
 برنامجحول ( 1) 2رقم الوقائع  نشرة
 حقوق العامالت حماية العمل من أجل

 في لبنان المنزليات المهاجرات

(PROWD) 

 
نقابة ب الخاصة مدونة قواعد السلوك

 في لبنانمكاتب االستقدام  أصحاب
 )سورال(

 
 حقوق العاامت   حماية العمل من أجل برنامج في سياق

ل الممااَو (PROWD) فااي لانااا  المنزليااا  المجاااجرا 

 والوكالااة اليويياارية (EU)االتحاااا اروبوبااي ماان لااال 
 منظمة العمال الوولياة  ، تعاونت (SDC) والتعاو لتنمية ل

 (OHCHR) حقاااوق اانياااا  ل الياااامية مفوضااايةالمااا  

 فاي لاناا  فااي  أصاحا  مااتااال االساتقوا     نقاباة  لمياادو  
وكاااااال  االسااااتقوا  الخاصااااة ب الياااالو  وضاااا  موونااااة

إطااااب  ظااال بياااا   فااايو .العاملاااة فاااي الااااتا الخاصاااة
موونااة لوادااو تياع   ، العماال المناازليين  لحمايااة تنظيماي 

 .االستخوا  دملية تعزيز الشفافية في إل يلو  ال
 

 بدايات هذا القطاع .1

 
 االساااتخوا  القااار  الافرافاااي نما ااا، 5791عاااا  اللاااال 
فااي   ارلاااب ،، ماان لااتل لشااابا  العربيااا ل مااشاارال

   ارهلياة رالح تأتولو  .العمل اللانانيينأصحا   بيو 
 لتيجيل استقوا  دامت ة وكاال  االستقوا  الخاص عجوب

هاا    نشاا تُأوأفريقيااا.   ماان فااي ولاات الحاا و، ماان يساايا
التنظيماااي الااا ت أنتاتااا   فااارا فتااار  ال لاااتل الوكااااال 
فاي   الياي ة أحياناا    ممابسا لل أبضية شالمما  ؛الحر 

 .ه ا القطاع

 

 
 . ماذا تقول الدراسات عن وكاالت االستقدام الخاصة1اإلطار 

 
   إلا  يعاو  لواتيال  تماالع الوكالة ا موظفوأو يجِو العاِليلو "
 باويل "ماااني"   تالفاة تاوفير   تحمال  يجمدلا    سايتعي ن رن وكالةال
"ل.صاحال العمل

i
 

 
 دان العمال   لفنتاو  إذا نأنجب  تماالع وكاال داا  ما تجوا ال"

 أو افا   ندلايج  وكالاة لالتاي ل  ‘ويو ال ’ اف إل    ضطرُيسوف 
مثال   ‘لاوما  إضاافية   ’مان أجال الحصاول دلا      المال مااشر 

".الوثائ  الشخصية تاويو
ii

 
 
  الااواوالبلااوا  ارصاال   كاال ماان مااتااال فااي  وكاااال لااوا ال "

 مان  رساو  الوكااال  االساتقوا    وبالااا ماا تياتوفي     ...ةالمضيف
ماان مصاااااب   لاارو  ألاا    النياااإ إلااا   ضااطر وتالاجتااين...  

."باهظة بفوائو، وأحيانا محلية
iii
 

 

 فااي لانااا  سااتقوا وكاااال  االأ  للااة لليلااة ماان  ماان المعااروف"
 ةونزاها ، لسال العما و ،أصحا  العمل للفيةدن  بحثا تارت
."دمتئجا يمثلو ال ين  صحا  العملأ

iv
 

 

طرق بيار   ل  لانا  دارإ نزليو الم  المجاجرو العمال يأتي"
فاي   التوظيا   كاتإ يعمال و و  ...كثير مان ارحياا   في  مااشر 
ما    تتعااو   نجاا إ .المفارو   الحظار  للتحايل دلا   بنشاط لانا 

إ  ماان تاام   ...للقيااا  باا ل   بلااوا  ارصاال  فااي محليااين وسااطاإ
 السااتفتل ا خطاارل نضااي معر ال رماان أكثاا هاام   تااوظيفجم حااويثا  

".رالحظ بياال
v
 

 
مااان لاااال  المولعاااة دقاااوا العمااالوكااااال  االساااتقوا   تياااتاول"

ا  شاااروطفيجاااا  مختلفاااة عقاااواب فاااي بلاااوانجم ارصااالية  العااااملين
."متراية

vi
 

 
من لاتل االلتطااع    لعمالا من بسوما لوكاال  ا "ولو تيتوفي

 التشاري  ، حتا  لاو كاا     إل  ستة أشاجر  لمو  تصل جماتاوب من
."ه   الممابسا  يحظر صلبلو ار في

vii
 

 

 
 القطاع تنظيم دورةب بدءال .2

 
 العماال المنازليين   لحماياة  تنظيماي  إطااب  دو  وجوا أاا
 تحميال  وولياة إلا   الوطنية وال مؤسيا  الماتم  المونيب

ة يمياااااؤول واليااااالطا  الوطنياااااة وكااااااال  االساااااتقوا   
المنزليااااا   العااااامت لجااااا  تعاااار ت االنتجاكااااا  التااااي

 ا حظار  صال بعا  بلاوا  ار  ، فرضت ك ل  .المجاجرا 
تااوابير  اتخاااذتم ياا حتاا  لانااا  إلاا  بداياهااا ساافر دلاا 
اليااالطا   باااوأ  االنتقاااااا ، دلااا  هااا   وباا  .ولائياااة

بوضاا  مااااابا    ةوكاااال  االسااتقوا  الخاصاا اللانانيااة و
 .ميؤولية أكثروكاال  االستقوا  تاو   حت  تنظيمية

 
 المراسيم التنظيمية تصدر السلطات الوطنية .1

 
 (NEO) المؤسسة الوطنية لالستخدام تتولى، في لانا 

 وجاااوا، مماااا ياعااال العماااال ارجاناااال توظيااا  تياااجيل
بيار أ   . زائاو  دان الحاجاة    وكاال  االساتقوا  الخاصاة  

 دملياتجاا التاابياة   لااب  دل  تارير ،االستخوا وكاال  
 صةالخا االستقداموكاال   تيميةإل   دن طري  اللاوإ

 viii.ةالخاص داماالستخوكاال  من  بوال 

 
 

 مسؤوليات السلطاتمجموعة مختارة من . 2اإلطار 
 181رقم  منظمة العمل الدوليةتااقية ال الوطنية وفقًا

 .1991، خداماالستوكاالت ب الخاصة
 
منااا  ل تاااوفير الحماياااة المتئماااة ...ودضااا كااال اولاااة تعتماااو"

 أباضايجا  فاي  مياتخومين الالعمال المجااجرين   بح التااوزا  
أو  القاوانين  ذلا   شامل يوة. الخاصا  االساتخوا  وكااال   من لال 
مناا  ، بمااا فااي ذلاا  دقوبااا  فاار  التااي تاانى دلاا  ارنظمااة
الممابساا    التي تشااب  فاي   وكاال  االستخوا  الخاصة دمل

 ، القيااااااااام ارول(.8" )المااااااااااا  والتاااااااااااوزا  االحتيالياااااااااة
 
فاي   للعمال  العماال  اساتقوا   منا   اارت َي يتعي ن دل  الالاو الا ت  "

التااااوزا   اتفالااا  ثنائيااة لمناا  باارا إنظاار فااي يأ   بلااو يلاار،
 العمااال"االساااتقوا  وو االساااتخوا  فااايالممابساااا  االحتيالياااة و

 .(2/ القيم 8)الماا  

 
 إلااوا   دااو    تااوابير لضااما تتخاا   أ  كاال اولااة دضااو   دلاا  "



اسااااتخوا  أو توبيااااو ارطفااااال  بوكاااااال  االسااااتخوا  الخاصااااة  
 (.7 )الماا  "للعمل
 
 وإجااراإا  ا ياايل وجااوا ماان التأكااو المختصااة الياالطة دلاا "

 واالنتجاكااااا  الشااااااوا، فااااي لتحقياااا ماااان أجاااال ا... متئمااااة
 وكاااال  أنشااطةفااي  االحتياليااة الممابسااا  بشااأ  المزدومااة
 (.51 الماا " )الخاصة االستخوا 

 
تاااوفير  ضاااما ل ...التاااوابير التزماااة دضاااو تتخااا  كااال اولاااة"

كااااال  دااان طريااا  و مياااتخومينال للعماااال ةالحماياااة المتئمااا
المفاوضاة   ( ؛ )النقابيةحرية اللاجة: )أ( ، ةالخاص تخوا االس

 العماال  سااادا  (ا( ؛الحااو اراناا  ل جااوب   (ج) ؛الاماديااة

 ا  الضاااما  االجتمااااديإدانااا( هااا ) ظاااروف العمااال؛ وساااائر
 والصاحة  الياتمة  (ز( لحصول دلا  التاوبيال؛  ا (و) ؛القانونية

 أو حاااواا الولاااوع   التعااوي  فاااي حاااال   (ح) ين؛تاا المجني
 الماالي  ااديااب   التعوي  فاي حااال   )ط(؛،المجنية مرا ار

وإدانااا   ارمومااة حمايااة (ت) ؛ميااتحقا  العمااال  وحمايااة
  (.55 الماااا ) إدانااا  الوالااوين  الوالااوين، وحمايااة ارمومااة

 
تقااو  كاال اولااة دضااو، بعااو استشاااب  أكثاار المنظمااا  تمثاايت    "

، بصاايابة ووضاا  شااروط تعزيااز   ل صااحا  العماال والعمااال 
إاابا  التوظيااا  العاماااة ووكااااال  االساااتخوا    التعااااو  باااين  

 .(51)الماا   الخاصة"
 

 
وكاالت مسؤوليات مجموعة مختارة من  3.اإلطار 
 181رقم  تااقية منظمة العمل الدوليةوفقًا ال االستخدام

 .1991، خدامبوكاالت االست الخاصة
 

تتخااا  تاااوابير لضاااما  داااو  حرماااا  العماااال الااا ين تعيااانجم       "

الحرية النقابياة وحا     من الح  فيوكاال  االستخوا  الخاصة 

 (4)الماا   "المفاوضة الامادية

 
 او  تمييااز دلاا  الخاصااة العمااالوا  تعاماال وكاااال  االسااتخ"

نتمااإ الاوطني   أو الاوين أو اال  أو اللو  أو الانس أساس العرق
 التميياز  شاال يلار مان أشااال     أو أت أو ياالجتمادأو ارصل 

 وبوجاا  لااا  ، القااوانين والممابسااا  الوطنيااة   التااي تفطيجااا 
 .(1 الماا ) "اادالة أو الين

 
وكاااال  ماان لااال   للعمااال معالاااة الايانااا  الشخصااية تاااو  "

حياا  الخاصاة   ال ن احترا دل  نحو يضم ة...الخاص االستخوا 
  (.6 الماا ) لعمالل
 
  االسااتخوا  الخاصااة أ  تتقاضاا  بصااوب     الياااوز لوكااا  "ال

  أو تاااالي  وياار مااشاار ، جزئيااا أو كليااا  أت بساامااشاار  أو ب
 (.9من العمال" )الماا  

 
 دلااا  ماااوا اليااانوا   لااارابين وزاب  العمااال أصاااوب 

القاراب  ) القطااع ه ا المياإلة في  لزياا  الماضية تيعةال
مثال  ي(. 2117 ،87القراب بلم ، و2111دا   ،91 بلم
شااروط الحصااول  لالخطااوط العريضااة   ا  القاارابا هاا 

أصاااحا   مااا  دتلاااا  العمااال وتحوياااو تااارليىدلااا  
لعمااال با الخاصااة ولائيااةالتااوابير تمناا  بعاا  ال  .العماال

وكااااال  االساااتقوا   ، ينالقااارابين ، وفقاااا لجااا  المنااازليين
مااشار  أو   مااياة  دوائاو  لحصاول دلا   ا (أ) نم الخاصة

 العمااال االدتااواإ دلاا  ( ) العمااال، ماان بياار مااشاار 
 .العمال استخوا تالفة  دن اادت )ج(  و، جيويا

 
 نقابااااة ُتشاااا  وكاااااالت االسااااتقدام الخاصااااة   .2

 )سورال(
 

 ةلااااوكا  ا دشاااارتااااهنااااا  اثن تكاناااا ،7991عااااا  الفااااي 

 مرلصاة  ةوكالا  111أكثر مان   توجو، اليو  ix.مرلصة
ماان بلااوا   51ماا  أكثاار ماان  اردمااال التاابيااة مااابست

وكااااال  االساااتقوا   ل جائااالال عاااواال  إ xبلاااوا  ارصااال. 
كثار  ار وكااال  االساتقوا  الخاصاة    وداو  لاوب    الخاصة
 فاي  ال ين، الوافوين الاوا لتحام في سلو دل  ا بسولا 

فاي   و عملي التفتيش يليةوض  و الرصو حال دو  وجوا
 القطااع ها ا  افا   لو وهمية،  تراليىب كثير من ارحيا 

 نقاباااة تااام تأسااايس  وبنااااإ دليااا ،  .الااا اتيتنظااايم لا نحاااو
التااي  )سااوبال( لانااا  فااي أصااحا  مااتااال االسااتقوا   

، اليااو  xi.2111عااا  الفااي  لمااس وكاااال تأسياات ماان 
 xii.دضوا  281 ما يقاب  نقابةتضم ال

 
 التوظيف فيما بين وكاالت التنظيم الذاتي فوائد. 4اإلطار 

 

أفضل والمعايير و  لتليا  المجنيةاالمتثال ل ضما " -
 ي .التوظو ستخوا االالممابسا  في 

الوطنية أسواق العمل و في الشرديةو الاروزكيال  -
 والعالمية

 ه ا القطاع في المعايير بف  -
 دنووكاال  االستقوا   يتم التشاوب م  أ الحر  دل   -

 .أدمالجم الاويو  التي تؤثر دل  التشريعا صيابة 
 الاجا  الحاوميةأدضائجا و بينالمعلوما   تييير تااال -
 ا كاير ا طرلالوكاال  التي تشال جم  المعلوما  دن ... -

طلاا   فضت دن ،ئجاأدضافي  التولي  الووبت من لتل

 ."الاويو  العضوية
 

ام وكاااالت االسااتخد بشاا ن دلياال 2001، منظمااة العماال الدوليااة  :المصاادر(
 (.جنيف :العمل الدولية منظمة .ناا اإلو، والرصد، ة: التنظيمالخاص

 
منظماة العمال   دقاو   ، 2111 /تشرين الثااني في نوفمار
حقاااوق ل ةالياااامي يةالمفوضاااو ،وزاب  العمااالو، الوولياااة
ارمام المتحااو   بجي ااة  اآل ويااونيفيم )المعاروف   ،اانياا  
  (CLMC) مركاااز ارجاناااالكابيتااااس لاناااا  و(، للمااارأ 

 المجاجرا المنزليا   العامت  وض  وبشة دمل حول
 ماان أوليااة لطااو  وبشااة العماال هاا    ت . مث لاافااي لانااا  
بشااأ  هاا     لرفاا  ميااتوا الااودي  سياسااة أوساا  ماااااب 
 للمنالشة باين  منتوا وطني  كما وف ر، االليمية الميألة

لتل وبشة في  .الوطنيين الرئيييين أصحا  المصلحة
 بئايس وحااو  ، حيان  الحااج  فاوزت  التارح اليايو  ، العمال 

موونااة ساالو    وضاا ، العماال فااي وزاب  ةالقااوا العاملاا 
 /كااانو  الثااانيفااي يناير xiii.وكاااال  االسااتقوا  الخاصااةل

 وطنيااة تياايير لانااة الحاومااة اللانانيااة ، أنشااأ  2116
 توصايا   لمتابعاة بشأ  العامت  المنزليا  المجااجرا   

لاناة التياايير   التازا   تعزياز ، بماا فاي ذلا     وبشاة العمال  
وكاااال  لاصااة ب ساالو لقوادااو وضاا  موونااة بالوطنيااة 

 .االستقوا  الخاصة
 
 
 
 



 
 مدونة لقواعد السلوك رسورال تطو .3

 
 ساياق ، وفاي  الوطنياة  التيايير  انةل ضوإ مواوال  دل 

 يا زلالمن حقوق العامت  حماية برنامج العمل من أجل
االتحاااا اروبوبااي  فااي لانااا  الممااول ماان    المجاااجرا 

منظمااة ، تعاوناات لتنميااة والتعاااو ل الوكالااة اليوييااريةو
اطاااتق  مااا  مفوضاااية حقاااوق اانياااا  العمااال الوولياااة

 مان أجال مياادو     والمشااوبا   من وبش العمال  سليلة
 .دضائجالقوادو اليلو  ر وض  موونة في سوبال

 

 ؟. ما هي مدونة قواعد السلوك5اإلطار 

 

 :مدونة قواعد السلوك

 

 إحااااااااوا الامعيااااااااا  و أ الشااااااااركا  الفرايااااااااة  ضااااااااعتجات -
 ةن الوطنيااااااااوانيالقااااااااو إلاااااااا  المعااااااااايير الووليااااااااة تياااااااتنو  -
 والامجاااااااوب اروسااااااا   العماااااااتإ تااااااااا   والتااااااازا  وداااااااو- 
 تقويم الخوما  والاوا  في ألتليا  العمل ودمب التزا  -

 
 :ليست مدونة قواعد السلوكإن 

 لانونا  ةملزم  -
 الخاصة الشركا  أو ا تحاالت أنظمة االلية  -

 
وكاالت االستقدام  بش ن دليل. 2001 ،الدوليةمنظمة العمل  :لمصدرا(

 (جنيف :منظمة العمل الدولية .ناا اإلو، والرصد، التنظيم صة:الخا

 
 

 مووناااة سااالو  ل ساااوبال دملياااة وضااا تلخااايى  يماااان
 .متعوا  المراحل تشاوب بوصفجا دملية

 
 لتراحا االو المشالة تحويو -  ارول  المرحلة
 .جمادياة  منالشاا  ثات    منظماة العمال الوولياة    نظمت
 تحوياااوب النقاااش ارولااا   ماموداااة الفااار  ماان  وتمث اال 

ماا   فااي تفادلجاااسااوبال  أدضاااإ تواجاا  التحااويا  التااي
الحلاول   شااف تكا بااضافة إل  محاولة دامت  المنازل

 الفاار  ماان أمااا .هاا   التحااويا  للتفلااال دلاا  الممانااة
ميااة المنظمااا  بياار الحاو ماا ) ةالثانياا النقاااش ماموداة 
 تقااو  لااوما  للعااامت  المنزليااا  المجاااجرا (  التااي 

فتمث ال   (المجااجرين  لااا  جالياا    ما  ة )الثالثالمامودة و
وكااال  االساتقوا     التعامال ما    فر التحويا  و تحويوب

 .الخاصة
 

  ماا  سااوبال تحضاايرية وبشااة دماال -الثانيااة المرحلااة 
 ومفوضية منظمة العمل الوولية تعاونت في أدقا  ذل ،

يومين  تجامو وبشة دمل لعقو سوبال م  اانيا حقوق 
وكاااال  االسااتقوا   و مثلااي، فااي سااوبال دضااواثتثااين ل

 .في جمي  أنحاإ الاتا الخاصة
 

 أليا :أببعة إل   وبشة العمل الفر  من وانقيم
ومعايير  حقوق اانيا سوبال دل   أدضاإ عري ت)أ( 
 إلا  فاي ساوبال    تعري  المشابكين ) ( ؛الوولية العمل
 إدات  )ج(  ؛موونة لقواداو اليالو    وض  وأساليال ليمة

 فاااي إليجاااا توصااالتااام النتاااائج التاااي الساااوبال ب أدضااااإ

 ارهااااواف تحويااااو)ا( ، وألياااارا  ؛الاماديااااةمنالشااااا  ال
 .موونة لوادو اليلو ارشمل التي لو تعايجا 

 
 

 الصياغة – 3المرحلة 
. ساورال  مان  أعضاا   6لجنة فرعية من سورال  ترشح

المرفقااة ساالو  الصااياغة منو ااة اللجنااة الفرعيااة  وكلفاات 

ة العمااال النولياااة معااااو   منظماااوكرسااات . تنفيااا الآلياااة  

النصااينو وسيسااير  لتطااو ر ارااار مفاااييم   ااين  خااار   

قتصااار  ور منظماااة العمااال النولياااة اعملياااة الصاااياغة. و

 موسسااتين حقااوا اس سااا و ويمااا  ل السااامية مفوضاايةالو

 تقااان ع سعليقااااة سقنياااة الااا  واضاااع  و  ا  المعاااا يرضاااعس

ال  ن أظهروا ايتماماا كيياراف فا  سقر ار ماا الا          المنو ة

ماان خاا ل   جااأ أ   راانر  فاا  منو ااة قواعاان الساالو .      

منظماة  مشاركة  نشاط ف  عملية الصاياغةو سعاي ن علا     ال

  شان  النولية ومفوضاية حقاوا اس ساا  التفااو       العمل

علا  المساتو ين     شالل كييار   لهال  ا رو ا المعا ير الت  س

 الورن  والنول .
 

 المنو اااااااااةة التحقااااااااا  مااااااااان  اااااااااح  - 4المرحلاااااااااة 

مسو اة النهائياة لمنو اة قواعان السالو  و لياة      سع سعميع ال

خاا ل مائاانت مسااتن رت  سااورال التنفياا  فيمااا  ااين أعضااا    

 ساااورالو  رفقاااة ةمنظماااة العمااال النولياااة.  ار هاعقااانس

وو ارت  و ارت العمال النولياة   منظمة العمال من  نموظفي

 تماعااة المائاانت  قانة ا ين. وعرسااو سالناخلياة لمناقشاة الم  

ما    المنو اة   احة  المستن رت  شلل منفصال للتانقي  فا    

والعااام ة المنيلياااة  ممثلاا  المنظماااة غياار الحلوميااة 

التعليقاة ف  الوثائ  الختامياةو  . وسع  مج كل المها راة

فا    من قيل الجمعياة العاماة   اف  ا تظار اقراريالمنو ة و

 .سورال
 

 مدونة قواعد السلوك .3

 
فاي   وبا التاي   الماااا   مامودة مختااب  مان   فيما يلي

النصااو  الااملااة  .الياالو موونااة  م ماان أليااا لياا كاال
 متااااااوفر يليااااااة التنفياااااا   وموونااااااة لوادااااااو الياااااالو    ل

 )lb.org-syndicate@soral( :دل 

 
 

 المبادئ الرئيسية

 األقسااااااااااااااااااااااااام
فاااااي  الرئيساااااية

مدوناااااة قواعاااااد 
 السلوك

 ؛فاااااااي العملياااااااا  التاابياااااااة الشااااااافافية -
أو  االثنيااااة تمييااااز دلاااا  أساااااس ال دااااو  -

، أو التوجاا  اليياسااي أو الااانس أو العاارق

 ؛... الطاقاااة أو الاااوين أوارصااال القاااومي  
 الانيااااي) واالسااااتفتل دااااو  الترهيااااال  -

 للعمالااي اإ الاوني و، (والمالي

بمعااايير  االلتاازا 
 اانياااا  حقاااوق

 لاالعمو
 

 داااان ةللعاملاااا معلومااااا  كاملااااة  تااااوفير -
 فااااااااااااي لاناااااااااااااا   جااااااااااااا دمل ظااااااااااااروف 

 العمال مؤهت  صحة التحق  من -

قبااال مرحلاااة ماااا 
   المغادرة

 

 ةالعاملاااااااا فجمجااااااااات  بلفااااااااة التواصاااااااال -
دلا    وأصاحا  العمال    تامالعا  تعري - 

 وواجاااااااااااااااااااااااااااااااااتجم حقاااااااااااااااااااااااااااااااولجم

العمااااال  توعيااااة
  وأصحاب العمل

 

mailto:syndicate@soral-lb.org


 معلومااااا  االتصااااالب  تزويااااو العااااامت -

 مقومي الخوما ب

او  اليااااان   تامالعااااا اساااااتخوا  داااااو  -
 القانونية

 راتالمن ال دو  االلتطاع -

 التعاقد
 

هي المياؤولة   وكاال  االستقوا  الخاصة- 

ادااا   الخاوما  اللوجياتية   التاالي  و دن
 ولالتارياياة )أ  فتار  لاتل ال  في  تاملعا

 ة(للعامل دمل ثتثة أشجر من

العودة إلى  الللىد   

 االصل
 

 وكااااااال  االساااااتقوا  الخاصاااااة   تحتااااار - 

 ةالعامل عملل الفتر  التارياية شروط
 دل  ياال الفتر  التارياية، انقضاإ دنو -

 القيااا  برصااو  وكاااال  االسااتقوا  الخاصااة  
لااااااتل ماااااان  ةالعاملاااااا روضاااااااع اوبت

دلا    صاحال العمال و العاملة التواصل م 
 اليواإ

 اليااانأ  تاوفر وكاااال  االساتقوا     يااال - 

 الاال منجا  ُطأو  إذا لرب ، ةللعامل المناسال
 او  تقييااو دملجااا صاااحال مناازلمفااااب  
 .عملت جعلجاأو في التنقل حريتجا

اتااااااااااااااااااااااااااارة ال
 تجريبيةال
 

 وكاااال  االسااتقوا  الخاصااة   دلاا  ياااال -

اللااواتي   تامللعاا تقااويم الميااادو  الطايااة  
أوضااااع صاااعاة بااضاااافة إلااا      ياااواججن
 ارطااإ الشرديينإل   جنوصولتيجيل 

 وكااا ة ا سااتقناخ الخا ااة  علاا    تعااي ن -

أ حاب العمال  "ا تهاكاة عن سقر ر سقن ع 

العااام ة المنيلياااة الاا  الجهاااة    واحقاال

 المعنية

 متناا  ا  وكا ة ا ستقناخ الخا اة عل   -

وضاا  العااام ة فاا  منااا ل أ ااحاب   عاان

 التعسفية العمل المعروفين  ممارساسهع

 بعااااااد متابعااااااةال
 التعاقد

 

 
 آلية التطبيق .4

 
ماان لوادااو   ال يتااازأ أساساايا  جاازإا  هاا   الوثيقااة  تشااال
 إنشاإ لانة الوثيقةتنالش  التي وضعتجا سوبال. اليلو 
 نقاباة ال مان ممثلاين دان   تتاأل   ، متعوا  ارطاراف  متابعة

 :من أجل، الموني منظما  الماتم دوا من و
 مووناة  أحااا   المتعلقاة بانتجاا    الشاااوا  تلقي 

 ؛اليلو لوادو 
 وإدواا التقابير الشااوا التأكو من صحة 
   وض  وكا ة ا ستقناخ المخالفة عل  القائمة

 السو ا 
 

 الخطوات المقللة .5
 

 كابيتااس مركاز  و م  مفوضاية حقاوق اانياا     بالتعاو 
  منظمة العمل الووليةتخطط  (CLMC) المجاجرين لانا 

وكااال  االساتقوا     ودي لرف  في لانا دمل  وبشعقو ل
وسيتم  ا.ويلية تنفي ه يلو ال لوادو موونة بشأ  الخاصة
 العمال دلا     اأصاح  وداي رفا   حملة إدتمياة ل  إطتق
 تشااايعجم دلاا  ماان أجاال موونااة لقوادااو الياالو   وجااوا

التااي  االسااتقوا  الخاصااة وكاااال   العمااال ماان  اسااتخوا 
 .موونة لوادو اليلو ب تلتز 
 

 
 

 حقااوق العااامت   حمايااة العماال ماان أجاال   برنااامج  الولااائ  هاا    نشاار أدااو 
االتحااااا المماااول مااان لاااال    (PROWD) فاااي لاناااا  المنزلياااا  المجااااجرا 

 ماتااال PROWD  نفااوي .لتعاااو لتنميااة وال والوكالااة اليويياارية  اروبوبااي

، يرجا   لمزياو مان المعلوماا     .االليماي للاوول العربياة    منظمة العمل الوولياة 
 الااااااااوطني للمشااااااااروع  المنياااااااا ، مزهاااااااار زينااااااااةاالتصااااااااال بالياااااااايو   

(mezher@ilo.org)  الاحاااو  ةقمنيااا، طيااااح ماااابت جوزيااا  ، واليااايو 

  مياادو ال ، مياعو  تانياا  اليايو   أو/، و(tayah@ilo.org) ابفالمع تااالو

 )massad@ilo.org.( مشروعفي ال
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