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ملاذا هذه ّ
الشكوى النموذجيّة؟

هذه ّ
ّ
مخصصة ملعاقبة االتجار بالنساء األجنبيّات اللوايت تعرّضن
الشكوى النموذجيّة
املنزيل القسريّ يف لبنان .وقد ارتأت “املفكرة” ضرورة صياغتها نظراً
لالستغالل يف العمل
ّ
لتفش حاالت استغالل عامالت املنازل يف لبنان يف ّ
ّ
ظل استثنائهنّ من حماية قانون العمل

القانوين) الذي يمنح امتيازات واسعة ألصحاب العمل
وخضوعهنّ لنظام الكفالة (غري
ّ
ومكاتب االستقدام ويبقيهم يف منأى عن أيّ محاسبة يف حال ارتكابهم مخالفات وجرائم
بحق العامالت .وما ع ّزز قناعتنا بضرورة إنجاز هذه ّ
ّ
الشكوى هو أنّ الغالبية الساحقة
لقضايا االتجار باألشخاص التي وصلت إىل القضاء بعد إقرار “قانون معاقبة جريمة االتجار
باألشخاص” رقم  164يف العام  2011اقتصرت عىل قضايا االستغالل يف ّ
الدعارة والتسوّل
من دون أن تطال أياً من أشكال االستغالل االقتصاديّ أو االستغالل يف العمل القسريّ [،]1
ّ
بخاصة بعد احتدام األزمة
اللبناين
وذلك بالرّغم من انتشار هذه املمارسات يف املجتمع
ّ
االقتصاديّة يف العام .2019

أهمية قانونيّة لهذه ّ
أي ّ
ّ
الشكوى:

الثغرات القانونيّة يف حماية عامالت املنازل من االستغالل

تساهم هذه ّ
ّ
التصدي للثغرات التشريعية والقانونيّة الحاليّة التي
الشكوى النموذجيّة يف
ّ
تشكل عوائق أمام محاسبة األفراد والشبكات الذين ينتفعون من استغالل عامالت املنازل.
اللبناين أق ّر القانون رقم  164/2011الذي ّ
عدل قانون العقوبات وأدخل،
فالواقع أنّ املشرّع
ّ
القانوين اللبناين ،غري أنّ هذا التشريع
للمرة األوىل ،مفهوم معاقبة االستغالل إىل النظام
ّ
جاء ناقصاً ألربعة أسباب رئيسية:

1

ّ
ّ
مستقل :إنّ القانون اللبناين ال يعاقب عىل
القسري» بشكل
عدم تجريم «العمل
ّ
ّ
ومستقلة عن جريمة االتجار
بحد ذاتها
جرم «العمل القسريّ » كجريمة قائمة
باألشخاص خالفاً ملا هي الحال يف العديد من ّ
الدول األخرى ولتوصيات «لجنة
[]2
الخرباء» القانونيّني التابعة ّ
ملنظمة العمل ّ
الدولية  .والواقع أنّ مفهوم العمل

القسريّ هو أوسع من مفهوم االتجار باألشخاص كونه يشمل أيّ وضع يكون فيه
شخص ما مجرباً عىل العمل من دون رضاه بصرف ال ّنظر عمّ ا إذا كان األمر يتضمّ ن

 .1غيدة فرنجية ،جرائم االتجار بالبشر أمام القضاء :بني الحاضر والغائب ،املفكرة القانونيّة ،30/8/2018 ،نشر يف العدد رقم 56
من مجلة املفكرة القانونيّة – لبنان ،تموز 2018
واملقدم يف إطار مؤتمر العمل ّ
ّ
الدويل ،الجلسة .2012 ،101
 .2يراجع مثالً تقرير الخرباء القانونيّني للعام ( 2012الفقرة )299
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7

اتجاراً بالبشر ،وهناك حاالت استغالل يف العمل القسريّ قد ال تتوفر فيها
جميع أركان جريمة االتجار باألشخاص غري ّأنها تلحق ضرراً هائالً باألشخاص يف
ّ
الضعف .وعليه ،تساهم هذه ّ
حالة ّ
مؤشرات العمل
الشكوى النموذجيّة يف ربط
ً
القسريّ مع عناصر جريمة االتجار باألشخاص استنادا إىل القانون واالجتهاد
اللبنانيني وبشكل يتناسب مع املعايري ّ
الدولية.

2

التشريع املنفصل عن الواقع :إن مربّرات إقرار القانون رقم  164/2011انحصرت،
تحت ضغط من املجتمع ّ
الدويل ،يف وجوب مواءمة التشريعات اللبنانية مع
االتفاقيّات ّ
الدولية التي انضمّ إليها لبنان ،من دون االلتفات إىل الضحايا أو إىل
[]3
ً
ً
ً
مظالم االستغالل الحاصلة فعليا يف لبنان  .فجاء القانون منفصال تماما عن
واقع االستغالل يف لبنان ،مما ّ
شكل عقبة أمام تطبيقه بشكل فعّ ال .وعليه،
تساهم هذه ّ
الشكوى النموذجيّة يف تفسري جريمة االتجار باألشخاص عىل نحو
يتالءم مع واقع استغالل عامالت املنازل يف لبنان تحت وطأة نظام الكفالة.

3

ّ
املسهلة لالستغالل :إنّ إقرار القانون رقم 164/2011
عدم إعادة النظر يف األنظمة
لم يتبعه أيّ مراجعة لألنظمة القانونيّة اللبنانية التي تتعارض مع أحكامه وتسهّ ل
وقوع األشخاص ضحايا االتجار واالستغالل ،وأوّلها نظام الكفالة العريف وغري
القانوين الذي يستند بشكل أسايس إىل تنظيمات إدارية صادرة عن وزارة العمل
ّ
واملديرية العامّ ة لألمن العام .فاستم ّر خضوع النساء األجنبيّات لهذا النظام
االستغاليل بعد العام  2011وكأنّ القانون سقط عند عتبة نظام الكفالة الذي أثبت
ّ
محصن إزاء االعتبارات الحقوقية واإلنسانية عىل اختالفها ،وإنْ
مرّة أخرى ّأنه
ّ
اكتسبت سالح املالحقة الجنائية .وهذا يؤكد أنّ نظام الكفالة ال يؤ ّدي إىل تسهيل
االتجار بالبشر وحسبّ ،إنما يؤدي إىل ضمان حصانة أصحاب العمل ضد املالحقة
وإفالتهم من العقاب يف حال ارتكابهم أيّ مخالفات[ .]4وعليه ،تساهم هذه ّ
الشكوى
النموذجيّة يف تشريح أوجه االستغالل التي تنتج عن نظام الكفالة كما هو معمول
به يف تاريخ إعدادها.

4

صعوبة وصول عامالت املنازل إىل القضاء :أظهرت الدراسات أنّ عامالت املنازل
نادراً ما يتمكنّ من اللجوء إىل القضاء للمطالبة بحقوقهن ،وذلك نتيجة العوائق
القانونيّة واالقتصاديّة واالجتماعيّة التي يواجهنها .ومن أبرز هذه العوائق:
ّ
ّ
التنقل والتواصل مع اآلخرين وارتفاع تكلفة التقايض
الحد من حريّتهنّ يف
ً
وبطء اإلجراءات القضائية ،فضال عن فقدانهنّ اإلقامة بمجرّد انتهاء عالقة
العمل والسياسات امل ّتبعة من قبل النيابات العامّ ة واملديرية العامّ ة لألمن العام

 .3غيدة فرنجية ،قانون “االتجار باألشخاص” :أيّ حساسية إزاء ضحاياه؟ ،املفكرة القانونيّة ،18/10/2011 ،نشر يف العدد  2من
مجلة املفكرة القانونيّة  -لبنان

 .4نزار صاغية ،نظام الكفالة ،استغالل دولة ،املفكرة القانونيّة ،3/9/2018 ،نشر يف العدد رقم  56من مجلة املفكرة القانونيّة –
لبنان ،تموز .2018

8
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 .5سارة ونسا ،عامالت املنازل أمام مجالس العمل التحكيمية يف لبنان :دعاوى من دون أحكام ،املفكرة القانونيّة،8/4/2014 ،
نشر يف العدد  5من مجلة املفكرة القانونيّة – لبنان .سارة ونسا ،عامالت املنازل ،النيابة العامّ ة واألمن العام :هكذا ّ
تنظم املحاكمة
الغيابية ،املفكرة القانونيّة ،3/12/2013 ،نشر يف العدد  12من مجلة املفكرة القانونيّة – لبنان .املفكرة القانونيّة ،عامالت املنازل،
لك بلقاء القايض ،املفكرة القانونيّة .3/8/2018 ،املفكرة القانونيّة ،نشاط مجالس
عىل هامش املحاكمة“ :السرقة” وحدها تسمح ِ
العمل التحكيمية يف محافظتي بريوت وجبل لبنان  :)3( 2018ماهية نزاعات العمل،21/8/2019 ،

التي تؤ ّدي إىل ترحيل العاملة من دون تمكينها من اللجوء إىل القضاء[ .]5فقد
ّ
بحق عامالت
أظهرت دراسات «املفكرة» أنّ الغالبية الساحقة لألحكام الصادرة
غيابي .أما الحاالت التي مثلت فيها العاملة أمام القضاء،
منازل صدرت بشكل
ّ
فاقتصرت عىل شكاوى السرقة ولم تتوفر فيها شروط املحاكمة العادلة .كما
ّ
تبي أنّ معظم التحقيقات التي أجراها األمن العام يف قضايا محتملة التجار
باألشخاص انتهت إمّ ا بعدم ثبوت اال ّدعاء أو بمغادرة العاملة لبنان قبل إحالة
ّ
امللفات إىل القضاء[ .]6وعليه ،تساهم هذه ّ
الشكوى النموذجيّة يف تسهيل عمل

املحامني املدافعني عن عامالت املنازل اللوايت وقعن ضحية لالستغالل ،كما وعمل
القضاة الناظرين يف هذه الدعاوى لتسهيل وصولهنّ إىل العدالة واإلنصاف.

أهمية اجتماعيّة لهذه ّ
أي ّ
ّ
الشكوى:

ّ
يشكل نظام الكفالة نظاماً استغاللياً؟
ملاذا

ّ
يشكل
كما يمكن أن يأخذ اإلرهاب طابع إرهاب دولة ،كذلك االستغالل .ونظام الكفالة
ّ
واع ،من خالل هذا النظام ،للغالبية
النموذج األكرث وضوحاً لذلك.
فالدولة تمنح بقرار ٍ
ّ
ّ
ويولون كفالء
يستقدمونهم
العظمى من املواطنني إمكانية استغالل عمّ ال مهاجرين
عليهمّ ،
ّ
متدنية ّ
ّ
تتنصل من
جداً ،بإمكان هؤالء تسديدها .وهي بذلك
كل ذلك لقاء مبالغ
مسؤوليّتها يف تأمني الكثري من الحقوق االجتماعيّة (دور للعجزة ،حضانات لألطفال)...
من خالل تمكني كل من يحتاج إىل هذه الخدمات بتأمينها من خالل استغالل هؤالء
ّ
املستقدمني للعمل وفق هذا النظام،
العمّ ال .وما يصحّ عىل جميع املهاجرين األجانب
يصحّ بالدرجة األوىل عىل عامالت املنازل بالنظر لحرمانهنّ من االستفادة من قانون العمل
وإقامتهنّ يف أماكن عملهنّ .
الدولة لحماية العمّ ال املهاجرين – وهم الطرف األضعف اجتماعيّاً
فبدل أن تتدخل ّ
ً
واقتصاديّاً ولغوياً وقانونيا  -وإعادة بعض التوازن إىل العالقة القائمة بينهم وبني أصحاب
ّ
تتدخل ملنح أصحاب
العمل وفق الفلسفة التي يقوم عليها قانون العمل برمته ،نراها
العمل – أي الطرف األقوى يف ّ
كل املجاالت  -امتيازاً هائالً أال وهو حق الكفيل .وهو امتياز
ً
هائل ألنّ من شأنه ليس فقط أن يسهّ ل االتجار بالبشرّ ،إنما أيضا أن ّ
يشكل ضمانة
لإلفالت من العقاب.
وإلدراك ذلك ،يقتيض فهم الخصائص الثالث املحيطة بنظام الكفالة-االمتياز هذا:
األوّل ،أنّ اإلقامة القانونيّة للعاملة تكون مرتبطة بعالقة العمل ،بمعنى ّأنه يف
حال انتهاء هذه العالقة ،تصبح العاملة يف موضع غري نظامي أيّاً تكن أسباب
انتهائها ،وحتى لو كانت بسبب امتناع صاحب العمل عن تسديد العاملة أجورها
أو بنتيجة االعتداء عليها جنسياً.
الثاينّ ،أنه ال يمكن للعاملة تغيري صاحب العمل من دون موافقته الصريحة ،بمعنى
 .6نزار صاغية ،مضبطة إتهام برسم النيابة العامّ ة :نعم ،نحن ُن ْتجر بالبشر ،املفكرة القانونيّة ،17/10/2016 ،نشر يف العدد 43
من مجلة املفكرة القانونيّة  -لبنان
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ّأنه يستحيل تسوية وضعها من دون موافقتهّ ،
وكأنها يشء يقع ضمن حيازته.
والثالث ،أنّ املديرية العامّ ة لألمن العام غالباً ما ترفق قرار ترحيل العاملة من
لبنان بقرار آخر قوامه منع دخولها إىل لبنان لفرتة زمنية معيّنة .ومن شأن ذلك
أن يغلق الدائرة بحيث يستحيل عىل العاملة االلتفاف عىل نظام الكفالة من خالل
ّ
مجدداً عىل اسم
ترك لبنان من دون تسوية أوضاعها مع كفيلها األوّل والعودة
كفيل جديد.
وهذه الخصائص مجتمعة تفسح املجال واسعاً أمام أصحاب العمل لالستقواء وفرض
شروط استغاللية قد تصل إىل العمل القسريّ  .وعليه ،تكون العاملة محكومة إذا أرادت
البقاء بشكل نظامي يف لبنان بأمر من اثنني:
إمّ ا أن ترضخ لهذه الشروط حفاظاً عىل إمكانية العمل ،وتالياً التكيّف مع شروط
العمل مهما كانت ّ
مذلة وغري إنسانية وحتى لو بلغت درجة العمل القسريّ
واالستعباد ،درجة االتجار بالبشر،
إمّ ا أن تجد تسوية ما مع كفيلها تتنازل بموجبها عن ّ
حقها يف اال ّدعاء عليه لقاء
تنازله عن ّ
حقه ككفيل عنها عىل نحو ّ
يمكنها من العمل لصالح شخص ثالث.

وكالهما يؤ ّديان عملياً إىل تنازل العاملة عن حقوقها ويف اآلن نفسه إىل إفالت صاحب
ّ
بحق العاملة .ومن خالل ذلك ،ال
العمل (الكفيل) من العقاب لدى ارتكابه جرائم
يكون نظام الكفالة فقط نظاماً يسهّ ل استغالل العاملةّ ،إنما أيضاً نظاماً يضمن إفالت
االستغالل من العقاب .ومن شأن ذلك طبعاً أن يزيد من امتيازات صاحب العمل وحقوقه
وأن يع ّزز اختالل التوازن يف العالقة بني العامالت وأصحاب العمل إىل درجة تصبح معها
كل أشكال االستغالل ممكنة وبمنأى عن املحاسبة.
وح ّتى يف الحاالت القليلة التي يتسنى فيها للعاملة ترك مكان العمل واللجوء إىل سفارتها
أو ّ
منظمة حقوقية أو إنسانية طلباً للمساعدةّ ،
فإنها غالباً ما تنكفئ عن تقديم شكوى ّ
ضد
كفيلها أو ترتاجع عنها يف حال تقديمها ،بهدف الوصول إىل تسوية تضمن لها البقاء يف
لبنان أو الحصول ولو عىل جزء من حقوقها قبل ترحيلها من لبنان ،فال تعود إىل بالدها
وعائلتها خالية الوفاض.
وال يخرج عن هذه ّ
الصور ّإل حالتان :األوىل ،تتمسك فيها العاملة بحقوقها ،وهو خيار
ينتهي عموماً برتحيلها من دون تسوية ،فتقبع دعواها يف املحاكم لسنوات ،والثانية،
تتوارى فيها العاملة عن األعني لتعمل ما تس ّنى لها من وقت بشكل غري نظامي .وهي حالة
غالباً ما تنتهي بتوقيفها وترحيلها ما لم تؤ ّد إىل استغالل أبشع من قبل عصابات تنشط
البتزاز العامالت املقيمات بشكل غري نظامي (الهاربات) وتشغيلهنّ ويف كال الصورتني،
ّ
بحق العاملة بسبب مغادرتها العمل (الفرار) بصورة غيابية من دون أن
تجري الدعوى
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يتس ّنى لها املثول أمام القايض الناظر فيها للدفاع عن نفسها.
هكذا ،تصبح العاملة أمام املعادلة اآلتية« :إمّ ا العمل يف لبنان وإمّ ا املطالبة بالحق» ،بحيث
تفقد العاملة ّ
أحقية العمل يف لبنان بشكل نظامي فور لجوئها إىل القضاء ّ
ضد «كفيلها».
ومؤ ّدى ذلك طبعاً هو تقويض منظومة العدالة برمّ تها يف مجال العمالة املنزليّة األجنبية.
وعليه ،وأمام هذه الصور املختلفة ،يظهر بوضوح حجم االمتياز املعطى للكفالء بموجب
نظام الكفالة الذي يتم ّتع بزخم وقوّة خارقني :فعدا عن ّأنه يضمن مصالح مختلف فئات
املواطنني ويتيح لهم تحسني حياتهم من خالل استغالل العمّ ال املهاجرين واإلفالت من
العقاب يف حال ارتكابهم أيّ مخالفات ،فإنّ العامالت هنّ يف وضعية ضعف وحاجة غالباً
ما تنتهي إىل إخضاعهنّ لالستغالل أو إىل الهرب منه من دون محاسبة نظراً لعدم تو ّّفر أيّ
بديل آخر.
وبالطبع ،كان لهذا النظام أن يكون ّ
أقل قسوة لو لم يرتافق مع تكليف املواطن بتسديد
مبالغ طائلة الستقدام عاملة منزلية .فتبعاً لتسديد هذا املبلغ ،يستشعر املواطن أنّ
استقدام العاملة هو بمثابة استثمار عليه الحفاظ عليه .وقد حملته هذه القناعة إىل
يتعي عليه االحتفاظ بأوراقها وتقييد حرّية ّ
ّ
تنقلها
التعامل مع العاملة عىل ّأنها رهينة لديه
واتصاالتها مع الخارج وما إىل ذلك من ممارسات تصل إىل درجة حبسها داخل املنزل عند
خروج العائلة منه ،أو حبس بدالتها إىل حني انتهاء عالقة العمل.
الدولة ّ
وعليه ،بدا جيّداً أنّ ّ
حددت من خالل نظام الكفالة األدوار املختلفة :فكما حبست
ّ
ّ
العاملة يف موقع الرّاضخة القابلة بشروط العمل مهما كانت قاسية ومذلة ،فإنها يف اآلن
نفسه حبست صاحب العمل يف موقع الحارس الفطن إزاء أيّ احتمال لتبديد استثماره،
مع ما يستتبع ذلك من تقييد لحرّية العاملة.
ّ
وبالطبع ،ترتبط عالقة االستغالل هذه بأوضاع ّ
املصدرة لهذه العمالة التي نادراً ما
الدول
تكون قادرة عىل الدفاع عن مصالح مواطنيها أو التخفيف من استغاللهم .وفيما لجأت
الدول إىل منع مواطنيها من العمل يف لبنان لعدم ّ
بعض ّ
توفر بيئة سليمة لذلك ،فإنّ حاجة
مواطنيها إىل العمل حملتهم إىل تجاوز املنع ليجدوا أنفسهم يف أوضاع أكرث هشاشة وقابليّة
لالستغالل .وعليه ،يظهر بوضوح أنّ نجاح ّ
الدولة يف فرض نظام الكفالةّ ،إنما يستند بشكل
ّ
خاص إىل استغالل ضعف وحاجة مواطني ّ
املصدرة للعمالة .ومن هذه الزاوية ،جاز
الدول
القول من دون أيّ مبالغة أنّ االتجار بالبشر يف هذه الحالة هو اتجار دولة.
هذا هو الواقع السائد بشكل عام منذ عقود يف لبنان .وقد تضرّر منه مئات آالف العمّ ال
املهاجرين الذين تعاقبوا عىل العمل يف هذا البلد .والهدف من هذه ّ
الشكوى هو املساهمة
يف تغيري هذا الواقع عرب مقاربة عالقات العمل القائمة بني عامالت املنازل وأصحاب العمل
مقدمة
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ّ
املنزيل القسريّ
وتتوفر فيها عناصر جريمة
عىل ّأنها عالقات مبنيّة عىل االستغالل يف العمل
ّ
االتجار باألشخاص.

ما هي منهجية إعداد هذه ّ
الشكوى النموذجيّة؟

تقدم هذه ّ
ّ
الشكوى نموذجاً لشكوى جزائية بحصول جناية االتجار باألشخاص املنصوص
عنها يف املا ّدة  /)1( 586/من قانون العقوبات وتبحث يف مدى توّفر عناصر هذه الجريمة
التي وقعت ضحيّتها نساء أجنبيات يعملن يف الخدمة املنزليّة يف لبنان إلثبات استغاللهنّ
يف العمل القسريّ .

ّ
التحديات التي تواجهها عامالت املنازل لدى
( )8من قانون العقوبات كونها من أبرز
تقديمها شكوى ّ
بحق صاحب عملها.
فضالً عن ذلك ،تستند هذه ّ
الشكوى النموذجيّة إىل خربة “املفكرة” يف مراقبة العمل
ً
ّ
التشريعي والقضايئ ،ال سيّما فيما يتعلق بالفئات األكرث تهميشا يف املجتمع اللبناين .وقد
استندت هذه ّ
الشكوى بشكل خاص إىل الدراسات اآلتية:
دراسة قانونيّة ّ
أعدتها “املفكرة” يف العام  2018حول قضايا االتجار باألشخاص
أمام القضاء وكيفية تطبيق القانون رقم  164/2011أمام محاكم الجنايات يف
بريوت وجبل لبنان خالل العامني  ،2016-2017والتي نشرت يف العدد رقم  56من
مجلة املفكرة القانونيّة – لبنان[.]8

وتنقسم ّ
الشكوى إىل ثالثة أقسام:
يف باب الوقائع ،تفرتض ّ
الشكوى حصول معظم االنتهاكات التي غالباً ما تتعرّض
[]7
لها العامالت والتي تم توثيقها يف العديد من الدراسات  ،وتعر ُ
ُضها عىل نحو
ّ
ّ
أنّ
مؤشرات العمل القسريّ بسهولة .تفرتض الشكوى الضحية
يسمح بالتعرّف عىل
الساحقة للحائزات عىل إجازات عمل من الفئة الرابعة (عمل
هي امرأة كون الغالبية ّ
املنزيل
منزيل) من اإلناث ،غري أنّ الذكور قد يقعون ضحايا لالستغالل يف العمل
ّ
القسريّ أسوة بالنساء ،كما قد يتعرّضون لالستغالل االقتصاديّ خارج إطار العمل
املنزيل كونهم يخضعون لنظام الكفالة أيضاً .وتتوّجه وقائع ّ
الشكوى بشكل أسايس
ّ
السهل تكييفها لتوجيهها ّ
ّ
ضد كفالء وهميني أو
ضد أصحاب العمل غري ّأنه من ّ
ّ
أصحاب مكاتب استقدام يف بلد األصل ويف لبنان أو ضد كل من يقوم بتشغيل
العاملة أو االنتفاع من عملها .تفرتض ّ
الشكوى أنّ صاحب العمل ذكر تسهيالً
لعرض الوقائع علماً أنّ أصحاب العمل قد يكونون من اإلناث أو الذكور.
الشكوى إىل إثبات ّ
يف باب القانون ،تعمد ّ
تحقق عناصر جريمة االتجار باألشخاص
ّ
وأسباب تشديد عقوبتها ،وذلك من خالل تعريف وتحليل املفاهيم املتعلقة
ّ
وبمؤشرات العمل القسريّ وكيفية انطباقها عىل
بالجريمة والعناصر املكوّنة لها
القانوين بشكل أسايس إىل عقد
املنزيل يف لبنان .وقد استند التحليل
حاالت العمل
ّ
ّ
العمل املوحّ د للعامالت /العمّ ال يف الخدمة املنزليّة الذي اعتمد بموجب القرار رقم
 1/90الصادر عن وزيرة العمل بتاريخ  ،8/9/2020والقوانني واالجتهادات اللبنانية
ذات صلة ،والقانون النموذجي ملكافحة االتجار باألشخاص الذي ّ
أعده مكتب
املعني باملخدرات والجريمة ،باإلضافة إىل املعايري ّ
الدولية املكرّسة يف
األمم املتحدة
ّ
االتفاقيات واالجتهادات ّ
الدولية ذات الصلة وتفسرياتها.
يف باب املطالب ،تعرض ّ
الشكوى مطالب الجهة ّ
املدعية ،ال سيّما مطالبتها بمحنها
إقامة رسمية يف لبنان خالل النظر يف ّ
الشكوى سنداً للفقرة الثانية من املا ّدة 586
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 .7يراجع مثالً دراسة من إعداد باحثني يف الجامعة األمريكية يف بريوت ّ
تضمنت استطالع آراء أصحاب العمل عن ممارساتهم
تجاه عامالت املنازل ،مذكورة يف :نزار صاغية ،مضبطة اتهام برسم النيابة العامّ ة :نعم ،نحن ُن ْتجر بالبشر ،املفكرة القانونيّة،
 ،17/10/2016نشر يف العدد  43من مجلة املفكرة القانونيّة – لبنان.

دراسة “أحالم للبيع :بني االستقدام والعمل يف لبنان ،رحلة استغالل عامالت
منازل من نيبال وبنغالدش” التي ّ
أعدتها “املفكرة” ومنظمة “كفى عنف
واستغالل” يف العام .]9[2014
أعمال “مرصد قضايا عامالت املنازل[ ”]10يف “املفكرة” الذي انطلق العام 2013
ّ
املتعلقة بقضايا االتجار باألشخاص ،ال سيّما التقايض
وأعمال فريق عمل “املفكرة”
االسرتاتيجي ومراقبة املحاكمات والتحقيقات الصحافية وامليدانية حول واقع
االستغالل يف لبنان[.]11

تحديات أمام استخدام هذه ّ
ّ
الشكوى النموذجيّة؟
أي

التحديات والصعوبات تمهيداً لتقديم هذه ّ
ّ
الشكوى ولضمان
قد تواجه العاملة العديد من
ّ
ّ
التحديات:
استغلها .ومن أبرز هذه
السري بها ومحاسبة من
ّ

1

حماية ّ
املدعية :كما أسلفنا ،غالباً ما تكون ّ
املدعية يف هذه القضية يف حالة ضعف
وهشاشة تستوجب ّاتخاذ تدابري لحمايتها .فعندما تبحث العاملة يف تقديم هذه
ّ
الشكوى ّ
ضد صاحب عملها ،تكون قد خسرت عملها ورواتبها وسكنها وإقامتها
يف لبنان .كما ّأنها غالباً ما تعاين من التداعيات الجسديّة والنفسية لالستغالل
الذي تعرّضت له ،وتجد نفسها وحيدة من دون دعم عائلتها ومن دون أن تتقن
اللغة العربية .تجعلها هذه الهشاشة تواجه صعوبات عديدة يف تقديم ّ
الشكوى
ومتابعتها ،ومنها الضغط عليها للقبول بأيّ تسوية يعرضها صاحب العمل
(مهما كانت عدالتها) لتج ّنب املالحقة ،ال سيّما نظراً لبطء اإلجراءات القضائية
ولتم ّنع القضاء اللبناين عن مواجهة االستغالل الناتج عن نظام الكفالة بشكل

 .8هل حقاً نريد ردع االتجار بالبشر؟ هل حقاً نريد حماية ضحاياه؟ العدد رقم  56من مجلة املفكرة القانونيّة – لبنان ،تموز .2018
 .9املفكرة القانونيّة وكفى عنف واستغالل“ ،أحالم للبيع :بني االستقدام و العمل يف لبنان ،رحلة استغالل عامالت منازل من
نيبال وبنغالدش”2014 ،
 .10سارة ونسا ،املفكرة ّ
تدشن مرصداً لقضايا عامالت املنازل أمام القضاء :العامالت أمام مجالس العمل التحكيمية يف بريوت
وبعبدا ،املفكرة القانونيّة ،31/05/2013 ،نشر يف العدد  9من مجلة املفكرة القانونيّة – لبنان.
 .11يمكنكم اإلطالع عىل هذه األعمال املنشورة تحت قسم “لجوء وهجرة واتجار بالبشر” عىل موقع “املفكرة” اإللكرتوين.

 .12لالطالع عىل الئحة بالجمعيات املعنيّة بدعم عامالت املنازل يف لبنان ،راجع امللحق رقم  1من الدليل االرشادي لعامالت املنازل
ّ
متوفر بعدة لغات.
املهاجرات يف لبنان عىل موقع وزارة العمل وهو
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إفادتها ّ
بدقة وتفصيل من خالل االستعانة بمرتجم ُك ُفؤ وذي ثقةّ .
تقدم بعض
سفارات ّ
الدول التي تنتمي إليها العامالت خدمات ترجمة أمام القضاء بناء عىل
طلب رسمي من املحاكمّ ،إل ّأنه يمكن االستعانة بمرتجمني معتمدين من قبل
ّ
املنظمات الحقوقية واإلنسانية املعنيّة بدعم عامالت املنازل نظراً لخربتهم يف هذا
ّ
األدلة األخرى التي قد يسهل تقديمها يف هذا اإلطار :تقارير من أطبّاء
املجال .ومن
شرعيني يف حال حصول اعتداء جسدي عىل العاملة ،وتقارير من أطبّاء نفسيني
حول الحالة النفسية للعاملة ،والدراسات العلمية التي تظهر تأثري نظام الكفالة
عىل الصحة النفسية لعامالت املنازل[ ،]15وإيصاالت تثبت دفع أجور العاملة
شهرياً (تكون عادة بعهدة صاحب العمل ويقع عبء إثبات ّ
الدفع عليه) ،وشهادة
الشهود من الجريان أو معارف صاحب العمل أو العاملة أو أفراد عائلتها حول ما
شهدوه أو سمعوه من معاملة سيّئة ،وشهادة العاملني يف املنظمات املدنية التي
ّ
قدمت الدعم للعاملة...

الشكوى ّ
ّ
تتطلب متابعة هذه ّ
سلة من اإلجراءات املرافقة لتوفري
فعّ ال .لذلك ،قد
ّ
واالجتماعي والنفيس للعاملة واملسكن البديل لها ،وهي خدمات
الدعم املا ّدي
ّ
ّ
يقدمها عد ٌد من الجمعيات يف لبنان[ .]12كما يمكن اللجوء إىل قضاء األمور
املستعجلة التخاذ تدابري عاجلة تهدف إىل حماية العاملة وحفظ حقوقها استناداً
َ
قانون أصول املحاكمات املدنية وحماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف
إىل
[]13
األسري رقم . 293/2014
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ّ
فقدان ّ
يشكل فقدان العاملة لإلقامة
املدعية لإلقامة النظامية :كما أسلفنا،
الرّسمية أحد أبرز العوائق أمام لجوئها إىل القضاء للمطالبة بحقوقها نظراً
الرتباط إقامتها بعقد العمل ،مما يؤثر عىل قدرتها عىل االنتقال إىل قصور العدل
أو إىل مكاتب وكالئها أو الجمعيات املتابعة لها أو عيادات األطبّاء .هذا ما دفع
املشرّع إىل إقرار الفقرة الثانية من املا ّدة  )8( 586من قانون العقوبات التي تعطي
القايض الناظر بدعوى االتجار باألشخاص صالحية منح الضحايا إقامة يف لبنان
خالل ّ
املدة التي تقتضيها إجراءات التحقيقّ .إل أنّ العديد من القضاة يمتنعون
عن تطبيق هذه املا ّدة تحت حجة أن األمر يعود لصالحية املديرية العامّ ة لألمن
ّ
يشكل
القانوين بمنحهم هذه الصالحية .لذا
العام ،وذلك رغم صراحة النص
ّ
طلب منح إقامة للعاملة أوىل وإحدى أهمّ الخطوات التي يتوجّ ب اتباعها لدى
املباشرة بهذه ّ
ّ
التقدم بالطلب إىل قايض التحقيق يف إطار
الشكوى ،سواء من خالل
الشكوى أو مباشرة إىل األمن العام بعد تسجيل ّ
ّ
الشكوى يف قلم قايض التحقيق.

3

املدعية لبنان :قد تتواجد العاملة خارج لبنان قبل تقديم هذه ّ
مغادرة ّ
الشكوى
ً
ً
ّ
أو خالل النظر فيها ،وذلك إمّ ا بسبب ترحيلها قسرا أو بسبب مغادرتها طوعا أو
لعدم قدرتها عىل البقاء يف لبنان بعد ما تعرّضت له من استغالل .كما قد تلجأ
العاملة إىل تقديم ّ
الشكوى بعد مغادرتها لبنان بهدف ضمان سالمتها وعدم
التعرّض لها أو الضغط عليها للرتاجع عن ّ
الشكوى من قبل ّ
املدعى عليهم .يف هذه
الحالة ،يتوجّ ب ضمان استمرارية التواصل بني الوكيل والعاملة بعد مغادرتها
إىل بالدها ،ويمكن اللجوء إىل االستجواب بالوسائل اإللكرتونية عرب عقد
ً
جلسات تحقيق ومحاكمة افرتاضية ،وهي وسائل أصبحت أكرث شيوعياً وتق ّبال يف
ممارسات القضاء اللبناين بعد انتشار وباء كوفيد.]14[19 -

4

ّ
ّ
باألدلة واإلثباتات :تواجه هذه ّ
الشكوى صعوبة يف إثبات
املتعلقة
الصعوبات
ً
ّ
بخاصة نظرا الرتكاب معظم
العديد من الوقائع األساسيّة التي تديل بها العاملة،
االنتهاكات ّ
بحقها داخل املنازل حيث ال رقابة عىل عالقتها مع أصحاب العمل.
ّ
ّ
ّ
ّ
املؤسسة لهذه الشكوى ،وهي تتطلب ضبط
تشكل إفادة العاملة أهمّ األدلة
ّ

 .13املفكرة القانونيّة – املرصد املدين الستقاللية القضاء وشفافيته ،العاملة املنزليّة ،عاملة أم عضو يف أسرة؟ تعليق عىل قرار
حماية ضد العنف األسري يف لبنان ،املفكرة القانونيّة9/10/2018 ،
 .14ألني طانليان فاضل ،هل يجيز القانون اللبناين جلسات املحاكمة االفرتاضية؟ املفكرة القانونيّة1/9/2020 ،

5

تعدد الجرائم املرتبطة باالتجار باألشخاص :تنحصر ّ
ّ
الشكوى النموذجيّة يف
البحث يف مدى ّ
توفر عناصر جريمة االتجار باألشخاصّ .إل ّأنه غالباً ما تقع
عامالت املنازل ضحايا لجرائم أخرى مرتبطة باالتجار باألشخاص كالعنف
ّ
املتعلق بالجرائم
والجنيس واالغتصاب (راجع الباب السابع من قانون العقوبات
ّ
ّ
املخلة باألخالق واآلداب العامّ ة) والحرمان من الحرّية (املا ّدة  569من قانون
العقوبات) والقتل والضرب واإليذاء (راجع النبذة األوىل والثانية من الفصل األوّل
ّ
املتعلق بالجرائم الواقعة عىل حياة اإلنسان
من الباب الثامن من قانون العقوبات
وسالمته) .وعليه ،يمكن إضافة هذه الجرائم إىل ّ
الشكوى يف حال توّفرها.

6

ّ
وتعدد املرتكبني والضحايا :تفرتض ّ
ّ
الشكوى ارتكاب جناية
املنظمة
الجريمة
االتجار باألشخاص من قبل شخص واحد (غالباً ما يكون صاحب العمل) بحقّ
عاملة واحدة بهدف تسهيل استخدامها من قبل املحامني والقضاة .غري أنّ االتجار
باألشخاص غالباً ما ي ّتخذ طابع الجريمة ّ
املنظمة حيث يشرتك أكرث من طرف يف
تحصيل منافع مالية وما ّدية من عمل مجموعة من النساء األجنبيات يف لبنان،
بدءاً من مكاتب االستقدام يف بلد األصل ويف لبنان مروراً بالعديد من الوسطاء
ّ
وهميي وأصحاب عمل يف لبنان .ويسمح تعريف جريمة االتجار
وصوالً إىل كفالء
باألشخاص بمالحقة جميع هؤالء حتى الوسطاء منهم .وعليه ،يقتيض تكييف
ّ
الشكوى لرتجمة هذا الواقع يف حال ّ
تعدد املرتكبني والضحايا.

7

ّ
بحق ّ
املدعية يف جرائم ناتجة عن االتجار بها :من املرجّ ح أن تواجه
اال ّدعاء
ّ
العاملة ا ّدعاءات مساقة من قبل الحق العام أو من صاحب العمل بحقها يف
جرائم ناتجة عن االتجار بها مثل مغادرتها املنزل[ ]16أو عدم تجديد اإلقامة أو

 .15هال كرباج ،أثر االستغالل عىل الصحة النفسية لعامالت املنازل األجنبيات يف لبنان وظروف عالجهن النفيس،
املفكرة القانونيّة ،3/12/2013 ،نشر يف العدد  12من مجلية املفكرة القانونيّة  -لبنان

 .16سارة ونسا ،حني تفر عامالت املنازل من جور أصحاب العمل :أين الجرم؟ املفكرة القانونيّة ،31/7/2013 ،نشر يف
العدد  10من مجلة املفكرة القانونيّة  -لبنان
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السرقة .وعليه ،قد يتوّجب الدفاع عنها يف هذه القضايا بموازاة تقديم هذه
ّ
الشكوى من قبلها بجرم االتجار بها واستغاللها .يف هذا اإلطار ،يمكن االستناد
إىل الفقرة األوىل من املا ّدة  )8( 586من قانون العقوبات التي تعفي من العقوبة
ضحية االتجار باألشخاص التي يثبت ّأنها أُرغمت عىل ارتكاب أفعال معاقب عليها
يف القانون أو خالفت شروط اإلقامة أو العمل .كما يمكن االستناد إىل املرافعة
أعدتها «املفكرة» ّ
النموذجيّة التي ّ
بالسرقة من
للدفاع عن عامالت املنازل امل ّتهمات
ّ
قبل أصحاب العمل.
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نص ّ
ّ
الشكوى النموذجيّة
جانب قايض(ة) التحقيق األول(ى) يف ______ املحرتم(ة)
شكوى مباشرة مع ّاتخاذ صفة اال ّدعاء الشخيص
الجهة ّ
املدعية:

1
1

الجهة ّ
املدعى عليها:
ً
 .1صاحب العمل وفقا للقيود الرّسمية
 .2صاحب العمل (يف حال كان مختلفاً عن صاحب العمل الرسمي)
متدخالً أو محرّضاً
ّ .3
ّ
كل من يظهره التحقيق فاعالً أو شريكاً أو
الجرائم ّ
املدعى بها:
جناية االتجار باألشخاص :املا ّدة  .)1( /586/عقوبات معطوفة عىل املواد  )2( /586/و)3( /586/
و )4( /586/و )5( /586/من قانون العقوبات.

2

3

يف الوقائع

الجهة ّ
املدعيةّ :
املدعية سيّدة من الجنسيّة [تحديد جنسية بلد األصل] ،مولودة يف
العام [تحديد سنة الوالدة] ،وكانت تعمل يف الخدمة املنزليّة يف لبنان لصالح الجهة
ّ
املدعى عليها.
ّ
للمدعية يف بلدها التي دفعتها إىل
[شرح الظروف االقتصاديّة واالجتماعيّة
املدعية إىل عائلة ريفية فقرية يف بلدها ّ
الهجرة ]:تنتمي ّ
مؤلفة من [تحديد عدد
ّ
أفراد العائلة التي تعيلهم ّ
املدعية] ،وهي غري متعلمة وال تملك أيّ مصدر دخل
املدعية يف منطقة ريفية هي [تحديد مكان إقامة ّ
كاألرض أو املاشية .تقيم ّ
املدعية
ّ
وعائلتها يف بلدها األصل] حيث تنعدم فرص العمل وتتدن األجور وترتفع نسبة
البطالة .ولهذه األسباب ،حضرت ّ
املدعية من بلدها إىل لبنان بهدف كسب رزقها
وتأمني معيشة عائلتها ،غري ّأنه تمّ استغاللها يف العمل القسريّ من قبل الجهة
ّ
املدعى عليها.

الجهة ّ
املدعى عليهاّ :
املدعى عليه من الجنسيّة اللبنانية [تحديد الجنس واملهنة
ومكان اإلقامة وأي مواصفات أخرى مرتبطة بالقضية] .وهو صاحب عمل الجهة
املدعية  /صاحب مكتب استقدام عامالت يف الخدمة املنزليّة ويقوم بتشغيل ّ
ّ
املدعية
املنزيل.
يف العمل
ّ
االجتذاب يف بلد األصل:
[شرح ظروف اجتذاب ّ
املدعية يف بلدها من قبل وسيط أو عميل وعالقتها به ومدى
ثقتها به]

[تحديد مدى تواصل ّ
املدعية مع مكتب االستقدام يف بلدها ومعامالت الهجرة التي
قامت بها وما إذا ّ
وقعت عقد عمل يف بلدها ومدى قدرتها عىل فهم بنوده]
ّ
متوفرة لدى ّ
املدعية لدى مغادرتها بلدها حول
[تحديد املعلومات التي كانت

طبيعة وشروط وظروف العمل يف لبنان وتفصيل شروط عقد العمل الذي وقعّ ته
يف بلدها]
[تحديد املبالغ التي دفعتها ّ
املدعية من أجل الحصول عىل فرصة عمل يف لبنان
ومدى تكبّدها لديون مع أو بدون فوائد من أجل تمويل هجرتها إىل لبنان]
[تحديد ما إذا كانت مكاتب االستقدام ّ
مرخصة قانوناً يف بلد األصل ويف لبنان،

18

ومدى معرفة أو موافقة سلطات بلد األصل عىل هجرة ّ
املدعية من بلدها للعمل
يف لبنان]

يف الوقائع
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4

االستقدام إىل لبنان :حضرت الجهة ّ
املدعية إىل لبنان بتاريخ [تحديد تاريخ الدخول
إىل لبنان] بموجب تأشرية عمل عىل كفالة [تحديد اسم الكفيل املستقدم :الجهة
املدعية إىل لبنان ،حضر ّ
املدعى عليها أو كفيل آخر] .فور وصول ّ
ّ
[املدعى عليه/شخص
آخر] إىل مطار بريوت ّ
الدويل واستوىل عىل جواز سفرها ونقلها إىل منزله الكائن يف
املدعى عليه] حيث بدأت ّ
[تحديد مكان إقامة ّ
املدعية بالعمل لصالحه [تحديد عمل
ّ
املدعية].

5

املدعية إىل لبنان عىل كفالة ّ
نقل الكفالة[ :يف حال لم تدخل ّ
املدعى عليه ،شرح
املستقدم لصالح ّ
ّ
املدعى عليه،
أسباب وظروف ومعامالت نقل الكفالة من الكفيل
واستيالء األخري عىل جواز سفر ّ
املدعية].

6

طبيعة عمل ّ
املدعية يف منزل ّ
املدعية :عملت ّ
املدعى عليه يف أعمال التنظيفات
واالعتناء به وبأفراد أسرته.
[تحديد األعمال املنزليّة التي كانت ّ
املدعية تقوم بها وما إذا شملت أعماالً أخرى
املنزيل]
غري العمل
ّ

7

املدعى عليه ،اكتشفت ّ
الخداع :لدى مباشرة عملها لدى ّ
املدعية ّأنها تعرّضت للخداع
حول طبيعة عملها يف لبنان وشروطه وظروفه ،وذلك نظراً إىل التفاوت بني بنود
عقد العمل الذي ّ
وقعته يف بلدها أو الوعود التي ّ
تلقتها من قبل الوسيط ومكتب
محدد أكرث ،وقعت ّ
ّ
املدعية
االستقدام يف بلدها وحقيقة عملها يف لبنان .وبشكل
ضحية الخداع بشأن ما ييل:
ً
أ طبيعة العملّ :
املدعية وعدا ّ
تلقت ّ
بأنها ستعمل يف لبنان بصفة عاملة تنظيفات/
ّ
مساعدة يف مستشفى أو مطعم أو فندق أو محل تجاري ،يف حني ّ
تبي لها لدى
وصولها إىل لبنان ّأنها ستعمل يف الخدمة املنزليّة يف منزل ّ
املدعى عليه.

بأنها سوف تعمل لدى أسرة ّ
املدعية ّ
ت معلومات حول األسرة :أبلغت ّ
مؤلفة من
ً
[تحديد أفراد األسرة وعددهم وفقا للمعلومات التي حصلت عليها ّ
املدعية يف
تبي أنّ األسرة ّ
بلدها] ،يف حني ّ
مؤلفة من [تحديد العدد الفعيل ألفراد العائلة]
ّ
ّ
خاصة كاألطفال الرضع واملرىض واملس ّنني
وتشمل أشخاصاً يحتاجون إىل رعاية
ّ
الخاصة.
وذوي االحتياجات

ّ
التنقل وإمكانية التواصل مع عائلتهاّ :
املدعية وعوداً ّ
ّ
تلقت ّ
ستتمكن
بأنها
ج حرّية
ً
ّ
دورياً من الخروج من املنزل واالتصال هاتفيا بعائلتها يف بلد األصل ،يف حني
منعت من مغادرة املنزل والتواصل مع عائلتها خالل عملها لدى ّ
املدعى عليه.

8

ّ
املدة] عىل مباشرة ّ
الجسدي و/أو الجنيسّ  :بعد [تحديد ّ
املدعية العمل يف
العنف
ً
ّ
منزل املدعى عليه ،أقدم هذا األخري عىل ضربها وتعذيبها و/أو التحرّش بها جنسيا و/
أو إكراهها عىل القيام بعالقات جنسية واغتصابها بواسطة العنف والتهديد[ .شرح
أشد االنتهاكات الجسديّة و/أو الجنسيّة التي تعرّضت لها ّ
ّ
املدعية
ظروف وتفاصيل
والوسائل املستخدمة من قبل ّ
املدعى عليه].

9

املدعى عليه ّ
املدعية لدى ّ
االمتناع عن دفع األجور :عملت ّ
ملدة [تحديد مدة العمل]
غري ّأنه امتنع عن دفع أجرها بشكل شهري وفقاً ملا ّ
تنص عليه املا ّدة  /3/من عقد
العمل املوحّ د للعامالت يف الخدمة املنزليّة الذي أقرّته وزارة العمل بموجب القرار
ملدة [تحديد ّ
رقم  1/90تاريخ  .8/9/2020وقد امتنع عن دفع األجور ّ
املدة] والتي
وصلت قيمتها إىل [تحديد مبلغ األجور املتوجّ بة عىل صاحب العمل] .وطالبته ّ
املدعية
ّ
ّ
املستحقة ،غري ّأنه كان ّ
مرّات ّ
تتعلق بسوء
يقدم تربيرات واهية
عدة بدفع أجورها
األحوال االقتصاديّة ويعدها بتسديد أجورها بعد فرتة /قبل مغادرتها لبنان .غري أنهّ
ّ
املدعية قد ّ
لم يلتزم بوعوده لغاية تاريخه ،فتكون ّ
للمدعى عليه من
قدمت خدماتها
ملدة [تحديد ّ
دون أيّ مقابل ّ
املدة].

[تحديد أفراد األسرة التي اعتنت بهم ّ
املدعية وعددهم :أطفال ،مس ّنون ،ذوو
ّ
خاصة ،مرىض ،حيوانات أليفة]...
احتياجات

ب .قيمة الراتبّ :
املدعية وعداً  /وقعّ ت ّ
تلقت ّ
املدعية عىل عقد عمل يف بلدها يفيد
بأنّ راتبها الشهري سوف يصل إىل مبلغ وقدره [تحديد قيمة الراتب التي وعدت
به ّ
املدعية] ويشمل/يضاف إليه بدالت املسكن واملأكل ،يف حني ّ
تبي أنّ راتبها
ّ
يتعدى مبلغ [تحديد قيمة الراتب الفعيل يف لبنان والتعويضات التي
الشهري ال
يشملها].

20

ث ساعات العمل والرّاحة واإلجازاتّ :
تلقت ّ
املدعية وعوداً بأنها ستعمل ملدة
ً
[تحديد عدد ساعات العمل التي وعدت بها ّ
املدعية] ساعة يوميا مع يوم عطلة
أسبوعية ،إضافة إىل [تحديد عدد أيام اإلجازة السنويّة التي وعدت بها ّ
املدعية]
يوم/أيام إجازة سنوياً ،يف حني ّ
تبي لها ّأنها ستعمل ملدة [تحديد عدد ساعات
العمل الفعيل] ساعة يومياً من دون أن تحصل عىل يوم عطلة أسبوعية أو عىل
ّ
إجازة سنوية .كما ّ
التنقل وإمكانية مغادرة
تلقت وعوداً بتم ّتعها بحرّيتها يف
مكان عملها أو املنزل ،يف حني تمّ احتجازها يف منزل ّ
املدعى عليه ولم يسمح لها
بالخروج من املنزل بمفردها.

10

ّ
ّ
املدعية لصالح ّ
مدة عمل ّ
التنقل :طيلة ّ
املدعى عليه ،منعها
والحد من
حجز الح ّرية
هذا األخري من مغادرة املنزل بمفردها ال سيّما يف يوم عطلتها األسبوعيّة ،كما لم
يمنحها مفاتيح املنزل وكان يقفل باب املنزل لدى مغادرته ملنعها من املغادرة ومنعها
ّ
والحد من
من التواصل مع أحد من خارج املنزل ،ممّ ا أ ّدى إىل حجزها يف منزله
ّ
بالتنقل وعزلها عن العالم الخارجي ،وهو ما يخالف املا ّدة  /9/من عقد
حرّيتها
ّ
ينص صراحة عىل حرّية ّ
العمل املوحّ د الذي ّ
املدعية بالتنقل والتواصل مع اآلخرين
ّ
وحق مغادرة املنزل والتصرّف بحرّية خالل فرتات الرّاحة.

يف الوقائع
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11

املدعى عليه عىل احتجاز جواز سفر ّ
احتجاز األوراق الثبوتية :أقدم ّ
املدعية وإجازة
ً
العمل وبطاقة اإلقامة وبطاقة التأمني العائدة لها ،خالفا للقانون كون أوراقها
الثبوتية هي ملك لها وال يجوز احتجازها من قبل صاحب العمل [شرح ظروف
املدعى عليه عىل جواز سفر ّ
استيالء ّ
املدعية ومدى تجاوبه مع مطالبها باستعادة
أوراقها الثبوتية] وهو ما يخالف املا ّدة  /8/من عقد العمل املوحّ د الذي ّ
ينص صراحة
عىل احتفاظ ّ
املدعية بهذه الوثائق القانونيّة.

12

القانوين وغياب عقد العمل[ :يف حال لم يكن لدى ّ
املدعية إذن
انعدام الوضع
ّ
العمل و/أو إقامة رسمية قبل مغادرتها منزل صاحب العمل ،شرح أسباب وظروف
القانوين ]:رغم انتهاء صالحية [تأشرية دخول/بطاقة إقامة] العائدة
انعدام الوضع
ّ
ّ
للمدعية بتاريخ [تحديد تاريخ انتهاء صالحية تأشرية الدخول أو اإلقامة السنويّة]،
ّ
ّ
امتنع املدعى عليه عن إتمام إجراءات [الحصول عىل/تجديد] إجازة عمل املدعية لدى
وزارة العمل وبطاقة اإلقامة لدى املديرية العامّ ة لألمن العام .كما امتنع عن [توقيع/
تجديد] عقد العمل لدى الكاتب العدل وفقاً ملا ّ
تنص عليه شروط عمل األجانب يف
لبنان .ولم تذهب ّ
املدعية إىل دوائر كاتب العدل للتوقيع عىل عقد العمل أو األمن
العام للحصول عىل اإلقامة رغم إلزامية حضورها للقيام بهذه اإلجراءات .وهو ما
يخالف املا ّدة  /8/من عقد العمل املوحّ د للخدمة املنزليّة التي تنص عىل إلزام صاحب
العمل باالستحصال عىل كافة الوثائق القانونيّة املطلوبة لعمل ّ
املدعية (جواز سفر،
إجازة عمل وجواز إقامة وبطاقة تأمني )...وتجديدها عىل كامل نفقته طيلة مدة
املدعى عليه عىل تشغيل ّ
املدعية لصالحه .وعليه ،أقدم ّ
عمل ّ
املدعية [لصالحه/
لصالح غريه] من دون أي عقد عمل وبشكل مخالف للقانون ملدة [تحديد املدة] ،مما
جعلها عرضة للتوقيف والرتحيل ووضعها يف حالة من ّ
الضعف تجاه ّ
املدعى عليه.

13

شروط وظروف عمل مسيئة :باإلضافة إىل االنتهاكات املذكورة سلفاً ،تعرّضت
املدعية خالل عملها لصالح ّ
ّ
املدعى عليه لشروط وظروف عمل مسيئة وغري الئقة
ومخالفة للقانون ولعقد العمل املوحّ د للعامالت يف الخدمة املنزليّة ،ومنها:
أ
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تعدد نوع عمل ّ
املدعية :لم يقتصر عملها لدى ّ
املدعى عليه باألعمال املنزليّة بل
شمل أيضاً أعماال أخرى [تحديد املهام األخرى التي عملت فيها ّ
املدعية :رعاية
األطفال ،املسنني ،ذوي االحتياجات الخاصة أو الحيوانات األليفة] ،وهو ما
ينص عىل عمل ّ
يخالف املا ّدة  /1/من عقد العمل املوحّ د الذي ّ
املدعية بصفة
عاملة يف الخدمة املنزليّة وتأديتها ملهام [تحديد املهام املنصوص عنها يف عقد
العمل] دون أيّ مهام أخرى .كما يخالف التزام صاحب العمل بموجب املا ّدة
نفسها بعدم تشغيل العاملة بمهام تؤ ّدي إىل تحقيق مكاسب مالية شخصية.

تعدد أماكن عمل (املنازل) ّ
ّ
املدعية :باإلضافة إىل عملها يف منزله ،أرغم ّ
املدعى
ب
عليه ّ
املدعية عىل العمل يومياً يف منزل أو مكان آخر [تحديد أماكن العمل
األخرى] ،وهو ما يخالف املا ّدة  /1/من عقد العمل املوحّ د للخدمة املنزليّة التي
التزم بموجبها صاحب العمل بعدم استخدام العاملة يف أيّ عمل أو مكان آخر
يختلف عن مكان العمل األسايس أو املوسمي.

ث تجــاوز الحـ ّـد األقــى لســاعات العمــل والحرمــان مــن الرّاحــة :أرغــم ّ
املدعــى عليــه
ّ
املدعيــة عــى العمــل ملــدة تجــاوزت الثمانيــة وأربعــن ســاعة أســبوعياً أو ثمــاين
ســاعات يوميــاً ،كمــا حرمــت مــن حقهــا يف الحصــول عــى ســاعة واحــدة للرّاحــة
يوميــاً وتســع ســاعات راحــة متواصلــة ليـاً عــى األقـ ّـل ،خالفــاً للمــا ّدة  /10/مــن
عقــد العمــل املوحّ ــد .بالفعــل ،وصلــت ســاعات عملهــا يومياً/أســبوعياً إىل [تحديــد
عــدد ســاعات العمــل اليوم ّيــة أو األســبوعيّة] ســاعة عمــل ،إذ كانــت تعمــل يف
منــزل ّ
املدعــى عليــه مــن الســاعة [تحديــد ســاعة بــدء العمــل] لغايــة الســاعة [تحديــد
ّ
ســاعة توقفهــا عــن العمــل].
ث حرمان ّ
املدعية من العطلة األسبوعيّة :لم تحصل ّ
املدعية عىل فرتة راحة
أسبوعية ملدة  24ساعة عىل األقل بل أرغمت عىل العمل طيلة أيام األسبوع
خالل عملها لصالح ّ
املدعى عليه ،ومنعت من الخروج من املنزل يف يوم عطلتها
ً
األسبوعيّة ،وذلك خالفا للما ّدة  /10/من عقد العمل املوحّ د.
ج حرمان ّ
املدعية من اإلجازة السنويّة :لم تحصل ّ
املدعية عىل إجازة سنوية
ً
مدفوعة األجر ملدة  15يوما بعد مرور عام عىل بدء عملها ،كما لم تحصل عىل
ثالثة أيام إضافية بعد مرور ثالث سنوات من العمل ،وذلك خالفاً للما ّدة /11/
من عقد العمل املوحّ د.
ح حرمان ّ
املدعية من اإلجازة املرضية وإجازة الوفاة :لم يسمح ّ
املدعى عليه
ّ
للمدعية باالستفادة من اإلجارة املرضية لدى تعرّضها ملرض أو حادث عمل ،كما
لم يسمح لها باالستفادة من إجازة مدفوعة األجر بعد وفاة أحد أقربائها (األب
ّ
الجد(ة)) ،وذلك خالفاً ملا ّ
تنص
أو األم أو الزوج(ة) أو االبن(ة) أو الحفيد(ة) أو
ملدة  15يوماً
عليه املا ّدة  /11/من عقد العمل املوحّ د الذي يحدد اإلجازة املرضيّة ّ
بأجر كامل و 15يوماً بنصف أجر بالنسبة لإلجازة املرضيّة ويومني بالنسبة إلجازة
بسبب وفاة قريب.
خ االقتطاع من أجور ّ
املدعية :أقدم ّ
املدعى عليه عىل اقتطاع أوّل شهر/ثالثة أشهر
ً
من أجور ّ
املدعية ،خالفا للما ّدة  /3/من عقد العمل املوحّ د الذي يمنع صاحب
ّ
للمدعية .وقد برّر هذا االقتطاع
العمل من إجراء أيّ حسم من األجر الشهري
بحجّ ة تغطية نفقات مكتب االستقدام يف لبنان ،وذلك خالفاً للما ّدة  /3/من
عقد العمل املوحّ د الذي يمنع تحميلها أي من مبلغ من مبالغ االستقدام
ّ
وللما ّدة  /19/من قرار وزير العمل رقم  168/1تاريخ  27/11/2015التي تحظر عىل
أصحاب مكاتب االستقدام “الحصول عىل أيّ بدل ما ّدي مباشر أو غري مباشر من
العامالت يف الخدمة املنزليّة”.

يف الوقائع
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املدعية للعنف املعنوي واللفظي من قبل ّ
د العنف املعنوي :تعرّضت ّ
املدعى عليه
ً
وأفراد عائلته الذين كانوا ينهالون عليها بالشتائم وينعتونها مرارا بألفاظ مسيئة
ومهينة وغري الئقة [تحديد الشتائم والعبارات التي ّ
شكلت عنفاً لفظياً] .كما
الجنيس
أقدموا عىل تهديدها بالتعرّض لها أو بقتلها أو بالعنف الجسديّ أو
ّ
أو بمصادرة أجورها أو بحرمانها من الطعام والرّاحة واالحتياجات األساسية
والتواصل مع عائلتها أو بتسليمها إىل الشرطة أو ّ
باتهامها بالسرقة أو بإعادتها
إىل بالدها أو [تحديد التهديدات األخرى التي ّ
املدعية] .وعانت ّ
تلقتها ّ
املدعية
املدعى عليه وعائلته وصلت إىل ّ
من تصرّفات عنصرية من قبل ّ
حد التعبري عن
النفور والقرف منها من خالل منعها من غسل مالبسها مع مالبس العائلة
أو تخصيص أدوات لها لألكل غري تلك التي تستعملها العائلة أو منعها من
الجلوس عىل أثاث املنزل [تحديد التصرّفات العنصرية والتمييزية األخرى التي
عانت منها ّ
املدعية].

14

ظروف معيشية مسيئة :باإلضافة إىل شروط العمل املسيئة ،أخضع ّ
املدعى عليه
ّ
املدعية لظروف معيشية مسيئة وغري الئقة ومخالفة للقانون ولعقد العمل املوحّ د
للعامالت يف الخدمة املنزليّة طيلة فرتة إقامتها يف منزله .ومنها:
املدعية وعدم تأمني إقامة ومنامة الئقة لها :لم يوفرّ
أ التعرّض لخصوصية ّ

خاصة ّ
ّ
ّ
باملدعية ومنفصلة وجيّدة التهوئة واإلضاءة ومستوفية
املدعى عليه غرفة
الشروط الصحّ ية ومجهّ زة بقفل تحوز مفتاحه وحدها وتراعى فيها خصوصيّتها،
بل كانت تنام عىل فرشة يف املطبخ أو عىل كنبة يف غرفة الجلوس التي
يستخدمها جميع أفراد األسرة ،وذلك خالفاً للما ّدة  /5/من عقد العمل املوحّ د
التي التزم بموجبها ّ
املدعى عليه بتأمني هذه الشروط وبيئة عمل الئقة وظروف
معيشية تتماىش مع الظروف املوجودة يف املنزل.

الحد من تواصل ّ
ّ
املدعية مع عائلتها وعزلها عن العالم الخارجي :لم يسمح
ب
ّ
ّ
للمدعية باالتصال بعائلتها أو بلقاء أقاربها وأعضاء جالية بلدها
املدعى عليه
املقيمني يف لبنان طيلة ّ
مدة عملها لصالحه .كما ّأنها لم تكن تعرف عنوان منزل
ّ
ّ
يشكل مخالفة للما ّدة  /9/من العقد املوحّ د التي التزم بموجبها
املدعى عليه .وذلك
ّ
املدعى عليه بضمان ّ
حق ّ
ّ
وتلقي اتصاالت وامتالك هاتف محمول.
املدعية بإجراء
ت حرمان ّ
املدعى عليه عن عرض ّ
املدعية من العناية الصحّ ية :امتنع ّ
املدعية عىل
طبيب أو نقلها إىل املستشفى أو تأمني الدواء املناسب لها أو أرغمها عىل تكبّد
نفقات الرّعاية الصحّ ية عندما أصيبت بعارض صحّ ي أو تعرّضت لحادث [تحديد
العارض الصحّ ي أو الحادث] أو امتنع عن تأمني بوليصة تأمني لدى شركة ضمان
طيلة فرتة عملها لصالحه ،وذلك خالفاً للما ّدة  /6/من عقد العمل املوحّ د التي
التزم ّ
املدعى عليه بموجبها بتأمني الرّعاية الصحّ ية الالزمة والعناية األساسية
ّ
باألسنان وبـتأمني بوليصة تأمني تغطي الرعاية الصحّ ية والحوادث.
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ث حرمان ّ
املدعية من التغذية الصحّ ية وامللبس الالئق :امتنع ّ
املدعى عليه عن
ّ
للمدعية خالل إقامتها يف منزله[ ،تحديد نوعيّة
توفري الطعام الالئق والصحّ ي
ّ
السماح لها بتحضري
وكمّ ية الطعام التي كان يسمح
للمدعية بتناولها ومدى ّ
طعامها أو مدى اضطرارها لتناول ّ
الطعام خفية عن أصحاب املنزل] ،كما عن
ّ
للمدعية ،وذلك خالفاً للمواد  /3/و /5/و /7/من عقد
تأمني امللبس الالئق والالزم
العمل املوحّ د .وقد أ ّدى ذلك إىل مضاعفات صحّ ية لدى ّ
املدعية [تحديد املخاطر
الصحّ ية الناتجة عن سوء التغذية].

15

عجز ّ
املدعية التفاوض مع ّ
املدعية عن تغيري شروط وظروف عملها :حاولت ّ
املدعى
عليه من أجل تحسني شروط وظروف عملها ،غري ّأنها قوبلت بالرفض والوعود
تتمكن من إقناعه أو إرغامه عىل تعديل هذه الشروط نظراً
ّ
الكاذبة من دون أن
لالختالل الجسيم يف توازن القوّة بينهما[ .تحديد تفاصيل التفاوض إن حصل ومدى
املدعية] فلم يكن أمام ّ
املدعى عليه لطلبات ّ
استجابة ّ
املدعية خيار آخر غري االستمرار
املدعى عليه خوفاً من ر ّد الفعل العنيف من ّ
بالعمل لدى ّ
املدعى عليه أو خوفاً من
التوقيف والرتحيل أو بسبب ّ
الضغط الناتج عن الديون التي تكبّدتها من أجل الهجرة
إىل لبنان.

16

منع ّ
املدعية من ترك العمل :ونظراً لهذه األسباب أو النتهاء ّ
مدة عقد العمل أو
ّ
ألسباب أخرى [تحديد أسباب رغبة املدعية برتك العمل (صحّ ية ،عائلية ،])...أرادت
املدعية ترك العمل لصالح ّ
ّ
املدعى عليه واالنتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر أو
ّ
العودة إىل بالدها .طلبت من املدعى عليه التنازل عن كفالتها لصالح صاحب عمل
جديد أو تأمني عودتها إىل بلدها ،غري ّأنه رفض ذلك ّ
مقدماً لها وعداً بذلك بعد
ّ
يف بوعده .وعليه ،أرغم ّ
ّ
ّ
املدعى عليه املدعية عىل االستمرار
مدة
محددة غري ّأنه لم ِ
ً
بالعمل لصالحه خالفا إلرادتها .ويف ّ
ظل هذه الظروف ،لم يكن أمام ّ
املدعية سوى
ّ
حل واحد وهو مغادرة منزل ّ
املدعى عليه.

17

مغادرة ّ
املدعية ملكان العمل (املنزل) :وبتاريخ [تحديد تاريخ مغادرة ّ
املدعية ملنزل
املدعية منزل ّ
املدعى عليه] ،غادرت ّ
ّ
املدعى عليه [شرح األسباب املباشرة أو الظروف
التي سمحت لها باملغادرة] خوفاً عىل حياتها وسالمتها الجسديّة أو لعدم رغبتها
املدعى عليه من دون مقابل أو يف ّ
يف االستمرار بالعمل لصالح ّ
ظل ظروف العمل
واملعيشة املسيئة التي قمنا بتفصيلها .وال يزال لها بذمّ ة ّ
املدعى عليه أج ٌر [تحديد
تقدم ّ
ومدة األجور املستحقة] من العمل لصالحه .وقد ّ
قيمة ّ
املدعى عليه بشكوى
ّ
بحق ّ
املدعية لفسخها عقد العمل ومغادرة مكان العمل ،مما أ ّدى إىل صدور
جزائية
ّ
بالغ بـ”الفرار” بحقها.
ٍ

يف الوقائع
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18

19

اللجوء إىل مكتب االستقدام[ :يف حال لجأت ّ
املدعية إىل مكتب االستقدام ،تحديد
املدعية أو التواصل مع ّ
الخطوات التي اتخذها املكتب لدعم ّ
املدعى عليه ]:لجأت
املدعية إىل مكتب االستقدام الذي ّ
ّ
تول إجراءات استقدامها إىل لبنان .لكنّ املكتب
أقدم عىل ضربها أو إرغامها عىل العودة إىل منزل ّ
املدعى عليه أو امتنع عن اتخاذ أيّ
ّ
املستحقة أو عن تقديم أيّ نصيحة لها.
إجراء لحمايتها أو لتحصيل أجورها
وضع ّ
املدعية الحايل:
للمدعية والصعوبات التي تواجهها حالياً
ّ
والقانوين
[تحديد الوضع الصحي واملايل
ّ
نتيجة تعرّضها لالستغالل يف العمل القسريّ ]

عادت ّ
املدعية إىل بالدها [شرح إجراءات املغادرة :عن طريق السفارة أو بعد موافقة
ّ
املستحقة وأيّ تعويض عن ّ
ّ
الضرر الذي
املدعى عليه] من دون أن تتقاىض أجورها
لحق بها نتيجة استغاللها يف العمل املنزيل لدى ّ
املدعى عليه.
ال تزال ّ
املدعية موجودة يف لبنان وتقيم حالياً يف مأوى إحدى الجمعيّات أو منزل

صاحب عمل آخر أو يف منزل أحد أعضاء جاليات بلدها .وهي متواجدة يف لبنان من
دون أوراقها الثبوتية التي ال يزال يحتجزها ّ
املدعى عليه ،وهي تالياً عرضة للتوقيف
ّ
والرتحيل يف أيّ لحظة .وهي تنتظر إنصافها وقبض أجورها املستحقة وتعويضها عن
الضرر الذي لحق بها نتيجة استغاللها يف العمل املنزيل لدى ّ
املدعى عليه.

26
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2

يعترب استغالالً وفقاً ألحكام هذه املا ّدة إرغام شخص عىل االشرتاك يف أيّ
من األفعال التالية:

يف القانون:

أ

ب
ج

I

د

ّ
بتوفر عناصر جريمة جناية االتجار باألشخاص يف ّ
الشكوى الرّاهنة ()I
نديل
ّ
ّ
ّ
وشروط تشديد العقوبة بحق الجهة املدعى عليها ( )IIكما وبوجوب منح املدعية
إقامة يف لبنان خالل ال ّنظر يف ّ
الشكوى (.)III

ه

و
ز

يف ّ
توفر عناصر جناية االتجار باألشخاص:

ح

ّ
نصت املا ّدة  )1( /586/من قانون العقوبات املضافة بموجب القانون رقم 164/2011
ّ
املتعلق بمكافحة جريمة االتجار باألشخاص عىل التعريفات اآلتية:

– “االتجار باألشخاص” هو:
اجتذاب شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى له.

ب

بواسطة التهديد بالقوّة أو استعمالها ،أو االختطاف أو الخداع ،أو
الضعف ،أو إعطاء أو ّ
السلطة أو استغالل حالة ّ
تلقي مبالغ
استغالل ّ
مالية أو مزايا ،أو استعمال هذه الوسائل عىل من له سلطة عىل شخص
آخر.

ج

بهدف استغالله أو تسهيل استغالله من الغري.
ال ي ّ
ُعتد بموافقة املجني عليه يف حال استعمال أيّ من الوسائل املبيّنة يف
هذه املا ّدة.
– “ضحيّة االتجار”:
ألغراض هذا القانون“ ،ضحيّة االتجار” تعني أيّ شخص طبيعي ممّ ن
ّ
املختصة عىل نحو
السلطات
كان موضوع اتجار باألشخاص أو ممّ ن تعترب ّ
معقول ّ
بأنه ضحية اتجار باألشخاص ،بصرف ال ّنظر عمّ ا إذا كان مرتكب
ُ
الجرم قد ُع ِرفت هويّته أو ُق َ
بض عليه أو حُ وكم أو أدين.
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ّ
الدعارة ،أو استغالل دعارة الغري.
الجنيس.
االستغالل
ّ

التسوّل.

االسرتقاق ،أو املمارسات الشبيهة بالرّق.

العمل القسريّ أو اإللزامي.

بما يف ذلك تجنيد األطفال القسريّ أو اإللزامي الستخدامهم يف النزاعات
املسلحة.

التورّط القسريّ يف األعمال اإلرهابية.

نزع أعضاء أو أنسجة من جسم املجنى عليه.

القانوين
ال تؤخذ باالعتبار موافقة املجنى عليه أو أحد أصوله أو وصيّه
ّ
أو أيّ شخص آخر يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية عىل االستغالل
املنوي ارتكابه ّ
املبي يف هذه الفقرة.

املا ّدة  )1( /586/من قانون العقوبات:
أ

أفعال يعاقب عليها القانون.

يعترب اجتذاب املجنى عليه أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو تقديم املأوى
له ،لغرض االستغالل بالنسبة ملن هم دون سنّ الثامنة عشرة ،اتجاراً
باألشخاص ،حتى يف حال لم يرتافق ذلك مع استعمال أيّ من الوسائل
املبيّنة يف الفقرة (( )1ب) من هذه املا ّدة.
يتبي من هذا القانون أنّ العناصر املكوّنة لجناية االتجار باألشخاص ّ
وحيث ّ
تتألف
من ثالثة وهي:

1

أفعال ما ّدية ،وهي الركن املا ّدي للجريمة واملنصوص عليه يف الفقرة –أ -من
الفقرة األوىل من املا ّدة  )1( /586/من قانون العقوبات،

2

وسائل معيّنة مستخدمة للقيام باألفعال املا ّدية ،واملنصوص عليها يف الفقرة
–ب -من الفقرة األوىل من املا ّدة  )1( /586/من قانون العقوبات،

3

غرض االستغالل ،وهو الركن املعنوي للجناية أو القصد الخاص :الفقرة –ج -من
الفقرة األوىل من املا ّدة  )1( /586/من قانون العقوبات.

يف القانون

29

1

ّ
متوفرة يف القضية الرّاهنة عىل الشكل اآليت:
وملّا كانت جميع هذه العناصر

وصولها إىل لبنان أو لدى بدء العمل لصالح ّ
املدعى عليه،

يف ّ
توفر عنصر األفعال املا ّدية لجناية االتجار باألشخاص املنصوص عليه يف
الفقرة –أ -من الفقرة األوىل من املا ّدة  )1( /586/من قانون العقوبات:

وملّا كانت الفقرة األخرية من املا ّدة  )1( /586/تعفي من ّ
تحقق عنصر الوسائل
لقيام جناية االتجار باألشخاص يف حال كانت الضحية قاصراً ،حيث ّ
نصت
حرفياً عىل اآليت:

ّ
نصت الفقرة –أ -من الفقرة األوىل من املا ّدة  )1( /586/من قانون العقوبات عىل
مجموعة من األفعال املا ّدية التي تكوّن جناية االتجار باألشخاص ،وهي اآلتية:
“ أ اجتذاب شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى له”.
املدعى عليه أقدم عىل اجتذاب ّ
بما أنّ ّ
املدعية من بلدها األصل للعمل لصالحه يف
لبنان عن طريق مكتب استقدام عامالت يف الخدمة املنزليّة،
املدعى عليه أقدم عىل تغطية نفقات نقل ّ
وبما أنّ ّ
املدعية من بلدها إىل لبنان،
ّ
ّ
وعىل استقبال املدعية لدى وصولها إىل لبنان ،وعىل نقلها من مطار بريوت الدويل
املدعى عليه وعمل ّ
إىل منزله الكائن يف [تحديد مكان إقامة ّ
املدعية]،
مدة عمل ّ
ملدة [تحديد ّ
املدعية يف منزله ّ
املدعى عليه أقدم عىل إيواء ّ
وبما أنّ ّ
املدعية
لدى ّ
املدعى عليه]،

“وحيث أنّ جريمة االتجار بالبشر أو األشخاص املنصوص عليها
يف املا ّدة  )1( 586عقوبات املضافة بمقتىض القانون رقم ،64/2011
مشددة تختلف ّ
ّ
مدتها بحسب
واملعاقب عليها بعقوبة جنائية
الظروف واألوضاع التي تمّ ت فيها الجريمة ،وذلك وفق ما لحظته
الفقرات  2و 3و 4و 5من املا ّدة  586املذكورة ،هذه الجريمة تقوم
ّ
تتمثل بفعل ووسيلة وغاية،
عىل ثالثة عناصر

فتكون أفعال «االجتذاب» و»النقل» و»االستقبال» و»اإليواء» و»االحتجاز»
املنصوص عليها يف الفقرة –أ -من الفقرة األوىل من املا ّدة  )1( /586/عقوبات
ّ
متوفرة يف القضية ال ّراهنة.
يف ّ
توفر عنصر الوسائل املستخدمة لجناية االتجار باألشخاص املنصوص عليه
يف الفقرة –ب -من الفقرة األوىل من املا ّدة  )1( /586/من قانون العقوبات
ّ
نصت الفقرة –ب -من الفقرة األوىل من املا ّدة  )1( /586/من قانون العقوبات عىل
مجموعة من الوسائل التي تكوّن جناية االتجار باألشخاص ،وهي اآلتية:
“ ب بواسطة التهديد بالقوّة أو استعمالها ،أو االختطاف أو الخداع،
الضعف ،أو إعطاء أو ّ
السلطة أو استغالل حالة ّ
تلقي
أو استغالل ّ

مبالغ مالية أو مزايا ،أو استعمال هذه الوسائل عىل من له سلطة عىل
شخص آخر”.

يف حال كانت ّ
املدعية قاصراً:
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عن هذا األمر ،يراجع لطفاً:
الحكم الصادر عن محكمة الجنايات يف بريوت بتاريخ
 ،28/12/2015أساس رقم ( 362/2015ال ّرئيس محمد مظلوم
واملستشاران هاين الحبّال ّ
وبسام الحاج)

املدعى عليه أقدم عىل احتجاز ّ
وبما أنّ ّ
املدعية يف منزله ومكان عملها حيث عمد
إىل منعها من الخروج من املنزل بمفردها وإقفال باب املنزل لدى خروجه منه،

2

“يعترب اجتذاب املجنى عليه أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو تقديم املأوى
له ،لغرض االستغالل بالنسبة ملن هم دون سنّ الثامنة عشرة ،اتجاراً
باألشخاص ،حتى يف حال لم يرتافق ذلك مع استعمال أيّ من الوسائل
املبيّنة يف الفقرة (( )1ب) من هذه املا ّدة”.

من ّ
الثابت أنّ ّ
املدعية كانت قاصراً لم تتمّ الثامنة عشرة من عمرها لدى

ّ
يتمثل الفعل باجتذاب شخص ،أو نقله ،أو استقباله ،أو
احتجازه ،أو إيجاد مأوى له ،ويتمّ ذلك بواسطة التهديد بالقوّة
السلطة ،أو
أو استعمالها ،أو االختطاف أو الخداع ،أو استغالل ّ
الضعف ،أو إعطاء أو ّ
استغالل حالة ّ
تلقي مبالغ مالية أو مزايا ،أو
استعمال هذه الوسائل عىل من له سلطة عىل شخص آخر ،وذلك
ّ
يعتد
بهدف استغالل الشخص أو تسهيل استغالله من الغري ،وال
بموافقة املجنى عليه يف حال استعمال أيّ من الوسائل املشار إليها.
ويعترب اجتذاب املجنى عليه ،أو نقله ،أو استقباله ،أو احتجازه ،أو
تقديم املأوى له ،لغرض االستغالل بالنسبة إىل من هم دون سنّ
الثامنة عشرة اتجاراً باألشخاص ،حتى يف حال لم يرتافق ذلك مع
استعمال أيّ من الوسائل املذكورة)...( .
وحيث تأسيساً عىل ما ّ
تقدم ،يكون فعل املتهم ( )...منطبقاً عىل
جناية املا ّدة  1 /586و 3و 5عقوبات ،ويقتيض تجريمه بمقتضاها.
يف القانون
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وال يجدي نفعاً القول بأنّ الظنينة ( )..هي التي قرّرت العمل يف
الدعارةّ ،
وأنه لم ّ
مجال ّ
يهددها بفضح أمرها لدى أهلها ،ما دامت
الظنينة املذكورة دون سنّ الثامنة عشرة بتاريخ الجرم ،وقام امل ّتهم
باستقبالها وتأمني مأوى لها ودفعها بعد ذلك إىل العمل يف مجال
ّ
الدعارة واستغاللها يف هذا املجال ،مقابل استمراره يف تأمني املأوى
ّ
يعتد بالتايل بأيّ موافقة تصدر عنها ،وال يفرتض استعمال
لها .وال
وسائل التهديد وخالفه يف هذا املجال”.
الحكم الصادر عن محكمة الجنايات يف بريوت رقم  185تاريخ
( 27/12/2018ال ّرئيس سمري عقيقي واملستشارتان روال عبد الله
والرا عبد الصمد)
“وحيث أنّ املشرتع عاقب يف املا ّدة  586من قانون  194/2011عىل
جرم استغالل القاصر يف أعمال التسوّل بمعزل عن استغالل حالة
ّ
الضعف أو التهديد أو اإلرغام ،فيكون فعل ّ
املدعى عليه منطبقة
عىل الجرم املذكور ويقتىض تجريمه بمقتضاه”.
لذلك ،فإنّ القانون ال يشرتط ّ
توفر عنصر الوسائل املبيّنة يف الفقرة ()1
(ب) من املا ّدة  /586/من قانون العقوبات لقيام جناية االتجار باألشخاص
بالنسبة للقاصرين.
يف حال كانت ّ
املدعية راشدة:

ّ
متوفرة يف القضيّة الرّاهنة عىل الشكل اآليت:
وملّا كانت هذه الوسائل

1

ّ
بالقوة أو استعمالها
التهديد
أ ّوالً :استعمال القوّة (العنف الجسديّ
والجنيس أو اإلكراه املا ّدي):
ّ

والجنيس وفقاً
ومن ّ
املدعية قد تعرّضت ّ
الثابت أنّ ّ
للضرب والعنف والجسديّ
ّ
ً
ّ
يشكل استخداما للقوّة
ملا تمّ تفصيله يف الفقرة [ ]8من باب الوقائع ،وهو ما
والعنف ّ
بحقها،
ويشمل “استعمال القوّة” أو اإلكراه املا ّدي ّ
كل أعمال العنف أو الضرب أو اإليذاء
الجنيس ،ال سيّما املنصوص عنها يف الفصل األوّل من الباب الثامن
الجسديّ أو
ّ
ّ
املتعلق بالجرائم عىل حياة اإلنسان وسالمته.
من قانون العقوبات
ووفقاً لتعريف منظمة العمل ّ
الدولية ملؤشرات العمل القسريّ  ،17يشمل العنف
الجسديّ
والجنيس أيضاً األعمال التي تهدف إىل إرغام العاملة عىل القيام بأفعال
ّ
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 . 17منظمة العمل ّ
الدولية ،مؤشرات  ILOللعمل الجربي.2017 ،

جنسية مع صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته ،أو إجبارها عىل تعاطي مواد
ّ
مخدرة أو الكحول إلحكام السيطرة عليها .كما يشمل استخدام العنف إلرغام
العاملة عىل القيام بمهام لم تكن جزءاً من االتفاق األوّيل (عقد العمل أو الوعود
حول طبيعة العمل) كاملهام اإلضافية عىل املهام “العادية”.
ّ
بحق العاملة تحت أيّ ظرف من الظروف،
وبما أنّ العنف مرفوض كإجراء تأديبي
ّ
مؤشر قوي جداً عىل العمل القسريّ ،
وهو
فتكون وسيلة “استخدام القوة” املكوّنة لجناية االتجار باألشخاص واملنصوص
ّ
متحققة يف القضية
عليها يف الفقرة (( )1ب) من املا ّدة  /586/من قانون العقوبات
الرّاهنة.
عن هذا األمر ،يراجع لطفاً،
الحكم الصادر عن محكمة الجنايات يف بريوت رقم  641بتاريخ
 27/11/2017عن (ال ّرئيس سامي صدقي واملستشاران ملى أ ّيوب وربيع
معلوف)

ّ
الثابت للمحكمة ،سنداً
ّ
“حيث أصبح من ّ
األدلة والقرائن املبسوطة
لكافة
ّ
يف باب الواقعات ،ال سيّما أقوال الظنينة ( )...يف كافة مراحل التحقيق
وقرينة فرار املتهم ( )...من وجه العدالة وأسبقيّاته الكثرية ،أنّ األخري هو
زوج الظنينة (ّ ،)...
وأنه أقدم عىل إجبارها عىل العمل يف مجال ّ
الدعارة
يف لبنان ويف إمارة دبي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،لقاء مبالغ
مالية استحصل عليها ،وذلك من خالل الضرب والصعق بآلة كهربائية
والتهديد واالحتجاز يف املنزل وإجبارها عىل تعاطي مادة الكوكايني ،التي
ّ
يشكل الجناية املنصوص عليها يف املا ّدة )3( 586
اعتادت عليها ،مما
عقوبات فيقتيض تجريمه تبعاً لها”.

ثانياً :التهديد باستعمال القوّة (العنف املعنوي):
املدعية قد تعرّضت للعنف املعنوي والتهديد باستعمال القوّة ّ
من ّ
الثابت أنّ ّ
بحقها
وفقاً ملا تمّ تفصيله يف الفقرات 13-د و 15من باب الوقائع،
18
ّ
ّ
واملعد من قبل مكتب
يعدد “القانون النموذجي” ملكافحة االتجار باألشخاص
ّ
ّ
باملخدرات والجريمة يف العام  2009يف املا ّدة ( )1( /5/ه) منه
املعني
حدة
ت
امل
األمم
ّ
عىل بعض أوجه التهديد باستخدام القوّة ،ومنها:

املا ّدة ( )1( /5/ه) من القانون النموذجي ملكافحة االتجار باألشخاص،
2009

املعني باملخدرات والجريمة ،قانون نموذجي ملكافحة االتجار باألشخاص ،فيينا.2010 ،
 . 18مكتب األمم املتحدة
ّ

يف القانون
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“(ه) “اإلكراه” يعني استخدام القوّة أو التهديد باستخدامها ،وبعض
األشكال غري العنيفة ،أو النفسية من استخدام القوّة أو التهديد
باستخدامها ،بما يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحصر ما ييل:

1

2
3

4

تهديد أيّ شخص باألذى أو تقييد حركته جسدياً؛
ّ
أيّ
مخطط أو خطة أو نمط بقصد جعل شخص ما يعتقد بأنّ عدم
أدائه فعالً ما من شأنه أن يؤ ّدي إىل أذى خطري أليّ شخص أو تقييد
حركته جسدياً؛
القانوين أليّ شخص أو أيّ تهديد يرتبط بذلك؛
انتهاك الوضع
ّ
الضغط النفيس؛

الدولية ّ
ووفقاً لتعريف منظمة العمل ّ
ملؤشرات العمل القسريّ  ،يشمل «التهديد
والرتهيب» تهديد العاملة بالعنف الجسديّ
والجنيس أو باإلبالغ عنها للسلطات
ّ
ّ
بخاصة إذا لم يكن لديها إقامة قانونيّة ،أو بإعادتها إىل بلدها ،أو بعدم دفع
راتبها ،أو بانتزاع حقوق أو حاجات أساسية منها .كما يشمل الشتائم والصراخ
ّ
ّ
بالضعف.
تشكل إكراهاً معنويّاً بهدف زيادة إحساسها
واإلهانات الشفهية التي
وغالباً ما تأيت هذه التهديدات إذا اعرتضت العاملة عىل ظروف عملها املجحفة أو
حاولت تغيريها.
كما تشري منظمة العمل ّ
الدولية إىل وجوب تقييم تأثري هذه التهديدات من منظور
العاملة ،مع األخذ بعني االعتبار معتقداتها الشخصية وعمرها وخلفيّتها الثقافية
وحالتها االجتماعيّة واالقتصاديّة.
ّ
«املؤشرات العملية» لجريمة االتجار
وأدرجت نقابة املحامني يف بريوت ضمن
باألشخاص التي وضعتها يف العام  2014بالتعاون مع السلطات الرّسمية
ّ
املؤشرات التالية تحت عنوان العنف عىل كل أنواعه:

ّ
مؤشرات عملية ،منشورات معهد
جناية االتجار باألشخاص يف لبنان:
19
حقوق اإلنسان ،نقابة املحامني يف بريوت2014 ،
“العنف عىل ّ
كل أنواعه:

العنف الجسديّ
والجنيس واملعنوي
ّ

استعمال القوّة والتهويل والتهديد إلرغام الضحية عىل الرضوخ ملطالب
من يُتاجر بها
ّ
التقدم بأيّ
القانوين ملنعها من
التهديد باإلبالغ عن وضع الضحية غري
ّ
شكوى
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ّ
مؤشرات عمليّة ،منشورات معهد حقوق االنسان.2014 ،
 . 19نقابة املحامني يف بريوت ،جريمة االتجار باألشخاص يف لبنان:

التهديد بإلحاق الضرر واألذى باألهل واألقارب

الحرمان من املأكل وامللبس والنوم”

وأقرّت اجتهادات املحاكم اللبنانية يف قضايا العنف األسري أنّ توجيه الشتائم
ّ
تشكل أنواعاً من العنف ال ّ
ّ
ّ
تقل خطورة عن
التنقل
والحد من حرّية
والتحقري
العنف الجسديّ ملا يسبّبه من أذى نفيس.
عن هذا األمر ،يراجع لطفاً:
قايض األمور املستعجلة يف بريوت (القايض جاد معلوف) ،قرار رقم
 539/2014تاريخ :26/05/2014
“وحيث ممّ ا ال ّ
شك فيه أنّ إقدام املستدعى بوجهه عىل ضرب املستدعية
ً
ً
ً
ّ
بيديه أو بواسطة الحزام يشكل عنفا أسريا وفق التعريف املموها إليه
أعالهّ ،إل أنّ العنف ال يقتصر فقط عىل التعرّض الجسديّ  ،ذلك ّأنه
ّ
تبي من املعطيات املتوافرة يف الحالة الرّاهنة أنّ املستدعية تعرّضت كذلك
ّ
ألنواع مختلفة من العنف ال تقل خطورة عن العنف الجسديّ  ،وذلك
عرب إقدام زوجها عىل تعنيفها كالمياً وإطالق الشتائم بوجهها وتحقريها،
كما وعرب إقدامه عىل منعها من الخروج من املنزل الزوجي ّإل لبضع
ساعات يف الشهر ،دون أيّ سبب يربّر ذلك .وهو ما يشكل تعرّضاً ألبسط
ّ
حقوقها ،وما يدخل دون أيّ
شك يف تفسري العنف األسري املنصوص
عليه يف القانون رقم  ،293/2014ذلك أنّ العنف املقصود هو ذلك الذي
يسبّب اإليذاء النفيس أيضاً ،وال يمكن ّإل اإلقرار بجديّة وخطورة األذى
النفيس الذي ينتج عن قمع حرّية ّ
تنقل الزوجة دون أيّ مربّر وعن
تعنيفها كالمياً.
وحيث ّ
تبي أنّ املستدعى بوجهه يقدم عىل تعنيف املستدعية أمام ابنه
البالغ من العمر عشر سنوات وأمام ابنته من املستدعية البالغة من
ّ
ّ
بحد ذاته عنفاً أسرياً يسبّب
يشكل كذلك
العمر ثمانية أشهر ،وهو ما
إيذاءً نفسياً ألفراد األسرة املذكورين ويستدعي بدوره إصدار تدبري
لحمايتهما واعتبارهما ضحيّتي عنف أسري وفق املفهوم املنصوص عليه يف
القانون املذكور”
وأقرّت مجالس العمل التحكيمية اللبنانية يف نزاعات العمل أنّ ّاتهام صاحب
ّ
يشكل عنفاً معنويّاً ،وأنّ «العنف املعنويّ يستوي
العمل األجري بارتكاب جرم
والعنف املا ّدي يف أثره عىل الشخص واأللم الذي قد يسببه»،

يف القانون
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التهديد بعدم دفع الراتب،

عن هذا األمر ،يراجع لطفاً:

التهديد بحرمانها من حقوقها أو امتيازاتها أو حاجاتها األساسية،

مجلس العمل التحكيمي يف جبل لبنان (الغرفة الثالثة برئاسة
القاضية مرياي حداد) ،قرار رقم  31/2018تاريخ :22/01/2018

ّ
القانوين كالتهديد بسحب الكفالة أو بعدم
املتعلق بوضعها
التهديد
ّ
التنازل عن الكفالة،

ّ
يتبي أنّ ّ
“وحيث ّ
للمدعي جرم السرقة إذ أنه من
املدعى عليها قد نسبت
ّ
ّ
السرقة مباشرة بعد
الثابت ّأنها تقدمت بشكوى جزائية بوجهه بجرم ّ
ً
الحادثة املذكورة (يعد أربعة أيام تحديدا))...( ،

ّ
بخاصة إذا لم تكن تتم ّتع بوضع
التهديد باإلبالغ عنها للسلطات الرّسمية
قانوين،
ّ
بخاصة إذا كانت مديونة يف بلدها من أجل
التهديد بإعادتها إىل بلدها
تمويل هجرتها،

املدعى عليها تعاملت مع ّ
وحيث من الواضح أنّ ّ
املدعي عىل أساس ّأنه
م ّتهم بجرم السرقة)...( ،

منعها من فسخ عقد العمل أو ترك العمل أو العودة إىل بالدها إذا
طالبت بذلك،

املدعي بالسرقة يف مكان عمله وتصرّف ّ
وحيث من الواضح أنّ اتهام ّ
املدعى
خاصة نظراً
ً
عليها معه عىل هذا األساس يعترب عنفاً معنوياً ممارساً عليه
للجرم املنسوب إليه ّ
واتصافه بالجرم الشائن،

ّ
ّ
بالتنقل وتقييد حركتها جسديّاً ومنعها من مغادرة
الحد من حرّيتها
مكان العمل (املنزل)،

وحيث أنّ العنف املعنويّ يستوي والعنف املا ّدي يف أثره عىل الشخص
واأللم الذي قد يسبّبه،

اتهامها بارتكاب جرم والتهديد بمعاقبتها،
توجيه الشتائم والتحقري والصراخ واإلهانات،

ّ
وحيث أنّ املا ّدة  /75/عمل قد ّ
يحق لألجري
نصت يف فقرتها الرابعة عىل ّأنه
أنّ يرتك عمله قبل انتهاء ّ
مدة العقد ودون علم سابق إذا أقدم رب
العمل أو ّ
ممثله عىل ارتكاب أعمال عنف يف شخص األجري،

التصرّفات العنصرية تجاه العاملة والنفور والقرف،
وبما ّأنه من ّ
ّ
بحق ّ
الثابت أن ّ
املدعية،
املدعى عليه قد ارتكب هذه األعمال

وحيث يقتيض تفسري الفقرة املذكورة بارتكاب صاحب العمل عنفاً ماديّاً أو
معنويّ عىل شخص األجري،
 يراجع بهذا املعنى: م.ع .ت .بريوت قرار رقم  432تاريخ  27/6/1950وقرار تاريخ 15/2/1989– صادر بني التشريع واالجتهاد – العمل – املنشورات الحقوقية صادر –
شرح ،”126
وعليه ،يشمل العنف املعنوي والتهديد باستعمال القوّة أعماالً وأفعاالً
ّ
متعددة
ّ
بحق العاملة ،ومنها:
قد يرتكبها صاحب العمل
الجنيس،
التهديد بالعنف وباألذى الجسديّ أو
ّ

الضغط النفيس واألعمال النمطية التي تهدف إىل جعل العاملة تعتقد
بأنّ عدم أدائها فعالً ما من شأنه أن يؤ ّدي إىل أذى خطري لها أو ألحد
أقربائها،
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االبتزاز،

2

فتكون وسيلة “التهديد باستعمال القوّة” املكوّنة لجناية االتجار
باألشخاص واملنصوص عليها يف الفقرة (( )1ب) من املا ّدة  /586/من قانون
ّ
متحققة يف القضية الرّاهنة.
العقوبات
االختطاف
لم يتمّ اختطاف ّ
املدعية من بلدها األصل كونها حضرت إىل لبنان بإرادتها وبموجب
آليّة االستقدام الرّسمية ،غري أنّ ظروف إقامتها يف منزل ّ
املدعى عليه وصلت إىل
درجة الخطف والحرمان من الحرّية (الجرم املعاقب عليه أيضاً بموجب املا ّدة
 /569/من قانون العقوبات).
ومن ّ
املدعية كانت بمثابة السجينة يف منزل ّ
الثابت أنّ ّ
املدعى عليه نظراً للقيود
ّ
املجحفة واملخالفة للقانون التي فرضها عليها والتي تعترب من مؤشرات العمل
القسريّ  ،ومنها:
ّ
ّ
بالتنقل وفقاً ملا تمّ تفصيله يف الفقرة [ ]10من باب
الحد من حرّيتها
الوقائع،
ً
احتجاز أوراقها الثبوتية وفقا ملا تمّ تفصيله يف الفقرة [ ]11من باب
الوقائع،

يف القانون
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ّ
الحد من تواصلها مع العالم الخارجي وفقاً ملا تمّ تفصيله يف الفقرة
[14-ب] من باب الوقائع،
ً
حرمانها من اإلجازات وفقا ملا تمّ تفصيله يف الفقرات [-13ث و-ج و-ح]
من باب الوقائع،

ّ
“املؤشرات العمليّة” لجريمة االتجار
وأدرجت نقابة املحامني يف بريوت ضمن
ّ
املؤشرات التالية تحت عنوان “تقييد الحركة”:
باألشخاص
ّ
مؤشرات عملية ،منشورات
جناية االتجار باألشخاص يف لبنان:
معهد حقوق اإلنسان ،نقابة املحامني يف بريوت.2014 ،

تقييد الحركة:

العزل عن العالم الخارجي

احتجاز الضحايا ووضعهم تحت الحراسة ملنعهم من الهرب

حجز األوراق الثبوتية
االتصال باألهل أو األقارب أو املعارف ومنع ّ
منع ّ
تلقي أيّ اتصال منهم
عدم إمكانية الحصول عىل العناية الصحية

ّ
ّ
مؤشرات للعمل القسريّ أ ّدت إىل عزل ّ
املدعية
تشكل جميعها
وهذه القيود التي
ّ
عن العالم الخارجي ومنعها من الخروج عن سيطرة ورقابة املدعى عليه طيلة فرتة
عملها لصالحه حتى يف أوقات الرّاحة وأيام العطل واإلجازات.
وتالياً أ ّدت هذه العزلة إىل تعزيز حالة ضعفها تجاه ّ
املدعى عليه وجعلها عرضة
بحقها .كما أعاقت ّ
للمزيد من االنتهاكات ّ
حقها يف الحصول عىل املعلومات
ّ
ّ
واالستشارات القانونيّة املتعلقة بحقوقها يف لبنان وحقها يف اإلبالغ عن انتهاكات
ومخالفات ّ
املدعى عليه تجاهها وإمكانية إيجاد حلول أو بدائل إلنهاء عالقة العمل
االستغاللية التي كانت تخضع لها.
ومن ّ
املدعى عليه عىل حرّيات ّ
الثابت أنّ القيود التي وضعها ّ
املدعية تخالف
القوانني لألسباب التالية:
ّ
ّ
التنقل
والحد من
أ ّوالً :حجز الحرّية
ّ
من ّ
ّ
الثابت أنّ ّ
بالتنقل وحرمانها
والحد من حرّيتها
املدعية تعرّضت لحجز حرّيتها
من اإلجازات وفقاً ملا تمّ تفصيله يف الفقرات [ ]10و [13-ث و-ج و-ح] من باب
الوقائع،
ّ
ومن ّ
ّ
محل اإلقامة وحرّية مغادرة أي بلد
التنقل وحرّية اختيار
الثابت أنّ حرّية
هي من الحرّيات األساسية ذات قيمة دستورية يف لبنان .فقد ّ
نصت املا ّدة  /13/من
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اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان للعام  1948عىل اآليت:
املا ّدة  13من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان:

لكل فرد ٌّ
ّ
ِّ
(ِّ )1
محل إقامته داخل
التنقل ويف اختيار
حق يف حرّية
حدود ّ
الدولة.
ّ
(ِّ )2
لكل فرد ٌ
حق يف مغادرة ِّ
أي بلد ،بما يف ذلك بلده ،ويف العودة
إىل بلده
نصت املا ّدة  /12/من العهد ّ
كما ّ
الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية للعام
:1966
املا ّدة  12من العهد ّ
الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية:

ّ
ّ
لكل فرد يوجد عىل نحو قانوين داخل إقليم دولة ماّ ،
1
التنقل
حق حرّية
فيه وحرّية اختيار مكان إقامته.
ّ
2
لكل فرد حرّية مغادرة أيّ بلد ،بما يف ذلك بلده.

 3ال يجوز تقييد الحقوق املذكورة أعاله بأيّة قيود غري تلك التي ّ
ينص عليها
القانون ،وتكون ضرورية لحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحّ ة
ّ
متمشية
العامّ ة أو اآلداب العامّ ة أو حقوق اآلخرين وحرّياتهم ،وتكون
مع الحقوق األخرى املعرتف بها يف هذا العهد.
تعسفاً ،من ّ
حق الدخول إىل بلده.
 4ال يجوز حرمان أحد،
ّ
ّ
وأكدت لجنة األمم املتحدة املعنيّة بالحقوق املدنية والسياسية أنّ األجانب
ّ
ّ
ونص التعليق العام
التنقل عىل قدم املساواة مع مواطني البلد.
يتم ّتعون بحرّية
رقم ّ 27
الصادر عام  1999عن هذه اللجنة:
اللجنة املعنيّة بالحقوق املدنية والسياسية التابعة لألمم املتحدة،
ّ
التنقل (املا ّدة  12من العهد
التعليق العام رقم  )1999( 27بشأن ح ّرية
ّ
الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية):
 4يتم ّتع ّ
كل فرد موجود بصفة قانونيّة يف إقليم دولة ما بالحق يف
ّ
التنقل واختيار مكان إقامته داخل ذلك اإلقليم .ومن حيث املبدأ،
حرّية
ً
الدولة بصفة قانونيّة دائما داخل إقليم تلك ّ
يوجد مواطنو ّ
الدولة .أمّ ا
مسألة وجود أجنبي ما “بصفة قانونيّة” داخل إقليم دولة ما فهي مسألة
يحكمها القانون الداخيل للدولة ،الذي يجوز أن يفرض قيوداً عىل دخول
الدولة ،شريطة أن تمتثل تلك القيود اللتزامات ّ
األجنبي إىل إقليم ّ
الدولة
ّ
الدولية .ويف هذا ّ
الصدد ،رأت اللجنة بالنسبة لألجنبي الذي دخل دولة
يف القانون
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ما بطريقة غري مشروعة ،ولكنّ وضعه أصبح م ّتفقاً مع القانون بعد
ذلك ،أن وجوده داخل إقليم تلك ّ
الدولة يجب أن يعترب قانونياً ألغراض
املا ّدة  .12وما أن يصبح الشخص موجوداً بصفة قانونيّة داخل دولة ما،
فإنّ أيّ قيود عىل حقوقه املحميّة بموجب الفقرتني  1و 2من املا ّدة ،12
وكذلك أيّ معاملة مختلفة عن املعاملة التي يحظى بها املواطنون ،ال
ّ
بد من تربيرها بموجب القواعد املنصوص عليها يف الفقرة  3من املا ّدة
 .12ولذا ،من املهم أن تشري ّ
الدول األطراف يف تقاريرها إىل الحاالت
التي تعامل فيها األجانب معاملة مختلفة عن معاملة مواطنيها يف هذا
الصدد ،وإىل مربّرات هذا االختالف يف املعاملة.
الدولة املعنيّة ّ
ّ
التنقل عىل إقليم ّ
كله ،بما
 5وينطبق الحق يف حرّية
ً
ّ
يف ذلك جميع أنحاء ّ
الدول االتحادية .وطبقا للفقرة  1من املادة ،12
ّ
التنقل من مكان إىل آخر واإلقامة يف مكان ما حسب
يحق لألشخاص
ّ
ّ
ّ
اختيارهم .والتمتع بهذا الحق يجب أل يخضع أليّ غرض أو سبب معي
ّ
التنقل أو يف اإلقامة يف مكان ما .وأيّ قيود عىل هذا
للشخص الراغب يف
ّ
الحق يجب أن تكون متسقة مع أحكام الفقرة .3

تشجب ّ
الدول األطراف جميع الدعايات والتنظيمات القائمة عىل األفكار
أو النظريات القائلة بتفوّق أيّ عرق أو أيّة جماعة من لون أو أصل إثني
واحد ،أو التي تحاول تربير أو تعزيز أيّ شكل من أشكال الكراهية
العنصرية والتمييز العنصري ،وتتعهّ د ّ
باتخاذ التدابري الفورية اإليجابية
ّ
الرّامية إىل القضاء عىل ّ
وكل عمل من
كل تحريض عىل هذا التمييز
ً
ّ
ّ
خاصة ،تحقيقا لهذه الغاية ومع املراعاة الحقة للمبادئ
أعماله ،وتتعهّ د
الواردة يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان وللحقوق املقرّرة صراحة يف
املا ّدة  5من هذه االتفاقية ،بما ييل:
أ

اعتبار ّ
كل نشر لألفكار القائمة عىل التفوّق العنصري أو الكراهية
ّ
ّ
العنصرية ،وكل تحريض عىل التمييز العنصري وكل عمل من
أعمال العنف أو تحريض عىل هذه األعمال يرتكب ّ
ضد أيّ عرق أو أيّة
جماعة من لون أو أصل إثني آخر ،وكذلك ّ
كل مساعدة للنشاطات
العنصرية ،بما يف ذلك تمويلها ،جريمة يعاقب عليها القانون،

ب

إعالن عدم شرعية املنظمات ،وكذلك النشاطات الدعائية ّ
املنظمة
وسائر النشاطات الدعائية ،التي تقوم بالرتويج للتمييز العنصري
والتحريض عليه ،وحظر هذه املنظمات والنشاطات واعتبار االشرتاك
يف أيّها جريمة يعاقب عليها القانون،

ج

املؤسسات العامّ ة ،القومية أو
للسلطات العامّ ة أو
ّ
عدم السماح ّ
املحلية ،بالرتويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه.

وتالياً ،إنّ أيّ تقييد لحرّية ّ
تنقل األجنبيّات يجب أن يتقيّد بالشروط الثالثة
املنصوص عليها يف الفقرة الثالثة من املا ّدة  /12/من العهد ّ
الدويل ،وهي اآلتية:
( )1أن تكون القيود منصوص عليها صراحة يف القانون،
( )2أن تكون القيود ضرورية لحماية األمن القومي أو النظام العام أو
الصحة العامّ ة أو اآلداب العامّ ة أو حقوق اآلخرين وحرّياتهم،
(ّ )3أل تتعارض مع الحقوق األخرى املعرتف بها يف هذا العهد .ويف مطلق
ّ
التنقل يجب أن يتمّ بشكل استثنايئ
األحوال ،إنّ أيّ قيد عىل حرّية
بناء لظروف ّ
كل حالة فردية ،وال يجوز أن يتناول فئة واسعة من
الناس كالعامالت يف الخدمة املنزليّة.
نصت املا ّدة  /4/من االتفاقية ّ
كما ّ
الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز
ّ
ّ
العنصري للعام  1965التي صدق عليها لبنان عىل شجب الدول األطراف جميع
الدعايات والتنظيمات القائمة عىل األفكار أو النظريّات القائلة بتفوّق أيّ عرق أو
أيّة جماعة من لون أو أصل إثني واحد ،أو التي تحاول تربير أو تعزيز أيّ شكل من
أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري ،وتتعهّ د ّ
باتخاذ التدابري الفورية
ّ
اإليجابية الرّامية إىل القضاء عىل ّ
كل تحريض عىل هذا التمييز وكل عمل من
أعماله.
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املا ّدة  4من االتفاقية ّ
الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز
العنصري:

ّ
ّ
للتنقل وحجز أوراقها الثبوتية
والحد من حرّيتها
وتالياً ،يعترب حجز حرّية العاملة
تشكل تمييزاً
ّ
ّ
من املمارسات التمييزية والعنصرية بحق العامالت األجنبيات كونها
غري مربر بني العامل اللبناين والعامل األجنبي،
ّ
نصت اتفاقية منظمة العمل ّ
كما ّ
املتعلقة بالعمل الالئق للعمّ ال
الدولية رقم 189
ّ
بالتنقل وباالحتفاظ
املنزليّني عىل حرّيتهم باإلقامة أو ال مع األسرة وحرّيتهم
بأوراقهم الثبوتية .ورغم عدم انضمام لبنان إىل هذه االتفاقيةّ ،إل أنّ بنودها
ّ
ّ
مؤشرات العمل القسريّ :
تشكل معايري دولية وتساهم يف تحديد
املا ّدة  9من اتفاقية منظمة العمل ّ
الدولية رقم “ 189اتفاقية العمل
ّ
للعمال املنزليّني”:
الالئق
ت ّتخذ ّ
كل دولة عضو تدابري تضمن أن يكون العمّ ال املنزليّون:
أ

أحراراً يف ّ
االتفاق مع أصحاب عملهم الفعليني أو املحتملني بشأن
اإلقامة أم ال مع األسرة؛
يف القانون
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ب

غري ملزمني ،بالنسبة ملن يقيمون منهم مع األسرة ،بالبقاء يف املنزل
أو مع أفراد األسرة خالل فرتات راحتهم اليوميّة واألسبوعيّة أو
إجازاتهم السنويّة؛

ج

لهم الحق يف االحتفاظ بوثائق سفرهم وهويّتهم

ونص عقد العمل املوحّ د للخدمة املنزليّة يف املا ّدة  /9/منه عىل ّ
ّ
حق العامالت يف
ّ
“حرّية التنقل والتواصل مع اآلخرين وحق مغادرة املنزل والتصرّف بحرّية خالل
فرتات الرّاحة األسبوعيّة وأيّام اإلجازة السنويّة والعطل املذكورة يف هذا العقد”،
وعىل عدم جواز حجز العاملة داخل املنزل.
الدولية ّ
ّ
ووفقاً لتعريف منظمة العمل ّ
“الحد من
ملؤشرات العمل القسريّ  ،يشمل
ّ
التنقل” احتجاز العاملة يف مكان عملها أو أثناء نقلها إىل بلد املقصد ،ووضع
حرّية
قيود عىل حرّية حركتها .ويف حني قد تعترب هذه القيود مربّرة إذا حصلت ،لتأمني
بإذن من
سالمة الضحية يف أماكن عمل خطرة أو أن تكون املغادرة مشروطة
ٍ
صاحب العمل أو موافقته عىل سبيل املثالّ ،
يمثل غياب حرّية العاملة يف الدخول
ّ
مؤشراً قويّاً عىل العمل القسريّ .
والخروج من مكان عملها
ّ
يتعلق بالعاملة األجنبية يف الخدمة املنزليّة يف لبنان ،فال ّ
ينص القانون
أما فيما
بالتنقل أو حركتها أو ّ
ّ
حقها يف مغادرة مكان
اللبناين عىل إمكانية تقييد حرّيتها
العمل (املنزل) ،حتى ّأنه ال يلزم العاملة باإلقامة واملنامة يف منزل صاحب العمل.
كما أنّ عقد العمل املوحّ د للخدمة املنزليّة ّ
السماح بتقييد
ينص صراحة عىل عدم ّ
ّ
بالتنقل وبالخروج من املنزل ،ويكتفي يف البند الثامن منه بوضع
حرّية العاملة
موجب عىل صاحب العمل بتأمني اإلقامة الالئقة للعاملة ،إن كان ذلك داخل
منزله أو خارجه.
يشكل تقييد حركة ّ
ّ
تنقل ّ
املدعية مخالفة صارخة للما ّدة  /13/من اإلعالن
وعليه،
العاملي لحقوق اإلنسان وللما ّدة  /12/من العهد ّ
الدويل للحقوق املدنية والسياسية
واملا ّدة  /4/من االتفاقية ّ
الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنصري كونه
ً
ّ
ّ
يشكل ممارسة تمييزية عنصرية غري مربّرة وقيدا عىل حرّية التنقل غري منصوص
عليه يف القانون.
ثانياً :احتجاز الوثائق الثبوتية
من ّ
الثابت أنّ ّ
املدعية تعرّضت الحتجاز أوراقها الثبوتية وفقاً ملا تمّ تفصيله يف
الفقرة [ ]11من باب الوقائع،
ومن ّ
الثابت أنّ املستندات الثبوتية العائدة للعاملة كجواز السفر ورخصة العمل
ّ
الخاصة بها ووسيلة للتعريف بهويّتها ووضعها
وبطاقة اإلقامة هي من املمتلكات
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ّ
ّ
للتنقل يف
املتوفرة للعاملة األجنبية
القانوين يف البالد .وهي تالياً الوسيلة الوحيدة
ّ
لبنان بحرّية ولتغيري صاحب العمل وملغادرة البالد وإلجراء املعامالت الرّسمية.
تكفل املا ّدة  /13/من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان واملا ّدة  /12/من العهد ّ
الدويل
ّ
ّ
محل اإلقامة وحرّية مغادرة
التنقل واختيار
للحقوق املدنية والسياسية حرّية
البالد لجميع األشخاص ال سيّما لألجانب كما أسلفنا،
كما توجب املا ّدة  /4/من االتفاقية ّ
الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز
ّ
العنصري عىل ّ
الدولة اللبنانية ّاتخاذ كل التدابري ملنع املمارسات التمييزية
العنصرية ،حيث يعترب حجز األوراق الثبوتية ممارسة تمييزية عنصرية مرفوضة
وتشكل تمييزاً غري مربّر بني العامل اللبناين والعامل األجنبي كما أسلفنا
ّ
نصت اتفاقية منظمة العمل ّ
كما ّ
املتعلقة بالعمل الالئق للعمّ ال
الدولية رقم 189
ّ
املنزليّني عىل حرّيتهم باإلقامة أو ال مع األسرة وحرّيتهم بالتنقل وباالحتفاظ
بأوراقهم الثبوتية كما أسلفنا،
ونص عقد العمل املوحّ د للخدمة املنزليّة يف املا ّدة  /8/منه عىل ّ
ّ
حق العامالت يف
ّ
السفر
االحتفاظ بالوثائق القانونيّة
املتعلقة بها وبعملها يف لبنان “بما يف ذلك جواز ّ
أو الهويّة أو إجازة العمل أو جواز اإلقامة وبطاقة التأمني”،
ّ
الدولية ّ
ووفقاً لتعريف منظمة العمل ّ
يتحقق بند
ملؤشرات العمل القسريّ ،
“احتجاز األوراق الثبوتية” يف حال احتجز صاحب العمل جواز السفر الخاص
ّ
الخاصة بالعاملة،
بالعاملة أو أوراق إقامتها ورخصة عملها أو غريها من املمتلكات
وعدم قدرة العاملة عىل استعادتها لدى طلبها أو استخدامها عند الحاجة ،أو
إذا شعرت العاملة ّأنه ال يمكنها ترك العمل من دون املخاطرة بفقدان أوراقها
الثبوتية.
فبدون هذه املمتلكات ،لن تكون العاملة قادرة عىل الحصول عىل وظيفة أخرى
أو الوصول إىل الخدمات األساسية .كما يعرّضها فقدان األوراق الثبوتية للتوقيف
ّ
التنقل
من قبل القوى األمنية ويحرمها بالتايل من إمكانية تغيري صاحب عملها أو
السلطات أو من املنظمات غري الحكومية.
بحرّية أو طلب املساعدة من ّ
وقد أصدر قضاء العجلة يف لبنان قرارات بإلزام أصحاب العمل بتسليم العامالت
السفر العائدة لها العتبار مصادرتها ّ
تعدياً واضحاً وغري
يف الخدمة املنزليّة جوازات ّ
ّ
ّ
مربر عىل حقوقها األساسية وممارسة تمييزية عنصرية مرفوضة ،وأكد عىل أنه ال
السفر كوسيلة لضمان حقوق صاحب العمل املا ّدية أو
يجوز استخدام حجز جواز ّ
لعدم ترك العاملة العمل،
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عن هذا األمر ،يراجع لطفاً،
قرار قايض األمور املستعجلة يف بريوت (القايض جاد معلوف) ،عدد
 300/2014تاريخ 23/6/2014
السفر هو الوثيقة التي ّ
السفر
تمكن الشخص من ّ
“وحيث أنّ جواز ّ
ومغادرة بالده كما مغادرة البلد الذي يعمل فيه ،عودة إىل بالده أو أيّ
ّ
يشكل يف البلد األجنبي الوسيلة األساسية للتعريف عن
بلد آخر ،كما
األجنبي واملستند الرّئييس يف أيّة معاملة رسمية سواء لالستحصال عىل
اإلقامة أو الضمان الصحي أو الحصول عىل أيّ من الخدمات األساسية،
تنص ّ
حيث ّ
مؤسس وعامل
مقدمة الدستور اللبناين عىل أنّ لبنان عضو
ّ
يف منظمة األمم املتحدة وملتزم مواثيقها واإلعالن العاملي لحقوق
وتجسد ّ
الدولة هذه املبادئ يف جميع الحقوق واملجاالت دون
اإلنسان
ّ
استثناء وهذه ّ
املقدمة تشكل جزءاً ال يتج ّزأ من الدستور وتتمتع بموقعه
الدولية املشار إليها يف ّ
يف تسلسل القوانني ،كما وأنّ املعاهدات ّ
مقدمة
ّ
تشكل كذلك جزءاً ال يتج ّزأ منه.
الدستور
ّ
وحيث ّ
تنص املا ّدة  3من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل أنّ
لكل فرد
ّ
ويحق ّ
محل إقامته داخل حدود ّ
ّ
ّ
لكل فرد
كل دولة،
التنقل واختيار
حرّية
ّ
أن يغادر أيّة بالد بما يف ذلك بلده كما يحق له العودة إليه،
وحيث إنّ املا ّدة  12من العهد ّ
الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية
الذي أق ّر يف نيويورك بتاريخ  16/12/1966والذي انضم إليه لبنان بموجب
القانون ّ
ّ
املنفذ باملرسوم رقم  3855تاريخ ّ 1/9/1972
تنص عىل أنّ
لكل فرد
ّ
يوجد عىل نحو قانوين داخل إقليم دولة ما حق حرّية التنقل فيه وحرّية
اختيار مكان إقامته وله حرّية مغادرة أيّ بلد ،بما يف ذلك بلده،
وحيث ّ
تنص املا ّدة  26من املعهد املذكور عىل أنّ الناس جميعاً سواء أمام
ّ
ّ
متساو يف التمتع بحمايته ،ويف
القانون ويتمتعون دون أيّ تمييز بحق
ٍ
هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أيّ تمييز وأن يكفل لجميع األشخاص
السواء حماية فعّ الة من التمييز أليّ سبب ،كالعرق أو اللون أو
عىل ّ
الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً أو غري سيايس ،أو األصل
االجتماعي ،أو الرثوة أو ال ّنسب ،أو غري ذلك من األسباب،
القومي أو
ّ
وحيث إنّ املا ّدة الرابعة من االتفاقية ّ
الدولية للقضاء عىل جميع أشكال
التمييز العنصري تضمّ نت شجب ّ
الدول األطراف لجميع الدعايات
والتنظيمات القائمة عىل األفكار أو النظريات القائلة بتفوّق أيّ عرق أو
أيّة جماعة من لون أو أصل إثني واحد ،أو التي تحاول تربير أو تعزيز أيّ
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شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري ،وتتعهّ د باتخاذ
التدابري الفورية اإليجابية الرّامية إىل القضاء عىل ّ
كل تحريض عىل هذا
التمييز وبكل عمل من أعماله،
ونصت املا ّدة  5من االتفاقية املذكورة عىل أنّ ّ
ّ
الدول األطراف تتعهّ د بحظر
ّ
حق ّ
بكافة أشكاله ،وبضمان ّ
كل إنسان
التمييز العنصري والقضاء عليه
دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو اإلثني ،يف املساواة
أمام القانون ،ال سيّما بصدد التم ّتع بعدد من الحقوق جرى تعداده يف
املا ّدة املذكورة ومنها تحديداً الحقوق املدنية األخرى ،وال سيّما الحق يف
ّ
حرّية الحركة واإلقامة داخل حدود ّ
والحق يف مغادرة أيّ بلد بما
الدولة،
يف ذلك بلده ،ويف العودة إىل بلده،
ّ
التنقل هي من
وحيث يستنتج من النصوص املومى إليها أعاله أنّ حرّية
الحرّيات األساسية التي اعتربها املجلس الدستوري الفرنيس مبدأ ذات
قيمة دستورية،
السفر العائد لألجنبي ،ال يؤ ّدي فقط إىل حجز
وحيث إنّ حجز جواز ّ
السفر ومغادرة البلد عودة إىل بالده أو إىل أيّ بلد آخر،
حرّية األجنبي يف ّ
التنقل بأمان داخل البلد حيث هو موجود حالياً
ّ
بل يحرم األجنبي من
عرب حرمانه من وسيلة التعريف الرّسمية املعرتف بها ،كما يحرمه من
العديد من حقوقه األساسية األخرى من تلك التي جرى تعدادها أعاله
ليس ّ
أقلها الحق يف الحصول عىل اإلقامة الشرعية والحق يف الحصول
ّ
وخاصة الصحيّة منها بصورة شرعية ،وهذه الحقوق هي
عىل الخدمات
ّ
من الحقوق األساسية والبديهية التي يتمتع بها األجنبي(ة) العامل(ة) يف
الخدمة املنزليّة سواء كان ما زال يف عمله أو حتى يف حال تركه العمل،
وحيث إنّ األعباء املاليّة التي تفرضها القوانني واألنظمة النافذة،
واملمارسات املالية عىل ّ
رب العمل ،من أجل استقدام العامل(ة)
األجنبي(ة) للعمل يف لبنان ،وخاصة يف الخدمة املنزليّة ال يمكن أن
ّ
تشكل أيّ تربير ملخالفة الحقوق األساسية للعامل(ة) األجنبي(ة) وحجز

السفر الستعماله كضمانة ،ذلك أنّ حجز الحرّية ال يمكن أن يكون
جواز ّ
وسيلة لضمان هذه الحقوق املا ّدية ،كما ال يمكن أن يكون ضمانة لعدم
ترك العمل،
ّ
ّ
وحيث إنّ ترك العامل(ة) األجنبي(ة) منزل ّ
بحد
يشكل
رب العمل ،ال
ذاته أيّ جرم جزايئ ويقتصر عىل خالف عقدي أو فسخ غري مربر للعقد،
السفر مع التذكري أنّ الحاالت املطروحة تنتج
وال يمكن أن يربر حجز جواز ّ
السفر من قبل األفراد وليس من قبل اإلدارة وهو
عادة عن حجز جواز ّ
األمر الذي ّ
يؤكد خطورة هذه املمارسة وعدم قانونيتها ،ذلك أنّ أيّ تقييد
يف القانون
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للحرّية ،ال يمكن أن يتمّ ّإل بشكل استثنايئ وبموجب ّ
نص قانوين ،ومن
قبل جهة رسمية ،تحت رقابة املحاكم،
وحيث يضاف إىل ّ
كل ما ّ
تقدم ،أنّ املمارسة املذكورة ،تخفي كذلك
تمييزاً غري مربر بني العامل اللبناين والعامل األجنبي يخالف تعهّ دات
لبنان ّ
الدولية ،ذاك ّأنه يقتصر عادة عىل العامالت األجنبيات يف الخدمة
املنزليّة ،بحيث لم يرشح إىل العلن أيّة حالية حجز جواز سفر لبناين من
قبل رب العمل ،وهو التمييز املشجوب صراحة ،وليس فقط يف االتفاقية
املذكورة أعاله،
وحيث يقتيض إلزام املستدعى بوجهها بتسليم املستدعية جواز السفر
العائد لها ،لتمكني هذه األخرية من تسوية وضعها وإنجاز املعامالت
الالزمة ملغادرة البالد ،مع اإلشارة إىل أنّ وكيلها تعهّ د بإتمام املعامالت
عىل نفقتها الخاصة”.
ويف االتجاه ذاته ،قرار قايض األمور املستعجلة يف بريوت (القايض جاد معلوف)
تاريخ 27/7/2016
كذلك اعتربت املحاكم الجزائية أنّ حجز األوراق الثبوتية هي من وسائل جريمة
ّ
املتعلقة باالستغالل يف ّ
الدعارة.
االتجار باألشخاص يف القضايا
عن هذا األمر ،يراجع مثالً:

القرار الصادر عن الهيئة ّ
االتهامية يف بريوت رقم  165تاريخ 6/2/2015
(ال ّرئيسة ندى دكروب واملستشاران شربل رزق وبالل بدر)

املدعى عليه أقدم عىل االتجار ّ
“إن ّ
باملدعى عليهنّ اللوايت يتعاطني
الدعارة ،بإرغامهنّ وحملهنّ عىل االشرتاك يف ّ
ّ
الدعارة السرّية ،بحبسه
أوراقهنّ الثبوتيّة ،وتسهيلها لهنّ بنقلهنّ بسيارته ،بغرض استغاللهنّ
ّ
ّ
وبتلقيه منهنّ مبالغ ماليّة ناجمة عنها ...فتنطبق عليه
بالدعارة السريّة،
الجناية املنصوص عليها يف املا ّدتني  )1(586و )4( 586املضافتني إىل قانون
العقوبات باملا ّدة األوىل من القانون رقم ”164/2011
الحكم الصادر عن محكمة الجنايات يف بريوت بتاريخ  7/2/2018رقم
األساس ( 405/2018ال ّرئيس سامي صدقي واملستشاران ملی أيوب
وربيع معلوف):
“حيث من ّ
الثابت ممّ ا ّ
تقدم بيانه يف باب الواقعات ،ال سيّما من أقوال
الظنني (ّ )...أنه كان يطلب الفتيات من املتهم ( )...ملمارسة الجنس
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معهنّ مقابل مبلغ مايل ...ويف إحدى املرّات أرسل له الظنينة ( )...التي
أخربته أثناء ممارسته الجنس معها ّأنه تمّ إدخالها إىل لبنان والعمل يف
مجال ّ
الدعارة وأنّ األمر كان يحصل دون موافقتها ،وأنه يف حال رفضها
ّ
ّ
الخروج مع الزبون تتعرّض للضرب من املتهم ( )...الذي يعمل لصالح
ّ
يتمكن من تثبيت الزواج کون أوراقها محتجزة لدى
امل ّتهم ( )...غري ّأنه لم
ّ
ّ
امل ّتهمني ( ،)...فضالً عن أسبقيّات املتهمني وقرينة تواري املتهم (،)...
إقدام امل ّتهمني املذكورين عىل استغالل الظنينة ( )...عرب االحتجاز والعنف
بهدف إرغامها عىل ّ
الدعارة ،ممّ ا يقتيض معه تجریمهما بجناية املا ّدة 586
عقوبات املضافة بموجب املا ّدة األوىل من القانون ”164/2011
ّ
ّ
للمدعية مخالفة صارخة
يشكل احتجاز األوراق الثبوتية العائدة
وعليه،
للما ّدة  /13/من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان وللما ّدة  /12/من العهد
الدويل للحقوق املدنية والسياسية واملا ّدة  /4/من االتفاقية ّ
ّ
الدولية
ّ
يشكل استيالء عىل
للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنصري كونه
ّ
بالتنقل.
ممتلكاتها وتقييداً لحرّيتها
ّ
الحد من التواصل مع العائلة والعالم الخارجي
ثالثاً:
من ّ
ّ
الثابت أنّ ّ
للحد من تواصلها مع العالم الخارجي وفقاً ملا تمّ
املدعية تعرّضت
تفصيله يف الفقرة [-14ب] من باب الوقائع،
حق ّ
الدويل للحقوق املدنية والسياسية عىل ّ
ونصت املا ّدة  /17/من العهد ّ
ّ
كل فرد
ّ
التعسفي يف خصوصيّته وشؤون أسرته ،حيث ّ
نصت عىل
التدخل
يف الحماية من
ّ
اآليت:
املا ّدة  17من العهد ّ
الدويل للحقوق املدنية والسياسية
ّ
لتدخل يف
تعسفي أو غري قانوين،
نحو
ّ
 1ال يجوز تعريض أيّ شخص ،عىل ٍ
خصوصيّاته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته ،وال أليّ حمالت غري
تمس شرفه أو سمعته.
قانونيّة
ّ
 2من ّ
ّ
التدخل أو املساس.
حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا
نصت املا ّدة  /23/من هذا العهد عىل ّ
كما ّ
حق األسرة بالتم ّتع بحماية املجتمع ،وهو
ما يستتبعه وجوب حماية وضمان تواصل أفراد األسرة مع بعضهم البعض:
املا ّدة  23من العهد ّ
الدويل للحقوق املدنية والسياسية
 1األسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية واألساسية يف املجتمع ،ولها ّ
حق
ّ
والدولة.
التمتع بحماية املجتمع
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ّ
وأكدت لجنة األمم املتحدة املعنيّة بالحقوق املدنية والسياسية عىل وجوب ضمان
ّ
ّ
الحق يف الخصوصية يف مواجهة التدخالت واالعتداءات ّ
الصادرة ليس فقط عن
السلطات الرّسمية ،بل عن األشخاص الطبيعيني أيضاً:
ّ

املدعى عليه عىل حق ّ
وعليه ،إنّ القيود التي وضعها ّ
املدعية يف التواصل مع
ّ
عائلتها وأقربائها ومع العالم الخارجي تشكل مخالفة لعقد العمل املوحّ د
وانتهاكاً للحقوق األساسية املكفولة بموجب االتفاقيات ّ
الدولية.
وبما ّأنه من ّ
املدعى عليه أقدم عىل احتجاز ّ
الثابت أنّ ّ
املدعية يف منزله واحتجاز
أوراقها الثبوتية وعزلها عن العالم الخارجي وحرمانها من االستفادة من اإلجازات
ّ
يشكل حجزاً للحرّية يصل إىل درجة
ومنعها من التواصل مع عائلتها ،وهو ما
االختطاف،

اللجنة املعنيّة بالحقوق املدنية والسياسية التابعة لألمم املتحدة،
ّ
الخاصة
التعليق العام رقم  )1988( 16بشأن الحق يف حرمة الحياة
(املا ّدة  17من العهد ّ
الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية):
تنص املا ّدة  17عىل حق ّ
1
ّ
تعسفي أو
كل شخص يف عدم التعرّض ،عىل نحو
ّ
ّ
لتدخل يف خصوصيّاته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته
غري مشروع
ّ
تمس بشرفه أو سمعته .وترى اللجنة أنه يلزم
وال أليّ حمالت ال قانونيّة
ّ
ّ
التدخالت واالعتداءات ،سواء
ضمان هذا الحق يف مواجهة جميع تلك
أكانت صادرة عن سلطات ّ
الدولة أم عن أشخاص طبيعيني أو قانونيني.
وااللتزامات التي تفرضها هذه املا ّدة تقتيض أن تعتمد ّ
الدولة تدابري
تشريعية وغريها من التدابري الالزمة إلعمال الحظر املفروض عىل تلك
ّ
التدخالت واالعتداءات فضالً عن حماية هذا الحق)...( .
ّ
 3ويعني مصطلح “غري مشروع” ّأنه ال يمكـن حـدوث أيّ
تدخـل ّإل يف
ّ
الحاالت التي ّ
التدخل الذي تأذن
ينص عليها القانون .وال يجوز أن يحدث
ً
ّ
به ّ
الدول ّإل عىل أساس القانون الذي يجب هو نفسه أن يكون متفقا مع
أحكام العهد ومراميه وأهدافه)...( .
ّ
يشكل منع أيّ شخص من التواصل مع أفراد أسرته وإقامة
استناداً إىل ذلك،
العالقات العائلية الطبيعية انتهاكاً للحق يف الخصوصية ولوحدة األسرة سنداً
للما ّدتني  /17/و /23/من العهد ّ
الدويل للحقوق املدنية والسياسية،
كما ّ
ينص العقد املوحّ د للخدمة املنزليّة يف املا ّدة  /9/منه عىل موجب صاحب
العمل بضمان حرّية العاملة بالتواصل مع اآلخرين وإجراء االتصاالت وامتالك
ّ
وبتلقي
الهاتف املحمول والحق يف التواصل املجاين عرب االتصال باإلنرتنت
االتصاالت من أفراد أسرتها عىل هاتف املنزل وبإجراء مكاملة هاتفية مجّ انية واحدة
ّ
األقل عىل نفقة صاحب العمل.
شهرياً عىل
الدولية ّ
ووفقاً لتعريف منظمة العمل ّ
ملؤشرات العمل القسريّ  ،يرتجم العزل
واملنع من التواصل مع العالم الخارجي بوضع العاملة يف أماكن نائية من دون
توفري وسائل النقل ،وبإقفال أبواب املنزل ،وبمنعها من ّ
االتصال مع عائلتها
وأصدقائها ،وبمصادرة هاتفها الشخيص أو بريدها اإللكرتوين أو غريها من وسائل
ّ
االتصال ،وبعدم معرفتها بعنوان سكنها وعملها ،وبغياب آليات املراقبة ملكان
ً
ّ
العمل أو عدم فاعليّتها (مثال من قبل مفتيش وزارة العمل).
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فتكون وسيلة “االختطاف” املكوّنة لجناية االتجار باألشخاص واملنصوص عليها يف
ّ
متحققة يف القضية الرّاهنة.
الفقرة (( )1ب) من املا ّدة  /586/من قانون العقوبات

3

الخداع

من ّ
الثابت أنّ ّ
املدعية تعرّضت للخداع وفقاً ملا تمّ تفصيله يف الفقرة ] [7من باب
الوقائع،
ّ
خص املشرتع اللبناين املا ّدتني  /208/و /209/من قانون املوجبات والعقود
وقد
ً
ّ
ّ
ّ
لتحديد مفهوم الخداع يف العقود عىل أنه يشكل عيبا من عيوب الرضا التي تؤدي
إىل إبطال العقد يف حال ّ
تحقق شروطها .ورغم ّأنه لم يتمّ وضع تعريف للخداع يف
القانون اللبناينّ ،إل أنّ االجتهاد شرح مفهومه.
فقد اعتربت محكمة التمييز اللبنانية يف قرارها رقم  11الصادر بتاريخ 19/3/1992
أنّ الخداع كعيب من عيوب الرضا يفرتض قيام أحد فريقي العقد باستعمال
التضليل واالحتيال والكذب يف سبيل إخفاء الحقيقة ،وذلك بهدف حمل املتعاقد
اآلخر عىل االلتزام بأحد بنود العقد أو بموضوعه نتيجة الغلط الذي سبّبه الخداع
يف ذهنه والذي لواله ملا أقدم عىل هذا التعاقد.
ّ
نصت املا ّدة  /7/من اتفاقية منظمة العمل ّ
وقد ّ
املتعلقة بالعمل
الدولية رقم 189
الالئق للعمّ ال املنزليّني عىل وجوب إعالم هؤالء بشروط استخدامهم وظروفها،
ّ
التحقق معه ويسهل فهمه ،ال سيّما بواسطة عقود
عىل نحو مناسب ويمكن
ّ
وعددت االتفاقية عدداً من الشروط والظروف التي يتوّجب إعالمها
مكتوبة.
للعمّ ال والتي تعترب جوهرية يف حال تمّ خداعهم حولها ومنها:
أ

ب
ج
د
ه

اسم صاحب العمل وعنوانه،

عنوان مكان العمل االعتيادي وأماكن العمل االعتيادية،

تاريخ بدء العقد ّ
ومدته،

ّ
يتعي أداؤه،
نوع العمل الذي

األجر وطريقة احتسابه وفرتات تواتر املدفوعات،
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ه

ز

ح

ط
ي

س

ساعات العمل العاديّة،

اإلجازة السنويّة مدفوعة األجر وفرتات الرّاحة اليوميّة واألسبوعية،

توفري الغذاء واملأوى،

فرتة االختبار أو فرتة التجربة،

شروط اإلعادة إىل الوطن،
ّ
املتعلقة بإنهاء االستخدام ،بما يف ذلك أيّ
الشروط والظروف

املدعى عليها قد ارتكبت أفعاالً
ّ
وعليه ،تكون الجهة ّ
متعددة ينطبق عليها مفهوم
الخداع لدفع العاملة املنزليّة إىل القبول بالعمل املعروض ،فتكون وسيلة
«الخداع» املكوّنة لجريمة االتجار باألشخاص واملنصوص عليها يف الفقرة (( )1ب)
ّ
متحققة يف الحالة الرّاهنة.
من املا ّدة  /586/من قانون العقوبات

فرتة إخطار.

ّ
ّ
“املؤشرات
مؤشرات للخداع من ضمن
وقد وضعت نقابة املحامني يف بريوت
العمليّة” لجريمة االتجار باألشخاص التي وضعتها يف العام  2014بالتعاون مع
السلطات الرّسمية عىل ّأنها:
ّ

ّ
مؤشرات عملية ،منشورات معهد
جناية االتجار باألشخاص يف لبنان:
حقوق اإلنسان ،نقابة املحامني يف بريوت2014 ،

الخداع:
إخالل بالوعود املعطاة إىل الضحية كتابة أو شفاهة حول طبيعة العمل
امل ّتفق عليه وشروطه.
خيبة األمل بعد البدء بالعمل وعدم القدرة عىل تركه.

كما يعرّف “القانون النموذجي” ملكافحة االتجار باألشخاص “الخداع” يف املا ّدة /5/
( )1كاآليت:
املا ّدة ( )1( /5/و) من القانون النموذجي ملكافحة االتجار باألشخاص،
2009
“الخداع” يعني أيّ تصرّف يُقصد منه االحتيال عىل شخص ما؛

أو

“الخداع” يعني أيّ شكل من أشكال الخداع بالقول أو بالتصرّف (من
حيث الحقائق أو من حيث القانون) ،من حيث:
طبيعة العمل أو الخدمات مما يراد تقديمه؛

شروط العمل؛

مدى الحرّية الذي سوف يُتاح للشخص يف مغادرته مكان إقامته؛
املعني.
الظروف األخرى التي تنطوي عىل استغالل الشخص
ّ
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السكن وظروف العيش والحصول عىل إذن العمل واإلقامة
وقيمة الرّاتب ومكان ّ
ّ
ّ
القانونيّة ومكان العمل وهويّة صاحب العمل .ويتطلب إثبات هذا املؤشر حصول
العاملة عىل وعود حول شروط العمل شفهيّاً أو خطيّاً ،واكتشافها أنّ شروط
العمل ال تتطابق مع الوعود ،دون أن يكون لديها القدرة عىل تغيري الشروط أو
ّ
التوقف عن العمل».

الدولية ّ
ّ
ووفقاً لتعريف منظمة العمل ّ
يتلخص الخداع
ملؤشرات العمل القسريّ ،
يف «عدم اإليفاء بالوعود التي ّ
تلقتها العاملة حول طبيعة ونوع وشروط العمل

4

استغالل ّ
السلطة

ّ
ّ
تشكل األفعال التي ارتكبها ّ
بحق
املدعى عليه
وفقاً ملا تمّ تفصيله يف باب الوقائع،
ّ
املدعية يف إطار عالقاتهم التعاقدية استغالالً لسلطته عليها بصفته صاحب عملها
ُ
ّ
أو كفيلها أو صاحب املكتب التي استقدمت من خالله إىل لبنان ،ال سيّما األفعال
الواردة يف الفقرات [ 9و 12و 13و ]14من باب الوقائع.
السلطة” سابقاً يف االتفاقيات ّ
الدولية كما يف
ظهر مفهوم “إساءة استخدام ّ
بروتوكول االتجار باألشخاصّ ،إل ّأنه لم يوضع تعريف دقيق له .وبالعودة
إىل األعمال التحضريية” للربوتوكول ،يظهر ّأنه أشار إىل ّأنه ينبغي فهم عبارة
“السلطة التي قد يمتلكها
“السلطة” يف إطار االتجار باألشخاص عىل ّأنها تشمل
ّ
ّ
ّ
أفراد األسرة الذكور عىل أفراد األسرة من اإلناث يف بعض النظم القانونيّة
20
والسلطة التي قد يمتلكها اآلباء عىل أطفالهم.
ّ
أما قانون معاقبة جريمة االتجار باألشخاص اللبناين ،فجاء لتشديد عقوبة
الجريمة بموجب املا ّدة  )3( 586من قانون العقوبات يف حال كان الفاعل يمارس
ّ
“موظفاً عامّ اً أو أي شخص ّ
مكلفاً بخدمة عامّ ة
سلطة عىل الضحية ،كأنْ يكون
أو مدير مكتب استخدام أو عامالً فيه” أو “أحد أصول املجنى عليه ،شرعيّاً كان
شرعي ،أو أحد أفراد عائلته أو أيّ شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو
أو غري
ّ
فعلية مباشرة أو غري مباشرة”.
وبالعودة إىل النظام الذي يحكم عالقات العمل لعامالت املنازل األجنبيات يف
القانوين) املعمول به حالياً
لبنان ،تعطي املمارسات الناشئة عن نظام الكفالة (غري
ّ
سلطة واسعة لصاحب العمل بموجب مجموعة من االمتيازات التي تفتح املجال
بحق العاملة ،ال سيّما يف ّ
ّ
ظل استثناء العمالة املنزليّة من
تعسفية
ملمارسة أفعال
ّ
حماية قانون العمل .ومن أبرز خصائص هذا النظام واالمتيازات التي يمنحها
20 . UNODC, Abuse of a position of vulnerability and other “means” within the
definition of trafficking in persons, New York 2012
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لصاحب العمل:
أنّ اإلقامة القانونيّة للعاملة تكون مرتبطة بعالقة العمل أي بإرادة
صاحب العمل .بمعنى ّأنه يف حال انتهاء هذه العالقة ،تصبح العاملة يف
موضع غري نظامي أيّاً تكن أسباب انتهائها ،وحتى لو كانت بسبب امتناع
صاحب العمل عن تسديد أجور العاملة أو بنتيجة االعتداء عليها جنسيّاً.
ّأنه ال يمكن للعاملة تغيري صاحب العمل من دون موافقته الصريحة،
ّ
وكأنها يشء
بمعنى ّأنه يستحيل تسوية وضعها من دون موافقته،
موجود يف حيازته.
وغالباً ما يؤ ّدي هذا النظام إىل إكراه العامالت األجنبيات عىل العمل أو تجديد
عقودهنّ من دون إعطائهنّ خيار تغيري صاحب العمل ومن دون ّ
توفر أيّ بديل.
فتصبح العاملة أمام خيار من اثنني :إمّ ا الرّضوخ لهذه الشروط حفاظاً عىل
إمكانية العمل ،وتالياً التكيُّف مع شروط العمل مهما كانت ّ
مذلة وغري إنسانية
وح ّتى لو بلغت درجة العمل القسريّ واالستعباد ،وإمّ ا مغادرة املنزل وفسخ
ً
عرضة للتوقيف والرتحيل
عقد العمل للعمل بشكل غري نظامي ،ممّ ا يجعلها
واالستغالل يف أوساط االقتصاد غري الرسمي.
السلطة وفقاً لقانون معاقبة االتجار بالبشر،
وتالياً ،يشمل مفهوم استغالل ّ
استغالل أصحاب العمل للحقوق واالمتيازات التي يمنحها نظام الكفالة من أجل
إرغام العاملة عىل العمل أو االستمرار بالعمل خالفاً إلرادتها.
املدعى عليها قد ارتكبت أفعاالً
ّ
وعليه ،تكون الجهة ّ
متعددة ينطبق عليها مفهوم
السلطة لدفع ّ
املدعية إىل القبول أو االستمرار يف العمل ،فتكون وسيلة
استغالل ّ
السلطة” املكوّنة لجريمة االتجار باألشخاص واملنصوص عليها يف املا ّدة
“استغالل ّ
ّ
متحققة يف الحالة الرّاهنة أيضاً.
( )1( /586/ب) من قانون العقوبات

5

استغالل حالة ّ
الضعف

من ّ
ّ
الثابت وفقاً ملا تمّ تفصيله يف باب الوقائع أنّ ّ
استغل حالة ضعف
املدعى عليه
ّ
املدعية من أجل فرض شروط وظروف عمل غري الئقة وإرغامها عىل االستمرار
ً
بالعمل لصالحه خالفا إلراداتها.
ّ
املعد من قبل مكتب األمم
يعرّف القانون النموذجي ملكافحة االتجار باألشخاص
ّ
باملخدرات والجريمة يف املا ّدة ( /5/أ) منه أنّ “استغالل حالة
املعني
املتحدة
ّ
“أيّ
املعني ّأنه ليس لديه أيّ بديل
الشخص
فيه
يعتقد
وضع
هو
استضعاف”
ّ
حقيقي ومقبول سوى الخضوع إلساءة االستغالل املعنيّة” .كما يشري هذا التعبري
ً
نتيجة ملا ييل:
إىل استغالل حال االستضعاف التي يوضع فيها شخص
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 1دخول البلد بطريقة غري قانونيّة أو من دون وثائق صحيحة،

عقيل أو عجز يعانيه
 2حالة الحمل لدى املرأة املعنيّة أو أيّ مرض جسديّ أو
ّ
املعني ،بما يف ذلك حالة اإلدمان عىل تعاطي أيّ مادة،
 3الشخص
ّ

 4نقصان القدرة عىل تكوين أحكام عقليّة بحكم كون الشخص طفالً ،أو
العقيل،
من جرّاء املرض أو العاهة أو العجز الجسديّ أو
ّ
 5تقديم وعود بإعطاء ،أو إعطاء ،مبالغ ماليّة أو مزايا أخرى ملن لهم
املعني،
سيطرة عىل الشخص
ّ

االجتماعي
 6كون الشخص يف وضع مضطرب من حيث الصالحية للبقاء
ّ
السليم،
 7أيّ عوامل أخرى ذات صلة.

وقد ذكرت مدوّنة املناقشات حول مفهوم “استغالل حالة االستضعاف” التي
وضعها املكتب عينه ّأنه تمّ اعتماد تعريف واسع لهذه الحالة يف سبيل تمكني
الدول ّ
ّ
كافة من تكييف هذا التعريف بما يتماىش مع حاالت وأنواع االستغالل
21
ّ
ّ
املختلفة واملوجودة يف كل دولة  .واعتربت مذكرة إرشاديّة للمكتب عينه ،وبشأن
إساءة استغالل حالة ّ
الضعف كوسيلة لالتجار باألشخاص ّأنه يجب مراعاة
ّ
الشخيص) يف تقدير
الخصائص والظروف الشخصية لكل ضحية (أي اعتماد املعيار
ّ
22
الضحية ّ
مدى صحّ ة “اعتقاد ّ
حقيقي أو مقبول”.
بأنه ليس لديها خيار
ّ
ونجد تعريفاً أكرث تفصيالً ملفهوم حالة ّ
الضعف يف الوثيقة الختاميّة لقمّ ة قضائيّة
عقدت يف الربازيل عام  2008يف سياق البحث يف موضوع “الوصول إىل العدالة”،
حيث تمّ تعريف األشخاص الذين يجدون أنفسهم يف حالة استضعاف كاآليت:
ّ
“أنهم أولئك الذين ،بسبب العمر والجنس ،الحالة الجسديّة أو
اقتصاديّ
يف ،يجدون
ثقا
و/أو
عرقي
أو
أو
اجتماعي
بسبب
أو
ّة،
ي
العقل
ّ
ّ
ّ
ّ
خاصة يف ممارسة حقوقهم بالكامل كما يعرتف بها القانون.
صعوبة
بعض األسباب التي قد تؤ ّدي إىل وضع اإلنسان يف حالة ضعف:
ّ
ّ
األقليّات،
السكان األصليني ،املجتمعات أو
العمر ،اإلعاقة ،االنتماء إىل
التعرّض أليّ نوع من اإليذاء ،الهجرة ،النزوح ،الفقر ،الجنس،
والحرمان من الحرّية”.

23

واعتربت نقابة املحامني يف بريوت أنّ “حالة ّ
الضعف” كأحد عناصر جريمة االتجار
ّ
املؤشرات التالية:
باألشخاص تشمل
 . 21مؤتمر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عرب الوطنية ،تحليل املفاهيم األساسية :الرتكيز
السلطة أو استغالل حالة استضعاف” الوارد يف املا ّدة  3من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة
عىل مفهوم “استغالل ّ
االتجار باألشخاص)CTOC/COP/WG.4/2011/3 ، (2011،
22 . UNODC, Abuse of a position of vulnerability and other “means” within the definition of
trafficking in persons, New York 2012
23 . Brasilia Regulations Regarding Access to Justice for Vulnerable People, XIV IberoAmerican Judicial Summit, 2008
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ّ
مؤشرات عمليّة ،منشورات معهد
جناية االتجار باألشخاص يف لبنان:
حقوق اإلنسان ،نقابة املحامني يف بريوت2014 ،
حالة ّ
الضعف:
ظروف حياتيّة صعبة (الفقر ،العوز…)

ّ
الخاصة ،العامالت
فئات مستضعفة (نساء ،أطفال ،ذوو االحتياجات
يف الخدمة املنزليّة ،األطفال املبعدون عن ذويهم ،أقليّات إثنية ،مكتومو
القيد ،أطفال الشوارع ،الالجئون ،النازحون…)
ّ
قلة املعرفة ّ
ّ
املحلية والقوانني
باللغة
أما محكمة التمييز اللبنانيّة ،فقد ّ
شددت يف اجتهاد صادر يف العام  2017عىل
ّ
ضرورة التمييز بني مفهوم “استغالل حالة الضعف” يف جريمة االتجار باألشخاص
كوسيلة الرتكاب الجريمة من جهة (وهو ما نتناوله هنا) وغرض “االستغالل” يف
أحد األفعال املنصوص عنها يف القانون (كاالستغالل يف العمل القسريّ ) كغاية
أو هدف من ارتكاب هذه الجريمة .وكانت النيابة العامّ ة االستئنافيّة يف بريوت
قد اعتربت يف استدعائها التمييزيّ أنّ حالة ّ
الضعف التي وجدت فيها عامالت
قانوين وال
نفيس أو ما ّديّ أو
أجنبيّات “تنتج عن وجودها يف حالة خوف وارتهان
ّ
ّ
24
سيّما متى كانت أجنبيّة”.
يف حال وجود العاملة يف وضعيّة عبودية ّ
الدين:
يف يضع العاملة يف حالة ضعف تكون فيها عرضة لالستغالل وهو
ثمّ ة مؤش ٌر إضا ٌّ
عبوديّة ّ
الدين.

العمّ ال املهاجرين ،حيث يتحمّ ل تلك األعباء صاحب العمل وحده.
والواقع أنّ العامالت األجنبيّات اآلتيات للعمل يف لبنان غالباً ما يدفعن تكاليف
ّ
تحصل أرباحاً طائلة من
باهظة ملكاتب االستقدام يف دول األصل ويف لبنان التي
عمليات االستقدام ،ممّ ا يضعهنّ يف حالة من ّ
الضعف الضطرارهنّ لالستمرار
يف العمل من أجل تغطية نفقات االستقدام التي تكبّدنها خالفاً للقوانني .فهذا
ّ
الدين الناتج عن إرغام العامالت عىل دفع جزء من تكاليف االستقدام هو من أبرز
األسباب التي تساهم يف وقوعهنّ ضحايا لالستغالل بما ّأنهنّ يضطررن إىل مغادرة
تبي ّأنهنّ
العمل لدى كفالئهنّ يف حال امتناع هؤالء عن دفع رواتبهنّ أو يف حال ّ
وقعن يف الخداع حول ظروف العمل وشروطه .وغالباً ما يدفعهنّ ذلك إىل البقاء
ّ
األقل وللتوقيف
نظامي بانتظار تحصيل قيمة ديونهنّ عىل
يف لبنان بشكل غري
ّ
والرتحيل يف ّ
كل حني ،مع ما يستتبع ذلك من وهن وهشاشة وإمكانية استغالل.
وانطالقاً ممّ ا ّ
تقدم ،يمكننا عرض املالحظات التالية يف إطار تحديد مفهوم
استغالل حالة ّ
الضعف لعامالت املنازل املهاجرات:
إنّ حالة ّ
الضعف هي الوضعيّة التي تعيق قدرة العاملة عىل ممارسة
حقوقها وتحرمها من أيّ بديل مقبول عن الخضوع للمعاملة السيّئة
لصاحب العمل.
إنّ حالة ّ
الضعف لعاملة املنزل األجنبيّة يف لبنان تنتج عن انتمائها ملجتمع
فقري يف بالدها حيث تفتقد فرص العمل ممّ ا يدفعها إىل الهجرة للعمل
يف لبنان بعيداً عن عائلتها ،ويف محيط ال تجيد لغته وال تعرف قوانينه.
الضعف هذه بفعل ّ
وتشتد حالة ّ
ّ
توفر العناصر األخرى املشار إليها أعاله،
واألهمّ أنّ حالة ّ
الضعف هذه تنتج عن إخضاعها لنظام الكفالة الذي
والنفيس التامّ لرغبة
والقانوين
الحيايت
يضعها يف حالة من االرتهان
ّ
ّ
ّ
وتعسفه من دون أن يكون لديها أيّ بديل
صاحب العمل وإرادته
ّ
حقيقي،
ّ

النموذجي ملكافحة االتجار باألشخاص يف املا ّدة ( )1( /5/ز) منه
وقد عرّف القانون
ّ
ّ
ّ
أنّ مفهوم عبوديّة الدين أو “إسار الدين” يعني “الوضع أو الحال النائش عن
ارتهان مدين بتقديم خدماته الشخصيّة أو خدمات شخص تابع له ضماناً لدين
عليه ،إذا كانت القيمة املنصفة لتلك الخدمات ال تستخدم لتصفية هذا ّ
الدين أو
ّ
إذا لم تكن ّ
محددة”.
مدة هذه الخدمات وطبيعتها

تمّ فعليّاً استغالل حالة ضعف ّ
املدعية وفق ما أشرنا إليه أعاله.

وباملعنى ذاتهّ ،
حددت املا ّدة ( 1/أ) /من االتفاقيّة التكميليّة إلبطال الرّق وتجارة
الرّقيق واألعراف واملمارسات الشبيهة بالرّق للعام  1956عىل أنّ هذا املفهوم
يشري إىل “الوضع الناجم عن ارتهان مدين بتقديم خدماته الشخصيّة أو خدمات
شخص تابع له ضماناً لدين عليه ،إذا كانت القيمة املنصفة لهذه الخدمات ال
ّ
الدين أو لم تكن ّ
تستخدم لتصفية هذا ّ
محددة”.
مدة هذه الخدمات أو طبيعتها

وعليه ،تثبت الوقائع املعروضة أعاله ،أنّ الجهة ّ
املدعية يف حالة ضعف وقد
ّ
استغلت الجهة ّ
املدعى عليها هذه الحالة من أجل فرض شروط وظروف عمل غري
الئقة وإرغامها عىل االستمرار بالعمل لصالحها .فتكون وسيلة “استغالل حالة
ّ
الضعف” املكوّنة لجريمة االتجار باألشخاص واملنصوص عليها يف املا ّدة )1( /586/
ّ
(ب) من قانون العقوبات متحققة يف الحالة الرّاهنة.

وتنص املا ّدة  /4/من امللحق الثاين التفاقيّة ّ
منظمة العمل ّ
ّ
الدولية رقم  97للعام
ّ
ّ
 1949املتعلقة بالهجرة للعمل عىل أنه ال يجوز فرض تكاليف االستقدام عىل
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3

يف ّ
توفر عنصر غرض االستغالل لجناية االتجار باألشخاص املنصوص عليه يف
الفقرة –ج -من الفقرة األوىل من املا ّدة  )1( 586من قانون العقوبات
اللبناين تعريفاً واضحاً ملفهوم االستغالل ،حيث اكتفى بتعداد
لم يتضمّ ن القانون
ّ
أوجه االستغالل املعاقب عليها ،وذلك عىل غرار االتفاقيّات ّ
الدوليّة ذات الصلة
وتشريعات معظم ّ
الدول األخرى.
العربي ،نجد أنّ تعريف “استغالل الشخص”
وإذا ما عدنا إىل تعريف القاموس
ّ
هو ال ّتايل“ :االنتفاع منه بغري ّ
حق” .وعليه ،يتضمّ ن تعريف االستغالل مفهومني:
مفهوم االنتفاع ،أي تحقيق املنفعة ،وهي يف هذه الحال املنفعة املا ّدية أو املاليّة،
ومفهوم “بغري حق” أي بشكل غري مشروع .ولفهم هذا املفهوم األخري ،يتوجّ ب
أن نأخذ بعني االعتبار توازن القوّة بني صاحب العمل والعاملة املنزليّة والعالقة
القانونيّة القائمة بينهما تحت نظام الكفالة املعتمد يف لبنان ،كما وتطوّر املجتمع
ثقافيّاً واجتماعيّاً واقتصاديّاً.

1

املدعى عليها عىل استغالل ّ
يف إقدام الجهة ّ
ّ
القسري وتحقيق
املدعية يف العمل
منفعة ما ّدية من عملها وخدماتها
ّ
نصت الفقرة –ج -من الفقرة األوىل من املا ّدة  )1( /586/من قانون العقوبات أنّ
أحد أوجه االستغالل املكوّن لجناية االتجار باألشخاص هو “العمل القسريّ أو
اإللزامي” ،حيث ّ
نصت حرفيّاً عىل اآليت:
ّ
يعترب استغالالً وفقاً ألحكام هذه املا ّدة إرغام شخص عىل االشرتاك يف أيّ من
األفعال التالية:
()...

أ

أفعال يعاقب عليها القانون ()...

ه

االسرتقاق ،أو املمارسات الشبيهة بالرق.

ج
و

الجنيس ()...
االستغالل
ّ

اإللزامي (”)...
العمل القسريّ أو
ّ

ونصت الفقرة ( )1من املا ّدة الثانية من اتفاقيّة ّ
منظمة العمل ّ
ّ
الدولية رقم 29
ّ
أنّ
الجربيّ
الجربيّ
اإللزامي” هو:
أو
“العمل
بالعمل
قة
املتعل
1930
للعام
ّ
ّ
“كل أعمال أو خدمات ُتغتصب من أيّ شخص تحت التهديد بأيّ عقوبة
ولم يتطوّع الشخص بأدائها بمحض اختياره”.

ويف إطار تعريفها ملعنى العمل الجربيّ  ،عرّفت لجنة الخرباء التابعة ّ
ملنظمة العمل
ّ
ّ
بالضرورة شكل عقوبات
الدولية مفهوم “ال ّتهديد بأيّ عقوبة” عىل ّأنه ال ي ّتخذ
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النفيس واالقتصاديّ  ،وقد ي ّتخذ شكل “خسارة حقوق
جزائيّة بل يشمل اإلكراه
ّ
25
أو امتيازات” كالحصول عىل وظيفة جديدة وسكن وغريها  ،وهو ما ينطبق عىل
عاملة املنزل التي ال يمكنها تغيري عملها أو سكنها أو الحفاظ عىل اإلقامة النظاميّة
يف لبنان ّإل بموجب موافقة صاحب العمل ،مما يسهّ ل عملية تهديدها بخسارة
هذه الحقوق،
كما ّ
نصت املا ّدة  /1/من اتفاقية إلغاء العمل الجربيّ رقم  105للعام  1957عىل
اإللزامي “كأسلوب لحشد األيدي العاملة أو
حظر اللجوء إىل العمل الجربيّ أو
ّ
الستخدامها ألغراض التنمية االقتصاديّة” و”كوسيلة لفرض االنضباط عىل األيدي
الديني” ،وهو
الوطني أو
االجتماعي أو
العاملة” و”كوسيلة للتمييز العنصريّ أو
ّ
ّ
ّ
ما ينطبق عىل نظام استقدام لبنان لعامالت املنازل من دول أجنبيّة.
النموذجي” ملكافحة االتجار باألشخاص االستغالل ّ
بأنه “يقرتن
كما عرّف “القانون
ّ
عموماً بشروط عمل قاسية وانتهاكيّة” ،أو “شروط عمل تتنافى مع الكرامة
اإلنسانيّة” ،وهو التعريف املعتمد يف التشريعات الفرنسيّة والبلجيكيّة واألملانيّة.
عن هذا األمر ،يراجَ ع لطفاً:

SILIADIN v. FRANCE, European Court of
Human Rights (Second Section), Application
)No. 73316/01 (26 July 2005
2. Alleged violation of Article 4 of the Convention
)…(
109. The Court notes that the applicant arrived
in France from Togo at the age of 15 years and 7
months with a person who had agreed with her
father that she would work until her air ticket had
been reimbursed, that her immigration status
would be regularised and that she would be sent to
school.
110. In reality, the applicant worked for this person
for a few months before being “lent” to Mr and Mrs
B. It appears from the evidence that she worked
in their house without respite for approximately
fifteen hours per day, with no day off, for several
years, without ever receiving wages or being sent
to school, without identity papers and without
her immigration status being regularised. She
was accommodated in their home and slept in the
 . 25اتفاقية إلغاء العمل الجربيّ  ،املسح العام للجنة الخرباء املعنيّة بتطبيق االتفاقيّات والتوصيات للعام ( 1979الفقرة )21
والعام ( 2007الفقرة )37
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إقرأ بهذا أإلتجاه

children’s bedroom.
111. The Court also notes that, in addition to the
Convention, numerous international conventions
have as their objective the protection of human
beings from slavery, servitude and forced or
compulsory labour (see “Relevant law” above).
As the Parliamentary Assembly of the Council
of Europe has pointed out, although slavery was
officially abolished more than 150 years ago,
“domestic slavery” persists in Europe and concerns
thousands of people, the majority of whom are
women.(…)
113. Accordingly, the Court must determine whether
the applicant’s situation falls within Article 4 of the
Convention.
114. It is not disputed that she worked for years for
Mr and Mrs B., without respite and against her will.
It has also been established that the applicant has
received no remuneration from Mr and Mrs B. for
her work.
115. In interpreting Article 4 of the European
Convention, the Court has in a previous case already
taken into account the ILO conventions, which are
binding on almost all of the Council of Europe’s
member States, including France, and especially
the 1930 Forced Labour Convention (see Van der
Mussele v. Belgium, judgment of 23 November
1983, Series A no. 70, p. 16, § 32).
116. It considers that there is in fact a striking
similarity, which is not accidental, between
paragraph 3 of Article 4 of the European Convention
and paragraph 2 of Article 2 of Convention No. 29.
Paragraph 1 of the last-mentioned Article provides
that “for the purposes” of the latter convention, the
term “forced or compulsory labour” shall mean “all
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work or service which is exacted from any person
under the menace of any penalty and for which the
said person has not offered himself voluntarily”.
117. It remains to be ascertained whether there
was “forced or compulsory” labour. This brings
to mind the idea of physical or mental constraint.
What there has to be is work “exacted ... under the
menace of any penalty” and also performed against
the will of the person concerned, that is work for
which he “has not offered himself voluntarily”
(see Van der Mussele, cited above, p. 17, § 34).
118. The Court notes that, in the instant case,
although the applicant was not threatened by a
“penalty”, the fact remains that she was in an
equivalent situation in terms of the perceived
seriousness of the threat.
She was an adolescent girl in a foreign land,
unlawfully present on French territory and in fear of
arrest by the police. Indeed, Mr and Mrs B. nurtured
that fear and led her to believe that her status
would be regularised (see paragraph 22 above).
Accordingly, the Court considers that the first
criterion was met, especially since the applicant
was a minor at the relevant time, a point which the
Court emphasises.
119. As to whether she performed this work of her
own free will, it is clear from the facts of the case
that it cannot seriously be maintained that she did.
On the contrary, it is evident that she was not given
any choice.
120. In these circumstances, the Court considers
that the applicant was, at the least, subjected to
forced labour within the meaning of Article 4 of the
Convention at a time when she was a minor.
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ّ
يتحقق عنصر االستغالل يف العمل
وعليه ،وعطفاً عىل تعريف االستغالل،
القسريّ حني ُيقدِ م صاحب العمل عىل االنتفاع من أعمال العاملة وخدماتها
خالفاً إلرادتها وللقوانني ولبنود عقد العمل املوحّ د بما يتنافى مع كرامتها
اإلنسانيّة.
املدعى عليه أرغم ّ
وبما أنّ ّ
املنزيل من دون
املدعية عىل تقديم خدماتها يف العمل
ّ
التقيّد بالقوانني وبشروط عقد العمل املوحّ د للخدمة املنزليّة ،وعن طريق فرض
ظروف وشروط عمل مسيئة للكرامة اإلنسانيّة ومخالفة للقانون وفقاً ملا تمّ
تفصيله يف باب الوقائع ،ال سيّما عرب [خداعها حول شروط وظروف العمل،
ّ
للمدعية واحتجاز أوراقها
واالمتناع عن توقيع عقد عمل والحصول عىل إقامة
املنزيل ويف أكرث من
الثبوتيّة ،وإرغامها عىل تقديم خدماتها خارج إطار العمل
ّ
ّ
الحد األقىص املنصوص عليه قانوناً ويف عقد
منزل ،وفرض ساعات عمل تتجاوز
العمل ،واالمتناع عن دفع أجورها أو االقتطاع منها ،وحجز حرّيتها وحرمانها من
ّ
التنقل ومن الرّاحة والعطلة األسبوعيّة واإلجازات السنويّة واملرضيّة ومن
حرّية
ّ
ّ
والحد من إمكانيّتها بالتنقل وبالتواصل مع
ال ّتغذية والعناية الصحّ ية الالزمة،
أسرتها وعزلها عن العالم الخارجي ،والتعرّض ّ
لحقها يف التم ّتع بالخصوصيّة
وباملنامة والسكن وامللبس الالئق ،والتعرّض لها بالعنف الجسديّ
والجنيس
ّ
واللفظي ،واستغالل سلطته الفعليّة عىل ّ
واملعنويّ
املدعية واستغالل حالة
ّ
ضعفها ،ومنعها من تغيري شروط وظروف عملها ومعيشتها ومن فسخ عقد
العمل،]...
ّ
املدعى عليه قد أقدم بال ّتايل عىل استغالل ّ
فيكون ّ
املدعية يف العمل القسريّ
وحقق
ّ
منفعة مادية من خدماتها ،ويكون غرض “االستغالل” املكوّن لجريمة االتجار
ّ
متحقق
باألشخاص واملنصوص عليه يف املا ّدة ( )1( /586/ج) من قانون العقوبات
يف الحالة الرّاهنة.
ً
ّ
طابعا جنسي ًّا:
تضمن االستغالل
يف حال

املدعى عليه أرغم ّ
بما أنّ ّ
املدعية عىل ممارسة عالقات جنسيّة معه أو تقديم
ّ
مستغلً سلطته الفعليّة عليها وحالة
خدمات جنسيّة أخرى ضد إرادتها،
ّ
وحقق منفعة جنسيّة شخصيّة من استغاللها ،فيكون قد أقدم عىل
ضعفها،
ً
استغالل ّ
املدعية جنسيا ويكون غرض “االستغالل” املكوّن لجريمة االتجار
متحققاً
ّ
باألشخاص واملنصوص عليه يف املا ّدة ( )1( /586/ج) من قانون العقوبات
يف الحالة الرّاهنة.
وبما أنّ ّ
املدعى عليه مرتبط بعقد زواج مع زوجته ،فيكون قد أقدم عىل
حمل ّ
املدعية عىل االشرتاك يف أفعال معاقب عليها يف القانون ،ال سيّما فعل
الزنا املعاقب عليه بموجب املا ّدة  /487/من قانون العقوبات ،ويكون غرض
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“االستغالل” املكوّن لجريمة االتجار باألشخاص واملنصوص عليه يف املا ّدة /586/
ّ
متحققاً يف الحالة الرّاهنة.
(( )1ج) من قانون العقوبات

2

يف ثبوت إرغام ّ
املدعية عىل تقديم خدماتها وعدم جواز االعتداد بموافقتها عىل
ً
العمل لدى الجهة ّ
املدعى عليها سندا للما ّدة  )1( /586/من قانون العقوبات
ّ
نصت الفقرة ما قبل األخرية من املا ّدة  )1( /586/من قانون العقوبات عىل ّأنه:
القانوين
“ال تؤخذ باالعتبار موافقة املجنى عليه أو أحد أصوله أو وصيّه
ّ
أو أيّ شخص آخر يمارس عليه سلطة شرعيّة أو فعليّة عىل االستغالل
املنوي ارتكابه ّ
املبي يف هذه الفقرة”.

وقد طبّقت محكمة التمييز اللبنانيّة هذا النص يف قرار صادر عن غرفتها الثالثة
يف العام  2017يف قضيّة استغالل يف التسوّل ،حيث ّ
أكدت املحكمة أنّ االعتداد
بموافقة ضحيّة االستغالل عىل استغاللها يخالف القانون ونيّة املشرتع .فقد أراد
املشرتع صراحة حماية ضحايا االتجار باألشخاص الذين قد يوافقون عىل فعل
االستغالل نتيجة حال ّ
الضعف التي يجدون أنفسهم فيها والحاجة إىل تأمني
لقمة العيش“ ،فتكون “املوافقة” بدورها حاصلة عن طريق اإلرغام بإرادة معيوبة
غري حرّة” .وقد جاء فيه حرفيّاً:
محكمة التمييز (الغرفة الثالثة الجزائية) ،قرار رقم  231/2017تاريخ
ً
منتدبا
( 13/7/2017ال ّرئيسة سهري الحركة واملستشاران نزيه شربل
وناهدة ّ
خداج):

“وحيث ّأنه يستفاد بال ّتايل من أحكام ال ّنص ّأنه سواء أرغم الشخص
املعترب ضحيّة اتجار باألشخاص عىل القيام بالفعل املخالف للقانون أو
سائر األفعال التي اعتربها املشرّع موضوع استغالل يف جرم االتجار
باألشخاص ومنها التسوّل أو وافق عىل االستغالل املنوي ارتكابه به يبقى
ّ
متحققاً،
عنصر االستغالل
ّ
املتعلق بموافقة املجنى عليه أو
وحيث أنّ القول بخالف ذلك يُفرغ البند
ّ
أحد أصوله أو  ...من مضمونه ف ُيستبعَ د تحقق أحد عناصر جرم االتجار
باألشخاص ّ
كلما تثبّتت تلك املوافقة بينما غاية املشرّع هي حماية ضحايا
االتجار باألشخاص الذين قد يوافقون عىل فعل االستغالل انطالقاً
ّ
والعائيل واالقتصاديّ
معي
واالنتمايئ إىل بلد
االجتماعي
من وضعهم
ّ
ّ
ّ
ُرغم
يكونون فيه يف “حالة ضعف” ناتجة عن عوز وفقر وما إىل ذلك ممّ ا ي ِ
البشر عىل القبول باالستغالل من قبل الغري يف سبيل لقمة
العيش فتكون “املوافقة” بدورها حاصلة عن طريق اإلرغام بإرادة معيوبة
غري حرّة،
يف القانون
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وحيث أنّ الهيئة ّ
االتهامية ،إذ نفت قيام عنصر االستغالل من قبل ّ
املدعى
ً
ّ
للمدعى عليه اآلخر استنادا إىل “موافقته عىل هذا
عليه املستدعى ضده
االستغالل” دون األخذ يف االعتبار ما ورد يف ّ
نص املا ّدة  586عقوبات
املضافة لجهة عدم االعتداد بموافقة ضحيّة االتجار تكون قد أخطأت يف
تطبيق أحكام املا ّدة  586عقوبات فاستوجب قرارها ال ّنقض لهذه الجهة
دون حاجة لبحث أيّ سبب آخر)...( ،
وحيث ّأنه ال ي ّ
ُعتد بموافقة الظنني عىل القيام بالتسوّل استناداً إىل
التعليل الوارد لنقض القرار املطعون فيه فيعتمد التعليل عينه وذلك
بصراحة نص املا ّدة  586عقوبات ،وإنّ القول بخالف ذلك يؤ ّدي إىل
مخالفة نيّة املشرّع الذي أراد حماية ضحايا االتجار باألشخاص ولنئ كانوا
موافقني عىل االستغالل طاملا هم بحالة ضعف تدفعهم إىل تلك املوافقة
بإرادة معيوبة ومنتقصة وبالتايل سواء وافقوا أم لم يوافقوا يبقى عنصر
ّ
متحققاً”،
استغاللهم يف نطاق األعمال املحظورة يف النص
ويف إطار تعريفها ملعنى العمل الجربيّ  ،اعتربت لجنة الخرباء التابعة ملنظمة
ّ
العمل ّ
يتطلب
الدولية أنّ التثبت من مفهوم “التطوّع باألداء بمحض االختيار”
التثبّت من أمرين :األوّل ،ما إذا كانت موافقة العاملة عىل العمل تمّ ت بحرّية
حيث ال يمكن اعتبار قبولها واعياً وطوعياً عندما يكون عرض العمل األصيل قد
تضمن خداعاً
ّ
ّ
وغشاً ،والثاين ،ما إذا كانت العاملة قد استبقت عىل قدرتها عىل
ّ
الرجوع عن موافقتها حيث أنّ حقها يف اختيار ح ّر لوظيفتها هو حق غري قابل
ّ
للتصرف ،ويجب أن تبقى العاملة حرّة دائماً يف اختيار أن ترتك عملها.
كما ّ
أكدت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان يف حكم أصدرته يف العام  2017أنّ
مفهوم “العمل القسريّ ” يجب أن يفهم يف إطار التهديد املعنويّ والجسديّ ،
وذلك يف إطار نظرها يف قضية استغالل مجموعة من العمّ ال من بنغالدش يف
العمل القسريّ يف اليونان .وقد اعتربت املحكمة أنّ موافقة العمّ ال املسبقة عىل
سبي” نظراً لظروف القضيّة ّ
وأنه يجب إعادة
العمل يجب أن تعطى “الوزن ال ّن ّ
النظر يف صحّ ة هذه املوافقة عىل ضوء مجمل معطيات القضية .وقد ّ
أكدت أنه
ال يمكن االعتداد باملوافقة املسبقة حني يقوم صاحب العمل بإساءة استخدام
سلطته واستغالل حالة ضعف العمّ ال ،فال يعترب العمّ ال موافقني عىل العمل أو
عىل االستمرار بالعمل يف ظل هكذا ظروف .وقد ّ
تضمنت هذه القضية العديد من
ّ
بحق العمّ ال ال سيّما عدم االستحصال عىل أذون عمل لهم ومخالفة
االنتهاكات
الوعود التي أعطيت إليهم (لجهة قيمة األجر وعدد ساعات العمل) وإخضاعهم
ّ
متدنية وربط تقاضيهم لرواتبهم السابقة باالستمرار يف العمل،
لظروف معيشية
كما وتهديدهم والتعرّض لهم بالعنف جرّاء مطالبتهم بتحسني شروط العمل
واملعيشة.
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عن هذا األمر ،يراجَ ع لطفاً:
CHOWDURY AND OTHERS v. GREECE,
European Court of Human Rights (First
Section), Application No. 21884/15, (30 March
)2017
(a)  Whether Article 4 § 2 of
the Convention is applicable
)…( (i)  General principles
90.  The Court further reiterates that the
term “forced labour” brings to mind the idea
of physical or mental coercion. As to the term
“compulsory labour”, it cannot refer just to any
form of legal compulsion or obligation. For
example, work to be carried out in pursuance of
a freely negotiated contract cannot be regarded
as falling within the scope of Article 4 of the
Convention on the sole ground that one of the
parties has undertaken with the other to do that
work and will be subject to sanctions if he does
not honour his promise. What there has to be
is work “exacted ... under the menace of any
penalty” and also performed against the will of
the person concerned, that is, work for which he
“has not offered himself voluntarily” (see Van
der Mussele v. Belgium, 23 November 1983, § 37,
Series A no. 70, and Siliadin, cited above, § 117).
)In the Van der Mussele judgment (cited above, § 37
the Court found that “relative weight” was to be
attached to the argument regarding the applicant’s
“prior consent” and thus opted for an approach
which took account of all the circumstances of
the case. In particular, it observed that, in certain
cases or circumstances, a given “service could not
be treated as having been voluntarily accepted
beforehand” by an individual. Accordingly, the
validity of the consent had to be assessed in
the light of all the circumstances of the case.
يف القانون
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91.  In order to clarify the concept of “labour”
within the meaning of Article 4 § 2 of the
Convention, the Court would point out that
any work demanded from an individual under
the threat of a “punishment” does not necessarily
constitute “forced or compulsory labour” prohibited
by that provision. It is necessary to take into
account, in particular, the nature and volume
of the activity in question. These circumstances
make it possible to distinguish “forced
labour” from work which can reasonably be
required on the basis of family assistance or
cohabitation. In this regard, the Court in Van
der Mussele (cited above, § 39) relied in particular
on the concept of “disproportionate burden”
in determining whether a trainee lawyer had
been subject to compulsory labour when he was
required to act, free of charge, to defend clients
as assigned counsel (see C.N. and V. v. France,
no. 67724/09, §74, 11 October 2012).
(ii)  Application of those principles to the present
case (…)
96.  The Court further considers that where an
employer abuses his power or takes advantage
of the vulnerability of his workers in order to
exploit them, they do not offer themselves for
work voluntarily. The prior consent of
the victim is not sufficient to exclude the
characterisation of work as forced labour. The
question whether an individual offers himself for
work voluntarily is a factual question which
must be examined in the light of all the relevant
circumstances of a case.
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97.  In the present case the Court notes that
the applicants began working at a time when
they were in a situation of vulnerability
as irregular migrants without resources
and at risk of being arrested, detained
يف القانون

and deported. The applicants probably
realised that if they stopped working they
would never receive their overdue wages, the
amount of which was constantly accruing as the
days passed. Even assuming that, at the time
of their recruitment, the applicants had offered
themselves for work voluntarily and believed in
good faith that they would receive their wages,
the situation subsequently changed as a result of
their employers’ conduct.
98.  The Court further observes that in his
submissions before Patras Assize Court, the public
prosecutor set out certain facts which were not
called into question by that court in its judgment.
In particular, the workers had not been paid for six
months, they had only received a very small sum
for their food, deducted from their wages, and their
employer had promised them that he would pay
them later. The accused unscrupulously imposed
themselves by their threats and the weapons they
carried. The workers laboured under extreme
physical conditions and for exhaustingly
long working hours and were subjected to constant
humiliation. On 17 April 2013 the employer
informed the workers that he would not pay
them and that he would kill them if they did not
continue to work for him. As the workers did not
succumb to the threat, he told them to leave and
warned them that he would employ another team
in their place and would burn their huts if they
refused to leave. By promising them rudimentary
shelter and a daily wage of EUR 22, which was the
only solution for the victims to have any means of
subsistence, the employer had been able to obtain
their consent at the time of recruitment in order to
exploit them later.
99.  The Court takes the view that, admittedly,
the applicants’ situation cannot be characterised
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as servitude. In that connection, it reiterates that
the fundamental distinguishing feature between
servitude and forced or compulsory labour within
the meaning of Article 4 of the Convention lies
in the victim’s feeling that his or her condition
is permanent and that the situation is unlikely
to change (see C.N. and V. v. France, cited above,
§ 91). Whilst that was the case for the first applicant
in C.N. and V. v. France (ibid., § 92), in the
present case the applicants could not have had
such a feeling since they were all seasonal workers
recruited to pick strawberries. However, by stating
that the applicants’ working and living conditions
did not result in their living in a state of exclusion
from the outside world, without any possibility of
abandoning that employment relationship and
seeking other employment (see paragraph 26
above), Patras Assize Court appears to have
confused servitude with human trafficking or forced
labour as a form of exploitation for the purpose of
trafficking.
100.  The facts of the case, and in particular the
applicants’ working conditions, most of which
were highlighted by the judgment of the Assize
Court and which were not, moreover, disputed by
the Government, clearly demonstrate the existence
of human trafficking and forced labour. The facts
in question are consistent with the definition
of human trafficking in Article 3 (a) of the Palermo
Protocol and Article 4 of the Council of Europe’s
Anti-Trafficking Convention, this offence being
provided for in Article 323A of the Criminal Code,
which reproduces in substance the definitions
contained in the above-mentioned international
instruments. In this regard, the Court reiterates
that that it is not its task to take the place of the
domestic courts. It is primarily for the national
authorities, notably the courts, to resolve problems
of interpretation of domestic legislation. Its role is
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to verify whether the effects of such interpretation
are compatible with the Convention (see
Nejdet Şahin and Perihan Şahin v. Turkey [GC],
no. 13279/05, § 49, 20 October 2011).
The Court notes, moreover, that under Article
28 of the Greek Constitution, international
treaties, after their ratification by the
legislature and their entry into force, form
an integral part of domestic law and prevail
over any provision of the law to the contrary.
From this arises the obligation for the courts to
interpret domestic law by taking into account
the international instruments to which Greece is
a party. In the present case, national courts have
interpreted and applied very narrowly the concept
of human trafficking by virtually equating it to that
of servitude.
101.  The Court therefore concludes that the
applicants’ situation fell within the scope of Article
4 § 2 of the Convention as human trafficking and
forced labour.

ّ  من، ونظراً للوقائع املعروضة يف باب الوقائع أعاله،تقدم
ّ ّالثابت أن
ّ بناء ملا
املدعية
ّ قد أرغمت عىل العمل لصالح الجهة
 وأنّ أيّ موافقة مسبقة صادرة،املدعى عليها
عنها لجهة املباشرة بهذا العمل أو االستمرار به لم تصدر عن إرادة حرّة بل تشوبها
.عيوب جوهرية
ّ يعتد بموافقة
ّ
)1( /586/ املدعية سنداً للفقرة ما قبل األخرية من املا ّدة
 ال،وعليه
 ويكون،من قانون العقوبات ونيّة املشرتع بحماية ضحايا االتجار باألشخاص
غرض “االستغالل” املكوّن لجريمة االتجار باألشخاص واملنصوص عليه يف املا ّدة
ّ
.متحققاً يف الحالة الرّاهنة
) (ج) من قانون العقوبات1( /586/
ّ يف عدم جواز األخذ باملنفعة التي جنتها الجهة
املدعية لنفي عنصر االستغالل

ّ
2017 أكدت محكمة التمييز اللبنانية يف قرار صادر عن غرفتها الثالثة يف العام
 أنّ حصول الضحيّة عىل منفعة ما ّدية خالل،يف قضيّة استغالل يف التسوّل
ّ
 بل عىل العكس يعترب من وسائل الحث عىل،استغاللها ال ينفي فعل االستغالل

3
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املوافقة عىل االستغالل .وفد جاء فيه حرفيّاً:
محكمة التمييز (الغرفة الثالثة الجزائية) ،قرار رقم  231/2017تاريخ
ً
منتدبا وناهدة
( 13/7/2017ال ّرئيسة سهري الحركة واملستشاران نزيه شربل
ّ
خداج):
“وحيث أنّ املنفعة التي كان يجنيها الظنني من التسوّل ال تنفي بدورها عنصر
استغالل ّ
القانوين ذاته ال يشرتط ذلك وال ينفي حصول
املدعى عليه ( )...ألنّ النص
ّ
ضحيّة االتجار بالبشر عىل منفعة بل أنّ املنفعة التي يجنيها ضحيّة االتجار بالبشر
أو من ّ
يتول أمره هي التي ّ
تحثه عىل املوافقة عىل االستغالل سواء أتت هذه
27
املوافقة من قبله أو من قبل أيّ ممّ ن له سلطة شرعية أو فعلية عليه”،

II

1

وعليه ،إنّ تقايض ّ
املدعية لرواتبها أو حصولها عىل أيّ منفعة ما ّدية يف إطار
استغاللها يف العمل القسريّ من قبل الجهة ّ
املدعى عليها ال ينفي حصول
االستغالل وفقاً الجتهاد محكمة التمييز ،ويكون غرض “االستغالل” املكوّن
لجريمة االتجار باألشخاص واملنصوص عليه يف املا ّدة ( )1( /586/ج) من قانون
ّ
متحققاً يف الحالة الرّاهنة.
العقوبات

ّ
نصت املا ّدة  )2( /586/من قانون العقوبات عىل تشديد عقوبة جناية االتجار
باألشخاص يف حال تمّ ت األفعال بواسطة [“الخداع” و“العنف” أو “أعمال
ّ
الشدة” أو “صرف النفوذ عىل املجنى عليه أو أحد أفراد عائلته”] ،وهي وسائل
ّ
ّ
بحق الجهة ّ
املدعى عليها.
متوفرة يف الحالة الرّاهنة ،مما يقتيض تشديد العقوبة
 1يعاقب عىل الجريمة املنصوص عليها يف املا ّدة  ،)1( 586وفقاً ملا ييل:

 2باالعتقال ّ
ملدة خمس سنوات ،وبالغرامة من مئة ضعف إىل مئتي
ّسمي لألجور يف حال تمّ ت هذه األفعال لقاء
ضعف الحد األدىن الر
ّ
منح مبالغ مالية أو أيّة منافع أخرى أو الوعد بمنحها أو ّ
تلقيها.
 3باالعتقال ملدة سبع سنوات ،وبالغرامة من مئة وخمسني ضعفاً
 . 27محكمة التمييز (الغرفة الثالثة الجزائية) ،قرار رقم  231/2017تاريخ  13/7/2017الهيئة الحاكمة :الرّئيسة سهري الحركة
واملستشاران نزيه شربل منتدباً وناهدة ّ
خداج.

ّ
نصت املا ّدة  )3( /586/من قانون العقوبات عىل تشديد عقوبة جناية االتجار
ّ
ّ
“مكلفاً بخدمة عامّ ة أو مدير
[”موظفاً عاماً” أو
باألشخاص يف حال كان الفاعل
مكتب استخدام أو عامالً فيه” أو “يمارس سلطة فعليّة مباشرة أو غري مباشرة
عىل املجنى عليها”] ،وهي من صفات الجهة ّ
املدعى عليها يف الحالة الرّاهنة ،مما
بحقها ،حيث جاء فيها حرفياً:
يقتيض تشديد العقوبة ّ

“ 1يعاقب باالعتقال ّ
ملدة عشر سنوات ،وبالغرامة من مئتي ضعف
ّسمي لألجور يف حال كان فاعل
ر
ال
األدىن
الحد
إىل أربعمائة ضعف
ّ
ّ
املتدخل فيها
الجريمة املنصوص عليها يف املا ّدة  )1( 586أو الشريك أو
أو املحرّض عليها:

ّ
موظفاً عامّ اً أو أي شخص ّ
2
مكلفاً بخدمة عامّ ة أو مدير مكتب
ً
استخدام أو عامال فيه.

ّ
نص قانون معاقبة جريمة االتجار باألشخاص عىل تشديد عقوبة الجريمة يف حال
ّ
توّفر شروط معيّنة تتعلق بالوسائل املستخدمة ( )1وبصفة الفاعل ( )2وبوضعيّة
الضحيّة ( ،)3وهي شروط متوّفرة يف الحالة الرّاهنة وفقاً لآليت:
ً
يف ّ
وفقا للوسائل املستخدمة
توفر شروط تشديد العقوبة

يف ّ
ً
وفقا لصفة الفاعل
توفر شروط تشديد العقوبة

املا ّدة  )3( 586من قانون العقوبات:

يف ّ
توفر شروط تشديد عقوبة جناية االتجار باألشخاص

املا ّدة  )2( 586من قانون العقوبات
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2

ّسمي لألجور يف حال تمّ ت هذه
إىل ثالثمائة ضعف الحد األدىن الر
ّ
ّ
الشدة أو التهديد أو
األفعال باستعمال الخداع أو العنف أو أعمال
صرف النفوذ عىل املجنى عليه أو أحد أفراد عائلته.

3

شرعي ،أو أحد أفراد
 3أحد أصول املجنى عليه ،شرعيّاً كان أو غري
ّ
عائلته أو أي شخص يمارس عليه سلطة شرعيّة أو فعليّة مباشرة أو
غري مباشرة”.
ً
ّ
يف ّ
لتعدد املرتكبني أو املجنى عليهم أو ارتكاب
وفقا
توفر شروط تشديد العقوبة
الجريمة يف أكرث من دولة
ّ
نصت املا ّدة  )4( /586/من قانون العقوبات عىل تشديد عقوبة جناية االتجار
باألشخاص يف حال ارتكبت الجريمة [”بفعل جماعة ،من شخصني أو أكرث،
ترتكب أفعاالً جرميّة سواء يف لبنان أو يف أكرث من دولة” أو إذا تناولت الجريمة
ّ
متحققة يف الحالة الرّاهنة ،ممّ ا يقتيض تشديد
أكرث من مجنى عليه”] وهي شروط
املدعى عليها ،حيث جاء فيها حرفياً:
ّ
بحق الجهة ّ
العقوبة
املا ّدة  )4( 586من قانون العقوبات:
يعاقب باالعتقال ّ
ملدة خمس عشرة سنة ،وبالغرامة من ثالثمائة ضعف
ُ
ّ
ّسمي لألجور إذا ارتكبت الجريمة
الحد األدىن الر
إىل ستمائة ضعف
ّ
املنصوص عليها يف املا ّدة :)1( 586
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 1بفعل جماعة ،من شخصني أو اكرث ،ترتكب أفعاالً جرمية سواء يف
لبنان أو يف أكرث من دولة.

4

 2إذا تناولت الجريمة أكرث من مجنى عليه.
ً
يف ّ
وفقا لوضعية املجنى عليه
توفر شروط تشديد العقوبة
ّ
نصت املا ّدة  )5( 586من قانون العقوبات عىل تشديد عقوبة جناية االتجار
باألشخاص يف حال كان املجنى عليه [”يف حالة استضعاف بصفة خاصة بما يف
ذلك املرأة الحامل” أو القاصر أو ذوي اإلعاقة الجسديّة أو العقلية أو يف حال
انطوى الجرم عىل “أذى خطري للضحية أو لشخص آخر” أو “عىل وفاة الضحية أو
شخص آخر بما يف ذلك الوفاة الناتجة عن االنتحار” أو يف حال إصابة املجنى عليه
بمرض ّ
يهدد حياته ،بما يف ذلك اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية”] ،وهي
شروط تنطبق عىل الجهة ّ
املدعية يف الحالة الرّاهنة ،مما يقتيض بتشديد العقوبة
ّ
بحق الجهة ّ
املدعى عليها ،حيث جاء فيها حرفياً:
املا ّدة  )5( 586من قانون العقوبات:
“يف حال توافر أيّ من الظروف التالية يُعاقب عىل األفعال الجرميّة
الواردة يف املا ّدة  )1( 586بالحبس من عشر سنوات إىل اثنتي عشرة سنة
ّ
الحد األدىن الرّسمي
وبالغرامة من مئتي ضعف إىل أربعمائة ضعف
لألجور:
أ
ب
ج
د
ه

حني ينطوي الجرم عىل أذى خطري للضحية أو لشخص آخر أو عىل
وفاة الضحية أو شخص آخر بما يف ذلك الوفاة الناتجة عن االنتحار.
ّ
ّ
خاصة ،بما يف
يتعلق الجرم بشخص يف حالة استضعاف بصفة
حني

ذلك املرأة الحامل.

حني يُعرّض الجرم الشخص الضحيّة لإلصابة بمرض ّ
يهدد حياته،
بما يف ذلك اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية /متالزمة نقص
املناعة املكتسبة (األيدز).
حني تكون الضحية معوّقاً جسديّاً أو عقليّاً.

III

يف وجوب منح ّ
املدعية إقامة سنداً للفقرة الثانية من املا ّدة
 )8( /586/من قانون العقوبات

ّ
نصت للفقرة الثانية من املا ّدة  )8( /586/من قانون العقوبات عىل منح قايض
التحقيق الناظر يف شكاوى االتجار باألشخاص صالحية إصدار قرار باإلجازة لضحيّة
االتجار باألشخاص باإلقامة يف لبنان طيلة ّ
املدة التي تقتضيها إجراءات التحقيق،
حيث ّ
نصت حرفياً عىل اآليت:
املا ّدة  )8( 586من قانون العقوبات
يعفى من العقاب املجنى عليه الذي يثبت ّأنه أرغم عىل ارتكاب أفعال
معاقب عليها يف القانون أو خالف شروط اإلقامة أو العمل.
يجوز لقايض التحقيق أو القايض الناظر يف ملف ّ
الدعوى ،بموجب قرار
يصدره ،أن يجيز للمجنى عليه اإلقامة يف لبنان خالل ّ
املدة التي تقتضيها
إجراءات التحقيق.
املدعية قد خسرت إقامتها القانونيّة يف لبنان بعد مغادرتها منزل ّ
وبما أنّ ّ
املدعى
عليه الذي يحتجز جواز سفرها ولم يستحصل لها عىل إقامة رغم عملها لصالحه
ّ
ملدة عدة أشهر،
وبما أنّ إجازة ّ
املدعية باإلقامة يف لبنان هي إجراء ضروري لتمكينها من املثول
أمامكم لالستماع إليها ،ومن االنتقال من قصر العدل وإليه ،ومن مكتب وكيلها
القانوين وطبيبها وإليه،
ّ
وبما أنّ تطبيق هذه املا ّدة ومنح ّ
املدعية إقامة نظامية هما الوسيلة الوحيدة
ً
لتمكينها املثول أمامكم بشكل نظامي ،وتاليا لجرب ضررها ومحاسبة ّ
املدعى عليه
من جرّاء الجناية الرّهيبة املرتكبة منه،
لذلك ،نطلب من رئاستكم املحرتمة إصدار قرار بإجازة ّ
املدعية باإلقامة يف لبنان
ملدة ّ
مؤقتة لحني االنتهاء من إجراءات التحقيق ،تمكيناً لها من متابعة ّ
ّ
الشكوى
ّ
املقدمة من قبلها.

حني تكون الضحية دون الثامنة عشرة من عمره”.

وعليه ،تكون شروط تشديد عقوبة جناية االتجار باألشخاص املنصوص عليها يف
ّ
متوفرة يف القضية الرّاهنة.
املواد  )2( /586/و( )3و( )4و()5
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املطالب
لهذه األسباب،

ّ
نتقدم بهذه ّ
ّ
بحق ّ
ّ
وكل من
املدعى عليه
الشكوى املباشرة م ّتخذين صفة اال ّدعاء الشخيص
يظهره التحقيق فاعالً أو مشاركاً أو محرّضاً ،طالبني:

1

ّاتخاذ قرار بصفة عاجلة بمنح ّ
املدعية إقامة سنداً للفقرة الثانية من املا ّدة /)8( 586/
والتي تسمح للقايض الناظر يف دعاوى االتجار باألشخاص اإلجازة للمجنى عليها
اإلقامة يف لبنان خالل ّ
املدة التي تقتضيها إجراءات التحقيق ،وإبالغ القرار إىل املديرية
العامّ ة لألمن العام للتنفيذ وإجراء املقتىض.

2

القيام بجميع إجراءات التحقيق الالزمة والظنّ بالجهة ّ
املدعى عليها ومحاكمتها
وإنزال العقوبات ّ
املنزيل
بحقها بجناية االتجار باألشخاص واالستغالل يف العمل
ّ
ً
الجنيس[ سندا للما ّدة  )1( /586/من قانون العقوبات معطوفة
القسريّ ]واالستغالل
ّ
عىل ]املواد  )2( /586/و )3(/586/و )4( /586/و )5(/586/من قانون العقوبات [ مع
االحتفاظ بحقوقنا ّ
ّ
والضرر
كافة لجهة املطالبة بتعويضات شخصيّة عن العطل
الجسديّ واملعنويّ اللذين ألحقا ّ
باملدعية.
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محكمة الجنايات يف بريوت ،قرار رقم  405بتاريخ  ،24/5/2017الهيئة الحاكمة:
بسام الحاج والرا منري
الرّئيس هاين الحبّال واملستشاران ّ

14

1

محكمة التمييز (الغرفة الثالثة) ،قرار رقم  51بتاريخ  ،21/2/2017الهيئة الحاكمة:
الرّئيسة سهري الحركة واملستشاران نزيه شربل وفادي عنييس (منتدبَني)

محكمة الجنايات يف بريوت ،قرار رقم  331بتاريخ  ،28/04/2017الهيئة الحاكمة:
الرّئيس عماد سعيد واملستشاران ألربت قيمجي وهاين عبد املنعم الحجّ ار

15

2

محكمة التمييز الجزائية (الغرفة الثالثة) ،قرار رقم  231بتاريخ  ،13/7/2017الهيئة
الحاكمة :الرّئيسة سهري الحركات واملستشاران نزيه شربل منتدباً وناهدة ّ
خداج

محكمة الجنايات يف بريوت ،قرار رقم  206بتاريخ  ،20/03/2017الهيئة الحاكمة:
وبسام الحاج
الرّئيس محمد خري مظلوم واملستشاران هاين الحبّال ّ

16

3

قايض األمور املستعجلة يف بريوت (القايض جاد معلوف) ،قرار رقم  300/2014بتاريخ
23/6/2014

محكمة الجنايات يف بريوت ،قرار رقم  125بتاريخ  ،23/2/2017الهيئة الحاكمة:
الرّئيسة هيالنة اسكندر واملستشاران عماد سعيد وهاين عبد املنعم الحجّ ار

17

4

قايض األمور املستعجلة يف بريوت (القايض جاد معلوف) ،قرار تاريخ 27/7/2016

محكمة الجنايات يف بريوت ،قرار رقم  252بتاريخ  ،22/2/2017الهيئة الحاكمة:
هيالنة اسكندر واملستشاران ألبري قيمجي منتدباً وعماد سعيد

18

محكمة الجنايات يف بريوت ،قرار رقم  683بتاريخ  ،28/09/2016الهيئة الحاكمة:
وبسام الحاج
الرّئيس محمد خري مظلوم واملستشاران هاين الحبّال ّ

19

محكمة الجنايات يف بريوت ،قرار رقم  543بتاريخ  ،28/6/2016الهيئة الحاكمة:
الرّئيسة هيالنة اسكندر واملستشاران عماد سعيد وهاين عبد املنعم الحجّ ار

20

محكمة الجنايات يف بريوت ،قرار رقم  461بتاريخ  ،31/5/2016الهيئة الحاكمة:
الرّئيس عماد سعيد منتدباً واملستشاران هاين عبد املنعم الحجّ ار وفرح حاطوم منتدبة

21

محكمة الجنايات يف بريوت ،الحكم الصادر بتاريخ  ،26/5/2016الهيئة الحاكمة:
وبسام الحاج
الرّئيس محمّ د مظلوم واملستشاران هاين الحبّال ّ

22

محكمة الجنايات يف بريوت ،قرار رقم  426بتاريخ  ،18/05/2016الهيئة الحاكمة:
وبسام الياس الحاج
الرّئيس محمّ د مظلوم واملستشاران هاين الحبّال ّ

23

محكمة الجنايات يف بريوت ،قرار رقم  808بتاريخ  ،28/12/2015الهيئة الحاكمة:
بسام الياس الحاج
الرّئيس محمّ د املظلوم واملستشاران هاين الحبّال ّ
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محكمة الجنايات يف بريوت ،قرار رقم  272تاريخ  ،5/3/2018الهيئة الحاكمة:
الرّئيس طارق البيطار واملستشارتان مرياي مالك وفاطمة ماجد

6

محكمة الجنايات يف بريوت ،قرار رقم  127بتاريخ  ،8/2/2018الهيئة الحاكمة:
الرّئيس سمري عقيقي واملستشارتان روال عبدالله والرا عبد الصمد

7

محكمة الجنايات يف بريوت (الغرفة الثانية) قرار رقم  112بتاريخ  ،7/02/2018الهيئة
الحاكمة :الرّئيس سامي صدقي واملستشاران ملى أيّوب وربيع معلوف

8

محكمة الجنايات يف بريوت ،قرار رقم  185بتاريخ  ،27/2/2018الهيئة الحاكمة
الرّئيس سمري عقيقي واملستشارتان روال عبدالله والرا عبد الصمد

9

محكمة الجنايات يف جبل لبنان (الغرفة العاشرة) ،قرار رقم  1058/2017تاريخ
 ،19/12/2017الهيئة الحاكمة :الرّئيس محمد بدران واملستشاران ندى الشاعر
وشادي قردوحي

10

محكمة الجنايات يف بريوت (الغرفة الثانية) ،قرار رقم  714بتاريخ ،13/12/2017
الهيئة الحاكمة :الرّئيس سامي صدقي واملستشاران ملى أيّوب وربيع معلوف

11

محكمة الجنايات يف بريوت ،قرار رقم  641بتاريخ  ،27/11/2017الهيئة الحاكمة:
الرّئيس سامي صدقي واملستشاران ملى أيّوب وربيع معلوف

12

محكمة الجنايات يف بريوت ،قرار رقم  604تاريخ  ،31/10/2017الهيئة الحاكمة:
الرّئيس طارق البيطار واملستشارتان مرياي مالك وفاطمة ماجد
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الهيئة ّ
االتهامية ،قرار رقم  ،145الهيئة الحاكمة :الرّئيسة ندى دكروب واملستشارتان
شريين رزق وبتول بدر
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اجتهادات صادرة عن محاكم أجنبية
CHOWDURY AND OTHERS v. GREECE, European Court of Human
Rights (First Section), Application No. 21884/15, (30 March 2017),
available at: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172701
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Rights (Fourth Section), Application No. 4239/08, (13 February 2013),
available at: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-114518
SILIADIN v. FRANCE, European Court of Human Rights (Second
Section), Application No. 73316/01, (26 July 2005), available at: http://
hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69891
KUNARAC et al, International Criminal Tribunal for the former
)Yugoslavia, IT-96-23 & 23/1 (22 February 2001
MAGNIFICO v. VILLANUEVA, 783 F. Supp. 2d 1217 (S.D. Fla. 2011), United
States of America
LAGAYAN v. ODEH, 199 F. Supp. 3d 21 (D.D.C. 2016), United States of
America
CASE OF THE HACIENDA BRASIL VERDE WORKERS v. BRAZIL, InterAmerican Court of Human Rights, October 20, 2016. Series C No. 318
ّ
املتعلقة باالتجار باألشخاص ،يرجى مراجعة:
للمزيد من األحكام األجنبية
ّ
ّ
ّ
باملخدرات والجريمة
املعني
الخاصة بمكتب األمم املتحدة
املنصة
قاعدة األحكام عىل
ّ
ّ
واملتوفرة عىل الرّابط التايلwww.unodc.org/cld :

منظمة العمل ّ
الدولية ،العمل الجربيّ واالتجار بالبشر :مرجع أحكام قضائية ،دليل
القانوين ،29/07/2018 ،متوفرّ
تدريبي للقضاة ّ
واملدعني العموميني والعاملني بالسلك
ّ
عىل الرّابط التايل:

https://www.ilo.org/africa/about-us/offices/cairo/WCMS_635967/lang-ar/index.htm
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مراجع مختارة
مراجع باللغة العربية
عقد العمل املوحّ د للعامالت  /العمّ ال يف الخدمة املنزليّة املعتمد من قبل وزارة العمل
ّ
متوفر عىل الرابط التايل:
بموجب القرار رقم  90/1تاريخ ،8/9/2020
https://www.labor.gov.lb/Temp/Files/6abae03d-7945-4ea5-853cc969134e0ba3.pdf

وزارة العمل ،قرار رقم  168/1تاريخ  ،27/11/2015تنظيم عمل مكاتب استقدام
ّ
متوفر عىل الرابط التايل:
العامالت يف الخدمة املنزليّة،

https://www.labor.gov.lb/Temp/Files/d9e25918-090f-4d8a-9c4751512e3158e7.pdf

نقابة املحامني يف بريوت ،منشورات معهد حقوق اإلنسان ،جريمة االتجار باألشخاص
ّ
ّ
متوفر عىل الرّابط التايل:
مؤشرات عمليّة (،)2014
يف لبنان،
_https://www.bba.org.lb/en/Institutions/Details/26/The_Crime_of
Trafficking_in_Persons_in_Lebanon_Practical_Indicators
مؤتمر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة ّ
املنظمة عرب الوطنية،

السلطة أو استغالل حالة
تحليل املفاهيم األساسية :الرتكيز عىل مفهوم “استغالل ّ
استضعاف” الوارد يف املا ّد ة  3من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاصC�،
ّ
متوفر عىل الرّابط التايل:
،)TOC/COP/WG.4/2011/3 ، (2011
_https://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/2011
CTOC_COP_WG4/2011_CTOC_COP_WG4_3/CTOC_COP_WG4_2011_3_A.
pdf

منظمة العمل ّ
الدولية ،برنامج العمل الخاص ملكافحة العمل الجربي ،مؤشرات ILO
للعمل القسريّ  ،22/05/2017 ،متوفر عىل الرابط التايل:
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/
WCMS_554694/lang--ar/index.htm

الدولية ،املؤتمر ّ
منظمة العمل ّ
الدويل العشرون لخرباء إحصاءات العمل،
ّ
ّ
متوفر عىل
املتعلقة بتدابري العمل القسريّ  ،جنيف،
 ،2018/10/10املبادئ التوجيهية
الرّابط التايل:

https://www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_648619/lang--ar/index.
htm
منظمة العمل ّ
الدولية ،العمل الجربيّ واالتجار بالبشر :مرجع أحكام قضائية ،دليل
ّ
ّ
متوفر
القانوين،29/07/2018 ،
بالسلك
والعاملني
العموميني
عني
واملد
تدريبي للقضاة
ّ
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عىل الرّابط التايل:

https://www.ilo.org/africa/about-us/offices/cairo/WCMS_635967/
lang--ar/index.htm

ّ
نموذجي ملكافحة االتجار
باملخدرات والجريمة ،قانون
املعني
مكتب األمم املتحدة
ّ
ّ
ّ
باألشخاص ( ،)2010فيينا ،متوفر عىل الرّابط التايل:

مراجع باللغة اإلنكليزية
الدولية ،العناصر الرّئيسية ملعايري منظمة العمل ّ
منظمة العمل ّ
الدولية بشأن العمل
ّ
الجربيّ  ،08/10/2016 ،متوفر عىل الرّابط التايل:
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/
WCMS_534403/lang--en/index.htm

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_ModelLaw_Ararbic_ebook.pdf

منظمة العمل ّ
الدولية ،معايري العمل الجربيّ  ،الربوتوكول الجديد وال ّتوصية يف ملحة،
ّ
متوفر عىل الرّابط التايل:
،08/10/2016

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fGEC%2f6625&Lang=en

منظمة العمل ّ
الدولية ،موجز سياسة حول الخرافات والحقائق الشائعة حول العمل
ّ
املنزيل ،08/02/2018 ،متوفر عىل الرّابط التايل:
ّ

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fGEC%2f6624&Lang=en
ّ
التنقل (املا ّدة
لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة ،التعليق العام رقم  :27حرّية
ّ
متوفر عىل الرّابط التايل:
،CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 ،02/11/1999 ،)12

املعني باملخدرات والجريمة ،مذكرة توجيهية حول “استغالل حالة
مكتب األمم املتحدة
ّ
ّ
الضعف” )2012( ،متوفر عىل الرابط التايل:

لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة ،التعليق العام رقم  :15وضع األجانب
ّ
متوفر عىل الرّابط التايل:
بموجب العهد،11/04/1986 ،

لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة ،التعليق العام رقم  :16املا ّدة ( 17الحق يف
ّ
ّ
متوفر عىل الرّابط التايل:
الخاصة)،08/04/1988 ،
حرمة الحياة

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21%2fRev.1%2fAdd.9&Lang=en
لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة ،التعليق العام رقم :]80[ 31 .طبيعة
القانوين العام املفروض عىل ّ
الدول األطراف يف العهد،26 05/2004/،
االلتزام
ّ
ّ
متوفر عىل الرّابط التايل:
،CCPR/C/21/Rev.1/Add.13

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21%2fRev.1%2fAdd.13&Lang=en

https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/
WCMS_508317/lang--en/index.htm

https://www.ilo.org/newdelhi/whatwedo/publications/
WCMS_617232/lang--en/index.htm

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2012/UNODC_2012_Guidance_Note_-_Abuse_of_a_Position_of_Vulnerability_E.
pdf
املعني باملخدرات والجريمة ،ورقة القضايا :استغالل حالة ّ
الضعف
مكتب األمم املتحدة
ّ
والوسائل األخرى يف تعريف االتجار باألشخاص ،)2013( ،نيويورك ،متوفر عىل الرابط
التايل:

&https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=searchdocid=54eaeae84&skip=0&query=unodc%20issue%20paper

ّ
باملخدرات والجريمة ،ورقة القضايا :دور املوافقة يف
املعني
مكتب األمم املتحدة
ّ
ّ
بروتوكول االتجار باألشخاص ،)2014( ،فيينا ،متوفر عىل الرّابط التايل:

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2014/UNODC_2014_Issue_Paper_Consent.pdf

ّ
باملخدرات والجريمة ،ورقة القضايا ،مفهوم “االستغالل” يف
املعني
مكتب األمم املتحدة
ّ
ّ
متوفر عىل الرّابط التايل:
بروتوكول االتجار باألشخاص ،)2015( ،فيينا،

https://www.unodc.org/documents/congress/background-information/Human_Trafficking/UNODC_2015_Issue_Paper_Exploitation.pdf
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