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  صاحب السعادة

الحمایة على المهاجرین العمال حصول ضمان الموقرة، حكومتكم على لنتمنى نكتب والنقابات، المدني المجتمع منظمات من عدد یضم ائتالف                     نحن،

العامة والصحة المهاجرة، العمالة صحة لحمایة اإلجراءات اتخاذ على ونحثكم الشـأن. هذا في العامة التوصیات من عدد ونقترح كوفید-19، من                      الكافیة

شبكة أوضحت وكما التمیز. لعدم األساسي والمبدأ األساسیة اإلنسان حقوق مع متسقة تكون أن یجب اإلجراءات هذه أنن القول، عن وغنٌي عام.                        بشكل

أمر كوفید-19، مع التعامل جوانب جمیع في المهمشة، والفئات المهاجرین جمیع "إدراج فإن مارس، 20 في الصادر بیانها في المتحدة لألمم التابعة                        الهجرة

أو االحتواء أو الرعایة تدابیر في وكذلك العالج، إلى العادل الوصول أو الرعایة، أو اإلصابة، عن أوالكشف الوقایة، إلى نتطلع كنا سواء                        ضروري،

 ظروف العمل اآلمنة"

 

 وإذ تعتمد سلطنة ُعمان وبشكل كبیر على العمالة المهاجرة ذات الدخول المتدنیة، فإن الغالبیة العظمى تأتي من جنوب، وجنوب شرق آسیا. وبرغم

 اإلجراءات العدیدة الجدیرة بالثقة التي تم اتخذاها في السنوات األخیرة نحو إصالح العمل، فإن العمال المهاجرین ذوي األجور المنخفضة ال یزالون

 عرضة النتهاكات شدیدة لحقوق اإلنسان مما یجعلهم أكثر عرضة لإلصابة بـ كوفید-19. وتشمل هذه االنتهاكات، إقامتهم في مساكن عمالیة مكتظة،

 وصعوبة وصولهم إلى الرعایة الطبیة والتأمین الصحي، كما أن مراكز احتجاز المهاجرین والسجون ُوجدت في كثیر من األحیان مكتظة بالموقوفین في

 مساحات ضیقة، وتفتقر ألدني المعاییر الصحیة والنظافة. وعالوة على ذلك، فمن المحتمل أن یؤثر وقع كوفید-19 على االقتصاد بشكل غیر عادل

 ومتناسب على العمال المهاجرین عندما یتعلق األمر بقضایا التوظیف مثل انخفاض األجور وفقدان الوظائف.

 

 ونظرًا لهذه المخاطر، فإننا نعبر عن قلقنا من النقص النسبي في المعلومات حول انتشار فیروس كورونا في سلطنة ُعمان. ونود أن ننتهز هذه الفرصة

 لتذكیركم بأن الحكومات مسؤولة عن توفیر المعلومات الالزمة لحمایة الحقوق وتعزیزها، بما في ذلك الحق في التمتع على الصحة الجیدة. وفي هذا

 الصدد، نود أن نحثكم على التأكد من أن حكومتكم تحترم بدرجة كبیرة الحق في حریة التعبیر والوصول إلى المعلومات، وأال یتجاوز تقییدها ما تسمح به

 المعاییر الدولیة. وتؤكد لجنة األمم المتحدة المعنیة بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة على "أهمیة توفیر التعلیم والوصول إلى المعلومات المتعلقة

 بالمشكالت الصحیة الرئیسیة في المجتمع، بما في ذلك طرق الوقایة منها ومكافحتها". ولتكون االستجابة لتفشي كوفید-19 صحیحة، ال بد من ضمان

 جاهزیة المعلومات الصحیحة والحدیثة حول الفیروس، وكذلك والوصول إلى الخدمات، وإلى مسببات العطل في هذه الخدمات، والجوانب األخرى

 لالستجابة لتفشي المرض.

 

 وفي ضوء ما تم توثیقة حول أوضاع العمالة المهاجرة في سلطنة ُعمان والذي یؤكد كونها األكثر عرضة للضرر، والدور المهم الذي تلعبه حمایتهم في

 الحفاظ على حقوقهم وضمان استجابة فعالة من قبل أجهزة الصحة العامة لتفشي كوفید-19، فإننا نحثكم على اتخاذ الخطوات التالیة لحمایة العمال

  المهاجرین من ذوي األجور المتدنیة في سلطنة ُعمان.

  أدناه نقترح توصیات عامة، ندرك أن حكومتكم تتبع بعضها بالفعل:

 

 التأكد من أن جمیع العمال، سواء الخاضعین للعزل أو غیرهم، ممن یعیشون في أوضاع تجعلهم معرضین لإلصابة بالفیروس، لدیهم القدرة●

 للوصول بشكل مكافئ إلى مرافق الفحص، وأن یحصلون على العالج الطبي المناسب، وأن یطمئن العمال غیر النظامیین إلى إمكانیة حصولهم

 على العالج الطبي، دون خوف من التبعات السلبیة التي قد یتعرضون لها بسبب وضعهم، بما في ذلك التوقیف أو الترحیل. كما أنه ال بد من أن

 یتوّفر للعمال أماكن اإلقامة المناسبة، بما في ذلك المرافق التي تسمح لهم بعزل أنفسهم في حین الحاجة لذلك، وكذلك المیاه الكافیة والطعام

  وأدوات النظافة بما یمكنهم من حمایة أنفسهم بفعالیة.

  

 التأكد من تجّنب فرض عقوبة االحتجاز على انتهاكات الحجز الصحي. ذلك ألن العدید من مرافق االحتجاز ستجعل الموقوفین أكثر عرضة●

لإلصابة ألن اكتظاظها، ودورات المیاه المشتركة فیها، وافتقارها إلى النظافة تجعل من المستحیل تنفیذ التدابیر االحترازیة لمنع تفشي كوفید-
 19. والتأكد من خضوع العمال الذین تم احتجازهم في وقت سابق للفحص، وتوفیر الرعایة الطبیة إذا لزم األمر، وإطالق سراحهم من الحجز

 مع توفیر إمكانیة العزل الذاتي لهم عند الضرورة. وتجّنب الترحیل التعسفي للعمال، بما في ذلك اعتبار األمر وسیلة الحتواء تفشي كوفید-19.

 كما یجب تعلیق القبض على العمال ممن تم اتهامهم بـ “الهروب" أو ایة انتهاكات أخرى ألنظمة الهجرة، مع ضمان توفیر خیارًا أكثر أمانًا

 كمكان لإلقامة، إذا ما أصبحوا بال مأوي.  وإعطاء المحتجزین بسبب هذه االنتهاك ممن هم في انتظار تطبیق عقوبة الترحیل، خیارات في



 خالل هذا الوقت الذي یشهد مخاطر صحیة وقیود على السفر الدولي مما یجعل الترحیل مستحیًال في المستقبل القریب. والتـأكد من إمكانیة

  تمدید فترة تجدید تأشیرة الدخول والبطاقات الشخصیة الكترونیًا عن طریق االنترنت خالل هذه الفترة.

  

 االستفادة من مساهمات ودعم النقابات الوطنیة والقطاعیة حیثما ُوجدت. وضمان استمرار حصول العمال المهاجرین غیر القادرین العمل،●

 بسبب خضوعهم في الحجر االحترازي، أو ممن تأكدت إصابتهم بكوفید-19، على أجورهم، وأن یحظوا بمستوى معیشي الئق، وأال یستغل

 أصحاب العمل هذا الوضع كغطاء للقیام بممارسات تعسفیة كالخصومات غیر العادلة أو عدم دفع األجور أو الفصل التعسفي. ومراقبة األعمال

 للتأكد من سالمة أوضاع العمل ومن تطبیق الشركات في جمیع القطاعات لإلرشادات والمتطلبات، بما في ذلك ضمان وصول العمال للتدابیر

 الحمائیة الالزمة، وتلبیة متطلبات الصحة والسالمة بما في ذلك الخاصة بكوفید 19. وضمان حصول العمال على حلول إن تعرضت حقوقهم

  لالنتهاك، خصوصًا في هذا الوقت الذي یتفاقم فیه وضعهم الهش.

  

 تزوید الجمهور بالمعلومات الالزمة لضمان عدم تعرض العمال المهاجرین بما فیهم عامالت المنازل للتمییز أن الوصم فیما یتعلق بفیروس●

 كوفید-19. ضمان حصول عامالت المنازل تحدیدًا، وبسبب وضعهم األكثر عرضة للضرر، على التدابیر الحمایة المناسبة والرعایة الصحیة

 بشكل منتظم، والحصول على إجازة مرضیة مدفوعة األجر في حالة عدم القدرة على العمل بسبب المرض. ویجب توجیه أصحاب العمل إلى

 تزوید عامالت المنازل بمعدات الحمایة كالقفازات واألقنعة الستخدامها أثناء التنظیف ورعایة أفراد األسرة المرضى، واحترام حقوقهم فیما

 یتعلق بتحدید ساعات العمل وتوفیر یوم راحة أسبوعیًا. كما على السلطات التأكد من وجود خط ساخن یلجأ إلیه العمال أو عائالتهم في أوقات

  الشدة، ولمعالجة أیة مخاوف قد تنتاب العمال في هذه الفترة.

  

 ولقد قمنا بإرسال خطابات مشابهة لدول الخلیج األخرى ذات األوضاع المماثلة من حیث تواجد العمال المهاجرة األكثر عرضة للضرر فیها، ونود حث

 حكومتكم أن تقدم نموذجًا قیادیًا في التصدي لهذا الوضع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


