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 بیان إعالمي

 

.یتزایدالخدمة المنزلیّة قة بالرق وتجارة الرقیق ، لكن دعم عامالت ة المتعلّ ة اللبنانیّ الجنائیّ  المحاكمةتم تأجیل   

2021تشرین األول  19بیروت الثالثاء   

د صاحب العمل السابق (الكفیل)  ضّ   ةمنزلیّ ال في الخدمة  ق بالرق وتجارة الرقیق رفعتھا عاملةة تتعلّ ل قضیة جنائیّ فتتحت الیوم أوّ إ
  ةالقاضی تر. ونتیجة لذلك ، قرّ الجلسةم تأجیل موعد عى علیھما لم یحضر ، وتّ ، لكن كال المدّ   قدام العامالت المعنيإست بمكت و

 ً . على أبوابھم ونشره في قاعة المحكمةة مثل وضع اإلشعارائیّ ستثنإفي إخطارھم للمثول أمام المحكمة بطرق   المضي قدما  

ستعبادھا لما  إ عاًما جاءت إلى لبنان وتمّ  38ة تبلغ من العمر مرأة إثیوبیّ إ -" م.ه"  بتمثیل" لحركة القانونیّة العالمیةمة "امنظّ  تقوم
ن من سھا في الشقة ، ولم تتمكّ ة ؛ تم حبساعة في الیوم لعائلة لبنانیّ  15كثر من عملت "م.ه" أیقرب من ثماني سنوات في بیروت. 

حتفاظ بھا كعبدة  تصال مع أسرتھا لسنوات. تم اإلإت مصادرة جواز سفرھا ولم یُسمح لھا بأي الخروج أو الھروب حیث تمّ 
. ضت للتعذیب وسوء المعاملةوتعرّ   

ین من سفارتي ألمانیا والسوید في لبنان ،  بما في ذلك ممثلّ أمام المحكمة  " م.ه"  مع یّةتضامن وقفة  الحلفاء والنشطاء في شارك
  ةزاید دعم قضیّ ا یدل على توأعضاء المجتمع السریالنكي في لبنان ، ممّ ة ة مثل المفكرة القانونیّ مات المجتمع المدني المحلیّ ومنظّ 

د عامالت المنازل یز ضّ والتمیّ   نتھاكاتس اإلي نظام الكفالة في البالد ، الذي یكرّ على تحدّ  ت جمعیّة الحركة القانونیّةوعمل " م.ه" 
.الوافدات   

أن لجمعیّة لعى علیھم المثول أمام المحكمة. إذا لم یفعلوا ذلك ، یمكن یُطلب من المدّ  حتى،  2022فبرایر   2حتى  الجلسةتم تأجیل 
.ھمتوقیف بحق  مذكراتطلب من القاضي إصدار ت  

:لجمعیّة الحركة القانونیّة ة قالت أنطونیا مولفي ، المدیرة التنفیذیّ   

ة  مھمّ  .ه" م"  یرسل إشارة قویة إلى أن قضیة للمّدعى علیھمنشعر بخیبة أمل لتأجیل إجراءات الیوم. ومع ذلك ، فإن تحذیر القاضي 
ة واأللمانیة الذین حضروا إلى دار المحكمة إلظھار دعمھم. حان  ین من السفارات السویدیّ للغایة ونشكر الجمیع ، بما في ذلك ممثلّ 

نتھاكات إس ي رسمیًا للنظام الذي یكرّ یز العنصري داخل لبنان ، وللتحدّ ة وتجارة الرقیق والتعذیب والتمیّ الوقت لكسر نمط العبودیّ 
اآلخرین الذین   زلیّةالمن دمةامالت الخوع"م.ه"  بمواصلة دعم  جمعیّة الحركة القانونیّة تلتزم ة زلیّ المن دمةامالت الخعوتعذیب 
."إلیھا یتقدمون  
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