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خطوة ترفع الغُ نب الالحق بالعامالت األجنب ّيات
يعد فرارا أو هروبًا
ترك العمل لم ُ
قد تشكل الكلمة احيانا انعكاسا لذهنية مجتمع ،بينام يعترب
حذفها مؤرشا لتقدم بعض الدول او تراجعها يف ما يتعلق
بالنظرة االنسانية بازاء الفئات املهمشة .بعض املؤسسات
الرسمية ال يزال يستخدم كلمة خادمة بدل عاملة ،كام يتم
اعتامد صفة الفارة يف املحارض الرسمية عوض ترك العمل
للتي تهرب من منزل كفيلها

اسحق :ال يلغي حق َمن
تعرضوا لجرم السرقة

هذا االمر ان دل عىل يشء ،فعىل النظرة االستعبادية والتملكية
املبطنة املوجودة يف مجتمعنا حيال هذه الفئة العاملية .لرفع
املسؤولية عنهم ال يكتفي بعض الكفالء باللجوء اىل االجهزة
االمنية املعنية للتبليغ عن مغادرة العاملة املنزل ،بل يعمدون اىل
تسجيل بالغ فرار ورسقة يف حقها انتقاما منها ،ما يؤدي اىل ادانتها
غيابيا وسجنها وخضوعها اىل محاكامت غالبا ما تكون غري عادلة
وال تستند اىل اي دليل.

ما يحصل يف هذا السياق ،دفع منظمة "كفى" اىل االمن العام والجهات املعنية الخذ هذا االمر
التي تتابع الجانب الالنساين يف التعاطي احيانا يف االعتبار وتصحيح التعابري املستخدمة".
كثرية مع العامالت يف الخدمة املنزلية يف لبنان
اىل التعاون مع املديرية العامة لالمن العام ،من ■ ملاذا اعتمدت كلمة فرار او هروب يف االساس؟
اجل ايجاد حل لتهم الرسقة الكيدية التي تلصق □ يف ظل غياب اي آلية لفسخ العقد بطريقة
قانونية كان الكفيل ،بعد مغادرة العاملة منزله،
بهؤالء العامالت.
املسؤولة االدارية يف قسم مناهضة االتجار يجد نفسه مضطرا اىل السري يف االجراءات املتبعة
بالبرش يف املنظمة املحامية موهانا اسحق والتبليغ انها تركت املنزل الزالة اي مسؤولية قد
تحدثت اىل "االمن العام" عن التعديالت التي ترتتب عليه مادية كانت او معنوية ،وكان يلجأ
ادخلت عىل املسار الذي تسلكه بعض املامرسات اىل النيابة العامة او اىل مخفر املنطقة لتقديم
القضائية يف شكاوى الفرار والرسقة" :ال توجد يف شكوى يسجلها عىل انها فرار ورسقة معا نظرا
قانون العقوبات اللبناين جرمية عنوانها الفرار اىل عدم وجود جرم اسمه الفرار ،فهو ال يستطيع
الن جرم الفرار محصور بالسجناء .اما عامالت تقديم شكوى من دون جرم .هذا االمر كان
املنازل ،بحسب القانون ،فعالقتهن مع صاحب يؤدي اىل مالحقة العاملة وتوقيفها بجرم مل
العمل عالقة مدنية ،وتركهن مكان عملهن هو ترتكبه ،والنيابات العامة التي تدرك جيدا هذا
مثابة فسخ لعقد العمل وليس جرما جزائيا .وقد االمر عمدت يف كثري من الحاالت اىل حفظ
الحظنا من خالل قراءة قانونية ملجموعة احكام الشكاوى وعدم السري يف قضايا الرسقة ملعرفتها
يف موضوع االدعاء عىل عامالت املنازل ،ان تعبري مسبقا بانها ملفقة .لكن يف بعض الحاالت كان
الفرار يستعمل بطريقة غري قانونية .تكمن يتم السري يف الشكوى املقدمة ،فيتم توقيف
خطورة هذا االمر ليس فقط يف عدم قانونيته ،بل العامالت اللوايت يخضعن ملحاكامت عشوائية
يف املامرسة والذهنية االجتامعية السائدة باعتبار غري عادلة .يف النهاية ،يتم تسفريهن يف الوقت
العاملة كأنها سجينة لدى رب العمل .وبالتايل الذي ال تزال لديهن حقوق ،وهذا اجراء غري
هذا امر يجب تغيريه من الناحية االجتامعية قانوين وغري انساين او حقوقي .بناء عىل ما تقدم
اوال ،للتأكيد عىل ان املوضوع يتعلق بعاملة تواصلنا مع االمن العام ،وكان املدير العام اللواء
تركت عملها وليس بسجني فار ،وثانيا لتصويب عباس ابراهيم متجاوبا اىل اقىص حدود ومتفهام
التعبري يف ظل غياب اي جرم .لذا تقدمنا بطلب ومتقدما يف هذا املوضوع ،فاتخذ برسعة قرارا

قىض بتصحيح مسار التعاطي مع العامالت يف
الخدمة املنزلية ،واحداث التغيري املطلوب للقيام
بخطوات الحقة نؤكد من خاللها اننا نتعامل مع
عامل ،وبالتايل فكل ما ينتج من هذه العالقة
يبنى عىل هذا االساس .نحن سنستكمل عملنا
مع الجهات االمنية املختصة والنيابة العامة
ووزارة العدل ،للتأكد من الغاء استخدام هذه
التعابري اينام وجدت.
■ اال تخشون استغالل هذا االمر من بعض
العامالت؟
□ هذا التدبري ال يلغي حق اصحاب العمل
الذين تعرضوا فعليا لجرم الرسقة بأن يتقدموا
بشكوى كام هي العادة عند وقوع اي جرم.
فتسلك الشكوى مسارها القانوين وفق االجراءات
املتبعة يف املحاكامت ،باعتبار ان العاملة هي
كأي شخص موجود عىل االرايض اللبنانية يخضع
للقوانني املرعية االجراء واالصول يف التوقيف
واملحاكمة اىل ان يتم اثبات الشكوى من خالل
االجراءات الجزائية.
■ امل تشكل الظروف الراهنة عائقا امامكم؟
□ منر اليوم يف ازمات كبرية ومتالحقة ،اقتصادية
وصحية ،والوضع صعب عىل كل املستويات.
اال اننا منلك حاليا ارضية جديدة للتعاون مع
جميع املعنيني من امن عام وامن داخيل

ووزاريت العدل والعمل ،لتنظيم العمل يف هذا
املجال ،فيام االجواء باتت مهيأة للتغيري اكرث
من اي وقت مىض ،خصوصا بعدما غادر لبنان
عدد كبري من العامالت يف الخدمة املنزلية ،لكن
الحاجة االجتامعية اىل هذا النوع من العمل ال
تزال كبرية جدا .ال يجب ان نتعاطى يف املرحلة
املقبلة مع العمل املنزيل كعمل دوين ،ومع
العامل كأنهم اشياء تابعة لصاحب العمل .اليوم
هو الوقت املناسب الحداث التغيري املطلوب الن
املجتمع بات جاهزا للتغيري ،وقد ادرك حاجته
اىل هذا النوع من العمل الذي يجب ان ال يبقى
مرتبطا بالعامل االجانب .قد يرتدد الكثري من
اللبنانيني يف القيام بعمل ما اذا مل يكن محرتما يف
القانون ،لكن اذا اصبح عمال يحافظ عىل حقوق
املستخدمني ويكون مصانا قانونيا ،فهذا سيشجع
العاملني اللبنانيني عىل اللجوء اليه شأنه شأن
العديد من االعامل التي تطورت النها اصبحت
محمية بالقانون.
■ كيف تنظرين اىل العقد املوحد الذي تقدمت
به وزارة العمل؟
□ العقد الذي تم التوصل اليه ممتاز من حيث
املبدأ ،وقد تضمن الكثري من البنود التي تتوافق
مع املعايري الدولية وتحول هذه العالقة من
عالقة عبودية اىل عالقة عمل متوازنة .لكن هذا

املسؤولة االدارية يف قسم مناهضة االتجار بالبرش يف منظمة "كفى" موهانا اسحق.

اللواء ابراهيم
تجاوب مع طرحنا الى
اقصى الحدود

العقد وحده ليس كافيا اذ كان يجب ان يتزامن
مع امرين اساسيني ليصبح فعاال :توضيح آليات
الفسخ لحفظ حقوق الطرفني ،ووضع آلية ملراقبة
تنفيذ بنوده .كام ان املترضر االول منه ،اي
مكاتب االستقدام ،تقدمت مبراجعة امام مجلس
شورى الدولة الذي قرر وقف العمل به اىل حني
بت املوضوع.

املقدم يوسف :مغادرة العامالت
من قضية جرمية الى مسألة ادارية
تحدث رئيس دائرة حقوق االنسان واملنظامت
والهجرة يف االمن العام املقدم طالل يوسف عن
دور االمن العام يف رفع الغنب عن الفئات الهشة،
وعدم السامح بخرق القوانني املرعية التي تنص
عىل وجوب احرتام حقوق االنسان ،وعدم
املفاضلة بني االشخاص بحسـب جنسياتهم
او عرقهم او مناطقهم او فئاتهم االجتامعية:
"يف االمن العام نتعاطى مع جميع املوجودين
عىل االرايض اللبنانية ،مواطنني واجانب ،يف
اطار احرتام االلتزامات االنسانية واالخالقية
والقانونية ،وبخاصة الفئات الهشة منها ،انطالقا
من احرتامنا لحقوق االنسان ولجميع االتفاقـات

الدولية املصـادق عليها ولالعالن العاملي لحقوق
االنسان .توجيهات املدير العام لالمن العام
اللواء عباس ابراهيم كانت واضحة يف هذا االطار،
وهي تشدد عىل وجوب احرتام جميع العنارص
لحقوق االنسان وااللتزام بذلك ،مع محاسبة َمن
يتجاوزها او يخالف مضمونها .لطاملا كنا سباقني
يف هذا االمر ،وقد وضعنا عام  2016مدونة
سلوك تنظم القوانني والصالحيات املنوطة بنا،
انطالقا من القواعد النموذجية املوجودة يف
االمم املتحدة حول كيفية التعامل مع اصحاب
الحقوق  -يف االمن العام نستخدم هذا املصطلح
بدل طالبي الخدمات  -وتتضمن رؤية ورسالة

ومبادئ حول سلوكيات العسكر تراعي التعامل
مع الفئات الهشة والعامل املهاجرين ونزالء
مركز التوقيف املوقت .كام اننا حريصون كل
الحرص عىل التعاطي مع االشخاص ايا كانوا
كقيمة انسانية ،فنصون كرامتهم ونحافظ عىل
حقوقهم .منذ نحو سنة ،بدأ التداول بازاء رضورة
استبدال عبارة فرار العاملة باالشارة فقط اىل
تركها منزل مخدوميها ،وقد كنا ايجابيني جدا
حيال هذا الطرح" .
■ ما الذي تغري؟
□ يف السابق كان املستخدم حني يريد االبالغ
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عن ترك العاملة للمنزل رفعا للمسؤولية عنه
ولالرساع يف امتام االجراءات ،يقصد اقرب مخفر
لقوى االمن الداخيل ويتقدم بشكوى ترك العمل
مقرونة بجرم الرسقة ،وذلك لرضورة وجود جرم
يف الشكوى التي تقدم يف املخافر او رغبة منه يف
االنتقام من العاملة .اما اليوم ،بعد العمل عىل هذا
املوضوع والتشاور مع الجهات املعنية والنيابات
العامة ،توصلنا اىل قرار قىض بالغاء توصيف
الفرار او الهروب ،وتعديل التسمية لتصبح ترك
مكان العمل ،ووضعنا يف متناول املواطنني كافة
التفاصيل املطلوبة ليكونوا عىل بينة ملا يجب ان
يقوموا به يف حال مغادرة العامل ،وبذلك تحول
املوضوع من قضية جرمية اىل مسألة ادارية بحتة
غري مرتبطة بجرم ،وال تتطلب استدعاء من النيابة
العامة اال اذا اقرتنت املغادرة بجرم جزايئ كالرسقة
او الكرس او الخلع او الرضب وغريها .وقد صدر
عن املدير العام قرار يف هذا الشأن تم تعميمه
عىل كامل االرايض اللبنانية .وبذلك اصبحت
طلبات رفع املسؤولية وترك العامل استدعاء
اداريا يقدم يف اي مركز من مراكز االمن العام كأي
معاملة لها مناذج معينة يتم تعبئتها.
■ هل فرضت عليكم الجائحة اتخاذ تدابري
جديدة ملراعاة وجود العامل االجانب؟
□ يف ظل االوضاع املعيشية الراهنة املتزامنة
مع تفيش جائحة كورونا ،وضعنا برامج تسويات
بالتعاون مع السفارات ومنظمة الهجرة الدولية
وغريها من املنظامت الدولية ،من اجل تسهيل
عودة العامل املهاجرين اىل بالدهم واعفائهم من
الرسوم .وقد استفاد من برنامج العودة الطوعية
 13500عامل اجنبي لغاية ترشين الثاين 2020
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رئيس دائرة حقوق االنسان واملنظامت والهجرة يف االمن العام املقدم طالل يوسف.

مغادرة العمال ال
تتطلب استدعاء من النيابة
العامة اال اذا اقترنت بجرم
فضال عن مغادرة  112الف اجنبي لبنان معظمهم
من العامل.
■ هل من اجراءات جديدة يف مركز التوقيف
املوقت لحامية املوقوفني من انتشار الوباء؟

□ يف االمن العام ،ودامئا بحسب مدونة السلوك،
نطلق عىل هؤالء االشخاص تسمية نزالء وليس
سجناء .لقد قمنا باتخاذ جميع االجراءات الصحية
املطلوبة ملنع انتشار الفريوس بينهم ،بدءا من
نقلهم من مركز االحتجاز واليه .كام نعري كامل
االهتامم ملراعاة رشوط السالمة العامة ،وتأمني
العناية الطبية لهم بالرسعة الالزمة فــي مركـز
االحتجاز ،ونطبق عليهم جميع االجراءات الصحية
املطلوبة من منظمة الصحة العاملية ووزارة الصحة
اللبنانية ،كام قمنا بتوفري غرف عزل وتأمني كل ما
تتطلبه الظروف الصحية الراهنة .كذلك عمدنا اىل
تسهيل عملية اخالء سبيل العديد من النزالء ،منعا
لالكتظاظ يف مركز التوقيف املوقت.

ابرز مطالب العمال االجانب

ال عمال وال أجانب وال فنانني!

• تنظيم املهنة عرب شمولها بنصوص قانوين العمل اللبناين والضامن االجتامعي.
• تحديد عدد ساعات العمل اليومية.
• تطبيق الحد االدىن لالجور.
• اقرار االجازة االسبوعية خارج املنزل.
• الحق يف تشكيل نقابة.
• الحق يف االحتفاظ بجواز السفر.
• الحق يف االنتقال اىل صاحب عمل آخر.
وسواها من الحقوق.

تراجعت اعداد االجانب الحاملني اقامات سنوية منذ  17ترشين
 .2020غادر لبنان  161942اجنبيا ومل يدخله سوى ،49935
فيكون اجاميل املغادرين غري العائدين  112007اجانب .السبب
الرئييس يف ذلك يعود اىل االزمة االقتصادية واالجتامعية التي
عصفت بالبالد ،وعدم قدرة الكفالء عىل تأمني الرواتب بالدوالر
االمرييك .كذلك شهدت اعداد السامت املمنوحة اىل الفنانني تراجعا
كبريا منذ العام املايض .يف حني بلغت  5428سمة عام ،2020
تدنت اىل ادىن مستوياتها هذا العام لتصل اىل  932سمة.
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