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 تحرك عاجل 
 شهور  منذ  في السعوديةُمحتجزاٌت  نكياتسريال  أجنبياتت عامال

شهرًا.  18في المملكة العربية السعودية لما يصل إلى   سريالنكية أجنبيةعاملة  41  على األقل ُتحتَجز
إلى الرعاية الطبية.   ماسة  في حاجة  بينهّن  واحدة   ثمةزون معهن، و ُمحتجَ  منهن أطفالٌ  ولدى ثالث  

مدة   يوضح لهنّ  قانوني  بدعم   منهن ضدهن، ولم تحَظ أيّ  منهن بأي تهم   م ُتبَلغ أيٌ لوإضافة إلى ذلك، 
إلى   أن ُتباِدر إلى اتخاذ التدابير لضمان إعادتهنّ  السلطات السريالنكيةاحتجازهن. وعلى أو أسباب 

 رهن.سَ مع أُ  ع شملهنّ وُيجمَ  َيُعدن إلى بيوتهنّ حتى على الفور،  دهنّ بل

 : ُيرجى كتابة مناشدة بتعبيركم الخاص أو استخدام نموذج الرسالة أدناه.بادروا بالتحرك

 والتنوع السوقي  جنبيةوزير الدولة للنهوض بالعمالة األ

 جاياراتني بيانيكارا 

 نكا ناوال، سريال 

  ministerofficemfe@gmail.com البريد اإللكتروني:

secretary@mtfes.gov.lk 

State Minister of Foreign Employment Promotion  
and Market Diversification  
Piyankara Jayaratne 
Nawala, Sri Lanka 
Email: ministerofficemfe@gmail.com 
secretary@mtfes.gov.lk 

 تني، ا الوزير جايار  معالي
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 ، تحية طيبة وبعد 

إلى   سريالنكية منزل عاملة  41استمرار تأخير إعادة  بشأنلنعرب عن بواعث القلق البالغ كُتب إليكم ن
 مركز الترحيل في الرياض بالمملكة العربية السعودية.في  18منفذ رقم  فيتَجزن حالياً  يُح بينما بلدهن؛ 

الدعم القانوني   وجهة لهن، وعدم توفيرمُ  بأي تهمة   لقلق أيضاً أن نعلم بعدم إبالغ أي منهن  ومن المثير ل
شهراً، في   18أشهر وتتراوح بين ثمانية  سبب احتجازهن أو مدته. واحتُجزت النساء لفترات   إليضاحلهن، 

وعُِلم باحتجاز امرأة واحدة  .منهن على األقل يُحتَجزن مع أطفالهن الصغار نساء    حين أن هناك ثالث 
ها. وتعهَّد مسؤولو السجن مراراً  تاح لعلى األقل معهن في حاجة ماسة إلى الرعاية الطبية دون أن تُ 

زات حتى  مُحتجَ  َظللن  رة، إال أنهن  ى الشهور األخي إلى بلدهن على الفور على مد  تهنبإعاد للنساء  وتكراراً 
 . 2021أبريل/نيسان  

العديد من  ت لهن  قدمَ زات و بالنساء المُحتجَ  وبينما نعلم بأن السفارة السريالنكية في الرياض على اتصال  
. يجب على  سريالنكامنهن حتى اآلن إلى  الضمانات المطمئنة، يساورنا القلق بشأن عدم إعادة أي  

واحتياجات  الجوي السفر  رسوممثل حكومة السريالنكية ضمان تغطية تكاليف إعادتهن إلى البالد، ال
زات ال يَسَتِطعن  ديد من المُحتجَ ؛ نظراً إلى أن الع19-تعلقة بالوقاية من فيروس كوفيد الحجر الصحي المُ 

 تحمُل تلك التكاليف.

جميع  بحماية حقوق اإلنسان التي يتمتع بها   وفضالً عن ذلك، يقع على الحكومة السريالنكية التزام  
ضمان اإلفراج  على  سريعاً  كذلك بالعملة العربية السعودية، و في المملك جانب من العمال األها يمواطن

 ت مالار أن العمن الجدير بالذكنكا. و إلى سريال مان  أعن هؤالء العامالت المُحتَجزات وإعادتهن ب
أال تتخلى   يجب من ثمَّ، م في االقتصاد السريالنكي، و التي تُساهِ  مهمةأحد العناصر ال يُمثلن  يات جنباأل

 . اإليهفي َأَمسِ  الحاجة  ن  وه، نعنه الحكومة 
 

 الالزمة بهدف:  الخطوات الحكومة السريالنكية على وجه العجلة لذا، ندعوكم إلى ضمان اتخاذ
قيد   جنبيات لعامالت األجميع هؤالء ال الطوعية واآلمنة والكريمة عادةاإل وضمانتسهيل   •

 .في أقرب وقت ممكن االحتجاز،
الطبية على  تلبية احتياجاتهنّ  حرصاً علىالدعم القنصلي الكافي لجميع المُحتَجزات، توفير  •

 . احتجاز  الئقة وإنسانيةظروف  ضمانجناح السرعة و 
 

 مع خالص التحيات 



 

 معلومات إضافية 

بمركز الترحيل في الرياض   18منفذ رقم الفي   حالياً  قلعلى األ  سريالنكيةمنزل عاملة  41ُتحَتجز  
 إلى بلدهن. بالمملكة العربية السعودية، في انتظار إعادتهن  

وبينما لم ُتفِصح السلطات عن األساس القانوني الذي يستند إليه احتجاز النساء، ُيعتَقد أن العديد منهن  
العربية  به في المملكة  والمعمول الصيت  يءسنظام الكفالة  بموجب كمهاجرات  ُيحتَجز بسبب وضعهن  

تصاريح   العملب ا ح أصأو عدم استخراج  السعودية. ويتضمن ذلك أسبابًا مثل انتهاء تصاريح عملهن  
 ُيسيئون معاملتهن.  الذين عملهن  البالد أو هروبهن من أصحاب   مغادرتهن  

د تعه  على الرغم من و  األخيرة؛خالل األشهر في العودة إلى بلدهن  يرغبن وكان معظم هؤالء النساء 
لهن مرارًا وتكرارًا بإعادتهن إلى بلدهن   في الرياض  السفارة السريالنكية مسؤولي السجن وكذلك مسؤولي

 . 2021نيسان   ُمحتَجزات حتى أبريل/ ال َيَزلن ُكنَّ على الفور، 

داخل  ُيعزلنفكثيرًا ما  ؛ ليجفي دول الخاستضعاًفا  األجانب ت العمال منازل من أكثر فئاالوُتَعد عامالت 
في جميع جوانب حياتهن تقريبًا، بينما ال تشملهن   العملأصحاب على  إلى حد  كبير  المنازل، ويعتمدن 

وفضاًل عن   .السعوديةالعربية ، بما فيها المملكة تكفلها قوانين العمل في مختلف دول الخليج حماية  أي 
ن المنصوص عليها في  أطول م  لفترة   ائهن داخل البالد حال بق، لالحتجازالعامالت  تتعرَّض ذلك، 

من سوء  هربهن  أو  ،هذه التصاريحعن عدم قيام الكفالء بتجديد ذلك  غالًبا ما ينجمو تصاريح إقامتهن، 
 لساعات   ُمرهقة، ويعمل العديد منهن   عمل  ظروف   منهؤالء النساء عاني المعاملة واالستغالل. وعادًة ما تُ 

أصحاب يدأب ضن لإلساءات اللفظية والبدنية و رَّ أو إجازات. وكثيرًا ما يتع فترات راحة   دون   منطويلة  
عامالت . واسُتثنيت  جوازات سفرهن على مصادرة ،من العقاب  بمأمن   ، الذين ُيسيئون معاملتهنالعمل

يعني   ما، السعودية العربية في المملكة من اإلصالحات التي ُأجريت مؤخرًا على قانون العمل المنازل
ل، ما يزيد من احتمالية انتهاك حقوقهن،  من أصحاب العم دون إذن   من َيسَتِطعن ُمغادرة البالد ال   أنهن  

 .ة والجنسي ةالبدني ات واالعتداءبما في ذلك العمل القسري 



من إساءة  األجانب بحماية العمال  السعودية التزامات   العربية نكا والمملكةي سريال وتقع على حكومتَ 
َقَتامن المعاهدات الدولية، التي  لمعاملة بموجب مجموعة  ا اتفاقية منظمة العمل عليها، وتتضمن " َصدَّ

العمل على جناح   ". وفي هذه الحالة، يتوجب على الحكومتينالدولية المتعلقة بالعمل الجبري أو اإللزامي
 . إلى بلدهن  وكرامة    بأمان  ، وإعادتهن طوعاً اً تعسفيالُمحتَجزات جميع النساء عن  إلفراج  لالسرعة 

   السنهاليةأو  اإلنكليزية اللغةلغة المخاطبة المفضلة: 

 لغة بلدك استخدام  يمكن

 2021 حزيران/يونيو 15 في أسرع وقت ممكن قبل:ُيرجى المبادرة بالتحرك 

 . ُيرجى مراجعة فرع منظمة العفو الدولية في بلدك، في حال إرسال المناشدات بعد الموعد المحدد 

 (الجمع المؤنث )صيغ  مجموعة سيداتاإلشارة الُمفضلة:  االسم وصيغ


