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I. الهجرة في الشرق األوسط
أصبحــت الــدول العربيــة التــي تعتبــر حلقــة الوصــل بيــن أفريقيا وآســيا مركًزا للهجرة بشــكٍل 

تدريجــي. ومــع تصاعــد التوتــرات السياســية اإلقليميــة وُشــح الفــرص االقتصاديــة، يشــعر 

عــدد كبيــر مــن ســكان جنــوب وجنــوب شــرق آســيا وكذلــك دول جنــوب الصحــراء الكبــرى 

بالحاجــة المتزايــدة للهجــرة إلــى الخليــج العربــي للحصــول علــى فــرص معيشــية أفضــل.

حتــى يومنــا هــذا، يشــكل العمــال المهاجــرون مــا يصــل إلــى ٪90 مــن عمــال المنــازل 

ــة  ــرة العربي ــة )ILO( أن شــبه الجزي ــاء فــي المنطقــة. وتقــدر منظمــة العمــل الدولي والبن

هــي موطــن لمــا يقــرب مــن 23 مليــون عامــاًل مهاجــًرا اعتبــاًرا مــن عــام 2017، وهــذا لــه 

حتمــا تأثيــر اقتصــادي هائــل فيمــا يتعلــق بتوظيــف المهاجريــن ويشــكل تحدًيــا لبلدانهــم 

األصليــة. ومــع تزايــد أعــداد المهاجريــن فــي الخليــج العربــي، مــا تــزال القوانيــن الوطنيــة 

ــن، ممــا يجعلهــم عرضــة لالســتغالل  تســمح بممارســات مســيئة ضــد العمــال المهاجري

فــي العمــل مــع القليــل مــن الحمايــة أو ســبل االنتصــاف المتاحــة.
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عدد متزايد من المهاجرين في دولة   .II
اإلمارات العربية المتحدة

فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، يمكــن الربــط بشــكل ملحــوظ بيــن النمــو االقتصــادي الســريع والمخــاوف 

ــو ظبــي. بينمــا  ــرى مثــل دبــي وأب ــن، ال ســيما فــي المــدن الكب ــدة بشــأن اســتغالل العمــال المهاجري المتزاي

يشــكل المهاجــرون ٪95 مــن القــوى العاملــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، فقــد أبلغــت منظمــات حقــوق 

اإلنســان والمنظمــات غيــر الحكوميــة عــن انتهــاكات منتشــرة فــي هــذا القطــاع تحديــًدا.

يمثــل العمــل المنزلــي وأعمــال البنــاء الصناعتيــن الرئيســتين للغالبيــة العظمــى مــن العمــال المهاجريــن. فــي 

حيــن يشــكل الرجــال غالبيــة عمــال البنــاء، إال أن نســبة متزايــدة مــن المهاجريــن فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

والذيــن يعملــون كخــدم المنــازل تحديــًدا هــم مــن النســاء. يحتــاج البعــد الجنســاني والطبيعــة الخاصــة لهــذا 

ــزال  النــوع مــن العمــل إلــى اهتمــام خــاص، ألن االتجــار بالبشــر خاصــًة فيمــا يتعلــق بالنســاء واألطفــال مــا ي

يمثــل انتهــاًكا قائًمــا. يمثــل العمــل القســري، واالتجــار بالبشــر، واالســتغالل الجنســي ثالثــة مــن المخاطــر 

األساســية علــى حقــوق العمــال المهاجريــن فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي.
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III. ما هو إكسبو 2020؟

نتيجــًة للعــدد الهائــل مــن العمالــة الوافــدة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، يمكــن لهــا أن تســتضيف 

فعاليــات دوليــة ســنوية ســخية مثــل معــرض إكســبو 2020 القــادم الــذي تمــت إعــادة جدولتــه لعــام 2021 

والــذي تتــم اســتضافته فــي دبــي. 

مــن المقــرر أن يســتضيف المعــرض الدولــي الــذي يســتمر لمــدة ســتة أشــهر مــا يقــرب مــن 25 مليــون زائــًرا 

مــن جميــع أنحــاء العالــم لعــرض قــدرات البنيــة التحتيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة للعالــم أجمــع. مــع 

بقــاء أربعــة أشــهر فقــط النطــالق إكســبو 2020، تســتمر الشــركات المشــاركة فــي المعــرض بتجاهــل حقــوق 

العمــال المهاجريــن بشــكل ملحــوظ وملقــل. مــن المقــرر أن يقــام المعــرض فــي الفتــرة مــا بيــن 1 أكتوبــر 2021 

حتــى 31 مــارس 2022، ومــن المتوقــع أن يكــون أكبــر حــدث دولــي فــي البــالد. فــي ضــوء هــذا الحــدث، مــن 

المهــم النظــر إلــى أوضــاع العمــال المهاجريــن فــي اإلمــارات لتســليط الضــوء علــى انتهــاكات حقوقهــم التــي 

تحــدث خلــف الكواليــس.

ــاك شــك فــي أن عملهــم قــد  ــج، ليــس هن ــن فــي منطقــة الخلي ــر عــدد مــن العمــال المهاجري ــي أكب مــع ثان

ســاهم بشــكٍل كبيــر فــي بنــاء البنيــة التحتيــة لدولــة اإلمــارات مــن خــالل شــركات البنــاء التــي تســتمر فــي 

انتهــاك حقوقهــم. ومــع ذلــك، بصفتهــا الدولــة المضيفــة لهــذا المعــرض الدولــي القــادم، مــن الضــروري 
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أن تعتــرف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وتقــّدر الجهــد الجبــار الــذي بذلــه هــؤالء العمــال المهاجريــن، 

والتصــرف وفًقــا لذلــك تجــاه انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي تحــدث فــي شــركاتها، وإال لــن تكــون اإلمــارات 

ــة. ــا علــى تحســين صورتهــا الدولي ــة المتحــدة قــادرة حًق العربي

يعتبــر بــذل العنايــة الواجبــة بحقــوق اإلنســان فــي الشــركات المرتبطــة بمعــرض إكســبو 2020 ضــرورة ال 

يمكــن إغفالهــا مــن اآلن فصاعــًدا. لــذا، يجــب علــى الحكومــة اإلماراتيــة ضمــان احتــرام جميــع المســتثمرين 

وشــركات البنــاء لحقــوق عمالهــا، دون التمييــز بنــاًء علــى العــرق أو الترتيــب الوظيفــي.
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ترســي العديــد مــن الصكــوك الدوليــة مبــدأ مســؤولية األعمــال التجاريــة فــي معالجــة المخاطــر التــي تهــدد 

حقــوق اإلنســان. ففــي عــام 2011، تــم تعزيــز هــذا االلتــزام مــن خــالل مبــادىء األمــم المتحــدة التوجيهيــة 

بشــأن األعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان )UNGPs( والتــي تشــدد علــى أن الشــركات تتحمــل مســؤولية 

ــاء تطبيــق هــذه  تحديــد، ومنــع، وتخفيــف، ومعالجــة انتهــاكات حقــوق اإلنســان. وعليــه، علــى شــركات البن

المبــادئ علــى جميــع مســتويات خطــوط اإلنتــاج لصــد اآلثــار الســلبية التــي قــد تترتــب علــى حقــوق اإلنســان. 

ومــع ذلــك، أشــار مركــز مــوارد األعمــال وحقــوق اإلنســان إلــى أن قطــاع البنــاء كان يتقــدم بخطــواٍت بطيئــة 

نحــو تنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة لألمــم المتحــدة وتثبيــت آليــات مراجعــة حقــوق اإلنســان. لذلــك، أصبحــت 

البنــاء فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، والتــي تســتند فــي األســاس علــى التشــريعات الوطنيــة  أعمــال 

الضعيفــة، أكثــر عرضــة النتهــاكات حقــوق العمــال التــي ال يمكــن معالجتهــا.

مــن المعــروف أن العديــد مــن شــركات البنــاء فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة ترفــض توظيــف العمــال الذيــن 

يرفضــون التخلــي عــن جــوازات ســفرهم بمجــرد دخولهــم الدولــة، كمــا يشــرعون فــي إجبارهــم علــى توقيــع 

عقــود غيــر مترجمــة نــادًرا مــا يفهمونهــا. ومــع قانــون العمــل الــذي يســمح بــدوام يصــل إلــى 12 ســاعة 

يومًيــا وازدهــار اقتصــاد البنــاء فــي البــالد، غالًبــا مــا ُيجبــر العمــال المهاجــرون علــى العمــل علــى مــدار الســاعة 

فــي ظــل ظــروٍف قاســية، كمــا ُيهــددون بفــرض عقوبــات صارمــة أو الســجن بســبب اإلجــازات. لهــذا الســبب، 

IV. مسؤولية شركات المقاوالت
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يتعــرض عمــال البنــاء لألمــراض المتعلقــة بالحــرارة، واإلصابــات العضليــة والعظميــة، والصدمــات، فضــاًل عــن 

تعرضهــم للعوامــل الخطيــرة الســامة.

وممــا يزيــد الطيــن بلــة أنــه مــن الواضــح أن معــرض إكســبو يســمح ببنــاء الكثيــر مــن بنيتــه التحتيــة مــن قبــل 

الشــركات التــي لــم تكشــف عــن سياســاتها لحمايــة حقــوق العمــال المهاجريــن، وبالتالــي تنتهــك حقوقهــم 

بشــكٍل واضــح. تشــمل هــذه الشــركات شــركة ALEC المســؤولة عــن بنــاء أحــد أجنحــة المعــرض، وشــركة 

Koelnmesse والتــي مــن المقــرر أن تعمــل فــي الجنــاح األلمانــي، وشــركة Arabtec التــي ُمنحــت ثالثــة 

ــاء جنــاح الدولــة المضيفــة إلــى جانــب مشــاريع صغيــرة أخــرى للمعــرض.  مشــاريع لبن

بشــكٍل عــام، كثيــًرا مــا ُيالحــظ فــي حــاالت مثــل معــرض إكســبو 2020 أن الشــركات الدوليــة الكبــرى تتعاقــد 

مــن الباطــن مــع الشــركات المحليــة لحمايــة نفســها مــن أي ادعــاءات أو قضايــا تتعلــق بانتهــاكات حقوقيــة 

يمكــن أن ُترفــع ضدهــا. فيشــيع هــذا التكتيــك لــدى العديــد مــن الشــركات المســتثمرة المدعــوة للبنــاء فــي 

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ويقــدم مخــرج للشــركات لحمايــة ســمعتها التــي ال تشــوبها شــائبة.
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همــت الشــركة التــي تعمــل علــى بنــاء الجنــاح األلمانــي بارتــكاب العديــد مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان ضــد  اتُّ

العمــال المهاجريــن، ومــع ذلــك مــا تــزال تتمتــع بامتيــاز منحهــا مشــروًعا فــي المعــرض. يهــدف الجنــاح الــذي 

مــن المقــرر إنشــاؤه تحــت عنــوان »ملتقــى ألمانيــا« إلــى تمثيــل موضــوع االســتدامة، وســيتم بنــاؤه بميزانيــة 

تقريبيــة تبلــغ 50 مليــون يــورو. 

تعــد شــركة Koelnmesse واحــدة مــن العديــد مــن الشــركات المشــاركة فــي المعــرض والتــي لــم تقــدم أدلــة 

كافيــة علــى بــذل العنايــة الواجبــة بحقــوق اإلنســان قبــل توقيــع عقــود العمــل فــي المعــرض. ووفًقــا لمركــز 

مــوارد األعمــال وحقــوق اإلنســان، وقعــت هــذه الشــركة اتفاقيــة مــع شــركةTransguard المتواطئــة فــي 

حجــب أجــور وجــوازات ســفر عمالهــا، مــع دفعهــا أقــل مــن الحــد األدنــى لألجــور، باإلضافــة إلــى خصــم راتــب 

ــة الخدمــة وإنهــاء عقــود عمالهــا دون أي ســابق إنذار.وقعــت مجموعــة Transguard والتــي مقرهــا  نهاي

اإلمــارات، اتفاقيــة مــع شــركة Koelnmesse لتزويــد الشــركة بخدمــات األمــن، والغســيل، والتنظيــف طــوال 

مــدة معــرض إكســبو 2020.

تمثــل االتفاقيــة بيــن مجموعــة Transguard و Koelnmesse تكــراًرا النتهــاكات حقوقيــة متجــذرة للعمــال 

 Transguard حدثــت وستســتمر خــالل المعــرض. يمكــن مالحظــة هــذا مــن خــالل تزايــد تجاهــل مجموعــات

 PCR ووجــود ادعــاءات بعــدم دفــع أجورهــم، وعــدم توفــر فحــص ،COVID-19 لحقــوق عمالهــا خــالل جائحــة

لهــم، وخفــض مكافئــة نهايــة الخدمــة الخاصــة بهــم، وإنهــاء عقودهــم، أو إجــراء تغييــرات غيــر متوقعــة فيهــا. 

أنهــت مجموعــة Transguard خــالل الجائحــة عقــوًدا ال حصــر لهــا، تاركــًة العمــال المهاجريــن عالقيــن فــي 

وقــت حظــر الســفر دون أي دخــل أو وســيلة للوصــول إلــى بلدانهــم األصليــة. كان واقــع العمــال المهاجريــن 

فــي العديــد مــن الشــركات مثــل Transguard و Arabtec و ALEC قاســيًا وقاتمــًا.

 تعتبــر الشــراكة بيــن الشــركتين مقلقــة للغايــة، فلــدى الشــركات داخــل ألمانيــا قوانيــن وأنظمــة صارمــة للغايــة 

بشــأن العنايــة الواجبــة بحقــوق اإلنســان يجــب اتباعهــا، لكــّن ألمانيــا لــم تتخــذ الخطــوات الالزمــة لضمــان 

ســالمة العمــال المهاجريــن فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة بموجــب اتفاقيتهــا.

 Transguard التــي ال تمانــع التعامــل مــع شــركات مثــل Koelnmesse يعتبــر هــذا إهمــااًل مــن شــركات مثــل

Groups لتنفيــذ مشــروعها. فيســلط هــذا الضــوء علــى قضيــة أوســع يجــب معالجتهــا عنــد التعامــل مــع 

Transguard ومجموعة Koelnmesse شركة
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المعــارض الدوليــة مثــل إكســبو 2020، حيــث يجــب احتــرام حقــوق العمــال المهاجريــن مــن قبــل جميــع 

الشــركات والــدول فــي جميــع أنحــاء العالــم. تتمتــع الشــركات الدوليــة مثــل Koelnmesse بمــدى واســع مــن 

التأثيــر حيــث كان مــن الممكــن اســتخدام هــذا المعــرض كفرصــة لمخاطبــة الشــركات فــي اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة التــي تمعــن فــي انتهــاك حقــوق العمــال المهاجريــن وتطالبهــا بالتغييــر.

باإلضافــة إلــى هــذه الشــركات، ُمنحــت شــركتان أخريتــان عقــود بنــاء للمعــرض بالرغــم مــن ســجلهما الحافــل 

بانتهــاكات حقــوق اإلنســان، األولــى هــي شــركة العــارف للمقــاوالت ومقرهــا اإلمــارات، حيــث تــم التعاقــد 

ــراج رئيســية فــي مدينــة دبــي، وتــم تجاهــل تواطؤهــا فــي أخــذ جــوازات ســفر عمالهــا،  ــاء أربعــة أب معهــا لبن

ورفضهــا دفــع أجورهــم التــي تــم التعاقــد عليهــا، وإخضاعهــم لظــروٍف معيشــية غيــر صحيــة ومزدحمــة.

تــم التعاقــد مــع هــذه الشــركة مــن قبــل شــركة Damac وهــي أحــد أكبــر مقاولــي العقــارات فــي اإلمــارات 

ــادي ترامــب  ــة والفيــالت الفاخــرة فــي ن ــة التحتي ــاء أجــزاء مــن البني ــة المتحــدة، وذلــك عــام 2017 لبن العربي

الدولــي للغولــف فــي منطقــة  Damac Hills. واجــه العمــال المهاجــرون الذيــن يعملــون لصالــح شــركة 

ــر فــي دفــع رواتبهــم.  ــة والتأخي ــد مــن المصاعــب الوظيفي ــادي الجولــف العدي العــارف للمقــاوالت فــي ن

بينمــا كان صاحــب العمــل دونالــد ترامــب يكســب مــا يقــرب مــن 2 مليــون دوالر إلــى 10 مالييــن دوالر، كان 

العمــال المهاجــرون بموجــب عقــد شــركة العــارف للمقــاوالت يكســبون مــا ال يزيــد عــن 200 400- دوالر 

شــهرًيا. كمــا ذكــر العمــال أنــه بموجــب عملهــم مــع شــركة العــارف فــي المجمــع الفاخــر ونــادي الجولــف فــي 

منطقــة Damac Hills، واجهــوا صعوبــات شــديدة واضطــروا إلــى مجابهــة انتهــاكات يوميــة لحقوقهــم 

بموجــب القوانيــن المحليــة. إلــى جانــب ذلــك، يتشــارك العمــال ضغوطــات مســتمرة حــول متــى أو فيمــا لــو 

كانــوا ســيتقاضون رواتبهــم فــي ذلــك الشــهر.

ــم تحــرم شــركة العــارف موظفيهــا مــن دفــع رواتبهــم فــي الوقــت المحــدد فحســب، ولكــن بينمــا كانــت  ل

تســخرم للعمــل فــي نــادي ترامــب للجولــف فــي منطقــة Damac Hills، كانــت تبقيهــم في ظروف معيشــية 

متدهــورة، فالشــقق التــي كانــت توفرهــا لهــم تقــع فــي مناطــق منعزلــة للغايــة، فــكان المنظــر الوحيــد فــي 

األفــق هــو الرمــال والصحــراء.

شركة العارف للمقاوالت
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مجموعــة بــن الدن هــي شــركة أخــرى ُمنحــت عقــود بنــاء لهــذا المعــرض، بالرغــم مــن تاريخهــا الحافــل فــي 

ــا عــن مــوت مئــات  حجــز أجــور عمالهــا، وتعريضهــم ألشــكال مختلفــة مــن التعذيــب، وكونهــا مســؤولة جزئًي

ــة  ــار الرافعــة فــي أعلــى موقــع عمــل فــي مكــة المكرمــة بالمملكــة العربي مــن عمالهــا بســبب حــادث انهي

الســعودية عــام 2015. منــذ بدايــة جائحــة كوفيــد19-، تركــت مجموعة بن الدن الســعودية آالف الموظفين 

بــال رواتــب، مــع إبقــاء آالف العمــال فــي إجــازة غيــر مدفوعــة األجــر أو إلــى أجــل غيــر مســمى. وبالرغــم مــن 

هــذه االدعــاءات المشــينة، مازالــت الشــركة ُتمنــح عقــوًدا بمالييــن الــدوالرات لتطويــر مشــاريع مهمــة فــي 

دبــي مثــل مشــروع المنتجــع والحديقــة المائيــة فــي عــام 2018، والحصــول علــى مزيــد مــن العمــالء مثــل 

هيئــة الطــرق والمواصــالت، إلــى جانــب بلديــة دبــي.

إن حقيقــة أن دولــة اإلمــارات والشــركات التــي ترعاهــا الحكومــة اإلماراتيــة تعمــل مــع هــذه الشــركات فــي 

مثــل هــذه االنتهــاكات المروعــة لحقــوق اإلنســان يجعــل دولــة اإلمــارات متواطئــة فــي ظــروف العمــل 

الصعبــة التــي يعيشــها العمــال المهاجــرون فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة.



13 / 26

V. الوفاة »ألسباب طبيعية«

بينمــا تنفــذ شــركات البنــاء المشــاريع الخاصــة بهــا فــي الوقت الزمنــي المطلوب لمعرض إكســبو 2020، ُيحرم 

آالف العمــال المهاجريــن مــن حقوقهــم العماليــة.  تعتبــر أشــهر الصيــف الشــاقة أكثــر مــا يثيــر قلــق العمــال، 

حيــث يتعرضــون لمســتويات حــرارة ال يمكــن تصورهــا. العمــل فــي ظــل هــذه الظــروف الجويــة القاســية يمكــن 

ض بيئــات العمــل هــذه العمــال لإلجهــاد الحــراري،  أن يؤثــر بــدوره علــى نظــام القلــب واألوعيــة الدمويــة. ُتعــرِّ

وهــي حالــة تنتــج عــن العمــل الشــاق فــي األحــوال الجويــة شــديدة الحــرارة.

علــى الرغــم مــن أن الدولــة فرضــت حظــرًا علــى العمــل مــن يونيــو إلــى أغســطس، وهــو حظــر يشــمل العمــل 

اليــدوي فــي المناطــق غيــر المظللــة مــن الســاعة 12:30 إلــى 3 مســاًء، إال أن شــركات البنــاء تواصــل غــض 

الطــرف عــن ذلــك القــرار. ففــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ُيتــرك العمــال اليدويــون للعمــل فــي مواقــع البنــاء 

غيــر المظللــة غالًبــا لســاعاٍت عــدة خــالل أشــد أوقــات اليــوم حــرارة، مــا بيــن الســاعة 10 صباًحــا حتــى 5 مســاًء، 

دون الوصــول إلــى مناطــق التبريــد أو الظــل. ومــع وصــول الحــد األقصــى لدرجــة الحــرارة فــي فصــل الصيــف 
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إلــى 52.1 درجــة مئويــة، فشــل هــذا الحظــر فــي حمايــة العمــال المهاجريــن ألنهــم مــا يزالــون يتعرضــون 

لإلجهــاد الحــراري والمشــاكل الصحيــة بســبب كافــة أشــكال العمــل الخارجــي.

وبالتالــي، فنقــل العمــال إلــى مناطــق مظللــة ال يحميهــم مــن المخاطــر المرتبطــة بالحــرارة، فالطريقــة 

الوحيــدة لمنــع مثــل هــذه المخاطــر هــي فــرض القوانيــن مناســبة مــن شــأنها أن تحمــي حقوقهــم الصحيــة 

والعماليــة. فتكمــن المشــكلة أساًســا فــي درجــة الحــرارة نفســها.

يمكــن التأكيــد علــى مســتويات الخطــر المتعلقــة بالطقــس الــذي يتعــرض لــه عمــال البنــاء هــؤالء مــن وفــاة 

أحدهــم فــي دبــي بســبب ضربــة شــمس، باإلضافــة إلــى نقــل العديــد مــن العمــال اآلخريــن إلــى المستشــفى 

فــي عــام 2007. لســوء الحــظ، هــذا الحــادث هــو مجــرد مثــااًل علــى العواقــب المدمــرة ألشــهر الصيــف التــي 

تبــدأ مــن يونيــو حتــى أغســطس.

غالًبــا مــا يتــم التســتر علــى هــذه الحــوادث المتكــررة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن قبــل الشــركات التــي 

غالًبــا مــا تصنــف الوفيــات المرتبطــة بالحــرارة علــى أنهــا وفيــات ناجمــة عــن »أســباب طبيعيــة«. ُتــدرج هــذه 

األســباب الطبيعيــة فــي شــهادات وفــاة العمــال علــى أنهــا وفــاة بســبب »توقــف القلــب وانهيــار الجهــاز 

التنفســي ألســباب خفيــة«، أو »مــرض خفــي«، أو »توقــف القلــب والتنفــس«، أو »ســكتة قلبيــة لســبب غيــر 

معــروف«.

ليــس مــن الغريــب أن العديــد مــن هــذه الوفيــات أظهــرت عالمــات تتعلــق بمشــاكل صحيــة متعلقــة بالحــرارة، 

ومــع ذلــك نــادرًا مــا يتــم إجــراء التحقيقــات الرســمية وتشــريح الجثــث لتأكيــد ســبب الوفــاة. علــى ســبيل 

المثــال، فــي عــام 2018 ، كان %59 مــن وفيــات الهنــود فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة بســبب النوبــات 

القلبيــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، شــملت أعــراض العديــد مــن العمــال الذيــن يدخلــون المستشــفى ارتفاًعــا فــي 

درجــة حــرارة الجســم، واإلجهــاد، وتشــنجات الجســم، والغثيــان، والجفــاف، واختــالل االتــزان الــذي يــؤدي إلــى 

فقــدان الوعــي والســكتة القلبيــة.

منــذ عــام 2014، توفــي مــا يقــرب مــن 34000 عامــل مهاجــر هنــدي فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، مــع 

وجــود آالف الشــكاوى الســنوية حــول االنتهــاكات العماليــة المرتبطــة بهــذه الوفيــات. ُيقــدر هــذا العــدد بـ 16 

حالــة وفــاة يومًيــا منــذ عــام 2014. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــي عــام 2019 وحــده، حوالــي 52 عامــاًل مهاجــًرا 

يومًيــا يقدمــون شــكاوى رســمية إلــى الســفارة الهنديــة بشــأن انتهــاكات حقوقيــة عماليــة. وممــا يزيــد الطيــن 

بلــة، أن هــؤالء العمــال ال يســتطيعون إجــراد فحوصــات طبيــة دوريــة، وهــو مــا يتســبب فــي ارتفــاع مســتويات 
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الوفيــات. ففــي عــام 2019، ذكــر عامــل هنــدي أن فــي أغســطس وحــده، كان هنــاك 35 حالــة وفــاة بســبب 

النوبــات القلبيــة.

تمثــل هــذه الوفيــات افتقــار اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى قوانيــن تخــص المهاجريــن وعملهــم، والتــي 

يجــب أن تحمــل شــركات البنــاء المســؤولية عــن كل خســارة فــي األرواح تحــدث تحــت إشــرافها. تمثــل ظــروف 

العمــل القاســية، وتحديــدًا خــالل أشــهر الصيــف، التــي يتعيــن علــى هــؤالء العمــال تحملهــا، القضيــة األعــم 

فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، والتــي يجــب أن يتــم إبــرام مزيــًدا مــن المعاهــدات لحلهــا.

ــا المتعلقــة بالصحــة بــال شــك إلــى ظــروف العمــل التــي يواجههــا  ترجــع اإلحصــاءات المروعــة حــول القضاي

العمــال خــالل أشــهر الصيــف. وفًقــا ألطبــاء القلــب الذيــن يحققــون فــي هــذه الوفيــات فــي اإلمــارات، فــإن 

عــدًدا مقلًقــا مــن العمــال المهاجريــن مــن أصــل جنــوب آســيوي يعانــون مــن أزمــات قلبيــة وقضايــا ذات صلــة 

فــي ســن مبكــرة للغايــة. يــزداد الوضــع ســوًءا بالنســبة لهــؤالء العمــال الذيــن يــرون أن ضحايــا النوبــات القلبيــة 

أصبحــوا مــن اليافعيــن مــع مــرور الوقــت. ففــي عــام 2019 ، فــكان عمــر %43 مــن الوفيــات الناجمــة عــن 

النوبــات القلبيــة دون األربعيــن.

تفاقمــت هــذه المشــكلة فقــط مــع زيــادة مشــاريع البنــاء لمعــرض إكســبو 2020. لــم تضــع العديــد مــن 

الشــركات الدوليــة خطًطــا كافيــة إلدارة ظــروف الحــرارة الشــديدة لضمــان ســالمة العمــال المتعاقديــن 

معهــا. لــذا، يجــب علــى هــذه الشــركات الدوليــة، مثــل شــركة Koelnmesse تطبيــق معاييــر الســالمة التــي 

يتــم تنفيذهــا فــي أشــهر الصيــف لمواصلــة العمــل مــع الحفــاظ علــى صحــة عمالهــا.
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VI. نظام الكفالة: تفعيل حلقة مفرغة 
من االستغالل في العمل 

ــه العمــال المهاجــرون عنــد دخولهــم البــالد.  ــة، مــن الضــروري النظــر إلــى النظــام الــذي يخضــع ل فــي البداي

يــؤدي تفّشــي نظــام الكفالــة فــي المنطقــة إلــى ضمــور معاييــر حمايــة العمــال وآليــات المســاءلة، ممــا 

يتــرك الموظفيــن تحــت رحمــة أربــاب عملهــم. يجعــل نظــام الكفالــة العمــال مقيديــن بشــكٍل كامــل بأصحــاب 

عملهــم ويعيقهــم عــن تــرك عملهــم أو تعديــل شــروط التعاقــد الخاصــة بعملهــم. وبالمقابــل، فــإن محــاوالت 

العمــال للمغــادرة أو »الهــروب« مــن التزاماتهــم التعاقديــة يمكــن أن ُتقابــل بعقوبــات شــديدة مثــل الترحيــل، 

والســجن، والغرامــات. يخضــع العمــال المهاجــرون بشــكٍل خــاص لهــذا النظــام الــذي يمّكــن صاحــب العمــل 

-بالرغــم أنــه بشــكٍل غيــر قانونــي-  مــن حجــز جــوازات ســفر موظفيــه ووثائــق اإلقامــة القانونيــة الخاصــة بهــم.
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فــي شــهادة لـــ إمباكــت الدوليــة لسياســات حقــوق اإلنســان، قــال عامــل بنــاء مهاجــر فــي موقــع 

معــرض إكســبو 2020 فّضــل عــدم الكشــف عــن هويتــه أنــه ليــس لديــه الحــق فــي أن يأخــذ 

قــرارات تخّصــه بســبب نظــام الكفالــة.

فقــال: »جئــت إلــى اإلمــارات العربيــة المتحــدة عــام 2017 حيــث اعتقــدت أن العمــل فــي دولــة 

خليجيــة سيســاعدني فــي ســداد ديونــي ومنــح بعــض المــال لعائلتــي التــي تعيــش فــي الوطــن. 

لكننــي فوجئــت أنــه بمجــرد مجيئــي إلــى هنــا لــم تتحقــق أي مــن توقعاتــي.«

وأضــاف: »أحصــل علــى نصــف الراتــب الــذي ُوعــدت بــه، وأحياًنــا يكــون هنــاك تأخيــر فــي الدفــع 

يجبرنــي علــى اقتــراض المــال لتأميــن مأكلــي«.

نظــًرا لطبيعــة نظــام الكفالــة، يشــيع اإليــذاء الجســدي والنفســي بيــن العمــال المهاجريــن وال يتــم توفيــر أي 

ســبل انتصــاف لهــم ألنهــم مقيــدون بصاحــب عملهــم مــن خــالل عالقــة كفيلهــم. وباختصــار، فــإن مثــل هــذا 

اإلطــار المعيــاري يفشــل فــي التخفيــف مــن حــدة العمــل القســري وممارســات الــرق الحديثــة ومعالجتهمــا.
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لــم تصــادق اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى اتفاقيــة العمــال المهاجريــن وال علــى معظــم المعاهــدات 

الدوليــة لحقــوق اإلنســان والعمــال مثــل العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والعهــد 

الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، واالتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع 

العمــال المهاجريــن، ممــا ُيظهــر عــدم اســتعدادها لمعالجــة الظــروف المعيشــية الصعبــة التــي يعيشــها 

العمــال وغيرهــا مــن القضايــا الصحيــة وانتهــاكات حقــوق اإلنســان ذات الصلــة فــي البــالد. نتيجــًة لذلــك، 

بالرغــم مــن االعتــراف بمعظــم هــذه الصكــوك كقانــون دولــي عرفــي، إال أنــه مــن الصعــب إشــراك دولــة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة بمثــل هــذه المســؤولية الدوليــة.

ــا مــا ُيحــرم المهاجــرون مــن التغطيــة الصحيــة األساســية حيــث ترفــض  فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، غالًب

لحكومــة المصادقــة علــى مســؤوليتها بتوفيــر الرعايــة الصحيــة العامــة لهــم. عــالوًة علــى ذلــك، يعتبــر 

نظــام التأميــن الصحــي الحالــي فــي دولــة اإلمــارات هًشــا، ممــا يوضــح الفشــل فــي فــرض إطــار عمــل وطنــي 

وتشــريعات خاصــة بحمايــة الحــق فــي الصحــة بشــكٍل فعــال.

VII. تنظيم الحصول على الرعاية الصحية 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة
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مــن خــالل مقابلــة أجرتهــا إمباكــت مــع عامــل مهاجــر نيبالــي فــي أبــو ظبــي، يعمــل فــي شــركة 

Cleanco Trading, importing & Services ، أصبــح مــن الواضــح أن العديــد مــن العمــال يتــم 

إهمالهــم بالفعــل عندمــا يتعلــق األمــر باألجــور العادلــة، وســاعات العمــل، واإلجــازات المرضيــة. 

قــال عندمــا ُســِئل فيمــا لــو كان صاحــب العمــل يدفــع ثمــن دواءه عنــد الحاجــة: »علينــا أن ندفــع 

ثمــن األدويــة الخاصــة بنــا إذا كانــت تكلفتهــا تفــوق ثالثيــن درهًمــا.«

ثــم ذكــر العامــل، كغيــره مــن العامليــن فــي الشــركة، أنهــم إذا مرضــوا، فهنــاك عــدد قليــل جــًدا 

مــن المرافــق داخــل الشــركة لتزويدهــم بالرعايــة الصحيــة الفوريــة. فمــن الواضــح أن وصــول 

العمــال المهاجريــن لمرافــق الرعايــة الصحيــة الفوريــة ال ُيقــارن بوصــول المقيميــن اآلخريــن فــي 

ــة المتحــدة. اإلمــارات العربي

أمثالنــا  الصحــي  الصــرف  األدنــى وعمــال  المســتوى  مــن  العمــال  لــدى  يوجــد  وأضــاف: »ال 

الكثيــر مــن المرافــق الطبيــة لالعتمــاد عليهــا.« عــالوًة علــى ذلــك، عندمــا ُســئل العامــل عــن 

مرافــق المعيشــة، قــال أنــه، مثــل معظــم العمــال المهاجريــن اآلخريــن، يعيــش مــع 10 أشــخاص 

محشــورين فــي غرفــة واحــدة صغيــرة فقــط.

فــي دبــي وأبــو ظبــي، يتوفــر التأميــن الصحــي األساســي لجميــع العمــال علــى حســاب صاحــب العمــل، 

رســوم  أي  تغطيــة  العمــال  علــى  ويتعيــن  المقــدم،  التأميــن  نظــام  بشــأن  قــرار  اتخــاذ  يمكنــه  الــذي 

ومصاريــف طبيــة إضافيــة. لكــن، غالًبــا مــا يدعــي العمــال المهاجــرون أن هــذا الحــد األدنــى مــن التغطيــة 

غيــر كاٍف وُيســتخدم باألحــرى كواجهــة لتبريــر قصــور تدابيــر الصحــة والســالمة المتبعــة. بالمقابــل، ال 

ُيلــزم القانــون أربــاب العمــل بتزويــد العمــال بالتأميــن الصحــي فــي أي مــن اإلمــارات األخــرى. 

لــذا، فالبديــل الوحيــد المتــاح هــو دفــع تكاليــف التأميــن الصحــي الخــاص، والــذي غالًبــا مــا يكلــف أكثــر 

ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة  ــل، يمكــن لمواطنــي دول ــر ممــا يمكــن أن يغطيــه دخلهــم. فــي المقاب بكثي

التمتــع برعايــة صحيــة مجانيــة باإلضافــة إلــى مزايــا أخــرى معفــاة مــن الضرائــب، بالرغــم مــن أنهــم يظلــون 

فشــل  يتقاطــع  البنــاء.  وأعمــال  المنزليــة  األعمــال  فــي  المهاجريــن  العمــال  علــى  بشــدة  معتمديــن 

الحكومــات وأربــاب العمــل فــي معالجــة هــذه القضيــة مــع عــدم وجــود قوانيــن ســالمة كافيــة وتوفيــر 

ظــروف معيشــية الئقــة. 
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ــا إلــى تفاقــم المخاطــر الصحيــة علــى العمــال المهاجريــن، حيــث ُأجبــروا علــى  أدت جائحــة فيــروس كورون

العيــش فــي معســكرات العمــل مــع مــا يصــل إلــى 10 عمــال آخريــن فــي كثيــر مــن األحيــان، فيتشــاركون 

ــر  ــذ تفشــي كوفيــد19-، تأّث ــه من ــر أن ــد مــن التقاري ــة. وأكــدت العدي ــة صحي ــدون أي حماي غــرف ضيقــة وب

العمــال المهاجــرون بشــكل كبيــر بهــذا المــرض. وبالرغــم مــن الضغــط علــى حكومــة اإلمــارات العربيــة 

وزارة  اســتجابت  المهاجريــن،  للعمــال  الكافيــة  الحمايــة  لتوفيــر  الالزمــة  الخطــوات  التخــاذ  المتحــدة 

مــن  الشــركات  تمكيــن  خــالل  مــن  وحرياتهــم  لحقوقهــم  االنتهــاك  زيــادة  خــالل  مــن  البشــرية  المــوارد 

تعديــل عقودهــا مــن جانــب واحــد وتخفيــض رواتــب عمالهــا.

القوانيــن  بســبب  القانونيــة  غيــر  المعاملــة  مــن  ويعانــون  لألمــراض  عرضــة  أكثــر  العمــال  أن  حيــن  فــي 

تقديــم  مــن  تمكنهــم  اســتحالة  بســبب  المعيقــات  مــن  لمزيــد  أيًضــا  يتعرضــون  والمســيئة،  التمييزيــة 

ــا مــا تقــوم الشــركات المتعاقــدة  ــك، غالًب ــى ذل ــى المحكمــة. باإلضافــة إل ــة إل شــكاوى أو رفــع أي قضي

بالتحايــل وااللتفــاف فيمــا يتعلــق بالتزاماتهــا فــي ضمــان ظــروف عمــل عادلــة مــن خــالل فرضهــا ســاعات 

عمــل مفرطــة دون إجــازات ومــع تأخيــر فــي رواتــب عمالهــا.

فــي حــاالت الطــوارئ، ال يتمكــن هــؤالء العمــال مــن العــودة إلــى ديارهــم، عــالوًة علــى تكبدهــم تكاليــف 

الرعايــة الصحيــة التــي يحتاجــون إليهــا. أوضــح أحــد العمــال الــذي فّضــل عــدم الكشــف عــن هويتــه أنــه 

فــي  إلــى وطنــه وعائلتــه  للعــودة  المــال  توفيــر  علــى  يقــدر  4 ســنوات، ال  منــذ  اإلمــارات  فــي  عالــق 

VIII. تزايد المخاطر التي يتعرض لها العمال 
المهاجرون وغياب سبل االنتصاف
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نيبــال. قــال: »أكافــح ألتمكــن مــن تنــاول طعامــي فــي المنــزل«. بالنســبة للعديــد مــن العمــال مثلــه، 

تــم تجريدهــم مــن حقهــم األساســي فــي اإلجــازات، وغالًبــا مــا يجــدون أنفســهم يعملــون مــن الســاعة 6 

صباًحــا حتــى 6 مســاًء يومًيــا.

واألمــر األكثــر إثــارة للقلــق هــو حرمــان العمــال مــن حقهــم فــي أخــذ إجــازة مرضيــة فــي حــال اإلصابــة 

باإلنفلونــزا أو ألي أســباب صحيــة أخــرى. وأوضــح العامــل أن الشــركة تخصــم 100 درهــم مــن أجرهــم 

األصلــي البالــغ 750 درهًمــا مــا لــم يتــم إدخــال العامــل إلــى المستشــفى لحــاالت طبيــة خطيــرة.

وبالتالــي، فــإن الحاجــة إلــى تأميــن طبــي مالئــم والوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة غايــة فــي األهميــة ألن 

العمــال المهاجريــن معرضيــن بشــكٍل كبيــر لخطــر اإلصابــة باألمــراض أو الحــوادث بســبب ضعــف الحمايــة 

التــي توفرهــا قوانيــن العمــل والســالمة.

ــر  ــازل األكث ــر عامــالت المن ــادة مخاطــر اإلصابــة باألمــراض واإلجهــاد، تعتب ــر النفســي وزي إلــى جانــب التوت

عرضــة للعنــف الجســدي والجنســي. ال تنطبــق قوانيــن العمــل اإلماراتيــة علــى العمــل المنزلــي، ممــا 

ــازل. فــي عــام 2017، صــدر  ــى تفاقــم االســتغالل واإلســاءة التــي قــد يتعــرض لهــا عمــال المن ــؤدي إل ي

ــه  ــم التنصــل من ــة التــي يحتاجهــا القطــاع، لكــن ســرعان مــا ت ــون محلــي للتعويــض عــن ضعــف الحماي قان

كونــه ال يفــي بالمعاييــر الدوليــة.

مــن كال  كبيــر  باهتمــاٍم  النفســية  الصحــة  علــى  العمــل  فــي  االســتغالل  تداعيــات  تحــظ  لــم  وبالتالــي، 

الشــركات أو الســلطات اإلماراتيــة. إلــى جانــب الضغــط االقتصــادي الــذي فرضــه الوبــاء والــذي أدى إلــى 

زيــادة تهميــش الســكان المهاجريــن، تضخمــت معــدالت االكتئــاب واالنتحــار ولــم يتــم تقييمهــا أو اإلبــالغ 

ــة لمعالجــة هــذه المشــكلة.  عنهــا بشــكٍل شــامل بســبب عــدم اســتعداد المؤسســات الحكومي

بشــكٍل عــام، ال تــزال األبحــاث حــول الصحــة وظــروف عمــل العمــال المهاجريــن فــي اإلمــارات العربيــة 

نــادرة بســبب غمــوض نظــام الكفالــة وإحجــام الســلطات الوطنيــة عــن الكشــف عــن مــدى  المتحــدة 

ســوء معاملتهــا لســكانها المهاجريــن. نتيجــًة لذلــك، يجــب جمــع معظــم المعلومــات والبيانــات بشــكٍل 

التــي  المدنــي  المجتمــع  أو منظمــات  الدوليــة  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  مــن قبــل  غالًبــا  متخصــص، 

بيانــات واضحــة وموثوقــة  المكثفــة. فعــدم وجــود  التقييمــات  أو  المباشــرة  الشــهادات  تعتمــد علــى 

تحــدد الحالــة الصحيــة للعمــال المهاجريــن فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة يزيــد مــن تهميــش القضيــة 

ــراف العملــي بحقــوق الصحــة والعمــل وإنفاذهــا علــى أرض  ويمنــع اتخــاذ خطــوات ملموســة نحــو االعت

الواقــع.
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→ ال توفــر الشــركات أو الســلطات المحليــة آليــات تظّلــم مناســبة، 

ممــا يمنــع العمــال المهاجريــن بالتالــي مــن أي محاولــة للتأكيــد 

علــى حقوقهــم ومعالجــة االنتهــاكات. عــالوة علــى ذلــك، فــإن 

الخــوف مــن انتقــام صاحــب العمــل بفعــل وجــود نظــام الكفالــة 

بيــن صاحــب العمــل والعامــل،  يســبب فــي عالقــة غيــر متوازنــة 

ألشــكال  ويعرضهــم  تفاوضيــة  ســلطة  دون  العمــال  يتــرك  ممــا 

انتقاميــة شــديدة كمــا هــو مذكــور أعــاله فــي هــذا التقريــر.

آليــات  تنفيــذ  علــى  الشــركات  يجبــر  قانونــي  إطــار  يوجــد  ال   →

وقوانيــن  العمــل،  حقــوق  انتهــاكات  عــن  واإلبــالغ  المراجعــة 

مناســب.  بشــكٍل  معالجتهــا  يمكــن  حتــى  والســالمة  الصحــة 

بمعنــى آخــر، عــدم االمتثــال للمبــادئ التوجيهيــة لألمــم المتحــدة 

بشــأن األعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان، الــذي يتعلــق بــكل مــن 

والشــركات. الحكومــات 

→ باإلضافــة إلــى ذلــك، ال يعتــرف قانــون العمــل اإلماراتــي بحــق 

العمــال المهاجريــن فــي تشــكيل نقابــات عماليــة، وهــو أمــر ضــروري 

لمشــاركة المجتمــع المدنــي وإدارة الحــوار داخــل الشــركات بشــأن 

إطــار العنايــة الواجبــة. 

XII. القضايا الرئيسة التي يجب 
تصحيحها بخصوص العناية الواجبة 

بحقوق اإلنسان في اإلمارات 
العربية المتحدة:
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IX. ثغرة قانونية وانتهاكات متكررة

يعمــل العمــال المهاجــرون بالحــد األدنــى مــن األجــور مــع وعــد بفــرص مغريــة، ويضطــرون فــي نهايــة 

ــر إنســانية تعــرض صحتهــم وســالمتهم لمخاطــر عــدة،  المطــاف إلــى تحمــل ظــروف معيشــية وعمــل غي

وال تتوفــر لهــم ســبل االنتصــاف، ممــا يزيــد مــن تهميشــهم وضعفهــم.

بشــكٍل عــام، فــي حــال لــم يعانــي العمــال مــن تعرضهــم بشــكل كبيــر للمضاعفــات الصحيــة بســبب ســوء 

تنظيــم قوانيــن العمــل والســالمة، أو كانــت الخدمــات الصحيــة كافيــة والفحوصــات المنتظمــة متاحــة 

ــر  ــارات عــالج الطــوارئ أو البقــاء دون عــالج، والــذي بــدوره يؤث لهــم، فلــن يضطــروا إلــى اللجــوء إلــى خي

علــى قدرتهــم علــى العمــل ومتوســط العمــر المتوقــع لهــم. مــع اقتــراب افتتــاح معــرض إكســبو 2020، 
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ــا التــي تضــر بحيــاة العديــد مــن العمــال المهاجريــن. أصبــح مــن المهــم بشــكل متزايــد معالجــة القضاي

مــع وجــود عــدد تقريبــي يبلــغ 190 دولــة مــن المتوقــع أن تشــارك فــي معــرض إكســبو 2020 فــي دبــي، 

أصبــح اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مضــى، فرصــة مثاليــة الســتخدام المعــرض للتأثيــر علــى الشــركات حــول 

العالــم لضمــان دمــج العنايــة الواجبــة بحقــوق اإلنســان فــي سياســاتها، كمــا يمكــن لدولــة اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة اســتخدام معــرض دبــي إكســبو 2020 إلحــداث تغييــر حقيقــي فــي قطــاع البنــاء الملــيء 

بانتهــاكات حقــوق اإلنســان وانتهــاكات العمــل. 
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X. كيف يجب معالجة هذه القضية؟

علــى الحكومة:
النظــر فــي ســجالت شــركات المقــاوالت التــي ترغــب فــي التعاقــد معهــا للمشــاريع المســتقبلية، أي 	 

أنــه لكــي تتــم الموافقــة علــى عقــود المشــاريع للشــركات، علــى الشــركة إظهــار نظــام واضــح للعنايــة 

الواجبــة بحقــوق اإلنســان، مــع وضــع سياســات واضحــة لحقــوق العامليــن. فســيضمن هــذا التــزام 

الشــركات التــي يتــم توظيفهــا لمشــاريع بمالييــن الــدوالرات باتبــاع قوانيــن حقــوق العمــل الدوليــة.

تحديــد الشــركات التــي تنتهــك حقــوق عمالهــا بشــكٍل واضــح، لمنــع العمــالء مــن القطــاع الخــاص أو 	 

الهيئــات الحكوميــة مــن إبــرام اتفاقيــات تعاقديــة معهــا.

البــدء فــي مراجعــة قوانيــن العمــل فــي كل واليــة، والتي يجب أن: 	 

تمنــح العمــال حريــة التنقــل ونقــل عقــود العمــل دون إذن صاحــب العمــل الحالي.	 

التأكــد مــن وضــع قوانيــن عمــل مناســبة، وفــي حــال قامــت الشــركات بتجاهلهــا، ســتتلقى مســتويات 	 

معينــة مــن العقوبــة أو ســيتم إغالقهــا. فيجــب أن تتضمــن هــذه القوانيــن حقــوق اإلنســان التــي ال 

يمكــن إغفالهــا.

تنظــم وتفــرض الحــد األدنــى القانونــي لألجــور الــذي يجــب أن تدفعــه الشــركات لعمالهــا، وفــي حــال 	 

تــم العثــور علــى انتهــاكات، تتحمــل الشــركة المســؤولية.

تطبيــق عقوبــات صارمــة علــى شــركات المقــاوالت التــي ال تلتــزم بقوانيــن العمــل الحكومية.	 

تطبيــق قوانيــن بخصــوص الطقــس خــالل أشــهر الســنة الحــارة، أي مــن يونيــو إلــى أغســطس، وذلــك 	 

لحمايــة العمــال وفــرض عقوبــات قاســية علــى مــن يتجاهــل التشــريعات.

علــى المســتثمرين والعمالء:
العربيــة 	  اإلمــارات  فــي  البنــاء  قطــاع  فــي  المهاجريــن  العمــال  لهــا  يتعــرض  التــي  المخاطــر  فهــم 

المتحــدة، مــع إجــراء أبحــاث أساســية مكثفــة للتأكــد مــن أن الشــركات التــي يختــارون االســتثمار فيهــا 

لديهــا سياســات عمــل وإجــراءات صارمــة للعنايــة الواجبــة بحقــوق اإلنســان.
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توقيــع العقــود فقــط مــع الشــركات التــي لديهــا ســجل إيجابــي فــي حقــوق اإلنســان وحقــوق العمــل. 	 

للقيــام بذلــك، يجــب علــى العمــالء والمســتثمرين أواًل مراجعــة سياســات عمــل الشــركة للتأكــد فيمــا 

لــو يمكنهــم إبــرام شــراكة معهــا.

تأكــد مــن أن المدفوعــات يتــم تســديدها بشــكل منتظــم للشــركة المتعاقــد معهــا لمنــع تأخــر األجــور 	 

لعمــال سلســلة التوريــد.

على الشــركات:
أو 	  العمــال  حقــوق  إهمــال  عــدم  لضمــان  العمــل  لسياســات  المنتظمــة  المراجعــة  فــي  المشــاركة 

تجاهلهــا، وهــذا يعنــي أنــه يجــب علــى الدولــة تزويــد الشــركات بقوانيــن عمــل مناســبة، والتحقــق مــن 

أن الشــركات تتبعهــا.

التعــاون مــع الشــركات األخــرى لتحديــد المخاطــر واالنتهــاكات لحقــوق اإلنســان التــي يتعــرض لهــا 	 

العمــال فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وهــذا بــدوره سيســمح للشــركات بــأن تكــون أكثــر 

وعيــًا بممارســات العمــل التــي يشــارك فيهــا المتعاقــدون مــن الباطــن. 

واإلجــراءات 	  الرطوبــة،  الحــرارة، ومســتويات  لمراقبــة مســتويات  بالطقــس  خــاص  تخصيــص قطــاع 

ــة عــدد الســاعات التــي يجــب الســماح للعمــال بالعمــل بهــا لعــدم اإلضــرار  المتخــذة مــن أجــل مراقب

بصحتهــم.
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