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 كوراي اجلنوبية: استغالل العمال املهاجرين وإساءة معاملتهم
 

يدفعون يل مقابل عملي؟ ال أستطيع العودة إىل بالدي ألنين ال أملك  ل غريهم. ملاذا المثبشر  " العمال املهاجرون
 نفسي ألنه ليس أمامي من سبيل آخر". قتلماالً. وقد اخرتت أن أ

ساعة يف الوردية الليلية  12مرأة صينية يف الرابعة والثالثني من العمر، كانت تعمل ملدة امن مذكرة كتبتها جيونغ، وهي 
 .2004أبريل/نيسان  -نتحارهاقبيل ا للنسيجيف مصنع 

 
لوف من العماال املهااجرين يف كاورجل ابنوبياة يواجهاون أ اناالً مان األذكر تقرير جديد ملنظمة العفو الدولية أن عشرات 

لعمااال ل ويضاااطرونعمااال مروعاااة. ويعاااام العدياااد مااانهم مااان تاااراكم الاااديون   اااروفالتميياااا واالساااتعالل ويعيشاااون يف  ااال 
مبوجاا   ةقانونياا بصااورةصااحاب العماال ال ياادفعون رواتاابهم، كمااا أن ماان الصااع  تعيااري العماال بشاانل غااري قااانوم ألن أ

 القوانني احلالية.
وبعااد ماارور  ،القااانون. لناان نصااو  وتعتااك كااورجل ابنوبيااة الدولااة األوىل يف آساايا الاال ممااي هقااون العمااال املهاااجرين يف

، فااا ن 2004أغساااطس/آب  17املهاااجرين هياااا النفااااذ يف عااامني علااال دخاااول القاااانون املتعلاام بتصااااري  العمااال للعماااال 
، حلصااول علاال افنصاااافا إمنانياااتقلاااة الصااناعية و  املتعااددة واألخطااار نتهاكاااتلال عرضاااةالعمااال املهاااجرين مااا  الااوا 

 وفقاً للنتائج الل توصلت إليها منظمة العفو الدولية. وذلك
 جمااال ة العفااو الدوليااة إن كااورجل ابنوبيااة قااادت املنطقااة يفوقااال راجياااي ،رجلن، الباهااو يف  ااآون  اارن آساايا يف منظماا

مرة ماان قبياال األجااور غااري تشااريع يايااة العمااال املهاااجرين. أمااا اعن ف نااه يتعااني علاال احلنومااة مواجهااة املشاانالت املساات
ن كبشااار كماااا أااا  أن تضااامن يف النهاياااة معاملاااة العماااال املهااااجري  –وصاااعوبة تعياااري العمااال والظاااروف ا طااارية  املدفوعاااة

 .واهرتام هقوقهم
حىتىتىتىت   يعملاااون يف كاااورجل ابنوبياااة -مااان القاااوة العاملااااة % 1.5 مااااا يعاااادلأو  -عامااال مهااااجر 360,000عتقاااد أن  اااو وي  

. وهااآالا العماااال هاام مااان وذلىتىتا اسىتىتىتتناىلاإ إا إح ىتىتاءاة ااملومىتىتىتة واملنكمىتىتاة  ىتىتىت  ااملوميىتىتة ،2006يوينىتىتوزحريرا  
 بني وإندونيسيا وغريها من البلدان.الصني وفيتنام وبنعالديش ونيبال والفل

ساااة فويعمل العمال املهاجرون ساعات طويلة بشنل مفرط مقابل أجور أدىن مان أجاور العماال الناوريني. ويتعرضاون 
 معاملة جسدية ولفظية يف أماكن العمل، وغالباً ما يعملون يف  روف خطرية.

  ركة ميسونغ الصناعية، وهي  ركة تصنعع املواد البالساتينية عاماً، عمل يف 33يب إس"، وهو مواطن نيبايل عمره "فهذا 
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اا2005أكتوبر/تشاارين األول  7" يف  لااة ياادي دون أن أ ناان اعساارآب ةلااة صاانع البالسااتيك وابتلعاات م قفااا  ياادي الي، عل 
وقاااي اعلااة إال بعااد أن كااادت أن تبتلااع كتفااي األيساار مكملااه. واعاات فيمااا بعااد أن اعخاارين اعااوا ماان إخراجهااا. و  ت  

 م..و  أتلم أي إسعافات أولية..."وال عظبال حلم  اعلة كان ذراعي من انت اع اعلة... وعندما صوت طحن عظام يف
وجااوده إال بعااد هدياادها  " مبنااانيب إس"وقااد أبقاات  ااركة مصااانع ميسااونغ تلااك احلادثااة سااراً ورفضاات إخبااار أصاادقاا 

ت الشركة عن دفع تنالياي املعابة الطبية للعامال يب إس، الاذي ال يااال يقاساي قفإببالغ الشرطة. وبعد مخسة أ هر تو 
ك علل دفع تنالياي املعابة مان مدخراتاه، ويارفل العاودة إىل نيباال قبال و أملاً مكهاً يف ذراعه، وهو عاجا عن العمل،  جم 

 صول علل تعويل.احل
وإن الااذين يتعرضااون فسااااة املعاملااة يواجهااون  معظاام العمااال املهاااجرين غااري واعااني  قااوقهم،راجياااي ،رجلن إن "وقااال 

ومااع ذلااك فاا رم يتعرضااون للرتهياا  ماان جاناا  املااو فني الاارايني عناادما  اااولون  ،عقبااات يف واولااة اللإااوا إىل العدالااة
 التمييا".أ نال ل تلك االنتهاكات و مثاولة حلماية أنفسهم من يف و ةاالنتظام يف نقاابت عمالي

 علاايهميتعااني و  ،وقااد دفااع العديااد ماان العمااال األجاناا  رسااوماً ابهظااة إىل وكاااالت تو ياااي العمااال يف بلاادارم األصاالية
لوقااات ولنااانهم ينتشااافون أن رواتااابهم أدىن  اااا و عااادوا باااه، أو أن أصاااحاب العمااال ال يااادفعون أجاااورهم يف ا -تساااديدها

احملادد. وهنااذا، فاا ن الااديون الاال ترتتاا  علاال ذلااك تاارغمهم علال البحااو عاان صاااه  عماال جديااد  ناان أن ياادفع  اام 
 روات  منتظمة.

ل تعيااري صاااه  العمااال. وهااذا يعااين أن األ ااا ا  بيااد أن القااانون املتعلاام بتصااااري  العماال للعمااال املهااااجرين ال يسااهع  
ليس أمامهم خياار ساوآب العمال لادآب صااه  عمال  ة أو  روف العمل القاسيةاملرتاكمالذين  اولون ا رب من الديون 

ساليمة حلماالت منظماة مان قبال الشارطة، و نان  جديد من دون واثئم سليمة. ويتعرض العمال الذين ال  لناون واثئام
طاار إسااااة نتنااة، هيااو يتعرضااون  مااا  تإاااون يف  ناااا،ت منتظااة و  اً تاارهيلهم غالباا القاابل علاايهم يف أي وقاات. وقباال

عتقال ك لااي هاراس ذكاور مبراقباة  نااا،ت الوتتم مراقبتهم علل مدار الساعة. ويف بعل مراكا ا ة والضرب،املعاملة اللفظي
 النساا.

ولنان هااآالا يتعرضااون  ،مان العمااال األجاناا  أاين فوائااد كبااريةكااورجل ابنوبيااة راجياااي ،رجلن يقااول "إن اقتصااد  وأضااف 
 ئة والفظيعة يف العديد من احلاالت".السي لالستعالل واملعاملة
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