إذا اعتدى الفريق االأول أو أحد أفراد عائلته أو القاطن�ي

عي ومحارصف تحقيقات الضابطة العدلية أو وزارة العمل. جنسياً عليه وثبت ذلك من خالل تقارير طبّية من طبيب �ش

ي استقدمه للعمل فيها دون موافقته. 
ي بغ�ي الصفة ال�ت

ت -  إذا قام الفريق االأول بتشغيل الفريق الثا�ف

ي إىل بالده وأن يدفع له ثمن تذكرة السفر.  
ي هذه الحاالت، يكون لزاماً عىل الفريق االأول أن يعيد الفريق الثا�ف

�ف
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َي هذا العقد يمكن عرضه عىل وزارة العمل لتسويته ودياً. 
ف طر�ف ي حال حصول نزاع ب�ي

: �ف   ثامن ع�ش

ر مراجعة المحاكم اللبنانية المختّصة.  ّ
اع ودياً للفريق المت�ف ف : عند فشل تسوية ال�ف تاسع ع�ش

 . ف ون: نُّظم هذا العقد أمام كاتب العدل باللغة العربية وُوّقع من الطرف�ي ع�ش

الفريق الثاني الفريق األول        

                                           مخّصص الستعمال كاتب العدل
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