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، 2011م في مؤتمر العمل الدولي لعا عمال المنازلالمتعلقة بالعمل الالئق ل 189منذ اعتماد اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم 

صالحات الوطنیة في لبنان إلدخال إوالمؤسسات یعمل المكتب اإلقلیمي للدول العربیة التابع لمنظمة العمل الدولیة مع الھیئات 
وغیرھا من أشكال استغالل العمال التي تواجھ العمال المھاجرین بشكل بھدف معالجة مخاطر العمل القسري ھیكلیة وقانونیة 

 نازل بشكل خاص.عام، والعاملین في الم
	

ف في حین أن الحفاظ على الوظائ یة الحالیة التي تواجھ لبنان، إن عالم العمل ھو األكثر تضرراً.وفي ضوء األزمة االقتصاد
والمھاجرین على حد سواء، إال أن األدلة تشیر إلى أن العمال المھاجرین یمیلون  اللبنانیینقد یكون الشاغل الرئیسي للعمال 

عمل، ال فتیشعملیات ت والتحدیات التي تواجھ ا األكثر ضعفًا في أوقات األزمات بسبب األطر القانونیة الضعیفةإلى أن یكونو
 .غیر نظامیة أوضاعیمكن أن تدفع بالعمال المھاجرین الى التي وامل عالالعدید من إضافة الى 

	
بتنظیم مشاورة وطنیة إلطالق حوار شامل  منظمة العمل الدولیة بالتعاون معوزارة العمل ، تقوم وانطالقاً من ھذه الخلفیة 

 كفالة.لا ین، بدءاً بتفكیك نظاملضمان العمل الالئق للعمال المھاجر والطویلة األمد الضروریةبشأن التدابیر القصیرة 
	

مع  1نظام الكفالة ، طلبت وزارة العمل دعم منظمة العمل الدولیة لتنسیق مجموعة عمل معنیة بإصالح2019في نیسان  
یة اتكلیفھا بتقدیم توصیات حول التدابیر العملیة التي یمكن أن تعتمدھا الوزارة على وجھ السرعة، السیما في ما یتعلق بحم

 . وقد وضعت مجموعة العمل خطة عمل تحدد اإلصالحات التي یعتقد أعضاؤھا أنھا ضروریةاتفي المنازل الوافد العامالت
ظم العمل ین خاصوتتراوح ھذه اإلصالحات بین إصالح قانون العمل واحتمال اعتماد قانون كفالة في لبنان. اللتفكیك نظام 

 في المنازل، إلى التدابیر المساعدة التي یجب اتخاذھا بالتعاون مع الوزارات الحكومیة المعنیة األخرى.
	

ي المنازل (المھاجرین) من شأنھ أن یضمن معالجة لتوظیف العاملین ف عمل موحدعتماد عقد ي اوتكمن التوصیة الفوریة ف
و المستند ھ العمل الموحدعقد أن مسألة . تراعي ھذه التوصیة في القریب العاجلبعض الجوانب األكثر تقییًدا لنظام الكفالة 

ي العقد لقصور فالقانوني الوحید الذي یحكم العالقة بین صاحب العمل والعامل في المنازل في لبنان، باإلضافة إلى أوجھ ا
. وبالنیابة عن مجموعة العمل المعنیة المعمول بھ بشكلھ الحالي والحاجة إلى الحد من مخاطر العمل القسري المرتبط بالنظام

وبناًء على ھذه الوثیقة،  نقح إلى وزارة العمل للنظر فیھا.بإصالح نظام الكفالة، قدمت منظمة العمل الدولیة مسودة عقد م
 حقًا نسختھا الخاصة من مسودة العقد التي سیتم طرحھا للمناقشة أثناء المشاورة الوطنیة.أعدت الوزارة ال

	
كفالة في سیاق األزمة االقتصادیة الحالیة، المھمة حول إصالح نظام التھدف المشاورة الوطنیة إلى وضع إطار للمناقشة  

المستفادة في بلدان أخرى حول تأثیر األزمات االقتصادیة على بناًء على المعرفة المكتسبة من الممارسات الجیدة والدروس 
یتبادلون معارفھم وتجاربھم  فرصة لكل المشاركین لكيبمثابة المشاورة  العمالة الوطنیة والعمال المھاجرین. ستكون

                                                             
منظمة كاریتاس،  اؤھم: جمعیة، بالتنسیق مع منظمة العمل الدولیة. تتألف المجموعة من األعضاء التالیة أسم2019شّكلت وزارة العمل مجموعة العمل في نیسان  1

 القانونیة، منظمة العفو الدولیة، منظمة ھیومن رایتس ووتش، آن ماري الحاج (صحفیة). كفى، المفكرة
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بشكل تفصیلي مسودة العقد الموحد القیاسي المنقحة لتوظیف العاملین في المنازل  ویدرسون اإلصالحات المقترحة ویناقشون
 (المھاجرین) استعداًدا العتماده من قبل وزارة العمل.

	
ستشمل المشاورة مسؤولین من مجموعة من الوزارات الحكومیة وممثلي منظمات العمال وأصحاب العمل والمجتمع المدني  

فني فھم نقدي للسیاق الفي المنظمات الدولیة ممن لھ بعثات الدبلوماسیة والموظفین المعنیین والمؤسسات األكادیمیة وال
 للموضوع قید الدرس في االجتماع.

	
موحد مل عكفالة في لبنان، وأن یؤدي إلى اعتماد عقد ق برنامج إصالح نظام الطالإلومن المتوقع أن یخرج االجتماع بنتائج  

ل (المھاجرین) یضمن حمایتھم من العمل القسري ویضمن لھم العمل الالئق.  تقود وزارة العمل لتوظیف العاملین في المناز
نفذھما منظمة العمل الدولیة، برنامج العمل لمنظمة العمل الدولیة ومشروَعین تھذه العملیة، بدعم من فریق الھجرة التابع 

والمشروع اإلقلیمي للھجرة العادلة في الشرق األوسط، بتمویل تنمیة الدولیة بالمملكة المتحدة، بحریة، الذي تمولھ وزارة ال
	).SDCمن الوكالة السویسریة للتنمیة والتعاون (
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 آذار 11األربعاء  -الیوم األول

 09:30-09:00 تسجیل الحضور
یرة اإلقلیمیة للمكتب اإلقلیمي للدول العربیة في دالسیدة ربى جردات، الم

 منظمة العمل الدولیة 
  ، لبنانن، وزیرة العملیمیالسیدة لمیا معالي الوزیرة 

 مالحظات تمھیدیةو جلسة افتتاحیة
 

09:30-10:00 

رئیس قسم االقتصاد في الجامعة اللبنانیة ، غسان دیباالسید المتحدث: 
  األمیركیة

 منظمة العمل الدولیةالسید طارق حق، میسر الجلسة: 

مناقشة عامة حول تأثیر األزمة االقتصادیة  
 على العمال اللبنانیین والعمال المھاجرین

10:00-11:00 

 11:30-11:00 استراحة
عرض حول: مفاھیم خاطئة وحقائق متعلقة   ایغور بوسك، منظمة العمل الدولیة 

في أوقات  بالعمال المھاجرین والبطالة 
 األزمات

11:30-12:30 

 13:30-12:30 استراحة غداء 
 منظمة العمل الدولیة ریشارد تشولیفینسكي، السید المتحدث: 

وطني للنقابات، جمعیة الالمداخالت: االتحاد العمالي العام، االتحاد 
نقابة أصحاب مكاتب االستقدام، مركز العمال األمن العام،  الصناعیین،
 المھاجرین

 وزارة العمل السیدة إیمان خزعل، الجلسة:  ةمیسر

المجاالت الرئیسیة للتدخالت  حلقة نقاش: 
 لتفكیك نظام الكفالة

13:30-15:30 

 ،sوزارة العمل السیدة مارلین عطا 
 منظمة العمل الدولیة السیدة زینة مزھر، 

"المنقح" عقد العمل الموحد  ض عام: عر 
 (المھاجرین)لتوظیف عامالت المنازل 

15:30-16:30 

 آذار 12 خمیسال-الیوم الثاني
 
 

 : أعضاء مجموعة العمل حول اصالح نظام الكفالة المیسرین

عقد العمل : مناقشات مجموعات منفصلة
لتوظیف عامالت المنازل  "المنقح"  الموحد

 (المھاجرین)

09:00-11:00 

 11:30-11:00 استراحة
مناقشات مجموعات منفصلة حول عقد العمل 

لتوظیف عامالت المنازل "المنقح" الموحد 
 تكملة  –(المھاجرین) 

11:30-13:00 

 14:00-13:00  استراحة غداء 
 السیدة ایمان خزعلن وزارة العمل المیسرین: 

 منظمة العمل الدولیة السیدة صوفیا كاجان،           
المجموعات  جلسة عامة بناًء على تقاریر
 "المنقح" المنفصلة حول عقد العمل الموحد

 لتوظیف عامالت المنازل (المھاجرین)

14:00-15:30 

 ،sوزارة العملالسیدة مارلین عطا 
 منظمة العمل الدولیة ریشارد تشولیفینسكي، السید 

 

 16:30-15:30 التوجھات المستقبلیة ومالحظات ختامیة 

 


