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عمال المنازل المهاجرين
ُّ
توحد ّ

2

يف كانون الثاين/يناير ،2015
نجح  200شخص من إثيوبيا،
والنيبال ،والفلبني ،ورسي النكا ،وبنغالديش
وعمل املنازل»
يف تأسيس «نقابة عامالت ّ
يف لبنان .وشكل املؤمتر التأسييس لهذه النقابة
نقطة انطالق تاريخية ألول نقابة
لعمل وعامالت املنازل يف املنطقة العربية،
ّ
ممهدة بذلك الطريق للمبادرات املشابهة
يف سائر دول الرشق األوسط.

كنت متحمسة للغاية!
وشعرت كأنني أطري من شدة الفرح
والدهشة! هذه الخطوة هي فرصتنا للتعبري
وبفضلها سمعت أناساً يقولون «مل نكن ندرك
عمل املنازل التكلم!»
أن بإمكان ّ
ر.م - .الكامريون

عندما رأيت هذا العدد الذي ال
يستهان به من الجهات الرسمية يف املؤمتر،
شعرت أن جزءا ً من الحلم الذي لطاملا راودين بدء
يتحقق .بكيت .أخريا ً متكّنا من أن نظهر للجميع
بأننا برش مثلهم ،بغض النظر عن لون برشتنا.
م.م - .أثيوبيا
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البدء بالتنظيم :ما هي أسباب تأسيس
والعمال األجانب؟
نقابة العامالت
ّ

4

حقائق
يعيش ويعمل في لبنان ما يزيد عن 250
ألف عامل منزلي مهاجر معظمهم من
أثيوبيا وبنغالدش ،فيما يأتي البعض اآلخر
من سري النكا والفلبين والنيبال.

يجب أن يفهم الناس
أن عمل املنزل هو أيضاً عمل
كغريه من األعامل!
عمل ولنا حقوقنا!
نحن ّ
ج.غ - .الفلبني

ال يغطي قانون العمل اللبناين
عمل املنازل .بالتايل ،ال يعرتف
ّ
كعمل .فوجودهم
بحقوقهم
ّ
يف لبنان يرتبط بإقامة مؤقتة
وترصيح عمل يصدره الكفيل
الذي يكون املسؤول عن إقامة
العامل املهاجر وعمله.

غالباً ما تجد العامالت
املهاجرات أنفسهن ضعيفات،
ومعزوالت ،وغري قادرات
عىل املساومة للحصول عىل
حقوقهن ،بسبب القيود التي
يفرضها عليهن نظام الكفالة،
الذي يؤ ّمن بيئة مؤاتية للعمل
القرسي واالستغالل ،ويضع
القوة التفاوضية يف مصلحة
صاحب العمل.
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اإلحتياجات
في خالل السنوات العشر الماضية ،أ ّدت
عمال المنازل
مبادرات عديدة قام بها ّ
على الصعيد المحلي بدعم من بعض
منظمات المجتمع المحلي والمجتمع
الدولي بتشجيع مجموعة من عمال
المنازل على تشكيل جماعات وتحديد
حاجاتهم وأهدافهم.

بغض النظر عن اختالفاتنا،
شعرنا أننا متشابهني ،وأن مشاكلنا متشابهة.
اليوم نود أن نرصخ عالياً «هذا ما نريده!».
أريد أن أكون عاملة ،وأن أكون
مفخرة لبلدي ولنفيس.
م.ك - .رسي النكا
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عمل املنازل الذي كانوا
لعمل ووجد ّ
وظهرت فكرة إنشاء نقابة ّ
قد شاركوا يف مبادرات اجتامعية
املنازل يف عام  2012نتيجة
الحاجة للتفكري والترصف بشكل ذات صلة ،أن نقابة عامالت
وعمل األجانب هي وسيلة
جامعي.
ّ
فعالة لتصنيفهم يف خانة العامل
والتعبري عن آرائهم ومطالبهم
قبل انعقاد هذا املؤمتر،
من أجل تحسني ظروف عملهم
كنا خائفني من طرح مشاكلنا!
يف لبنان.
بل مل نكن نتحىل بالجرءة الكافية لذلك!
واآلن أشعر أنني استعدت قدريت
عىل التعبري.
ر.ل - .النيبال

الخطوات التي سبقت تأسيس النقابة
وقد ساهمت اتفاقية منظمة العمل
الدولية رقم  189بشأن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ
ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻴﻦ التي اعتمدت في
عام  ،2011بتوجيه الخطوات التي سبقت
تأسيس النقابة.

املادة 3
عىل كل عضو اتخاذ التدابري املنصوص عليها يف
االتفاقية من أجل تنفيذ واحرتام مبادئ العمل وحقوق
العامل التالية:
 حرية إنشاء النقابات واالعرتاف بحق املفاوضة الجامعي؛ القضاء عىل جميع أشكال العمل القرسي أو اإللزامي؛ القضاء عىل عاملة األطفال؛ -القضاء عىل التمييز يف العمل واملهن.

فهذه االتفاقية كانت الحافز األسايس عىل تعزيز الكفاح
العمل املنزليني واالعرتاف بهم كـ
للحصول عىل حقوق ّ
«عمل»،
ّ
إىل جانب الحملة الدولية التي تبعتها ،تحت عنوان
« »12/12والتي هدفت إىل تعزيز التصديق عىل هذه
االتفاقية.
ويف ترشين األول/أكتوبر  ،2013تج ّمع  200عامل منزيل
من  42بلدا ً من حول العامل يف األوروغواي من أجل اطالق
اتحاد عامل املنازل الدويل ( .)IDWFوشاركت يف هذا
التجمع ممثلة عن عامل املنازل يف لبنان ،وعادت حامل ًة
معها أفكارا ً وخربات حرصت عىل تبادلها مع زميالتها
وزمالئها.
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الخطوات نحو عقد المؤتمر التأسيسي:
تأمين التضامن وبناء القاعدة
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عمال المنازل
تنظيم ّ
أدت موجة التفاؤل التي رافقت إصدار
اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم
 )189إلى تمهيد المناقشات حول تأسيس
نقابات لعمال المنازل.

نحن يف اإلتحاد الوطني
لنقابات العامل واملستخدمني يف لبنان،
نعترب أن مسألة العامل املهاجرين ال ّحة ولطاملا
شغلتنا عىل مر السنني ،باعتبارها واجب علينا.
كاسرتو عبدلله،
رئيس اإلتحاد الوطني لنقابات العامل
واملستخدمني يف لبنان

عىل أثر هذه التطورات ،بدأت
وقد طالت هذه املوجة عامل
املنازل يف لبنان فتفتحت أعينهم تتبلور فكرة تأسيس نقابة
وانترشت األصداء يف أرجاء
عىل األحداث الدولية املعنية
بحقوق العامل املنزليني وبدأوا الحركة العاملية يف لبنان .وبعد
باملشاركة باملؤمترات ذات الصلة ،النظر والبحث ،تبني أنه من
وإنشاء الشبكات ،وتنظيم ورش األفضل عدم تأسيس نقابة
لعمل املنازل ،باعتبار
تدريب بالتعاون مع املجتمع
منفصلة ّ
املدين املحيل والتحركات العاملية .أن دمج هذه النقابة يف النقابات
الوطنية قابل للتطبيق من
الناحية القانونية .يف هذا الصدد،
ر ّحب «االتحاد العاميل العام
يف لبنان» و«اإلتحاد الوطني
لنقابات العامل واملستخدمني يف
لبنان» باملرشوع.
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صعوبات مبكرة
في عام  ،2012اتفقت مجموعة من 50-40
عام ً
ال أجنبي ًا على عقد اجتماع أسبوعي
لتحديد الحاجات ،وجمع األفكار ،ووضع
االستراتيجيات .وفي خالل اجتماعاتهم،
بدأت تتبلور فكرة تأسيس نقابة بتشجيع
من زمالئهم .ولكن سرعان ما ظهرت
العوائق:

بعدما حرضت اجتامعني أو ثالثة
علمت أنه ال بد يل من املشاركة ،علمت أن النساء
اللوايت يأتني إىل لبنان من النيبال يحتاجون إىل هذا!
نحن منهد الطريق لألجيال القادمة ،وليس ألنفسنا.
نعمل ليك تجد النساء القادمات إىل لبنان يف املستقبل
الحرية ،والحقوق ،والرواتب العادلة.
ر.ل - .النيبال
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مكان آمن:

العمل الجماعي:

يحتاج العامل املنزيل إىل
مكان آمن ليك يجتمع بزمالئه
ويناقش املسائل التي تهمه.
يف هذا الصدد ،اختري مركز
اإلتحاد الوطني لنقابات العامل
واملستخدمني يف لبنان كاملوقع
املناسب للتجمع باعتبار أن
هكذا موقع يسمح للعامل
بتبادل خرباتهم يف بيئة نقابية
مناسبة.

يتطلب جمع نساء من
جنسيات ،ومستويات تعلمية،
وثقافات مختلفة الكثري من
الجهود لتوجيه تطلعاتهن
وتوحيد أفكارهن .لذلك ،أ ّمن
املجتمع املدين ومنظمة العمل
الدولية دورات تدريبية وكثّفا
جهود بناء القدرات لتحديد
املبادئ املشرتكة حول مفهوم
النقابة .وركّزت الدورات
التدريبية عىل تعريف النقابة
وتحديد التدابري الدميقراطية،
ومبادئ العمل الجامعي التي
تتغاىض عن االختالفات يف
الخلفية والثقافة .ويف بعض

األحيان ،توجبت الظروف اللجوء
إىل الرتجمة الفورية يف اللغات
اإلنكليزية ،والفرنسية ،والعربية.

صحيح ،نحن مختلفني،
ومن جنسيات مختلفة ،ولكننا نتكلم اللغة ذاتها،
وهذه اللغة هي عمل املنزل ...نعم ،واجهنا مشاكل
كالحاجز اللغوي ...ولكن ميكننا دوماً اللجوء إىل
مرتجمني من العربية إىل االنكليزية أو الفرنسية.
األهم هو أن نبقى متّحدين.
ر.م - .الكامريون
يف البداية أتيت إىل هنا ليك
أطالب بأوراق اإلقامة ،ولكنني رسعان ما
وجدت أن هذا املكان هو امللجأ الذي لطاملا بحثت عنه-
تسمح هذه النقابة بتحقيق أحالمنا! مل يعد األمر يقترص
عىل أوراق اإلقامة .فهذه األوراق تسمح يل بالبقاء يف لبنان
ملدة سنتني أو ثالثة ،ولكن النضال من أجل الحرية يعني
متهيد الطريق لكل األجيال القادمة .وهذا بالتأكيد
أهم من مجرد أوراق إقامة.
م.م - .اثيوبيا

من الخدمات إلى االتحاد:

يف املراحل األوىل ،لجأ عامل
املنازل إىل االجتامعات للحصول
عىل خدمات الرعاية الصحية
كالضامن االجتامعي مثالً .ومبا
أن فكرة النقابة كانت ال تزال
جديدة ،مل يلحظ العامل أن
هذه االجتامعات كانت فرصة
لهم للمطالبة بحقوقهم .ولكن
االجتامعات ساهمت بشكل كبري
ببلورة مفهوم «العامل» ،مفهوم
انتفق عليه كل املشاركني.
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استراتجيات العضوية
والتواصل:

تكمن قوة النقابة يف األعداد.
بعد أن أكمل الفريق املؤسس
املرحلة األوىل من التدريب
وبعد أن حدد األولويات ،أصبح
من مسؤوليته تشجيع اآلخرين
عىل املشاركة .ولكن ،نظرا ً إىل
عمل
القيود التي يخضع لها ّ
املنازل يف لبنان من حيث
الفرص وامكانية مغادرة مكان
العمل ،وإىل صعوبة الوصول إىل
العديد من العامل ،كان ال بد
من االبتكار.
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• لذلك ،صمم أعضاء الفريق
منشورات تتضمن معلومات
عن النقابة وترجموها بنفسهم
وقسموا
إىل اللغات املختلفةّ .
األدوار يف ما بينهم للوصول إىل
العامل يف وقت خروجهم من
املنزل لرمي النفايات أو أخذ
كلب صاحب العمل يف نزهة.
• وطلبوا من املعنيني توزيعها
عىل عامل املنازل الذين
يقابلونهم .وشاركوا يف كل
االجتامعات للتسويق للنقابة
وض ّم املزيد من األعضاء .وطلبوا
أيضاً من الجهات اللبنانية
املعنية الداعمة تعبئة محيطها
وتعميم العضوية يف دائرة

معارفها ،وساهم وجود لبنانيني
بجعل األعضاء الجدد يثقون
أكرث باملرشوع.

القيود القانونية:

ال يزال العمل املنزيل غري معرتف
به يف لبنان السيام أن قانون
العمل الصادر يف عام 1946
• من جهتها ،ساهمت وسائل
يستثني عامل املنازل ويحرمهم
التواصل االجتامعي بشكل كبري
بالتايل من الحامية القانونية.
يف الحملة ،مبا أن عدد كبري
وعىل املادة  92من قانون
من عامل املنازل يستخدمون
العمل اللبناين التي تسمح
الفيسبوك والواتسآب .بهذا،
للعامل املهاجرين باالنضامم
متكن أعضاء الفريق من
إىل النقابات من دون أن تنص
الوصول إىل نتائج مبهرة يف فرتة
رصاحة عىل حقهم يف االنتخاب
زمنية قصرية ،ووصل عدد أعضاء
والرتشح كممثلني عن النقابة.
النقابة إىل  400امرأة.
باالستناد إىل ما ورد ذكره ،دعم
اإلتحاد الوطني لنقابات العامل
واملستخدمني يف لبنان العامل
املنزليني يف مسعاهم لتنظيم

اإلطار الزمني
أنفسهم باعتبار أن حق العضوية
مرشوعاً لكل العامل األجانب بغض
النظر عن جنسيتهم.
ذهبت إىل الكنيسة وطلبت أن أتكلم
مع الشخص املسؤول ،بعدئذ جمعت النساء تحت ظل
شجرة ووزعت عليهن منشورات وأخربتهن عن النقابة.
عندما تواجه مشاكل قد يساعد الحديث عنها مع اآلخرين
عىل الشعور بالراحة .فاللجوء إىل اإلتحاد الوطني لنقابات
العامل واملستخدمني يساعد عىل ايجاد مصادر الراحة.
وإرشاد النساء إىل هذا املكان يسعدين.
س.ر - .مدغشقر

لطاملا كنت منخرطاً يف عمل
النقابة ،وأثق بأن القانون ميكن تعديله
بواسطة العمل الدؤوب ،ولكن الحقوق تبقى
حقوق مهام اختلفت جنسية صاحبها.
خوطر عقيل -عامل منزيل لبناين
عضو يف اإلتحاد الوطني لنقابات العامل
واملستخدمني يف لبنان

اعتماد االتفاقية الدولية بشأن العمل
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البحث مع المجتمعات المعنية في لبنان
تنظيم األنشطة وتبلور فكرة تأسيس

2013

النقابة

2014

تدريب مكثف للفريق المؤسس
المؤتمر التأسيسي ،إنشاء لجان حكومية

2015

وتنظيم دورات تدريبية

2016

تعزيز القدرات

يوم تاريخي :المؤتمر التأسيسي
واألنشطة ذات الصلة
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المؤتمر التأسيسي
عمال
لم تهزم الصعوبات التي واجهها ّ
المنازل عزيمتهم على االستمرار
والمناضلة .فبعد ما يزيد عن سنتين من
العمل الجماعي ،تجرأ عمال المنازل على
اإلعالن عن تأسيس نقابة في المؤتمر
التأسيسي الذي عقد في  25كانون الثاني/
يناير .2015

هذه عملية طويلة ومرهقة؛
قد يشعر العديد بالتعب .يف الكثري من األحيان
جيم؟
طرح عيل السؤال« :ماذا سنفعل االن يا ّ
إننا ال نصل إىل أي نتيجة!» ،وكنت دامئاً أجيب:
لن نستسلم! إن وقعنا سنمسك بأيدي بعضمنا
البعض ونسري مجددا ً.
ج.م - .الفليبني

عمل
يف خالل املؤمتر ،انتخب ّ
املنازل الهيئات املعنية التي
شملت :املجلس العام لتمثيل
عمل املنازل من مختلف
ّ
الجنسيات والخلفيات.
وبدوره انتخب املجلس مكتب
تنفيذي الذي عني باالستناد
إىل الترشيعات الوطنية رئيساً
لبنانياً ،ونائباً للرئيس ،وأميناً
عاماً.

وقد وزّعت االختصاصات عىل
كل الجنسيات وبحسب مواضيع
محددة كاالعالم ،وبناء القدرات،
واملوارد املالية ،والعالقات
الخارجية ...ووضعت لوائح
تنظيمية للعمل ،وترجمت إىل
سبع لغات ،قبل اعتامدهها يف
العمل املشاركون
املؤمتر .والتزم ّ
بتخصيص رسم عضوية بقيمة
 10دوالر امرييك بهدف دعم
النشاطات الجامعية.
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المستقبل
وقد رفع هذا اليوم من توقعات عمال
المنازل ،مع أنه كان ال يزال مجرد البداية.

لن يكون النضال للحصول عىل
حقوقنا سهالً ،قد نخرس وظائفنا ،قد نرغب باالستسالم!
ولكن عندما أنظر يف تاريخ بالدي (جنوب أفريقيا)
ويف الخطوات التي مررنا بها للحصول عىل حرية التعبري،
أدرك أن أهدافنا قابلة للتحقيق .يجب أن نتضامن وندعم
عامل املنازل يف لبنان .وسننجح بالتأكيد.
مريتل ويتبواز
االتحاد الدويل لنقابات عامل املنازل
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فبعد مرور سنة تقريباً ،ومع
استمرار العراقيل التي كانت
تواجه عمل النقابة ،وضع
املعنيون اسرتاتيجية وخطة عمل
بهدف تغزيز نظم التواصل
الداخلية وتحسني عملية اتخاذ
القرارات الدميقراطية ،وتوفري
االستقاللية.
عمل املنازل
ومل يفارق الحلفاء ّ
يف مسريتهم إىل إثبات الذات.
فنجاح النقابة املستقبيل يعتمد
عىل جهود الدعم .يف هذا
السياق يعترب دعم االتحاد
العمل واالتحاد
الدويل لنقابات ّ
لعمل املنازل رضورياً يف
الدويل ّ
تعزيز الشبكات والتحالفات من

العمل األجانب
أجل تشجيع ّ
يف لبنان وتزويدهم بالوسائل
املطلوبة لتوسيع نطاق عملهم
ونشاطاتهم يف املستقبل.
وتجدر اإلشارة إىل أن منظمة
العمل الدولية وبعض املنظامت
غري الحكومية املحلية كمنظمة
كفى وحركة مناهضة العنرصية-
مركز جامعة املهاجرين تساهم
بشكل كبري يف دعم النقابة.

كان املؤمتر مثريا ً لإلعجاب،
فالعامالت كن مستعدات بشكل جيد ويتولني املسؤوليات.
أظهرن الكثري من الشجاعة! ولكن املؤمتر ما هو سوى الخطوة األوىل!
من املهم أن تتوىل النساء القيادة واملسؤولية .وميكن لالتحاد الدويل
لنقابات العامل أن يساعد يف تعزيز العالقات والتحالفات الخارجية
وعالقات رسمية مع نقابات أوروبا وأفريقيا وآسيا .تحتاج العامالت
إىل الثقة والقدرة عىل تبادل املعلومات مع اآلخرين.
ماري كيكونينغ
االتحاد الدويل لنقابات العامل

نجحت مجموعة من مشاريع منظمة العمل
الدولية يف تأسيس النقابة وتوحيد قدرات
أعضائها.
وتشمل هذه املشاريع:
PROWD, MAGNET, Global Action

Programme on Migrant Domestic Workers,
The Workers’ Literacy Project, Work in
Freedom

بالتعاون مع وكاالت مانحة مثل:
الوكالة السويرسية للتنمية والتعاون ،املفوضية
األوروبية ،ووزارة الخارجية األمريكية ،ووزارة
التنمية الدولية يف اململكة املتحدة.

أنتج هذا الكتيب بدعم من
برنامج العمل العاملي حول العامل املنزليني املهاجرين
وبتمويل من االتحاد األورويب

