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خمس منظمات اسیویة تصدر نداء عاجل اللیة عدالة للعمال المھاجرین العائدین الوطانھم
IN إقتصاد

اعادة العمال المھاجرین الى أوطانھم في ظل ھذه الجائحة دون احقاق العدالة سیؤدي الى ترسیخ الظلم
الذي یعاني منھ العمال المھاجرین

أثر وباء كورونا بشكل كبیر على العمال المھاجرین في بلدان
المقصد، فقد تعرض الكثیر منھم لفقدان الوظائف أو لعدم دفع

االجور، او أجبروا على اخذ اجازات غیر مدفوعة او تم تخفیض
رواتبھم وأصبحوا في ظروف معیشیة سیئة.

 وفي ظل ھذه الظروف، یتردد البعض منھم بممارسة حقھم في
العودة، في حین یبقى البعض االخر عالقا في مدن ال تؤمن لھم

الوصول الى الخدمات أو المساعدة أو في مناطق حدودیة، یعیشون
على الھامش في ظروف ھشة في أماكن للحجر الصحي.

وقد بدأت دول المقصد والمنشأ عملیة تسھیل اجراءات عودة ھؤالء
العمال الى أوطانھم، ولكن دون التفكیر في الوضع الھش الذي یجد
العمال انفسھم فیھ، وباعتبار العودة عملیة محتمة. ونتیجة لذلك،
سیعود مالیین من العمال على الرغم من عدم حصولھم على

اجورھم الى بالدھم حیث سیكونون مضطرین الى سداد االموال
المستدانة التي دفعت في أغلبھا رسوما لالستقدام.
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وفي ظل ھذه الظروف، تطرح عملیة العودة تحدیات اضافیة، اذ
انھ في ظل غیاب اي الیة حمایة، قد یستغل اصحاب العمل برامج
االعادة الجماعیة لطرد واعادة العمال دون أجورھم ومستحقاتھم.

اذا لم تتخذ الدول االجراءات المناسبة للتأكد من ان الشركات
وأصحاب العمل یقومون باحترام وضمان الحقوق العمالیة

واالنسانیة للعمال االعائدین، فانھا ایضا تصبح مسؤولة عن ھذه
االنتھاكات كونھا تلعب دور الرقیب والمسھل لعملیات اعادة

المالیین من العمال دون أجورھم أو فرصة االستماع الى شكاویھم
واحقاق العدالة.

ویشكل ذلك انتھاكا صارخا لحقوق المھاجرین العمالیة واالنسانیة،
وانتھاكا لحق العمال وتقاضي اجر عادل. ویتوقع ان نشھد عملیة
سرقة اجور بقیمة مالیین الدوالرات وان یكون العمال الفئة االكثر
تضررا من ذلك في حین یستفید اصحاب العمل والشركات من

برامج دعم حكومیة ویتھربون من اي حساب أومسؤولیة.

وان عملیات االعادة التي سھلتا حتى االن دول المقصد والمنشأ قد
تمت بتسرع ومن دون الیة انتصاف مناسبة، وفي ظل اغالق

المحاكم واالماكن المختصة بحل النزاعات. ونتیجة لذلك سوف
تتراكم االنتھاكات، مما قد یحمل الیات حل النزاعات القائمة عبئا

ال تحتملھ، او یؤدي الى تجاھل ھذه االنتھاكات بشكل كامل.

وبناءا علیھ، فان منتدى المھاجرین في اسیا، وشبكة المحامین بال
حدود، والمركز عبر االقلیمي اللجئین والمھاجرین،

ومجلس نقابات جنوب أسیا، ومركز التضامن یدعون بلدان المنشأ
والمقصد لوضع الیات للعدالة االنتقالیة بأسرع وقت لتحقیق

االھداف التالیة:

– تنظر الیات العدالة االنتقالیة في التظلمات والمطالبات
والنزاعات العمالیة للعمال العائدین الذین فقدوا وظائفھم

نتیجة للوباء. ویجب ان تكون ھذه االلیات مسرعة،
فعالة، معقولة الكلفة وسھل الوصول الیھا.

– ینبغي ان تكون االولویة لضمان قدرة جمیع العمال
الذین لدیھم مطالبات مشروعة بالوصول الى العدالة

والحصول على تعویض عادل.

– في حین ینبغي ان یكون التركیز على حل جمیع
القضایا في اسرع وقت ممكن وخاصة فیما یتعلق بحل

نزاعات العمل،

یجب في الوقت نفسھ وضع ضمانات تمكن المھاجرین
من متابعة قضایاھم بعد العودة. وفي ھذا الصدد، یشكل

الحصول على المشورة القانونیة والدعم القانوني
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وتسھیل اجراءات تعیین المحامین، وتسھیل عملیات
االدالء بالشھادة والمثول امام المحاكم والیات التظلم

أمرا بالغ االھمیة.

– یتعین على الدول ان تلزم أصحاب العمل والشركات
باالبقاء على جمیع سجالت التوظیف، بما في ذلك كشف

الرواتب وقوائم الموظفین وساعات العمل، كما یجب
السماح للموظفین بأخذ نسخ عن سجالتھم. أذا ما اردنا
“اعادة البناء بشكل اقوى”، فال یمكننا ان تستمر بغض

الطرف عن قضیة سرقة االجور في سیاق الھجرة وھي
ظاھرة استمرت لسنوات طویلة وستكون أسوا بكثیر في

حالة العمال العائدین نتیجة جائجة كورونا.

وقد كشفت االوضاع الراھنة، ان العدید من العمال
المھاجرین قد تقبلوا ظاھرة سرقة االجور التي كانت

تحصل عبر اقتطاع الرواتب ودفع اجور غیر عادلة قبل
اشھر وسنوات عدیدة قبل الوباء. وقد قبل العمال ھذا

الواقع وامتنعوا عن الشكوى، خشیة ان یفقدوا وظائفھم
أو ان یخسروا أوضاعھم القانونیة.

في كل عام، نشھد خسارة المالیین من الدوالرات في
التحویالت المحتملة بسبب سرقة االجور. وتستمر دول
المنشأ بالبحث عن اسواق جدیدة للعمالة المھاجرة في

حین تستمر دول المقصد باالزدھار المبني على
استغالل الید العاملة المھاجرة المھمشة والرخیصة.

ان اعادة العمال المھاجرین الى أوطانھم في ظل ھذه
الجائحة دون احقاق العدالة سیؤدي الى ترسیخ الظلم
الذي یعاني منھ العمال المھاجرین، وابراء اصحاب

العمل ومرتكبي العنف ضد ھؤالء العمال، و محو جمیع
سجالت المطالبات المحقة.

ستؤثر عودة المالیین من العمال على مسار التنمیة
الخاص باالسر، فان العامل المھاجر یشكل مصدر أمل

في مستقبل افضل الجیال قادمة.

ان ھذا الحلم والصمود في رحلة العمال المھاجرین
یجب اال تخنقھ ھذه الجائحة.

أذا لم نتصدى لذلك االن، فسوف نخسر ولالبد الرابط
الذي یجمع ما بین الھجرة والتنمیة. وستشكل قصص

حیاة المھاجرین الشاھد الرئیسي على ھذا الظلم
الجماعي للسنوات واالجیال القادمة.
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تباین كبیر في میزانیات الجمعیات السیاسیة في البحرین من تراكم
الدیون الى فائض في خزائن البنوك

 المقال التالي

إدامة تغلق شاطئ بالج الجزائر مؤقتاً حتى إشعار آخر بسبب عدم
التزام مرتادي الشاطئ باإلجراءات االحترازیة من فیروس كورونا

یمكنك أیضا قراءة ھذه المواضیع!

نھار آخر .. تفجر القنابل العنقودیة للعمالة
الوافدة وعالقتھا باألمن االجتماعي (2)

ماكالرین : تتوقع الشركة بیع 1500 سیارة
فقط ھذا العام مقابل 4662 سیارة العام
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COVID-19 الرقائق الدقیقة في فترة ما بعد

الموقعالبرید اإللكترونياإلسم
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