
 

 

  

 

 

 

 

داء عاجل اللية عدالة للعمال المهاجرين العائدينن  

بروا أثر وباء كورونا بشكل كبير على العمال المهاجرين في بلدان المقصد، فقد تعرض الكثير منهم لفقدان الوظائف أو لعدم دفع األجور، او أج

على اخذ اجازات غير مدفوعة او تم تخفيض رواتبهم وأصبحوا في ظروف معيشية سيئة. وفي ظل هذه الظروف،  يتردد البعض منهم 

ي العودة،  في حين يبقى البعض االخر عالقا في مدن ال تؤمن لهم الوصول الى الخدمات أو المساعدة أو في مناطق حدودية، بممارسة حقهم ف

 يعيشون على الهامش في ظروف هشة في أماكن للحجر الصحي. 

كير في الوضع الهش الذي يجد العمال وقد بدأت دول المقصد والمنشأ عملية تسهيل اجراءات عودة هؤالء العمال الى أوطانهم، ولكن دون التف

انفسهم فيه، وباعتبار العودة عملية  محتمة. ونتيجة لذلك، سيعود ماليين من العمال على الرغم من عدم حصولهم على اجورهم الى بالدهم 

 حيث سيكونون مضطرين الى سداد االموال المستدانة التي دفعت في أغلبها رسوما لالستقدام.

وف، تطرح عملية العودة تحديات اضافية، اذ انه في ظل غياب اي الية حماية، قد يستغل اصحاب العمل برامج االعادة وفي ظل هذه الظر

الجماعية لطرد واعادة العمال دون أجورهم ومستحقاتهم. اذا لم تتخذ الدول االجراءات المناسبة للتأكد من ان الشركات وأصحاب العمل 

لعمالية واالنسانية للعمال االعائدين، فانها  ايضا تصبح مسؤولة عن هذه االنتهاكات كونها تلعب دور الرقيب يقومون باحترام وضمان الحقوق ا

 والمسهل لعمليات اعادة الماليين من العمال دون أجورهم أو فرصة االستماع الى شكاويهم واحقاق العدالة. 

ية، وانتهاكا لحق العمال وتقاضي اجر عادل. ويتوقع ان نشهد عملية سرقة ويشكل ذلك انتهاكا صارخا لحقوق المهاجرين العمالية واالنسان

اجور بقيمة ماليين الدوالرات وان يكون العمال الفئة االكثر تضررا من ذلك في حين يستفيد اصحاب العمل والشركات من برامج  دعم 

 حكومية ويتهربون من اي حساب أومسؤولية. 

تى االن  دول المقصد والمنشأ قد تمت بتسرع ومن دون الية انتصاف مناسبة، وفي ظل اغالق المحاكم وان عمليات االعادة التي سهلتا ح

دي واالماكن المختصة بحل النزاعات. ونتيجة لذلك سوف تتراكم االنتهاكات، مما قد يحمل اليات حل النزاعات القائمة عبئا ال تحتمله، او يؤ

 الى تجاهل هذه االنتهاكات بشكل كامل. 

 

وبناءا عليه، فان منتدى المهاجرين في اسيا، وشبكة المحامين بال حدود، والمركز عبر االقليمي لالجئين والمهاجرين، 

ومجلس نقابات جنوب أسيا، ومركز التضامن يدعون بلدان المنشأ والمقصد لوضع اليات للعدالة االنتقالية بأسرع وقت 

 لتحقيق االهداف التالية:

 نظر يات ت ة ال عدال ية ال قال ت ي االن لمات ف تظ بات ال مطال نزاعات وال ية وال عمال عمال ال ل ن ل دي عائ ن ال ذي قدوا ال  ف
فهم يجة وظائ ت اء ن لوب جب .ل كون ان وي يات هذه ت سرعة، االل ة، م عال ة ف قول فة مع ل ك سهل ال صول و و يها ال  .ال
 

 غي ب ن كون ان ي ة ت وي ضمان االول درة ل يع ق عمال جم ن ال ذي هم ال دي بات ل شروعة مطال صول م و ال ى ب ة ال عدال صول ال ح  وال
لى ض ع عوي  .عادل ت
 

 ي ين ف غي ح ب ن كون ان ي يز ي ترك لى ال يع حل ع ا جم ضاي ق ي ال سرع ف ت ا كن وق صة مم يما وخا لق ف ع ت حل ي زاعات ب  ن
عمل، جب ال ي ي ت ف وق سه ال ف ضع ن ات و ضمان كن  م ن ت مهاجري عة من ال تاب اهم م ضاي عد ق عودة ب ي .ال صدد، هذا وف  ال
كل ش صول ي ح لى ال شورة ع م ية ال ون قان دعم ال ي وال ون قان يل ال سه ين اجراءات وت ي ع ين، ت محام يل ال سه يات وت ل  عم
ء شهادة االدال ال ثول ب م م امام وال محاك يات ال لم وال تظ غ أمرا ال ال ية ب    .االهم
 

 ين ع ت لى ي دول ع لزم ان ال صحاب ت عمل أ ات ال شرك قاء وال االب لى ب يع ع سجالت جم يف،  توظ ما ال ي ب ك ف شف ذل  ك
ب روات م ال وائ ين وق ف موظ ساعات ال عمل، و ما ال جب ك سماح ي ين ال ف لموظ أخذ ل سخ ب هم عن ن سجالت . 
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أذا ما اردنا  "اعادة البناء بشكل اقوى"، فال يمكننا ان تستمر بغض الطرف عن قضية سرقة االجور في سياق الهجرة وهي ظاهرة استمرت 

العائدين نتيجة جائجة كورونا.لسنوات طويلة وستكون أسوا بكثير في حالة العمال   

وقد كشفت االوضاع الراهنة، ان العديد من العمال المهاجرين قد تقبلوا ظاهرة سرقة االجور التي كانت تحصل عبر اقتطاع الرواتب ودفع 

فقدوا وظائفهم أو ان اجور غير عادلة قبل اشهر وسنوات عديدة قبل الوباء. وقد قبل العمال هذا الواقع وامتنعوا عن الشكوى، خشية ان ي

 يخسروا أوضاعهم القانونية.

في كل عام، نشهد خسارة الماليين من الدوالرات في التحويالت المحتملة بسبب سرقة االجور. وتستمر دول المنشأ بالبحث عن اسواق جديدة 

هاجرة المهمشة والرخيصة. للعمالة المهاجرة في حين تستمر دول المقصد باالزدهار المبني على استغالل اليد العاملة الم  

ين، ان اعادة العمال المهاجرين الى أوطانهم في ظل هذه الجائحة دون احقاق العدالة سيؤدي الى ترسيخ الظلم الذي يعاني منه العمال المهاجر

 وابراء اصحاب العمل ومرتكبي العنف ضد هؤالء العمال، و محو جميع سجالت المطالبات المحقة. 

الماليين من العمال على مسار التنمية الخاص باالسر، فان العامل المهاجر يشكل مصدر أمل في مستقبل افضل الجيال قادمة. ان ستؤثر عودة 

 هذا الحلم والصمود في رحلة العمال المهاجرين يجب اال تخنقه هذه الجائحة.

والتنمية. وستشكل قصص حياة المهاجرين الشاهد الرئيسي  أذا لم نتصدى لذلك االن، فسوف نخسر ولالبد الرابط الذي يجمع ما بين الهجرة

 على هذا الظلم الجماعي للسنوات واالجيال القادمة.  
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