ලශළම ප්ර කාළය ඳ්කිරීමම ිණිසවි

කුවේ ය : අතලරය ක්ව ගෘශ වවේලකා වවේවිකාළලන් උඳකාළර ඳෆතීම
වකාවනකු නෆත
අතලර වශ හිරිශෆරලලින් ප්ර මළවල්ක ආරක්ළලක් වනොමෆතිවීම
(කුවේට් නගරය, 2006 ඔක්වතෝබර් 06) - අතලර කාරන ශළම්පුතුන්වගන් ඳළයළම උ්කවළශ කාරන ගෘශ වවේලකා
වවේවිකාළලන් "වවේලවයන් ඳළයළවම්” අඳරළධ ව ෝදනළල මුහුවවදන අතර, තම ශළම්පුතුන්වේඅලවර
වනොවගන ඔවුන් සිය රැිරයළල වලනවහකා වනොශෆිර ලබ හියුමන් රිට්වහ වලොච් වංවිධළනය අද නිකු්කකාෂ
ලළර්තළලිරන් ඳලවි. තමන ලෆටුප් වනොවගලන, නිලළඩු දිනයිරන් වතොරල දලවවේ දීර්ග ඳෆය ගවනළලක්
වවේලවයහි වයදීම බකාරන, නිසි ආශළරයක් බළවනොවදන වශෝ තමන් ලිංගිකා වශෝ ළීමරිකා අතලර කාරන
වංක්රහමිසකා ගෘශ වවේලකා වවේවිකාළලන් කුවේ වදදී ෆවබන්වන් තතළ ීමිතත ආරක්ළලක් ඳමිස.
"ශෆවරන ශෆවරන අත ඳවුරු ලෂලු: අනුග්රීශ දෆක්වීවම් කුවේ වද ක්රි.යළදළමය මගින් වංක්රහමිසකා ගෘශ වවේලකා
වවේවිකාළලන් සුරළකාම” මෆවයන් යු්ක ිණටු 97 කා ලළර්තළල මගින් වමම වවේලකා වවේවිකාළලන් සුරළකාම වශෝ
අතලරය ක්වලන රැිරයළල සිරවී සිටින ආකාළරය්ක ශළම්පුතළවේ අලවරයිරන් වතොරල එලෆනි රැිරයළලිරන්
තල්කල ගියවශෝක ඔවුන් එවරහිල අඳරළධ ව ෝදනළ එල්වීවම් තර්ජනය මුහුවවදන අන්දම්ක විවහතර
වකාවර්. "වවේලය ශෆරගියවුන්" වසින් ලළර්තළවකාවරන වවේලකායන් අ්කඅඩංගුල ගන්නළ ආණ්ඩුවේ බධළීමහු
එලෆනි වබොවශෝ අලවහථළල ඔවුන් තමන් මුහුවදුන් අතලරයන් එවරහිල නීතිවද ිණහි ඳතළ තිබුන්ක ඔවුන්
ිණටුලශල් කාරති .
"කුවේ වදදී ශළම්පුතළ සියලුවේ තීරවය ිරීමවම් බත හිිතලන," බල හියුමන් රිට්වහ වලොච් වංවිධළනවද
මෆදවඳරදිග කා යුතු ිණලිබ අධකාෂිකාළ වවේරළ ලී විට්වන් ඳෆලීමය. "අතලරය වශෝ සුරළකාම ක්ව
වවේවිකාළලන් ඳළයළම වශෝ ඳෆිතිසලි ිරීමම උ්කවළශ කාෂවශෝක, 'වවේලය ශෆරගියවුන්' වසින් ඔවුන්
ව ෝදනළවකාො ඔවුන් රටින් ිණටුලශල් ිරීමම රවට් නීතිවයන් තඩකාඩ වවළදී තිවේ. වම් වවේලකා වවේවිකාළලන්
ශළම්පුතළවේ කාරුවළල මත යෆවඳන්න - වශෝ කාරුවළලක් වනොමෆතිනම් වඩළ වි න්න - ආණ්ඩුල කා යුතු
වවහලළතිවේ".
2011 වඳබරලළරි මළවවදදී අනුග්රීශ දෆක්වීවම් (කාසළළ) ක්රහමවේදය අලංගු කාරන බල්ක, ශළම්පුතළ මත ඳදනම්ව
ඒ ක්රහමය වලනුල ආණ්ඩුවේ ඳළනය ය ව්ක ක්රි.යළ්කමකා ලන රැිරයළ අකාකාළරියක් ිණහිටුලන බල්ක ජනගශනය
වළවප්ක්ල ලෆඩිම ගෘශ වවේලකා වවේවිකාළලන් අනුඳළතයක් සිටින මෆදවඳරදිග ර ලන කුවේ ය 2010
වෆප්තෆම්බර් 26 වලනිදළ නිවේදනය කාවෂේය. වමය තතළ ලෆදග්ක ප්ර තිවංවහකාරවයක් ලනමු්ක, රවට් වවේලය කාරන
වංක්රහමිසකා වවේලකායන් එමිනන් ිරසියම් නීතයාළනුකු රැකාලරවයක් ඇතිකාරවන්ද යන්න ිණළිබල වශෝ වම්
ප්ර තිවංවහකාරව ගෘශ වවේලකා වවේවිකාළලන් අදළෂ ලන්වන්ද යන්න වම්බන්ධවයන් ආණ්ඩුල ිරසිලක් වශන්
වනොකාවෂේය.
660,000 කා අකාකා වංක්රහමිසකා ගෘශ වවේලකා වවේවිකාළලන්, ිතලියන 1.3 කා ජනගශනයක් වලවවන වම් කුඩළ
ගල්සහ කාළවය රළජයාවද කාම්කාරුලන් අතරින් තුවනන් එකාක් ඳමවවේ. එවශ්ක අවනක් කාම්කාරුලන්
ආරක්ළකාරන රවට් කාම්කාරු නීති ගෘශ වවේලකා වවේවිකාළලන් බවනොඳළි. 2010 වඳබරලළරි මළවවදදී තරම්
මෆතදී පුේගලිකා අංය වලනුවලන් නල කාම්කාරු නීතියක් වම්මතකාෂ කුවේ වද ඳළර්ලිවම්න්තු මන්ත්රීයලරුන්
එහිදීද ගෘශ වවේලකා වවේවිකාළලන් එය ඇතු්ක ිරීමම අවඳොවශොව්කවීම මිනන් ඳෆලති ත්ක්කලය යලි්ක ලරක්
තශවුරු කාවෂේය.
"අතලර කාරන ශළම්පුවතකුවගන් ඳෆනයළම ිරසිවවේ්කම නීතිවිවරෝධී වියයුතු නෆති," බල කුවේ වද ගෘශ වවේලකා
වවේවිකාළලන් නිරන්තරවයන් උඳවේන වවේලළ වඳයන එක් ක්රි.යළධරවයකු ඳෆලීමය. "වමශර වලළල
කාළන්තළවලෝ ඇවිල් ම ිරයනලළ, 'දන්නලද ඒ වගදරදි ම කාරපු වේලල්?, ඒවගොල් ම ගෆහුලළ, මුන

වකාගෆහුල තතින් ම විරුේධල නඩුලක් තිවයන්වන් වකාොවශොමද? ිරය," තම නම වශළිවනොකාරන වමන්
තල්ළසිටි ඒ ක්රි.යළධරයළ ඳෆලීමය.
කුවේ වදදී තමන් වෆකු අන්දම ිණළිබල ශ්රීස ංකාළවේ, තන්දුනීසියළවේ, ිණලිවනවද වශ තතිවයෝිණයළවේ සි
ඳෆිතිස ගෘශ වවේලකා වවේවිකාළලන් තම තළනළඳති කාළර්යළල ඳෆිතිසලි 10,000 කා ලඩළ තදිරිඳ්කවකාො
තිවබන බල 2009 දී හියුමන් රිට්වහ වලොච් වංවිධළනය විසින් එක්රැවහකාරන ද ද්කත අනුල දක්න ෆවේ.
කුවේ වද ආණ්ඩුල විසින් දෆන ඳලතින කාම්කාරුලන් අනුග්රීශ දෆක්වීවම් ක්රි.යළිණළිවලත වංවෝධනය ිරීමවම්දී
"වවේලය ශෆරයළම " රවට් නීතිය උල්ංඝනය ිරීමමක් බල ඳලතින විකාවිධළනය තල්කිරීමමද එය
ඇතු්කවියයුතු බල ඳලවන හියුමන් රිට්වහ වලොච් වංවිධළනය, ශළම්පුතළවේ අලවරයිරන් වතොරල කාම්කාරුලන්
තම රැිරයළල මළරුිරීමම අලවර බළදිය යුතු බල ඳලවි. ශළම්පුතුන් කාම්කාරුලන්වේ අිතිලළසිකාම්
උල්ංඝනය කාරන අලවහථළල ආණ්ඩුල කාම්කාරුලන් අ්කඅඩංගුල වගන ඔවුන් රටින් ිණටුලශල් ිරීමම
නල්කලළ, ඒ වලනුල ගෘශ වවේලකා වවේවිකාළලන් ශදිසි නලළතෆන් ඳශසුකාම් බළදී ඔවුන්වේ ඳෆිතිසලි
විභළගිරීමවම් ක්රි.යළදළමය වේගල්ක කායුතුය.
තමන් මළව 13 ක් මුලුල්වල් ිරසිදු ලෆටුඳක් වනොබළ වවේලයකාෂ බල වන්ඳළවද සි ඳෆිතිස 23 ශෆවිරිදි ගෘශ
වවේවිකාළලකා ලන තිල්කුමළරි පුන් හියුමන් රිට්වහ වලොච් වංවිධළනය ඳෆලීමය. තමන්වේ ිණයළ ශදල්ක
වෆ්කකාමක් ිරීමම නියිතත බෆවින් යලි වන්ඳළය යළම වශළ තම ලෆටුඳ බළවදනවමන් ඇය දිගින් දිග ම
ශම්පුතළවගන් තල්ළ සිටියළ ය. මළව දශයක් මුළුල්වල් ශළම්පුතළවගන් වකාො රම් තල්ලීම් කා්ක ලෆටුඳ
වනොෆබුන වි ඇය ආධළර ඳතළ වඳොලීසිය ගිය්ක, වඳොලිසිය විසින් එහිදී ඇය රලළග්ක බල ඇය ඳෆලීමය .
"ම වඳොලිවහ වහථළනවද සි අඳරළධ ඳීමක්ව වදඳළර්තවම්න්තුල යළම සිදුවිය. මවේ බළබළ වශ මළමළ
(ශළම්පුතුන්) ම විරුේධල වඳොලිසිවද ඳෆිතිසල්ක් දමළ තිබුණු" බල ඇය ඳෆලීමය.
ගෘශ වවේලකා වවේවිකාළලන් 49 වදවනකු, කුවේ වද ිණහිටි කුවේ ය කාම්කාරුලන් ිණ ්කකාරන ර ල තළනළඳති
කාළර්යළල නිධළීමන් වශ කුවේ වද කාම්කාරු ශළ වමළජ කා යුතු අමළතයාංවද වමන්ම වහලවේ කා යුතු
අමළතයාංවද නිධළීමන් වම ද ඳල්කලන ද වම්මුඛ වළකාච් ළ ඇසුවරන් "ශෆරුණු ශෆරුණු අත ඳවුරු ලෂලු"
ලළර්තළල ඳදනම්වී තිවේ. එවමන්ම හියුමන් රිට්වහ වලොච් වංවිධළනය ශළම්පුතුන්, වේශීය මළනල හිිතකාම් ශළ
සිවිල් වමළජ ක්රි.යළධරයන්, නීතිවේදීන් වශ උගතුන් වම ද වම්මුඛ වළකාච් ළ ඳල්කලන දී.
ලෆටුප් වනොවගවීම, නිලළඩු දිනයක් බළදීම ප්ර තික්වේඳ ිරීමම වශ ළීමරිකා ශළ ලිංගිකා අතලර ිරීමම ඇතුළු අතලර
ගවනළලක්ම හියුමන් රිට්වහ වලොච් වංවිධළනය මුවගෆසුණු ගෘශ වවේවිකාළලන් විසින් වශන් කාරන දී .
එවශ්ක එම අතලරල එවරහිල තදිරිඳ්කකාරන ඳෆිතිසලිලලින් ිරසියම්ම වශෝ ප්ර තිඳයක් වනොෆවබනසුලු
තරම් බල ඔවුහු ඳෆලසුශ.
තතළ දීර්ග කාළයක් දිග ඇවදන නඩුලක් ශමළරලනතුරු වශෝ අනුග්රීළශකායළ වම වළකාච් ළ ශමළරලනතුරු
තළනළඳති කාළර්යළලලින් බළවදන, විළ ිණරිවක් වලවවන නලළතෆනකා වති ගවනක් වශෝ මළව ගවනක්
ගතිරීමම සුදළනම් නම් ඳමවක් තමන් සිදුව අතලර ිණලිබ ඳෆිතිසල්ක් විභළගිරීමම වශතිකා වකාො ගත
ශෆිර බල ඔවුන්වේ අ්කදෆකීමි. ශළම්පුතළ විසින් තදිරිඳ්කකාරනු බන "වවේලවයන් ඳළයළවම්" ලළර්තළලක්
මිනන් නිතයාළනුකුල රවට් රැඳීසිටීවම් වංක්රහමිසකා වවේවිකාළලකාවේ අිතිය වහලයංක්රීමයල අවශෝසිලන අතර,
ඇවේ ඳෆිතිසල් ිණලිබ තීන්දුලක් ෆවබන තුරු වලන්ක රැිරයළලක් වවොයළගෆනීවම් වශෝ තම ර මුදල්
යෆවීවම් නිතයාළනුකු අිතිය ඇය අහිිතවේ.
“ගෘශ වවේවිකාළලන් වබොවශෝවි තම මවුරවට් සිටින දරුඳවුල් රිරන්වන් තමන් උඳයන ලෆටුවඳන්," බල විට්වන්
ඳෆලීමය. "වම් වවේවිකාළලන්වගන් වබොවශෝවදනළවේ මළනල හිිතකාම් උල්ංඝවයවී තිවබන අලවහථළල ඳලළ
රැිරයළලක් ිරීමම වශෝ ඔබ වමොබ යළම ඳලළ නිදශවක් වනොමෆතිල වම් වවේවිකාළලන් මළව ගවන් වවන
ිණරුණු තළලකාළලිකා නිලළවල කාල්ගතකායුතු නෆත".
ගෘශ වවේලකා වවේවිකාළලන් කුවේ වද කාම්කාරු නීති අදළ වනොලන බෆවින් වනොවගව ලෆටුප් බළගෆනීම වශළ
ඔවුන් තතළ දුහකාර නඩු විභළගල මුහුවදීම සිදුවේ. අතලරයක් වශෝ ශ්රීම සුරළකාෆමක් සිදුවුවදනම් එය
සිදුවුවද පුේගලිකා නිලවක් තු බෆවින් එය වනළථිරීමම වශළ වළක්ෂි තදිරිඳ්කිරීමම තතළ දුහකාරවියශෆිරය.

තතළ විළ වංක්රහමිසකා කාම්කාරු ජනගශනයක් වලවවන කුවේ වද කාම්කාරුලන්වේ දුක්ගෆනවිලි අතරින්
ලෆටුප් ිණලිබ ඳෆිතිසලිල ප්ර මුඛවහථළනය හිිතලන නමු්ක කුවේ ය කාම්කාරු උවළවිල ලෆඩකා යුතු
තක්මන්ිරීමවම් ක්රහමවේදයක් ක්රි.යළ්කමකා වනොකාරි. දීර්ග කාළයක් බළසිටීම සිදුවීම, තමන්වේ අිතිලළසිකාම්
ශළ අකාකාරව ිණහි ඳෆතීවම් ශෆිරයළල ිණළිබල නිසි අලවබෝධයක් වනොමෆතිවීම වශ වළධළරවය තටුකාරගෆනීවම්
තඩප්ර වහථළ තතළ ීමිතතවීම නිවළ වබොවශෝ කාම්කාරුවලෝ අකාකාරව ිණහි ඳෆතීවමන් ලිරති.
තම ඳෆිතිසලි වම්බන්ධවයන් තලදුර ්ක කා යුතු වනොිරීමම ගෘශ වවේලකා වවේවිකාළලන් තීරවය කාරන
අලවහථළල ඳලළ ඔවුන් රටින් ිණ ලයළම වඳර දීර්ග කාළයක් බළසිටීම සිදුවේ. හියුමන් රිට්වහ වලොච්
වංවිධළනය විසින් වම්මුඛ වළකාච් ළල ක්කාරන ද රැිරයළල අ්කශෆරගිය කාම්කාරුලන් අතරින් එවවේ රැිරයළල
ශෆරයළවමන් ඳසුල තම ශළම්පුතළවගන් යලි ගුලන් ගමන් බඳත්රිය බළගෆනීම වම්කවී තිබුවන් ිරහිඳවදවනකු
ඳමිස.
කාම්කාරුලන් රටින් බෆශෆරලයළම ප්ර මළදිරීමම වශ මතවදදයක් වම්බන්ධවයන් වදඳළර්ලය අතර වකාවරන
වළකාච් ළලදී වක්ලල් ිරීමවම් භළණ්ඩයක් වසින් වයොදළගෆනීම වශළ ශළම්පුතුන් ඔවුන්වේ ගුලන් ගමන්
බඳත්රි තම භළරය ගනී. ිරසියම් ගෘශ වවේවිකාළලකා තම වකාොන්ත්රිළ්කතුල අදළ සියලු ලගකීම් තටුවකාො
තිවබන අලවහථළල වශෝ වවේවිකාළලකා අතලරකාරන ශළම්පුතුන්වගන් ඳළගිය අලවහථළල ඳලළ ශළම්පුතුන් විසින් “
වවේලවයන් ශෆරගිය" වව ලළර්තළකාරව ද අලවහථළලකා , ආණ්ඩුවේ බධළීමන් විසින් තමන් එවරහි
ව ෝදනළලලින් නිදශවහකාරනතුරු වවේලකායන් අතිවර්කා කාළයක් බළසිටීම සිදුවේ.
ලවර වදකාශමළරකා වකාොන්ත්රිළ්කකාළය ශමළරවද තම ශළම්පුතළ තමන් යලි සියර යළම අලවරදීම ප්ර තික්වේඳ
කා බල ඳලවන ිණටුලශල් ිරීමම වශළ රලළසිටින කාවුරකාදී ශමුව තන්දුනීසියළනු ගෘශ වවේවිකාළලකා ලන නුර්
ඩේලිවු, තන්ඳසුල තමන් නිලවවන් ඳළයළවමන් අනතුරුල තම ගුලන් ගමන් බඳත්රිය යලි බළදීම ප්ර තික්වේඳ
කා බලද ප්ර කාළකාළය .“ මම
ඳවහවවේ මවේ තළනළඳති කාර්යවල් ගියළ"," ඇය ඳෆලීමය. "එයළ එතන
ත මළම ..ව ලිවසෝන් කාළ (මවේ ශළම්පුතළ) එතවකාො ්ක මළම ිරවුල ඳළවහවඳෝට් එකා වදන්න බෆශෆි ිරය .
ඒ නිවළ ම ිණටුලශල් කාරන කාවුර එන්න සිේදවුනළ".
"ලෆටුප් වනොවගලළ බශ්කකාළරවයන් ලෆවඩහි වයොදලන ද, ආශළර ඳලළ අහිිතකාරන ද වශෝ අමළනුෂිකා වව
වකාන ද වවේලකා වවේවිකාළලන් රැවුම් මධයාවහථළනල වශෝ සිරකාවුරුල යළයුතු නෆති අතර, ිණටුලශල්
ිරීමවම් ක්රි.යළදළමය මිනන් යලි සියර බළ යළයුතු නෆති," බල විට්වන් ඳෆලීමය. " ශළම්පුතුන්වේ අතලර ගෆන
ඳෆිතිසලි කාරන කාම්කාරුලන් ආණ්ඩුල රැකාලරව බළදිය යුතු අතර, ඒලනවි ්ක අතලරල ක්වී සිටින
කාළන්තළලන් ඳලළ නනතිකා ලෆ කාඩුලු ඳෆනවීම ශළම්පුතුන් අලවහථළල බළවදන නීතිමය විකාවිධළන
තල්කකායුතුය".
කුවේ ආණ්ඩුල ගෘශ වවේවිකාළලන් වලනුවලන් ඇන් 50ිරන් යු්ක නිලළවයක් ඳල්කලළවගන යනමු්ක, එය
අදළ ගෘශ වවේේකාළලන් වයොමුකාශෆක්වක් තළනළඳති කාළර්යළල ඳමිස. එවමන්ම තළනළඳති කාළර්යළල
ඳලළ එවවේ වයොමුකාශෆක්වක් වඳොලිසිය විසින් ඔවුන් එවරහි සියලු ව ෝදනළලලින් නිදශවහ ිරීමවමන් අනතුරුල
ලන බෆවින් ආණ්ඩුවේ එම නිලළවය ඳෆිතණීම ප්ර ථම කාළන්තළලන් තතළ දීර්ග කාළයක් තළනළඳති කාළර්යළ
විසින් වඳයනු බන නලළතෆන්වඳොල ෆගුම් ගෆනීම සිදුවේ. සියගවනක් ගෘශ වවේවිකාළලන් එලෆනි
නලළතෆන් වඳොක් අතයාලයාල තිබුන්ක, වබොවශෝ තළනළඳති කාළර්යළ වඳයන නිලළවල ෆගුම්ගෆනීම
තඩකාඩ වනොමෆති ත්ක්කලයකාදී ඳලළ, හියුමන් රිට්වහ වලොච් වංවිධළනය එහි වං ළරය කා අලවහථළවේ එම
නිලළවය වබොවශෝදුර හිවහල තිබුිස.
"දුහ ශළම්පුතුන් විසින් ගෘශ වවේවිකාළලන් සූරළකාන අලවහථළල, ආණ්ඩුල ඔවුන් තලදුර ්ක දඬුලම්
වනොකාෂයුතු," බල විට්වන් ඳෆලීමය. " ආණ්ඩුවේ නිධළීමන් කාසළළ නීතිවද ප්ර තිවංවහකාරව ගෆන අවුරුදු
ගවනළලක් මුළුල්වල් වළකාච් ළ කාරිතන් සිටින නමු්ක, කාම්කාරුලන්වේ අිතිලළසිකාම් වඳොව්ක ඳමවක් වනොල
ප්ර වයෝගිකාල ආරක්ළ වකාවරන ලෆඩිණළිවලක් ක්රි.යළ්කමකා ිරීමම කාළය එෂෆඹ තිවේ".

“කුවේ ය : අතලරය ක්ව ගෘශ වවේලකා වවේවිකාළලන් උඳකාළර ඳෆතීම වකාවනකු නෆත” ලළර්තළල ිරයවීම
වශළ කාරුවළකාර http://www.hrw.org/node/93334 වලේ අඩවිය ිණවිවවන්න.
මෆදවඳරදිග ර ල වංක්රහමිසකා ගෘශ වවේවිකාළලන් වම්බන්ධ හියුමන් රිට්වහ වලොච් වංවිධළනවද අවනක් ලළර්තළ
වශළ:


"වබනනය: ගෘශ වවේලකා වවේවිකාළලන් ආරක්ළිරීමම අකාකාරව ඳේධතිය අවඳොවශොව්කවීම"
(http://www.hrw.org/en/news/2010/09/15/lebanon-judiciary-failing-protect-domesticworkers)



"මන්දගළමී ප්ර තිවංවහකාරව:ආසියළවේ වශ මෆදවඳරදිග වංක්රහමිසකා ගෘශ වවේලකා වවේවිකාළලන්
ආරක්ළිරීමම"
(http://www.hrw.org/node/90055)



"අඳනයනයවකාො නිරළලරවය ිරීමම: වවුදි අරළබිය, කුවේ ය, වබනනය වශ එක්ව්ක අරළබි එමීර්
රළජයාවදදී ශ්රීස ළංිරකා ගෘශ වවේවිකාළලන් එවරහිල වකාවරන අතලර"
(http://www.hrw.org/en/reports/2007/11/13/exported-and-exposed-1)

ලෆඩිවිවහතර වශළ කාරුවළකාර ඳශත දෆක්වලන අය අමතන්න:
කුවේට් නගරවදදී, වවේරළ ලී විට්වන් (තංග්රීවසි) +1-718-362-0172 (ජංගම දුරකාථනය); වශෝ whitsos@hrw.org
කුවේට් නගරවදදී, ප්රි යංකාළ වමො ඳළර්ති (තංග්රීවසි) +1-917-744-4004 (ජංගම දුරකාථනය); වශෝ +965-60043704 (ජංගම දුරකාථනය); වශෝ motapap@hrw.org
කුවේට් නගරවදදී, නිළ ලළරියළ (තංග්රීවසි, ගුජරළටි) +1-917-617-1041(ජංගම දුරකාථනය); වශෝ
varian@hrw.org
අම්මළන් නගරවදදී, සළදි අල් ඛළදී (අරළබි, තංග්රීවසි) +962-79-699-2396 (ජංගම දුරකාථනය); වශෝ
alqadif@hrw.org
ිතයුනික් නගරවදදී, ක්රි.වහව ොප් විල්කා (තංග්රීවසි, අරළබි, ජර්මන්) +49-891-392-6193 වශෝ wilckec@hrw.org

