محفزات التغيير

سريالنكا

سريالنكا:

تعبير المهاجرين عن رأيهم
واكتسابهم للحماية

سريالنكا :إطاللة
سياسية واقتصادية
سريالنكا هي في السنوات األولى للتعافي من حرب أهلية دموية طويلة
( )2009–1983بين السنهالية البوذية الحاكمة وأقلية الهندوس التاميل .وأثناء
الصراع ـ والذي أثر على جميع جوانب المجتمع ـ تم قتل أكثر من 70,000
شخص وانحصر مئات اآلالف من التاميل في مخيمات الالجئين .ومما زاد
إعاقة الدولة التي كانت مزدهرة ذات يوم ،أن تسببت أمواج تسونامي عام
 2004في قتل أكثر من  30,000شخص وفي زيادة الدمار االقتصادي.
بعد انتصار الحكومة على التاميل ،بدأ المجتمع المدني في اإلصالحات .وعلى
الرغم من ذلك ،لم تؤ ِد بيئة النمو االقتصادي واالستثمار إلى نجاح اقتصادي
وخصوصا بالنسبة للعمال
مواطني سريالنكا العاديين حتى اآلن،
لدى
ً
ّ
المهاجرين؛ وهم ضمن الفئة األكثر تهميشً ا في الدولة.
وفي الواقع ،لقد ازدادت الظروف االقتصادية سو ًءا .ووفقًا لبيانات االستقصاء
مواطني سريالنكا ()%53
المجمعة بواسطة مؤسسة “جالوب” ،قالت أغلبية
ّ
عام  2011أنهم واجهوا في االثنا عشر شه ًرا الماضية أوقاتًا لم يكن معم ما
يكفي من المال لشراء طعام.
ينتقل السريالنكيون إلى المناطق المدنية بشكل متزايد بحثًا عن فرص أفضل
ولكن ال يعثر المهاجرون الداخليون غير المتمتعين بمهارات إال على القليل
من الفرص؛ كما يعد الفقر متوط ًنا في المناطق المدنية .هذا ومن المقدر أن
نصف السكان في العاصمة “كولومبو” يعيشون في مستوطنات غير رسمية.
ومع مواجهة الفقر المدقع وقلة الوظائف ،يرتحل ماليين السريالنكيين—
 %24من القوى العاملة بالبالد ـ عن منازلهم وأسرهم للبحث عن فرص
اقتصادية خارج البالد .ويبلغ حوالي نصف تلك النسبة من النساء .وألنهن
موظفات قليالت األجر ،تعمل النساء بأعمال منزلية في الشرق األوسط.
وبشكل عام ،يعملن مع صاحب عمل واحد ويعيشن ويعملن في منزل
صاحب العمل.
بحلول عام  ،2011أصبحت تحويالت العمال المهاجرين خارج البالد المساهم
األكبر في النقد األجنبي في سريالنكا وبلغ مجموعه ما يقارب دخل صادرات
البالد السنوي بأكمله؛ وذلك وفقًا لوزارة العمالة الخارجية بسريالنكا .وتتوقع
الوزارة أن يبلغ إجمالي التحويالت  7مليار عام  .2013ويشكل العمال
المهاجرون خارج البالد ما يقارب ربع سكان سريالنكا النشطين اقتصاديًا.

الفئة األكثر
تعرضا ً
لالستغالل
تضع اتفاقية األمم المتحدة لحقوق المهاجرين تعريفًا للعامل
المهاجر بأنه “شخص سيضطلع أو مضطلع أو اضطلع بنشاط
مقابل أجر في بلد ال يحمل أو تحمل جنسيته”.
يقوم العمال المنزليون ،وفقًا لمنظم العمل العالمية (،)ILO
بأعمال في منزل أو منازل أو من أجل منزل أو منازل .وقد
يشتمل هذا العمل على مهام مثل تنظيف المنزل والطهي
وغسل وكي المالبس والعناية بأعضاء األسرة األطفال أو المسنين
أو المرضى وأعمال البستنة وحراسة المنزل وقيادة السيارة
والعناية بالحيوانات األليفة المنزلية.
يعد العمال المهاجرين والعمال المنزليين الفئتان العاملتان
األكثر تعرضً ا لالستغالل في العالم .وعلى هذا النحو ،يتعرض
السريالنكيون الذين تركوا بلدهم لدعم أنفسهم وأسرهم من
خالل العمل المنزلي لدرجة إساءة متعلقة بالعمل أكبر من
العمال اآلخرين؛ بل وقد تصل اإلساءة إلى الموت .وفي عام
 ،2010تلقت الحكومة السريالنكية تقارير بعدد  313حالة وفاة
للعمال المهاجرين؛ بما في ذلك  18حالة انتحار وآالف من
حاالت التحرش والمرض.

على اليسار :وينفرد فكتوريا فرناندو،
عاملة منزلية سابقة .على اليمين :إل .كيه.
روهوناج ،استشاري في وزارة ترقية العمالة
الخارجية والتوظيف.

في جميع أنحاء العالم النامي ،تؤدي كل من الهجرة غير اآلمنة واالفتقار إلى
العمل ولغيرها من وسائل الحماية القانونية للعمال المهاجرين إلى جعلهم أهدافًا
سهلة لتجارة البشر ووكالء استقدام العمالة وأصحاب العمل معدومي الضمير.
وغال ًبا ما يتم استبعاد واضح للعمال المهاجرين من حماية تشريعات العمل
وحقوق اإلنسان ويتم حرمانهم من العمليات الديمقراطية مثل التصويت .كما
تقوم العديد من الدول أيضً ا باستبعاد العمال المنزليين من قوانين العمل بشكل
جزئي أو كامل ويحرمونهم من الحماية األساسية التي يمكن لمعظم فئات العمال
األخرى التمتع بها بشكل مسلم به؛ مثل الحد األدنى لألجور أو حدود ساعات
العمل .وقد أدى هذا االستبعاد ـ باإلضافة إلى التمييز والتخفيض الكبير لقيمة
العمل المقترن بأدوار تقليدية نسائية ـ إلى مجموعة كبيرة من حاالت اإلساءة
للعمال المنزلين حول العالم.
ومؤخ ًرا ،بدأت منظمات وحكومات متعددة في اتخاذ خطوات للتعامل مع
المشكالت الصعبة التي تحيط بالهجرة والعمل المنزلي.
عام  ،2003اجتمع ممثلو  10دول أسيوية تنتقل قواها العاملة خارج البالد من
أجل العمل في “مشاورات وزارية للدول األسيوية المصدرة للعمالة في كولومبو”.
وخرجت هذه الدول ـ وهي بنجالديش والصين والهند وإندونيسيا ونيبال
وباكستان والفلبين وسريالنكا وتايالند وفيتنام ـ بتوصيات من أجل إدارة أكثر
فاعلية لبرامج العمالة خارج البالد واتفقوا على عقد اجتماعات متابعة دورية.
ومع ذلك ،المشاركة بواسطة الحكومات في “عملية كولومبو” تطوعية وتوصياتها
غير إلزامية.
عام  ،2011اتخذ أعضاء منظمة العمل الدولية ـ المكونة من مندوبي الحكومات
والعمال وأصحاب األعمال من  183دولة عضو بالمنظمة ـ خطوة مهمة للتعامل
مع استبعاد العمال المنزليين من وسائل حماية الوظائف األساسية بواسطة تبني
اتفاقية “العمل الالئق للعمال المنزليين” .ولقد كانت أول اتفاقية تغطي قطاع
العمل غير الرسمي وتم اعتبارها نقلة تاريخية فيما يتعلق بتصنيف العمل المنزل
ضمن األعمال .ولم تكن سريالنكا ضمن الدول التي صدقت على هذه االتفاقية
حتى حينه.
ومع ذلك ،ال تزال الحقوق القانونية للعمال المنزليين في مرحلتها األولية للغاية.
وباإلضافة إلى ذلك ،قام العديد من ناشطي العمل وحقوق اإلنسان بتقييم
“عملية كولومبو” على أنها تركز على إضفاء الطابع الرسمي على الهجرة لصالح
الحكومات مع القليل من المكاسب للعمال المعنيين .وبالتالي ،ال تزال أسوأ
أشكال استغالل العمل بحاجة إلى التعامل معها بشكل مكثف.

يدرك أنصار حقوق العمال ،من خالل خبرتهم العملية ،أن المهاجرين لن
يحسنوا ظروف عملهم أو يشتركوا في عمليات ديمقراطية أساسية في ظل
نماذج هجرتهم الحالية .وبالنسبة إلى برامج العمل المؤقتة ،فقد تم تصميم
هذه النماذج استنا ًدا إلى مفهوم التعامل مع المهاجرين كبضائع تتم المتاجرة
بها .وعلى الرغم من إضفاء الصفة الرسمية على عملية الهجرة ،ال يتم قبول
العمال المهاجرين كأعضاء في الدول التي تستضيفهم؛ مما يجعل حقوق العمل
وحقوق اإلنسان الخاصة بهم عرضة لالنتهاك بدرجة كبيرة.

تحدي مساعدة مئات اآلالف من
العمال المهاجرين

بشكل تقليدي ،ركزت اتحادات العمل في سريالنكا على تنظيم العمال في
واليات الشاي وفي قطاع المالبس؛ ونجحوا في ذلك .ومع ذلك ،وخالل العشر
سنوات الماضية ،تم نقل العديد من مصانع المالبس خارج البالد؛ وكان ذلك
سعيًا إلى األجور المنخفضة في أغلب األحيان .وفي الوقت نفسه ،ازداد عدد
المهاجرين من العمال المنزليين أضعافًا مضاعفة وكانت اتحادات التجارة
السريالنكية تستجيب الحتياجاتهم.

تواجه االتحادات التي تسعى إلى مساعدة العمال المنزليين عقبات كبيرة.
أوالً ،يكاد يكون من المستحيل تنظيم مئات اآلالف من العمال الذين لدى كل
تلقي العمال المنزليين
منهم صاحب عمل مختلف خارج البالد .وأيضً ا ،بسبب َ
المهاجرين خارج البالد ألجور زهيدة ،ليس بإمكان المنظمات تأسيس اتحادات
تجارة مكتفية ذات ًيا للعمال المهاجرين مع االعتماد على المستحقات فقط.
ويكمن االفتقار إلى إطار حكومي قانوني وراء صعوبة توحيد العمال المنزليين
المهاجرين.
على سبيل المثال ،يقول “كيه .فياليودام” من “االتحاد الفيدرالي للتجارة الوطنية
السريالنكية ( ،”)NTUFعلى الرغم من تطوير وزارة الدولة لسياسة بخصوص
العمال المهاجرين ،فإن التطبيق يتم تنفيذه من خالل “مكتب سريالنكا للعمالة
الخارجية” دون مساهمة العمال أو أصحاب المصالح اآلخرين .وتقول منظمات
حقوق المهاجرين أنه نتيجة لذلك ،ال تتعامل سياسة الوزارة مع اهتمامات
العمال الرئيسية .ويشتمل كيان حكومي آخر ،وهو “مجلس العمل االستشاري
القومي بسريالنكا ( ،”)NLACعلى ممثلين من أصحاب العمل والعمال
والحكومة ولكن المهاجرين غير ممثلين.
وعلى الرغم من هذه التحديات ،تحقق االتحادات التجارية ـ وذلك بالتعاون مع
منظمات حقوق العمال المهاجرين ـ نجاحات في الدفاع عن العمال المنزليين
المهاجرين السريالنكيين وأسرهم ومساعدتهم.
على سبيل المثال ،يعمل “سوليدرتي سنتر” مع شركائه في سريالنكا على
تحقيق مذكرة تفاهم بين سريالنكا وقطر فيما يتعلق بالعمال المنزليين.
ومع توقيعها في ديسمبر  2012بواسطة مفوضية حقوق اإلنسان بسريالنكا
ولجنة حقوق اإلنسان القومية في قطر ،تقدم المذكرة حماية أكبر للمهاجرين
السريالنكيين في قطر.

شراكات أخرى

عام  ،2011قام “االتحاد الفيدرالي للتجارة الوطنية السريالنكية
(—”)NTUFوالذي يمثل النساء التاميل الريفيات الالتي يعملن في
زراعة الشاي بشكل أساسي ـ بتأسيس “جبهة العمال المهاجرين
( .”)MWFوتصل “جبهة العمال المهاجرين (—”)MWFوهي منظمة
تدافع عن الحقوق ـ بنشاط إلى العمال المهاجرين من سريالنكا
بأكملها وتشتمل على  10,000عضو ويدفع  175منهم رسوم عضوية
صغيرة“ .االتحاد الفيدرالي للتجارة الوطنية السريالنكية (”)NTUF
تابع لالتحاد الفيدرالي التجاري العالمي ()ITUC؛ وهي شراكة يشجعها
“سوليدرتي سنتر”.
قام “االتحاد التقدمي” في سريالنكا بتأسيس “االتحاد القومي للعمال
المهاجرين – سريالنكا” لتمثيل العمال في مناطق معالجة الصادرات
والتي تتابع وظائفهم خارج البالد في مصانع في األردن .االتحاد
التقدمي عبارة عن شريك مع “سوليدرتي سنتر” والذي يزود االتحاد
بالمساعدة الفنية قدر الحاجة.
قطر هي ثاني أكبر دولة لتوجه العمالة القطرية بعد السعودية؛ حيث يعمل
بها  130,000عامل سريالنكي .وعند التوقيع ،ناقشت المجموعات الحاجة إلى
عقد عام موحد تؤيده الوكاالت الحكومية في كلتا الدولتين وتأييد حلول قانونية
النتهاكات عقود العمال في قطر.

نجاح شراكة العمل مع منظمات
المهاجرين

يأتي أحد أكثر نظم الدفاع عن العمال المهاجرين السريالنكيين ودعمهم نجا ًحا
من خالل الشراكة بين “مجلس العمال القومي ( ”)NWCـ وهو اتحاد عمل
مستقل ـ و”مركز خدمات المهاجرين ( .”)MSCومنا ن خالل الشراكة مع
“مجلس العمال القومي” ،اكتسب “مركز خدمات المهاجرين” حالة قانونية
من خالل الموارد والشبكات المتأصلة في هيكل اتحاد التجارة .وتحت رعاية
“مجلس العمال القومي” ،يقوم “مركز خدمات المهاجرين” بكل من مساعدة
العمال المهاجرين بشكل مباشر وأسرهم ويناصر التغيير الهيكلي من خالل
العمليات الحكومية والتشريعية.

تعد روابط العمال المهاجرين التابعة للمركز حجر أساس في تحقيق رسالته.
وتقع الروابط الموزعة في ثمانِ ضوا ٍح في المناطق الجغرافية التي يهاجر منها
العمال .ويشتمل تدريب المهاجرين النازحين من هذه القرى على تزويدهم
بمعلومات عن الحماية االجتماعية المتاحة في الدولة المقصودة وفي سريالنكا
أيضً ا؛ والتي تقدم قروض اسكان أيضً ا ومساعدة مدرسية ألطفالهم .وقد ال يكون
السكان الريفيين على دراية بأنهم مؤهلون لهذه البرامج ويحتمل أن يكونوا
بحاجة إلى مساعدة في تحديد وقت وكيفية التقدم.

ويقدم المركز خدمات الخط الساخن الطارئة للعمال المهاجرين وأسرهم
ويتولى التواصل بين أسر المهاجرين وبين مكتب العمالة الخارجية عندما تواجه
العمالة المنزلية خارج البالد أي موقف شديد الصعوبة .ووفقًا ألحد موظفي
مركز خدمات المهاجرين ،والذي يدير الخط الساخن للمركز ويسافر إلى
مناطق ريفية كثي ًرا لتقديم التدريب ،تتمثل أكثر الطلبات التي يتلقونها شيو ًعا
في طلبات العودة إلى الوطن النابعة من التحرش أو الضرب أو الحرمان من
االحتياجات األساسية.

يدرك “مركز خدمات المهاجرين” أن اخبار المهاجرين بالمشكالت التي يحتمل
مواجهتهم لها في الخارج هو أكبر تحدي تعليمي يواجهه المركز .حيث يعد
مثل هذا التدريب ملحقًا أساس ًيا في تدريب المهارات األساسي المقدم بواسطة
“مكتب سريالنكا للعمالة الخارجية”.
وتستمر مساعدة العمال المهاجرين بعد مغادرتهم سريالنكا .ويقوم “مركز
خدمات المهاجرين” بمتابعة األسر بمساعدة زعماء الرابطة على مستوى القرى.

تكريس الحماية للمهاجرين من سريالنكا
بنا ًء على طلب االتحادات التجارية ومناصري حقوق اإلنسان ،طبقت
سريالنكا مجموعة متنوعة من المعايير التي تم تصميمها لتوعية العمال
الذين غادروا البالد سعيًا للعثور على وظائف وحمايتهم.
وفقًا للقوانين واللوائح السريالنكية ،يجب أن يكتسب العمال المنزليون
المهاجرون أج ًرا يدعم العائلة في بيئة عمل آمنة .ويقول “إل .كيه.
روهوناج” ـ نائب المدير العام السابق لمكتب سريالنكا للعمالة الخارجية
والذي يعمل استشاريًا في وزارة ترقية العمالة الخارجية والتوظيف حاليًا ـ
أن صالح الحكومة في مساعدة العمال المهاجرين؛ وذلك على األقل بسبب
“بروز مجتمع المهاجرين اآلن كمكتسبين أساسيين للنقد األجنبي للبالد”.
قال روهوناج أن الحكومة قد طبقت أو قامت بتقوية ضمانات للموظفين
المهاجرين في السنوات الماضية .ومن بين هذه اإلجراءات ،قامت سريالنكا
بما يلي:

•
•
•
•
•

إنشاء وزارة جديدة بمجلس الوزراء عام  ،2011وهي وزارة ترقية العمالة
الخارجية والرعاية االجتماعية والتي تم توكيل تأسيس سياسات العمالة الخارجية
إليها وتنظيم وكاالت التوظيف واإلشراف عليها ومراقبة الشؤون االجتماعية
للعمالالمهاجرين.
تطوير سياسة هجرة العمالة القومية مع منظمة العمل الدولية .وباعتبارها
األولى من نوعها في أسيا الجنوبية ،تقوم السياسة في جزء منها على الشؤون
االجتماعية للمهاجرين وأسرهم وحمايتهم.
تعديل قانون مكتب سريالنكا للعمالة الخارجية رقم  21لعام  1985من أجل
تحقيق المزيد من التحكم في أنشطة وكاالت العمالة والمساعدة في كبح
جماح رسوم التوظيف الباهظة والتالعب في المستندات وفي تسجيل العمال
قبل المغادرة.
توقيع ست مذكرات اتفاق (مذكرات تفاهم) تشمل عمليات توزيع العمال
المهاجرين مع البحرين وإيطاليا واألردن وليبيا وقطر وكوريا الجنوبية واإلمارات
العربية المتحدة؛ ويتوقع إتمام مذكرات تفاهم مع الكويت ولبنان وعمان.
وضع معايير الحد األدنى لألجور للعمال المهاجرين وفقًا للدولة المقصودة.

كما يعمل المركز مع السفارات السريالنكية في الدول المقصودة .وم ًعا،
يتعاملون مع مشكالت مثل التحرش والتقييد المفروض على االتصال بأسرهم
وحاالت االغتصاب .وأيضً ا ،يقول مركز خدمات المهاجرين ومجلس العمال
القومي أنه “من الشائع عدم تلقي العمال المهاجرون لرواتبهم .ونساعدهم في
الحصول على رواتبهم”.
العمال المهاجرون عرضة لتجارة العمل ـ وهي استخدام الخداع أو اإلكراه
لتوظيف ونقل وشراء وبيع البشر إلى حياة العمل بأجور بخسة والعبودية
المنزلية والعمل باإلكراه واالسترقاق بسبب الديون أو غيرها من حاالت اساءة
المعاملة .قد يقوم سماسرة العمل بإكراه عمال ضعفاء على التخلي عن أجورهم
مقابل “دفع” نفقات سفرهم أو رسوم باهظة .وقد يجبر أصحاب العمل العمال
على التخلي عن جوازات سفرهم والعمل بكدح لساعات ال إنسانية أو الخضوع
إلساءة المعاملة .هذا ويحتفظ مركز خدمات المهاجرين بسجل للسماسرة
وأصحاب العمل عديمي الضمير ويتصل بممثلي القرى للمساعدة في ابعاد
العمال المهاجرين عن الوكاالت غير القانونية غير المسجلة لدى الحكومة.
كما تتيح عقود العمل فرصة للسماسرة معدومي الضمير الستغالل العمال
المهاجرين .يشرح مركز خدمات المهاجرين ومجلس العمال القومي أن العمالة
المنزلية قد توقع عق ًدا مبدئ ًيا للعمالة األجنبية فقط ليكتشفوا عند وصولهم
“أنهم حصلوا على عقد آخر بأجر مختلف وظروف عمل مختلف .هذا ويحاول
مركز خدمات المهاجرين تجميع أصحاب المصالح م ًعا في عقود .ويقول موظفو
المركز أن المنظمة يصلها العديد من االنتهاكات لمعايير العمل أكثر مما يصل

إلى الحكومة السريالنكية ألن نظام الدولة القانوني يجعل تقديم شكاوى صع ًبا
للغاية بالنسبة للعاملين .كما يساعد مركز خدمات المهاجرين العمال المهاجرين
تلقي األجور وغيرها من أوجه انتهاك العمل.
في تقديم دعاوى عدم ّ
يقول “فيزل ساماث” ـ وهو صحفي سريالنكي يهتم بمشكالت العمال
المهاجرين ن وزارة العمالة الخارجية التي تعمل مع منظمة العمل الدولية
أفادت بتقرير ينص على أن أن أقل من  %10من العمال النساء تقدمن بشكاوى
لدى الحكومة .وبنا ًء على  20عا ًما من خبرته في هذا المجال ،يقدر “ساماث” أن
استغالل العمالة المنزلية أكثر من ضعفي تقديرها؛ بين  %25و %34من العمالة
النسائية المهاجرة تواجه ظروف عمل خطرة ومسيئة.
ويقول“ :إعادة المهاجرين العاملين بالمنازل ليس هو الحل المرضي ألنهم ال
يشعرون بالراحة” .يساعد المركز في سد هذه الفجوة من خالل توفير الوصول
إلى المساعدة القانونية ،بما في ذلك اإلنصاف من قبل المحاكم المحلية .يقول
موظف في مركز خدمات المهاجرين ومجلس العمال القومي“ :نوفر دعم
اجتماعي للنساء وأسرهن الالتي رجعن إذا كن يواجهن صعوبات.
تقوم الحكومة السريالنكية بإضفاء الطابع الرسمي على برنامج معاش للقطاع
الخاص؛ وهو برنامج ال يشتمل على العمال المهاجرين خارج البالد .ويقول أحد
موظفي مركز خدمات المهاجرين ومجلس العمال القومي أن المركز يخطط
“للضغط على الحكومة من أجل تضمين العمال المهاجرين”.

 20ساعة عمل في اليوم 7 ،أيام في األسبوع
وفقًا لمركز خدمات المهاجرين بسريالنكا ،تتمثل اللمحة المختصرة عن العمالة المنزلية السريالنكية في “امرأة متزوجة ولديها أطفال”.
نالني سامارسينجي 41 ،عا ًما ،من بين هذه العمالة .لقد انتقلت إلى “قطر” ثالث مرات من أجل وظائف تتراوح من  11شهرا ً إلى ثالث
سنوات .وفي كل مرة ،تمضي على عقد قبل مغادرة سريالنكا و لكن تقول عندما تصل إلى قطر فإنه “ال يوجد ما يتفق مع العقد” .وفي
وظيفتها األخيرة ،كان المتوقع أن تعمل بين  5صبا ًحا و 1صبا ًحا يوم ًيا دون إجازات .وباإلضافة إلى ذلك ،حملها صاحب العمل اإليجار
ورفض تركها تعود إلى الوطن ألكثر من سنتين .ولم تستطع “سامارسينجي” المغادرة إلى وظيفة أفضل ألن قطر تحظر ذلك.
اتجهت “جيوا بريادارشاني” 47 ،عا ًما ،إلى اسرائيل كعاملة منزلية مهاجرة ألول مرة وفقًا لعقد من سنتين بحيث يمكنها دعم أطفالها
الثالثة .ومثلها في ذلك مثل “ساماراسينجي” ،لم تكن تريد مغادرة وطنها .كل منهن كانت تفضل البقاء في سريالنكا شريطة تمكنهن
من دعم أنفسهن وأسرهن هناك.
أجرى مركز خدمات المهاجرين حوا ًرا مع “ساماراسينجي” و”بريادارشاني”

خمسة أشياء ناجحة
أصبح نجاح مركز خدمات المهاجرين في التحول إلى مورد ثمين للعمال المهاجرين منسو ًبا إلى العديد من االستراتيجيات.

•
•

السعي إلى شراكات مفيدة لجميع األطراف .اشترك مركز خدمات المهاجرين مع منظمة دفاع راعية لتوسيع مواردها
وتوسيع نطاق عملها.
االنتقال إلى أماكن تواجد العمال .أجرى المركز أبحاث ًا عن اتجاهات تجارة البشر المحلية واإلقليمية والقومية واحصائيات
سكانية جغرافية لتحديد أفضل طريقة للعثور على مكاتبه الميدانية بحيث يتمكن العمال المهاجرون وأسرهم من
الوصول السهل إلى الموظفين والموارد.

•
• التركيز على التعليم .يوفر المركز التعليم والتدريب للعمال المهاجرين وأسرهم لمساعدتهم في تجنب االستغالل ويقوم
اتخاذ نهج شامل .يوفر المركز دع ًما شامالً للمهاجرين بد ًءا من قبل مغادرتهم وحتى عودتهم إلى الوطن.

•

بتوعية العمال المهاجرين بخصوص حقوقهم القانونية عن الوظيفة في كل من بلدهم وفي الدول المقصودة.

الدفاع المستوى القومي .يطور المركز توصيات سياسة ويمثل مصالح العمال المهاجرين على المستوى القومي من
خالل الضغط على المسئولين الحكوميين القوميين والمحليين.

الخطوات التالية لدى مركز خدمات المهاجرين
• تصنيف عملية عقود العمل لضمان احتفاظ روابط المهاجرين المحلية بنسخ من عقد كل عامل في ملف.
• إطالق حملة لحث الحكومة السريالنكية على التصديق على اتفاقية “العمل الالئق للعمال المنزليين” التابعة

•

لمنظمة العمل الدولية.

الدفاع عن حق العمال المهاجرين في ممارسة الحقوق الديمقراطية للتصويت أثناء التواجد خارج البالد .وفي
سريالنكا ،يمثل العمال المهاجرون وعوائلهم حوالي  3ماليين صوت من السكان البالغ تعدادهم حوالي  20مليون؛
مما يمثل جمهور ناخبين رئيسي في حالة االستفادة من هذه الطاقة االنتخابية.

•
• العمل على إنشاء تحالفات عابرة للحدود وتحالفات إقليمية وعالمية مع منظمات حقوق العمال المهاجرين
دعم المبادرات المشتركة لمكافحة تجارة البشر بين أصحاب المصالح في الدول األصلية والدول المقصودة.

األخرى ومع االتحادات التجارية في تنظيم العمال المهاجرين.

معلومات اإلتصال

سوليدرتي سنتر ،سريالنكا
No. 30A, Pamankada Lane Off. W.A. Silva
Mawatha Colombo 6, Sri Lanka
94 )11( 236-5211
الفاكس94 )11( 236-6543 :
mifthia@solidaritycenter.lk

المصادر

المصادر الرئيسية لهذه المطبوعة تمثلت في مقابالت
حوارية ذاتية اإللقاء أجراها مركز “سولديرتي سنتر”.
االطالع على مالحظات عن المصادر األخرى على
الموقع اإللكتروني لمركز “سوليدرتي سنتر”:
www.solidaritycenter.org

عن هذه السلسلة:

إن الطبقة العاملة ،بغض النظر عن البلد التي هم فيها،
إنــمـ ّــا يريدون حكومة تتسم بالشفافية ،والتعددية
وبأنها مسؤولة أمام مواطنيها – وتعمل عىل تحسني
الظروف االقتصادية للمواطنني كافة .وحول أرجاء العامل،
نجد أن النقابات العاملية ومنظامت العـُـمـّـال إنــمــّـا
تلعب دورا هاما يف الدفاع عن حقوق اإلنسان األساسية،
مبا يضمن أن تكون أصوات وتطلعات عـُـمـّـال العامل
مبثابة جزء من الحوار الوطني ،مع تعزيزي السياسات
التي من شأنها أن تخدم املجتمع املدىن بصورة أفضل
وتشجع النمو االقتصادي العادل إىل جانب تنمية املوارد
البرشية .وسلسلة “محفزات التغيري” ،وهي سلسلة
متواصلة من إنتاج مركز “سوليدريت سنرت” بدعم من
“الصندوق الوطني للدميوقراطية” ،إنــمــّـا تهدف إىل
إظهار طبقة الع ُــم ّــال ،ونقاباتهم وناشطيهم اللذين
يدافعون عن حقوق العـُـمـّـال ويطالبون بضامن املزيد
من اإلنصاف يف مجتمعاتهم ،يف ظل ظروف تتسم يف
الغالب بالصعوبة .فتجاربهم وجهودهم إنــمــّـا توفر
دروسا حقيقية مفيدة ميكن لآلخرين ممن يسعون إىل
ً
إحداث تغيري إيجايب أن يتعلموها.

توصيات لمنظمات حقوق العمال المهاجرين
واالتحادات التجارية
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الشراكة م ًعا لدمج الموارد وإنشاء تحالفات قوية فيما يتعلق بالعمال المهاجرين.
الضغط على الدول األصلية والدول المقصودة لتوقيع وتعزيز اتفاقية “العمل الالئق للعمال
المهاجرين” التابعة لمنظمة العمل الدولية.
تعميم المكاسب المالية التي يجلبها العمال المهاجرون ألوطانهم من خالل اإلعالم
والتدريب وتوعية العمال بإمكاناتهم في المجتمع المدني.
الدفاع عن الحقوق القانونية للعمال المهاجرين لتشكيل اتحادات في وطنهم األم وفي
البالد المقصودة .يقول “فياليادوم” رئيس “االتحاد الفيدرالي للتجارة الوطنية السريالنكية”:
“ال يتفهم العمال المهاجرون إمكاناتهم .حيث ال يعرفون االسهامات التي يقومون بها .وهم
منتشرون .وإذا تمكنا من تنظيمهم ،فسيكتسبون المزيد من اإلمكانات”.
المساعدة في وضع وتمرير تشريعات محسنة لمكافحة تجارة البشر وتعزيز الهجرة اآلمنة
لدى الدول األصلية والدول المقصودة للعمال المهاجرين.
إعداد استمارات شرطة موحدة لإلبالغ في الوطن األم والدولة المقصودة بحيث يمكن
للعمال المهاجرين اإلبالغ عن سرقة األجور أو اساءة المعاملة.
إنشاء نظام يتيح توفر عقد العمل بلغة يفهمها العامل المهاجر وبلغة صاحب العمل.
ويجب منح العمال نسخ من العقد باللغتين.
الضغط على حكومات الوطن األم والدولة المقصودة لتفعيل الحد األدنى لألجور وتنظيم
وكاالت توظيف العمالة بشكل متشدد حتى ال تحمل العامل رسوم التوظيف على سبيل
المثال.
الشراكة مع الدول المقصودة للتأكيد لها على مصلحتها الخاصة في تنظيم العمالة المهاجرة
التي تصل إليها ومساعدة تلك في مأسسة هذه العملية.
إنشاء تحالفات عابرة للحدود وتحالفات إقليمية وعالمية بشكل منهجي مع منظمات
حقوق العمال المهاجرين األخرى ومع االتحادات التجارية في تنظيم العمالة المهاجرة.

إن رسالة مركز “سوليدريت سنرت” هـي املساعدة يف بناء
حركة عاملية عاملية من خالل تعزيز القوة االقتصادية
والسياسية للعامل يف جميع أنحاء العامل من خالل
نقابات تتسم بالفعالية واإلستقاللية والدميوقراطية.

كل الصورMA Pushpa Kumara :
حقوق الطبع والنرش محفوظة ملركز “سولديريت سنرت” لعام 2013

كيه .فياليادوم ،رئيس االتحاد الفيدرالي
للتجارة الوطنية السريالنكية

