
[إلى وزیر العمل ومدیر عام األمن العام ورئیسة الھیئة الوطنیة لشؤون المرأة اللبنانیة]

حضرة السید مصطفى بیرم،

حضرة السید عباس ابراھیم،

حضرة السیدة كلودین عون،

نحن، اتحاد عامالت المنازل والمنظمات الموقعین أدناه، نكتب إلیكم بشأن قضیة السیدة
"ساجیتا الما" وعشرة أعوام من االستعباد المزعوم في ظل نظام "الكفالة".

ریتشاردالسیدلدىالمنزلیةالخدمةفيعاملةلتكون٢٠١٠عاملبنانإلىساجیتاوصلت
Georgeللحالقة"جورج"صالونأصحابجرمانوس،رناوالسیدةخوري Barber Shop.

تقاضت ساجیتا أجور السنة واألشھر التسعة األولى من عملھا. بعد ذلك، توقفت جمیع االجور
ووجدت ساجیتا نفسھا حبیسة منزل صاحب العمل باإلضافة إلى مصادرة وثائقھا القانونیة

وعدم وجود أي وسیلة لالتصال بالعالم الخارجي.

روا ساجیتا" والجھود المشتركة للعمل المباشر بأن قامت الشرطة كانت نتیجة حملة "حرِّ
عشرعانتأنھاساجیتاتدعي.٢٠٢١آب٢٤فيخوريعائلةمنزلمنساجیتابإخراج

سنوات من العبودیة، وما زالت بعد نقلھا بدون رواتبھا. بموجب المادة السادسة من سیاسة
تنص المادة على أنھ "یجب علىبعقد العمل لعامالت المنازل الوافدات،وزارة العمل الخاصة

الطرف األول [صاحب العمل] التعھد بأن یدفع للطرف الثاني [العاملة] بحلول نھایة كل شھر
عمل راتبھا بالكامل … وبدون تأخیر غیر مبرر. یجب دفع الراتب نقداً مباشرة ... بموجب

...". وبعدإیصال خطي یوقعھ كال الطرفین أو ... تحویل مصرفي بإیصال خطي [موقَّع]
مفاوضات طویلة وإجراءات قانونیة، عرضت عائلة خوري تسویة بشیك مصرفي قیمتھ

فترةعنالیومفيسنتا١٥ًتقریباً،أمریكيدوالر٥٠٠یعادلماأيأمریكيدوالر٢٣٠٠
استعبادھا مخالفین بذلك المادة السادسة من سیاسة وزارة العمل.

في الوقت الحاضر، ما تزال ساجیتا في منزل آمن حیث تنتظر العدالة منذ خمسة أشھر. ولم
اإلعالنمنالرابعةالمادةتنصدوالر.٢٢٠٠٠بحواليلھامدینونإنھمُتنتَھك.حقوقھاتزل



العھدمن(أ))٣(الثانیةالمادةبموجبلبنانوالتزامات)١٩٤٨(اإلنسانلحقوقالعالمي
ُتنتھك حقوقھ وحریاتھعلى أن كل شخصالدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة

من)١(الثانیةالمادةوكذلكفعالة،انصافآلیةلھیكونأنیجبالعھدفيعلیھاالمنصوص
بموجب القانون الدولي، لبنانالعھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة.

ُملزم بضمان أن الذین یعانون من انتھاكات لحقوق اإلنسان وحقوق العامالت یمكنھم الوصول
إلى آلیات اإلنصاف ومحاسبة المسؤولین.

حظیت قضیة ساجیتا باھتمام المجتمعات المحلیة والعالمیة التي تطالب بوضع حد لنظام
"الكفالة" التعسفي. لذلك فإننا ندعو السلطات القضائیة إلى وضع منھج للتحقیق في قضیة

ساجیتا المتعلقة بعدم دفع األجور، ولكي تقوم عائلة خوري بتعویض ساجیتا بشكل عادل عن
عشرة أعوام من العمل القسري. ونیابة عن المنضّمین إلینا، نحن الموقعین أدناه نطلب من

السلطات اللبنانیة احترام القوانین الدولیة التي وّقعت علیھا وضمان تعویض ساجیتا ومحاسبة
المعنّیین على أفعالھم.

مع فائق االحترام والتقدیر،

اتحاد عامالت المنازل

المركز اللبناني لحقوق اإلنسان، شبكة مناصرة عامالت المنازل، "كفى"، "متحدون من أجل الحریة"  "مغتربین
مجتمعین" و"ھذا لبنان"

Domestic Workers Advocacy Network (DoWAN), Freedom United, Kafa, Meghterbin Mejtemiin (United

Diaspora) and This is Lebanon


