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I .ملخصال 
 

تعد دبي بمبانيها الحدیثة المتألقة التي تطاول عنان السماء، وما تعج به من المنتجعات الفخمة 
والعقارات الراقية، أبلغ دليل وأصدق شاهد على النهضة االقتصادیة لدولة اإلمارات العربية 

ينما تشهد اإلمارات واحدة من أآبر الطفرات العمرانية في العالم، یكدح ما ال یقل عن وب. 1المتحدة
نصف مليون عامل مهاجر في قطاع البناء والعمران في هذا البلد؛ وخلف هذا البریق والتألق والنعيم، 

جرون تطل صورة قاتمة غير جذابة ترسم معالمها المحن والتجارب التي یقاسيها هؤالء العمال المها
، عدیمي المصداقية من االستغالل والتحكم في األجور والمدیونية ألصحاب مكاتب التوظيف من –

ولئن آان قانون العمل . والعمل في ظروف محفوفة بالمخاطر یمكن أن تودي حتى بحياة العمال
االتحادي لدولة اإلمارات یشتمل على عدد من ضمانات الحمایة، فإن هذه  الضمانات ال توضع 

 .موضع التنفيذ فيما یتعلق بالعمال المهاجرین في األغلب واألعم
 

هيومن رایتس ووتش ما یكابده عمال البناء المهاجرون من أوضاع تنتهك  وفي هذا التقریر، تتناول
حقوقهم، وبخاصة استغالل أصحاب العمل لهم، وتقاعس الحكومة االتحادیة عن التصدي لهذه 

تنا مع العمال، والمسئولين الحكوميين، وممثلي السفارات األجنبية، ومن خالل مقابال. االنتهاآات
فضًال عن استقصاء تقاریر وسائل اإلعالم في المطبوعات اإلخباریة والمهنية، نسلط الضوء على 

االنخفاض الشدید لألجور، وحجبها عن العمال لمدة : أهم القضایا التي تثير قلق عمال البناء، وهي
لمنعهم من ترك " آضمان"ولجوء أرباب العمل لمصادرة جوازات سفرهم شهرین على األقل، 

وبعد أن تتراآم على العمال الدیون الباهظة المستحقة لمكاتب التشغيل في أوطانهم، لتغطية . العمل
نفقات التأشيرات والسفر، یجد العمال أنفسهم مضطرین اضطرارًا للبقاء في وظائفهم، بالرغم من 

 . وتأخر صرفها مدة طویلة في بعض األحيانانخفاض األجور، بل
 

وعالوة على ذلك، فإن العمال یقومون بعمل محفوف بالمخاطر، وهو بناء المباني المرتفعة، مما 
یؤدي إلى ارتفاع معدالت اإلصابة والموت بينهم فيما یبدو، في غياب أي ضمان ُیذآر بأن یتكفل 

ویعد نقص اإلحصائيات الشاملة والموثوق بها، . مصاحب العمل بنفقات الرعایة الصحية الالزمة له
بما في ذلك تقاعس السلطات عن التحقق من التزام الشرآات باإلبالغ عن الوفيات واإلصابات، آما 
. یقتضي القانون، مؤشرًا على القصور الكامل للهيئات المنوط بها التحقيق في الممارسات العمالية

                                                      
أبو ظبي، وعجمان، والفجيرة، ودبي، ورأس الخيمة، والشارقة، وأم :  دولة اإلمارات العربية المتحدة هي اتحاد یضم سبع إمارات، هي 1

 .القيوین



2006 ين الثانيتشر/نوفمبر  

 
2

 مفتشًا حكوميًا یتولون اإلشراف على الممارسات 140 ولقد علمت هيومن رایتس ووتش أن ثمة
واألمر األدعى إلى القلق هو أن نقص .  ألف شرآة تستخدم عماًال مهاجرین240العمالية ألآثر من 

هذا اإلشراف قد ینطوي على غياب التطبيق المالئم لمعایير الصحة والسالمة، مما قد یكون السبب 
 .تقع في صفوف العمالالمباشر للوفيات واإلصابات التي 

 
 2005 من القوى العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وفي عام المائة في 95ویشكل األجانب 

والغالبية العظمى من العمال المهاجرین .  عامل2,738,000بلغ عدد العمال المهاجرین في البالد 
عمال المهاجرین، هم من بلدان جنوب من ال%  20الذین یقومون بأعمال البناء، والذین یشكلون نحو 

 .آسيا، ومن بينهم آثرة من األميين ومن سكان المجتمعات الریفية الفقيرة
 

وتسري أحكام قانون العمل االتحادي في اإلمارات على مواطني اإلمارات والعمال المهاجرین على 
ة عن مسؤوليتها في حمایة السواء؛ بيد أن الحكومة االتحادیة لدولة اإلمارات تخلت بصورة شبه آامل

حقوق العمال من خالل التحقيق في أي سلوك مجحف أو غير قانوني یمارسه أرباب العمل تجاه 
وقد .  عمال البناء، وإقامة الدعوى القضائية على المخالفين، وإنصاف المتضررین أو تعویضهم

بحد أدنى من األجور، ، یستوجب منها االلتزام 1980تقاعست الحكومة عن تنفيذ قانون صدر عام 
األمر الذي یظهر بجالء أن الحكومة تؤثر مراعاة مصالح شرآات البناء التي تتمتع بنفوذ قوي 
عمومًا، وتحقق أرباحًا طائلة، على حمایة أبسط الحقوق األساسية للعامل المهاجر الذي یتلقى في 

البناء،  وهو أجر یتباین تباینًا  دوالرًا مقابل عمله في موقع 175المتوسط أجرًا شهریًا ال یتجاوز 
 . دوالرًا شهریًا2,106صارخًا مع متوسط دخل الفرد في دولة اإلمارات الذي یبلغ 

 
وعالوة على هذا، فقد رفضت الحكومة السماح للعاملين بتنظيم نقابات عمالية، وبالتفاوض الجماعي 

 قطاع المجتمع المدني الذي وهو نقص یزید من وطأته أن الحكومة تعوق تنمية(مع أرباب العمل 
). یمكنه رصد انتهاآات حقوق اإلنسان وتسليط الضوء عليها، بما في ذلك انتهاآات حقوق العمال

، أعلنت وزارة العمل اعتزامها إصدار قانون یجيز إنشاء نقابات العمال 2006آذار /وفي مارس
رین األول لم تكن الحكومة تش/، ولكن حتى مطلع أآتوبر2006والتفاوض الجماعي قبل نهایة عام 

بل إن وزارة العمل عمدت عوضًا . قد نشرت أي تفاصيل عن هذا القانون أو أي آليات مقترحة لتنفيذه
أیلول یحظر تشغيل العمال المهاجرین المضربين عن العمل في /عن ذلك إلى إصدار قرار في سبتمبر

حكومة أن رحلت بعض العمال من البالد وقد سبق لل(أي أعمال أخرى في البالد لمدة ال تقل عن عام 
 ).لالشتباه في مشارآتهم في تنظيم إضرابات عدة مرات قبل صدور هذا القرار
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والواقع أن محنة عمال البناء المهاجرین تبدأ في أوطانهم، حيث یضطرون لدفع رسوم طائلة لوآاالت 
لعمل، والحصول على الستصدار عقود ا)  دوالر3000 و2000تتراوح بين (التشغيل المحلية 

وقد جرت العادة أن یقترض . تأشيرات العمل في اإلمارات العربية المتحدة، وشراء تذاآر الطيران
العمال، إما من وآاالت التوظيف مباشرة أو من طرف ثالث، لتسدید هذه الرسوم؛ ویصبح الشغل 

ص الشطر األآبر من الشاغل لهؤالء العمال هو سداد األقساط الشهریة للدیون، فيضطرون لتخصي
وعندما تحتجز شرآات البناء راتب العامل . أجورهم خالل العامين األولين من التعاقد لخدمة الدیون

" العرف" وهو أمر بات من الشيوع فيما یبدو بحيث أصبح یوصف بـ–عن أول شهرین على الفور 
ن یثقل آاهله، وتبدأ النفقات  فإن العامل یجد نفسه مضطرًا للتأخر في سداد الدین الذی–المعمول به 

ویستمر العمال في تأدیة عملهم حتى بالرغم من تخلف أرباب العمل عن سداد . اإلضافية في التراآم
أجورهم لفترات أطول بكثير؛ وال مناص لهم من ذلك، فالبدیل الوحيد المتاح أمامهم في الواقع الفعلي 

 .نهمهو ترك عملهم وشد الرحال ألوطانهم بدون سداد دیو
 

وقال جميع عمال البناء الذین تحدثت إليهم هيومن رایتس ووتش من أجل إعداد هذا التقریر إن 
أصحاب العمل صادروا جوازات سفرهم لدى وصولهم إلى اإلمارات، وهو ما وصفه العمال أیضًا 

درج عليه أصحاب العمل في دولة اإلمارات تحسبًا لفرار العمال المهاجرین وترآهم " عرف"بـ
ورغم أن المحاآم اإلماراتية قضت بأن مصادرة رب العمل لجواز سفر العامل إجراء غير . العمل

قانوني، فما برح أصحاب العمل یمارسون هذه اإلجراء بمطلق الحریة، ودون أدنى خوف من أن 
 .تسعى الحكومة لتنفيذ القانون

 
 العمل في البالد، ویعد معدل  وفي الوقت ذاته، فإن عمال البناء یواجهون بعضًا من أخطر ظروف

الوفيات واإلصابات التي تقع في صفوف عمال البناء المهاجرین من الجوانب التي تبعث على أشد 
القلق واالنزعاج فيما یتعلق بقطاع البناء باإلمارات، وإن آان هذا الجانب لم یتم توثيقه آما ینبغي 

. الخاصة بشأن معدالت الوفيات واإلصاباتحيث تتباین األرقام الواردة من المصادر الحكومية و
 من عمال البناء حتفهم في مواقع عملهم عام 34فوفقًا لألرقام الحكومية المتوفرة بشأن دبي، لقي 

، ولكن استنادًا لألرقام المنبثقة عن تحقيق مستقل أجرته إحدى المطبوعات 2005 عام 39، و2004
عدد الوفيات في مواقع العمل التي وقعت بين العمال ، فيبدو أن  المتخصصة بشؤون األعمالالمحلية

 آانت بالتأآيد أعلى بكثير من العدد المسجل للعمال من جميع الجنسيات في 2004الهنود وحدهم عام 
یقضي به القانون من ضرورة إبالغ الحكومة  وقلة عدد شرآات البناء الملتزمة بما. 34دبي، وقدره 

قع في مكان العمل ترجح بقوة أن قطاع البناء یسعى للتستر على المدى بحاالت الوفاة واإلصابة التي ت
 .الحقيقي لهذه الحاالت، وهو زعم تناقله عدد من التقاریر اإلعالمية
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وفي معظم المناطق األخرى، إذا ما وجد أي عامل نفسه یواجه ظروفًا محفوفة بالمخاطر في محل 
 في بلد یأخذ باقتصاد السوق الحرة ویعاني من نقص العمل، وال یتلقى أجره على ما یؤدیه من عمل،

شدید في العمالة، فبمقدوره أن ینتقل إلى وظيفة أخرى؛ غير أن هذا الخيار ليس متاحًا لعمال البناء 
المهاجرین في دولة اإلمارات الذین یجري التعاقد معهم للعمل مع صاحب عمل واحد فقط؛ وال یحق 

ل آخر إال بعد مضي عامين من العمل مع صاحب العمل الحالي، ألي عامل االنتقال إلى صاحب عم
 .والحصول على موافقة هذا األخير

 
ولم تفعل الحكومة االتحادیة شيئًا ذا بال بشأن أي جانب من جوانب ظروف العمل السيئة التي 

نتهاآات یواجهها عمال البناء في اإلمارات؛ فقد تقاعست عن وضع آليات آافية للتحقيق فيما یقع من ا
. لقوانينها، أو مالحقة مرتكبيها، أو معاقبتهم، أو معالجة هذه االنتهاآات وإنصاف المتضررین منها

وبعد أن حرصت الحكومة، مثًال، على إصدار قانون یحظر على آل من وآاالت التوظيف المحلية 
و توظيفهم، وأصحاب العمل المحليين فرض أي رسوم على العاملين تتعلق بإجراءات استخدامهم أ

فإنها بعد ذلك لم تبذل أي جهد یذآر لمعاقبة وآاالت التوظيف التي تواصل فرض هذه الرسوم، أو 
أصحاب العمل المتواطئين معها في ذلك، ولم تتخذ أي إجراء لوضع حد ألساليب االلتفاف على 

ي تكلف وآاالت القانون التي یمارسها أصحاب العمل اإلماراتيون ووآاالت التوظيف اإلماراتية الت
؛ آما أن الجهود التي بذلتها "بالوآالة"التوظيف في بلدان العمال األصلية بفرض رسوم عليهم 

الحكومة االتحادیة لمنع أصحاب العمل من عدم سداد أجور العاملين آانت متقطعة وغير منتظمة في 
 .أحسن الفروض

 
 أمام وزارة العمل، التي تفصل في  استماعجلسةلطلب ورغم أنه من حق العمال المتظلمين السعي 

. النزاعات وتحيل القضایا التي یتعذر البت فيها إلى القضاء، فإن خيار التحكيم ال یزال محدودًا للغایة
والواقع أن بعض المسئولين الحكوميين، ومن بينهم وزیر العمل، قد انتقدوا هم أنفسهم إجراءات 

لتابعين للوزارة اواتُّهم بعض أعضاء هيئة التحكيم . الحالتحكيم باعتبارها قاصرة وبحاجة ماسة لإلص
. بحمایة مصالح شرآات البناء بدًال من تنفيذ أحكام قانون العمل على نحو یتسم بالعدل واإلنصاف

عن قضایا التحكيم التي ) بما في ذلك اإلحصائيات(والظاهر أن الوزارة ال تحتفظ بمعلومات شاملة 
 .تفصل فيها

 
ى القضاء فقد تبين أنه هو اآلخر محدود الفائدة للعاملين؛ فمن الناحية النظریة، ینص أما اللجوء إل

قانون العمل اإلماراتي على عقوبات على أي انتهاك ألحكامه، بما في ذلك عدم سداد أجور العاملين، 
 ولكن هيومن رایتس ووتش لم تتمكن من توثيق ولو حالة واحدة تم فيها توقيع عقوبة ما على أحد

بل . أصحاب العمل، سواء الحبس أم الغرامات المالية، بسبب تخلفه عن سداد أجور العاملين لدیه
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حتى العمال الذین نجحوا في استصدار أحكام قضائية ضد أصحاب العمل عجزوا عن تنفيذ هذه 
 .األحكام الستعادة رواتبهم، فضًال عن توقيع عقوبة الغرامة أو الحبس على صاحب العمل

 
لت الحكومات الفردیة لإلمارات بعض المحاوالت للتصدي للمشاآل التي یواجهها العمال وقد بذ

 العمالية خالل اإلضطرابات، وفي أعقاب تصاعد 2005المهاجرون على أراضيها؛ ففي عام 
، وإدارة لحقوق "اللجنة الدائمة لشؤون العمال"العامين السابقين، أنشأت حكومة دبي هيئتين هما 

شرطة دبي، للفصل في النزاعات الناشئة بين العمال وأصحاب العمل؛ ومنذ إنشائهما اإلنسان في 
نظرت هاتان الهيئتان في عشرات اآلالف من النزاعات العمالية، وقامتا بدور هام في تحصيل 

ومنذ عهد قریب، أصدرت حكومة أبو ظبي قانونًا یفرض على جميع . األجور غير المدفوعة
ولكن هذه التدابير العالجية التي تتخذ لغرض خاص . صحي خاص لموظفيهاالشرآات توفير تأمين 

ال تصلح بدیًال لتدابير اإلنصاف والتعویض التي ینبغي أن تطبقها الهيئات االتحادیة في طول البالد 
 .وعرضها

 
وال بد للحكومة االتحادیة من األخذ بزمام السبق في عالج المشكالت التي تواجه عمال البناء 

ویجب . اجرون؛ ویجب عليها المبادرة بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق فيما یقاسونه من انتهاآاتالمه
على الحكومة منع الشرآات اإلماراتية من التعامل مع وآاالت التوظيف التي تفرض رسومًا على 
العمال ضاربة عرض الحائط بالحظر المفروض على ذلك؛ آما یجب اتخاذ إجراءات صارمة 

مخالفين لقانون العمل اإلماراتي وتقدیمهم للقضاء، وتوقيع عقوبات مجدیة عليهم، وتطبيق لمالحقة ال
وینبغي تحسين عملية جمع البيانات عن العمال . الحد األدنى من األجور الذي ینص عليه قانون العمل

ب على ویج. المهاجرین، وزیادة القدرة على القيام بأعمال التفتيش على منشآت العمل إلى حد آبير
 . الدولية التي تحمي حقوق العمال والعمال المهاجریناالتفاقياتالحكومة اإلماراتية المصادقة على 

 
ویجب أن تنهض الحكومات األجنبية بدورها في ضمان احترام حقوق عمال البناء المهاجرین في 

 هؤالء العمال تستفيد دولة اإلمارات العربية المتحدة؛ فاقتصادیات البلدان األصلية التي ینتمي إليها
 العمال مصلحة  بلدان هؤالءاستفادة هائلة من تحویالت العمال المغتربين في اإلمارات، ولحكومات
ویجب عليها اتخاذ إجراءات . آبيرة في التحقق من حصولهم على تعویضات ومعاملتهم بإنصاف

 تشغيلهم في اإلمارات، صارمة ضد وآاالت التوظيف المحلية التي تفرض على العمال رسومًا مقابل
ویجب على السفارات . آما ینبغي عليها أن تحرم فرض أي رسوم من هذا القبيل على اإلطالق

األجنبية في اإلمارات المبادرة ببذل المساعي الالزمة لتلبية احتياجات المغتربين، وتقدیم النصح 
 .لوالمشورة والمساعدة لهم إذا واجهوا أي صعوبات من جانب أصحاب العم
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آما أن الوالیات المتحدة واالتحاد األوروبي وأستراليا أمامها اآلن فرصة هامة لحث اإلمارات على 
تدارك تقاعسها في حمایة حقوق العمال، من خالل المفاوضات المتعلقة باتفاقيات التجارة الحرة مع 

 قانون العمل اإلمارات؛ وأقل ما یجب عليها أن تفعله هو أن تجعل أي اتفاق مرهونًا بإصالح
اإلماراتي بحيث یسمح للعمال صراحًة بتشكيل نقابات عمالية، والتفاوض الجماعي مع أصحاب 

آما یجب عليها أن تشترط على . العمل، وإرساء الضمانات الكفيلة بحمایة هذه الحقوق بالقدر الكافي
روریة للتنفيذ الفعلي لقانون اإلمارات، قبل إبرام أي اتفاقية للتجارة الحرة معها، اعتماد التدابير الض

ة هذه فاعليالعمل اإلماراتي، بما في ذلك زیادة عدد مفتشي العمل إلى حد آبير، والتدليل على 
 .اإلجراءات ببيانات محددة عما تقوم به الحكومة من أنشطة لتنفيذ قانون العمل
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II .التوصيات 
 

 إلى حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة
نة مستقلة للتحقيق في أوضاع العمال المهاجرین بالبالد وإصدار تقاریر علنية بهذا إنشاء لج) 1(

یجب على حكومة اإلمارات أن تتصدى بشكل مباشر النتهاآات حقوق عمال البناء المهاجرین . الشأن
من في البالد، وتسعى لمعالجتها؛ ونظرًا لقلة المعلومات الرسمية المتاحة بشأن مدى هذه االنتهاآات، ف

واجب الحكومة الشروع فورًا في تحقيق مستقل بشأن هذه االنتهاآات، عن طریق تشكيل لجنة تحقيق 
 . مستقلة

ویجب على اللجنة إجراء تحقيق بشأن تقاعس الحكومة عن تنفيذ الضمانات القانونية التي تكفل حقوق 
 على اإلطالعجنة من حریة وفي إطار صالحياتها، یجب تمكين الل. العمال في اإلطار القانوني الحالي

السجالت الحكومية بشأن النزاعات العمالية دون أي قيود، وعقد جلسات علنية، وجمع اإلفادات 
والشهادات من العمال المهاجرین وممثليهم والمدافعين عنهم، وآذلك من المنظمات اإلقليمية والدولية 

 .هاجرینغير الحكومية التي لدیها خبرة في قضایا وحقوق العمال الم
 

ویجب إلزام اللجنة قانونًا بإآمال تحقيقاتها في غضون فترة زمنية محددة، ونشر نتائجها وتوصياتها 
 .على المأل

 
منع الشرآات من التعامل مع مكاتب التوظيف، سواء في دولة اإلمارات العربية المتحدة أم في ) 2(

تأشيرات، أو عقود العمل، أو أي شيء الخارج، التي تفرض رسومًا على العمال مقابل السفر، أو ال
ویجب تحریك الدعوى القضائية ضد مخالفي القانون من أصحاب العمل ووآاالت التوظيف، . آخر

 .وفرض عقوبات آبيرة عليهم
فرض أي رسوم من شرآات البناء المحلية ووآاالت التوظيف یمنع فمن المعلوم أن قانون اإلمارات 
علق بتوظيفهم في اإلمارات؛ ولكن الحكومة ال تكاد تتخذ أي إجراء، على العمال المهاجرین فيما یت

فيما یبدو، لمالحقة مرتكبي المخالفات الشائعة لهذا القانون من وآاالت التوظيف وأصحاب العمل، 
على العمال دفع ) أو الوآاالت التي تنوب عنها في بلدان المنشأ(حيث تفرض وآاالت التوظيف 

ویجب على .  أصحاب العمل عن أي رسوم دفعوها مقابل التسجيلرسوم ُتستخدم في تعویض
الحكومة اتخاذ خطوات إیجابية لمالحقة مرتكبي المخالفات الواسعة النطاق لهذا القانون، وفرض 
غرامات آبيرة على أصحاب العمل ووآاالت التوظيف التي تثبت إدانتها بهذه المخالفات، وإلزام 

 الذین یتبين أنهم دفعوا رسومًا لوآيل التوظيف الذي تولى ترتيبات شرآات البناء بتعویض الموظفين
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وفضًال عن هذا، یجب تعدیل القانون اإلماراتي بحيث یحظر على شرآات البناء استخدام أي . التعاقد
وآاالت توظيف تفرض رسومًا على العمال في بلدانهم األصلية؛ وأخيرًا، یجب على الحكومة 

حكومات بلدان المنشأ لمقاضاة وحظر وآاالت التوظيف المحلية التي تفعل اإلماراتية التعاون مع 
 .ذلك

 
إجراء تحریات فعالة بشأن أصحاب العمل الذین ینتهكون أحكام قانون العمل اإلماراتي، وتقدیم ) 3(

ویجب توقيع عقوبات مجدیة ومالئمة على الشرآات التي تنتهك حقوق . المخالفين منهم إلى المحاآمة
 .ل، لوضع حد لمناخ اإلفالت من العقاب السائد حاليًاالعما

لقد درجت شرآات البناء، على نحو ما وثقناه في هذا التقریر، على احتجاز أجور العاملين، 
ومصادرة جوازات سفرهم؛ وتواصل هذه الشرآات انتهاآها للقانون بسبب تقاعس الحكومة عن 

ن تضمن تزوید المحققين والمدعين العامين ویجب على الحكومة أ. مساءلتها بأي صورة مجدیة
بالعدد الكافي من الموظفين والمساعدین، وتدریبهم على مباشرة القضایا المتعلقة بمخالفات قانون 

آما یتعين على الحكومة توقيع عقوبات آبيرة على الشرآات التي یثبت انتهاآها للقانون، .  العمل
 .سائر الشرآات عن ارتكاب المزید من المخالفاتاألمر الذي سوف یكون له أثر هام في ردع 

 
وفي الحاالت التي یتملص فيها أصحاب العمل أو یمتنعون عن دفع الغرامات المفروضة عليهم 

المعلن (النتهاآهم حقوق العمال، یجب على الحكومة تصفية الضمانات المصرفية ألصحاب العمل 
لألحكام القضائية الصادرة لصالح العمال تنفيذًا ) عنها في إطار طلب آفالة عمال مهاجرین

وال بد من تعدیل قانون العمل اإلماراتي بحيث ینص صراحة على الضمانات المصرفية . المتضررین
 .ألصحاب العمل في مثل تلك الحاالت

 
تقدیم بيانات نوعية وآمية بشأن النزاعات العمالية، والوفيات، واإلصابات في مواقع العمل، ) 4(

 .ت الحكومية لمعالجة هذه القضایاواإلجراءا
من العسير وضع تقدیر آمي لمدى االنتهاآات التي یتعرض لها عمال البناء المهاجرون بسبب شحة 

ویجب على الحكومة اإلعالن عن عدد النزاعات العمالية وسبل . البيانات ونقص الشفافية الحكومية
دد وأسباب الوفيات واإلصابات في قطاع تسویتها، وجمع بيانات ومعلومات وإحصائيات شاملة عن ع

 .البناء، ونشرها علنًا
 
 عن اإلشراف على تقدیم العالج الطبي لعمال المسئولينتحقيق زیادة آبيرة في عدد المفتشين ) 5(

ویجب التحقق من قيامهم بواجباتهم األخرى التي تشمل تفتيش . البناء المهاجرین في القطاع الخاص
 .من استيفائها لمعایير السالمة ومتطلبات القانونمواقع البناء للتحقق 
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فالعدد الحالي من المفتشين الحكوميين المشرفين على قطاع البناء ليس آافيًا، ویجب على الحكومة 
زیادة عددهم إلى حد آبير بغية تعزیز قدرتهم على  اإلشراف على شرآات البناء، وحملها على 

 1000نت الحكومة مؤخرًا أنها تعتزم زیادة عدد المفتشين إلى االمتثال للقانون اإلماراتي؛ وقد أعل
ویجب عليها وضع تلك الخطة موضع التنفيذ، والتحقق من . في غضون الشهور الثمانية عشر القادمة

وعلى الحكومة أن تضمن أیضًا قدرة المفتشين على . أنها سوف تؤدي إلى التنفيذ الفعال لقانون العمل
 .بلغتهم األصليةالتواصل مع العاملين 

 
اتخاذ إجراء فوري إلبالغ وتوعية عمال البناء المهاجرین الذین یصلون إلى اإلمارات بحقوقهم ) 6(

 .التي یكفلها قانون اإلمارات
فأغلب العمال المهاجرین أميون، وليسوا على درایة بحقوقهم في اإلمارات؛ ویجب على الحكومة 

وصولهم إلى اإلمارات لتوعيتهم بحقوقهم بلغة مفهومة، حتى تقدیم معلومات شفهية ومكتوبة لهم لدى 
 .تتبين لهم سبل اإلنصاف والتعویض المتاحة لهم عندما ُتنتهك حقوقهم

 
 بوضع حد أدنى لألجور 1980الوفاء بااللتزام المنصوص عليه في قانون العمل اإلماراتي لسنة ) 7(

 .وااللتزام به
 .لألجور على الفوریجب على الحكومة وضع حد أدنى معقول 

 
 .السماح بإنشاء منظمات حقيقية ومستقلة تعنى بحقوق اإلنسان وحقوق العمال) 8(

إن غياب قطاع عریض للمجتمع المدني في اإلمارات یعد بمثابة عقبة رئيسية أمام تسليط الضوء 
ت المجتمع على المدى الحقيقي لالنتهاآات؛ فالمناخ الرسمي السائد ینطوي على عراقيل أمام منظما

فقد امتنعت الحكومة، دون إبداء أي تفسير، عن منح تصاریح الثنتين من بين آل ثالث (المدني 
منظمات معنية بحقوق اإلنسان تقدمت بطلبات للحصول عليها؛ بل لقد هددت الحكومة مرارًا بمقاضاة 

). داء أو اإلیذاء في دبيمنظمة معنية بحقوق المرأة تدیر ملجأ إلیواء النساء الالتي وقعن ضحایا لالعت
ویجب على الحكومة السماح بإنشاء منظمات غير حكومية یمكنها رصد أوضاع حقوق اإلنسان في 

 . البالد بصفة معتادة، وإصدار تقاریر عن االنتهاآات وتوثيقها، والدعوة لحقوق العمال المهاجرین
 
شأن الحریة النقابية والمفاوضة  ب98 و87المصادقة على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم ) 9(

الجماعية وتعدیل قانون العمل اإلماراتي بحيث یتضمن الضمانات الواقية الواردة في هاتين 
 .االتفاقيتين

یخلو القانون اإلماراتي من أي أحكام بشأن النقابات العمالية والمفاوضة الجماعية، ویحظر 
 على التصدي لالنتهاآات التي یرتكبها وسوف تظل قدرة العمال. اإلضرابات العمالية صراحة
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أصحاب العمل بحقهم محدودة للغایة ماداموا محرومين من حقوقهم في التمثيل النقابي والمفاوضة 
وال بد من تعدیل قانون العمل اإلماراتي بحيث . الجماعية، وما ینبثق عنها من الحق في اإلضراب

على حمایة حق العمال في التنظيم والتفاوض یصبح متمشيًا مع المعایير الدولية، وینص صراحة 
وینبغي أن یسمح القانون . الجماعي؛ ویجب إلغاء الحظر المفروض على اإلضراب عن العمل

ویجب تمكين النقابات . بتشكيل النقابات المستقلة بمنأى عن أي تدخل من صاحب العمل أو الحكومة
والسماح لها بوضع قواعدها ولوائحها، وانتخاب من تمثيل العمال على نحو یتسم بالفعالية والكفاءة، 

وینبغي أن یتمتع آافة العمال، أیًا آانت جنسياتهم، بحقهم . ممثليها، وممارسة نشاطها بكامل حریتها
في االنضمام إلى النقابات العمالية، وأن ُتكفل لهم المشارآة الكاملة، والتمثيل الفعال، وحقوق 

 .التصویت
 
 . بشأن السالمة والصحة المهنيتين155فاقية منظمة العمل الدولية رقم المصادقة على ات) 10(

نظرًا لخطورة بواعث القلق القائمة بشأن صحة وسالمة العمال، وافتقار الحكومة لبيانات شاملة بهذا 
الصدد، ینبغي على الحكومة المصادقة على هذه االتفاقية، والتحقق من األخذ بالمعایير دولية المتعلقة 

 . العمال وسالمتهمبصحة
 
 .المصادقة على االتفاقية الدولية لحمایة حقوق جميع العمال المهاجرین وأفراد أسرهم) 11(

تعد اإلمارات من البلدان التي تشكل العمالة المهاجرة فيها أغلبية السكان؛ وال بد لإلمارات من 
ن وأفراد أسرهم، وتعدیل قانون المصادقة على االتفاقية الدولية لحمایة حقوق جميع العمال المهاجری

العمل اإلماراتي بحيث یتضمن أحكام االتفاقية، ضمانًا لحمایة حقوق العمال المهاجرین وفقًا للمعایير 
 .الدولية

 
 إلى حكومات الهند وباآستان وبنغالديش وسريالنكا

عربية المتحدة تعزیز القسم المعني بشؤون العمال في سفاراتكم وقنصلياتكم بدولة اإلمارات ال) 1(
 .لمساعدة عمال البناء المهاجرین من بلدانكم الذین ینتهك أصحاب العمل حقوقهم

إن غياب أو قلة منظمات المجتمع المدني والنقابات ومجموعات الدفاع عن حقوق العمال في 
هك اإلمارات یعني أن عمال البناء المهاجرین ال یتيسر لهم الوصول إلى أي موارد مؤسسية عندما تنت

ویجب على سفارات . حقوقهم، ویكونون عاجزین عن تنظيم أنفسهم للتصدي لهذه االنتهاآات
وقنصليات البلدان التي ینتمي إليها هؤالء العمال المبادرة بملء هذا الفراغ، وتزوید رعایاها بما 

ات یحتاجونه من النصح واإلرشاد والمترجمين والمساعدة القانونية لمتابعة شكاواهم مع السلط
 .اإلماراتية
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 في اإلمارات رسميًا بشأن أهمية قيام الحكومة بتشكيل لجنة المسئولينمخاطبة نظرائكم من  ) 2(
 .مستقلة للتحقيق في االنتهاآات المتعلقة بالعمل التي یتعرض لها عمال البناء المهاجرون

 على العمال المهاجرین؛ یعتمد اقتصاد اإلمارات عمومًا، وقطاع البناء بنوع خاص، اعتمادًا رئيسيًا
آما تستفيد اقتصادیات البلدان التي ترسل العمال المهاجرین إلى حد آبير من تحویالت هؤالء العمال 

ویجب على حكومة اإلمارات وحكومات البلدان األصلية للعمال المهاجرین العمل معًا . إلى بلدانهم
 .ينات في مجال حقوق العمالعلى جعل هذه الفوائد االقتصادیة المتبادلة مقرونة بتحس

 
حث وزارة العمل باإلمارات على التنفيذ الكامل لقوانينها العمالية، والمحاسبة الكاملة للمخالفين ) 3(

 .بموجب قوانينها
 
حث السلطات على الكشف الفوري والكامل عن أسباب الوفاة حينما یتعرض أحد العاملين من ) 4(

اریر منتظمة عن جميع اإلصابات التي یتعرض لها رعایاآم في رعایاآم إلصابات مميتة، وإصدار تق
 .محل العمل

 
 إلى حكومات الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي وأستراليا

جعل إبرام اتفاقيات التجارة الحرة مع حكومة اإلمارات مشروطًا بتحسين سبل حمایة حقوق ) 1(
رار بوجه خاص على ضرورة قيام حكومة العمال؛ وقبل إبرام هذه االتفاقيات، ال بد من اإلص

اإلمارات بإصالح قوانينها العمالية للتوفيق بينها وبين المعایير الدولية لحقوق العمال، ومن سبل 
تحقيق ذلك توفير حمایة صریحة وآاملة لحق العمال في تنظيم أنفسهم، وفي التفاوض الجماعي، 

من مطالبة اإلمارات أیضًا باتخاذ الخطوات وقبل المصادقة على االتفاقيات، ال بد . واإلضراب
الضروریة للتنفيذ الفعال لقوانين العمل اإلماراتية، ومن سبل تحقيق ذلك فرض حد أدنى لألجور 

 .واألخذ بالتوصيات األخرى المشار إليها فيما تقدم لدعم تنفيذ القوانين
 
 في اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة إدراج بنود قویة وملزمة وقابلة للتنفيذ إلعمال حقوق العمال) 2(

مع حكومة اإلمارات، مما یستوجب التوفيق بين قوانين العمل المعمول بها لدى الدول األطراف 
 .والمعایير الدولية، ویلزم الدول األطراف بالتنفيذ الفعال لهذه القوانين



2006 ين الثانيتشر/نوفمبر  

 
12

 

III .المنهجية 
 

ر في دولة اإلمارات العربية المتحدة في قامت هيومن رایتس ووتش باألبحاث الخاصة بهذا التقری
 من عمال البناء في آل من دبي 60، حيث أجرت مقابالت مستفيضة مع 2006شباط /فبرایر

وأسهب هؤالء العمال في وصف تجاربهم، بدءًا من إجراءات التعاقد معهم في . والشارقة وعجمان
 .بلدانهم األصلية حتى ظروف عملهم ومعيشتهم في اإلمارات

 
 حكوميين، ومحامين، وصحفيين، ومهنيين مسئولينا أجرت هيومن رایتس ووتش مقابالت مع آم

آما التقى باحثونا ببعض . طبيين، ودبلوماسيين أجانب مطلعين على أوضاع العمال المهاجرین
ليروا اإلدارة التي یتقدم إليها العمال بشكاواهم (أصحاب العمل، وقاموا بزیارة وزارة العمل 

 .، ومختلف مواقع البناء، وعنابر المستشفيات، ومخيمات إیواء عمال البناء)الرسمية
 

ونظرًا لنقص مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بوجه عام في اإلمارات، فليست 
هناك تقاریر شاملة قائمة على بحوث ميدانية بشأن أوضاع العمال المهاجرین في اإلمارات، فيما عدا 

 ونتيجة لذلك، لم یتيسر لباحثي هيومن رایتس ووتش 2.سائل الجامعية عن هذا الموضوعقلة من الر
االتصال بأي منظمات محلية قامت ببحث وتوثيق أوضاع العمال المهاجرین بصورة منهجية أو 

ولإلحاطة بقضایا العمال على نحو أآثر شموًال وإلمامًا، أجرت هيومن رایتس . الدفاع عن حقوقهم
ورغم عدم .  من العمال المهاجرین غير المهرة العاملين خارج قطاع البناء47ت مع ووتش مقابال

إدراج شهاداتهم في هذا التقریر، فإن روایاتهم تؤآد أن استغالل العمال المهاجرین ليس مقصورًا 
على عمال البناء، وتظهر ضرورة إجراء المزید من البحوث بشأن أوضاع جميع العمال المهاجرین 

ونظرًا لمحدودیة فترة ونطاق البحوث التي قامت بها هيومن رایتس ووتش، فإننا نعتقد . ماراتفي اإل
أن النتائج التي خلصنا إليها ال تتناول سوى جانب صغير من استغالل العمال المهاجرین في 

 .اإلمارات
 

هاجرین الذین تحدثنا وقد لمسنا أثناء أبحاثنا في اإلمارات مناخًا عامًا من الخوف بين جميع العمال الم
آما أعربوا . إليهم؛ فجميعهم طلبوا عدم نشر أسمائهم بالكامل ألن الحكومة بمقدورها ترحيلهم بسهولة

                                                      
، رسالة ماجستير، جامعة لندن، "لبناء المهاجرینحالة عمال ا: عالقات العمل واإلصالح في اإلمارات" انظر، مثًال، زینة العسكري،  2

  .2005أیلول /سبتمبر
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وحينما ال تظهر األسماء األخيرة . عن مخاوفهم من التعرض لعقاب أصحاب العمل بسبب شهاداتهم
 .لبهملمن أجریت المقابالت معهم، فمعنى ذلك أنها ُحجبت بناًء على ط

 
 أي شخص" عامل مهاجر"وفقًا للقانون الدولي، یعني مصطلح : ملحوظة بشأن المصطلحات

  ومن ثم فإن هيومن رایتس ووتش تعتبر 3".ليس من رعایاهاهو یزاول نشاطًا مقابل أجر في دولة "
األجانب الذین یعيشون ویعملون في اإلمارات بموجب عقود محدودة األجل، مع صاحب عمل بعينه، 

 . من العمال المهاجرین
 

وتنص االتفاقية الدولية لحمایة حقوق جميع العمال المهاجرین وأفراد أسرهم نصًا صریحًا على أن 
، الذین یتقاضون أجرًا "عامل االستخدام المحدد"و" العامل المرتبط بمشروع"و" العامل الموسمي"

 ورغم أن 4.من العمال المهاجرینمقابل نشاطهم في دولة ما ليسوا من رعایاها، ُیعدون جميعًا 
اإلمارات ليست من الدول األطراف في االتفاقية، فإن هذه االتفاقية تعد مصدرًا من مصادر القانون 

 ".العامل المهاجر"الدولي التي یعتد بها في تعریف 
 

 حكومة اإلمارات أن قالت، 2006أیلول / سبتمبر28وفي خطاب هيومن رایتس ووتش بتاریخ 
] مجلس التعاون الخليجي[الذین تستضيفهم دولة اإلمارات العربية المتحدة وغيرها من دول العمال "

ال یمكن اعتبارهم عماًال مهاجرین باعتبار أنهم یعملون بصفة مؤقتة، وبموجب عقود عمل محددة 
وعليه فإن قوانين الهجرة المعمول بها في الدول الغربية ال یمكن تطبيقها على هؤالء ... األجل
 5".العمال

 
ویوثق هذا التقریر االنتهاآات التي یتعرض لها عمال البناء المهاجرون في اإلمارات، والتي تشمل 
انتهاآات القانون الدولي والقانون اإلماراتي؛ أما قوانين الهجرة المعمول بها في الدول الغربية فهي ال 

 .تمت بصلة للنتائج والتوصيات الواردة في هذا التقریر

                                                      
آانون األول / دیسمبر18، اعتمدت في )اتفاقية العمال المهاجرین( االتفاقية الدولية لحمایة حقوق جميع العمال المهاجرین وأفراد أسرهم 3

، وثيقة )49A .رقم  (ملحق السجالت الرسمية للجمعية العامة .  دة، األمم المتح45، الملحق 45/158، الجمعية العامة، القرار رقم  1990
 ).1(2، المادة 2003تموز / یوليو1األمم المتحدة رقم  ، دخلت حيز التنفيذ في 

 .)2(2 المصدر السابق، المادة 4
األمم المتحدة، إلى هيومن رایتس ووتش،  رسالة من السفير عبد العزیز ناصر الشمسي، المندوب الدائم لدولة اإلمارات العربية المتحدة إلى 5

 .2006أیلول / سبتمبر28
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IV .ال البناء المهاجرون في اإلماراتعم 
 

 في المئة من بين السكان المقيمين في دولة اإلمارات العربية 20یمثل المواطنون نسبًة ال تتجاوز 
 ویشكل العمال المهاجرون وأفراد أسرهم 6.المتحدة، الذین یبلغ عددهم أربعة مالیين ومئة ألف نسمة

 عامل مهاجر یمثلون 2738000، آان في البالد 2005 ففي عام. الغالبية العظمى من بقية السكان
 ویعتمد اقتصاد اإلمارات العربية 7. في المئة من القوة العاملة في القطاع الخاص باإلمارات95

 .المتحدة آليًة على العمال األجانب
 

ویعمل العمال المهاجرون في القطاع الخاص بدولة اإلمارات بموجب آفالة من مواطني الدولة في 
ومرافقيه (ویتعين على العامل المهاجر . إطار عقود عمل مدتها من عام إلى ثالثة أعوام قابلة للتجدید

مغادرة البالد بمجرد انقضاء أجل تصریح العمل الصادر له، ما لم ُیجدد ذلك ) من أفراد أسرته
 .التصریح، بغض النظر عن عدد السنوات التي قضاها مقيمًا في اإلمارات

 
النفط یمثل عادة القوة المحرآة القتصاد اإلمارات العربية المتحدة، غير أن النمو وآان قطاع 

 إنتاج، آان 2005وفي عام . االقتصادي توسع في مجاالت أخرى خالل السنوات الخمس األخيرة
 في المئة مقارنة 2.1 في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي، حيث نما بنسبة 35.4النفط الخام یمثل 

 بينما سجل معدل النمو في القطاعات األخرى في الفترة نفسها مستوى الفتًا للنظر 8ة السابقة،بالسن
ویرتبط نمو االقتصاد ارتباطًا وثيقًا بالقطاعات ذات العمالة الكثيفة، ففي عام . المائة في 11یبلغ 

، المائةي  ف15، زاد معدل نمو تجارة الجملة والتجزئة وأنشطة المطاعم والفنادق بنسبة 2005
، آما بلغ معدل النمو في آٍل من القطاع المالي وقطاعي المائة في 13.9وقطاع التصنيع بنسبة 

 وقد أثار النجاح االقتصادي آثيرًا من االهتمام باإلمارات العربية 9.المائة في 12التأمين والعقارات 
ة، وأخذت الدولة تتحول إلى المتحدة، األمر الذي أدى إلى تزاید معدالت تدفق االستثمارات الدولي

وقد قال الرئيس األمریكي السابق بيل آلينتون . مرآز تجاري واستثماري رئيسي في الشرق األوسط

                                                      
 .2006تموز / یوليو31، )دبي" (إميریتس توداي"، صحيفة "أربعة مالیين نسمة یعيشون في اإلمارات العربية المتحدة "6
اإلمارات العربية المتحدة، وزارة : ةانظر أیضًا خلفي. 2006أیار / مایو1، "غلف نيوز"، صحيفة "ارتفاع أعداد المغتربين" ضياء حدید، 7

 ).2006أیار / مایو25: اإلطالعتاریخ  (http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5444.htm ,الخارجية األمریكية، 
 .2006تموز /، یوليو06/256ولي بخصوص اقتصاد الدول رقم  ملحق إحصائي، تقریر صندوق النقد الد:  اإلمارات العربية المتحدة8
 . المصدر السابق9
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. دبي نموذج لما یمكن أن یتحقق برغم التطورات السلبية األخرى في المنطقة"في اآلونة األخيرة إن 
 10."من الزمنانظروا إلى دبي التي حققت نموًا هائًال في فترة قصيرة 

 
، في ظل الطفرة العمرانية في اإلمارات العربية المتحدة، والسيما في إمارة دبي، البناءوُیعد قطاع 

، )2005 في عام المائة في 10حيث نما بنسبة (أحد القطاعات التي تقود النمو االقتصادي في البالد 
حفز النمو في قطاع التشييد نمو اقتصاد و.  في العالم وأسرعها نموًاالبناءآما أنه من بين أآبر أسواق 

 في الناتج المحلي اإلجمالي للدولة المائة في 8اإلمارات العربية المتحدة آكل، حيث ساهم بنسبة 
 2005.11 من الناتج المحلي اإلجمالي للقطاعات غير المرتبطة بالنفط في عام المائة في 11وبنسبة 

 في دبي في الناتج المحلي اإلجمالي البناءلقة لقطاع وتفيد دراسة لحكومة دبي بأن المساهمة المط
 2004 إلى 2000 خالل الفترة من المائة في 23تسجل ارتفاعًا مطردًا، حيث حققت زیادة نسبتها 

 2004 ومن ضمن مشروعات البناء التي اآتملت في عام 12.المائة في 5ومعدًال سنویًا للنمو یبلغ 
 13. من المباني الصناعية ومباني الترفيه والخدمات290ًا، و مبنى تجاری393 فيال، و1436ُأقيمت 

ومن بين المالمح البارزة ألنشطة التشييد في دبي بناء مشروعات واسعة النطاق مثل مجمع إعمار 
 مبنى سكنيًا جدیدًا شاهق االرتفاع فضًال عن أعلى برج في العالم وهو برج 190مارینا الذي یضم 

 14.دبي
 

 ألف من عمال البناء المهاجرون، وتفيد 500 باإلمارات ما یزید على ، آان2004وحتى عام 
 ألف 600 إلى 2005تقدیرات هيومن رایتس ووتش بأن عدد عمال البناء المهاجرین وصل في عام 

هذا  في دبي، بلغ عدد العمال المستخدمين في البناء ومع ترآز قسط وفير من أنشطة 15.على األقل

                                                      
 ،)دبي" (أرابيان بيزینيس"، صحيفة "آلينتون یتصدر المشيدین بدبي" أنيل بویرول،10
. 2005آانون األول / دیسمبر4 

http://www.itp.net/business/news/details.php?id=18919&category=arabianbusiness )أیار / مایو20: تاریخ االطالع
2006( 

 .2006تموز /، یوليو06/256ملحق إحصائي، تقریر صندوق النقد الدولي بخصوص اقتصاد الدول رقم  :  اإلمارات العربية المتحدة11
، 2005، إدارة البيانات واألبحاث، غرفة تجارة وصناعة دبي، "قطاع التشييد في دبي"وبدر الدین علي بخيت،  بلعيد رتاب 12

http://www.dcci.ae/content/doc/ResearchAndReports/Sectoral/Dubai-Construction-Sector-eng.pdf)  تاریخ
 ).2006حزیران / یونيو15: االطالع

 . المصدر السابق13
 . المصدر السابق14
 عامل بناء آانوا یعملون في اإلمارات العربية المتحدة، انظر، 512495 یفيد قطاع التخطيط بوزارة االقتصاد بأن 15

http://www.uae.gov.ae/mop/UAE_figures/UAE_%2004_files/sheet010.htm) 2006أیار / مایو31: تاریخ االطالع .(
 2005 في عام مائةال في 17، عن وزارة العمل أن عدد العمال المهاجرین زاد بنسبة 2006أیار / مایو1، في "غلف نيوز"ونقلت صحيفة 

 .2004مقارنة بعام 
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 شرآة على وجه 5938 ومن بين 2005.16 عامًال في عام 304983ارة قطاع وحده في تلك اإلمال
 في 76( آانت األغلبية الساحقة 2005،17 في دبي في عام البناءاإلجمال آانت تعمل في مجال 

 وال تتوفر إحصاءات بخصوص توزیع العمال 18. عامًال20شرآات صغيرة تستخدم أقل ) المائة
ات المتاحة تفيد بأن أغلبية عمال البناء المهاجرین في اإلمارات حسب بلدانهم األصلية، إال إن المعلوم

 19.نكاالعربية المتحدة وافدون من الهند وباآستان وبنغالدیش وسري ال
 

وأآدت سفارات البلدان المصدرة للعمالة أن العمال المهاجرین العاملين في قطاع البناء آلهم من 
وآان عمال البناء . لریفية في بلدانهم، وأنهم عادة أميونالذآور، وأن أغلبهم ُیستقدمون من المناطق ا

 18الذین قابلتهم هيومن رایتس ووتش إلعداد هذا التقریر آلهم ذآورًا أميين وتتراوح أعمارهم بين 
 دوالر أمریكي لوآاالت التوظيف 3000 و2000 عامًا، وآانوا قد دفعوا رسومًا تتراوح بين 60و

وعادًة ما یتعاقد عمال . على آفالة للعمل في اإلمارات العربية المتحدةالمحلية في بلدانهم للحصول 
البناء المهاجرون على العمل بموجب عقود قابلة للتجدید تتراوح مدتها بين عام وثالثة أعوام مقابل 

 دوالرًا أمریكيًا؛ وفي المتوسط یتقاضى عامل البناء المهاجر 250 و106أجر شهري یتراوح بين 
 دوالرات في 2106یبلغ متوسط دخل الفرد في اإلمارات العربية المتحدة ( في الشهر  دوالرًا175
 20).الشهر

 
وعند وصول عمال البناء المهاجرین إلى دولة اإلمارات ترتبط جوانب آثيرة من حياتهم ارتباطًا 

صة فأصحاب العمل یؤوون عمال البناء في مساآن على غرار قاعات النوم الخا. وثيقًا برب العمل
، وعادًة ما یوفر أصحاب )ُتعرف عمومًا بمعسكرات العمل(بالطلبة على مشارف المناطق الحضریة 

من بين الرجال الذین قابلتهم هيومن رایتس ووتش أفاد (العمل لعمالهم الطعام أو بدًال ماليًا للتغذیة 
م یتلقون بدل تغذیة البعض بأن صاحب العمل یتيح لهم تناول الطعام في مقصف، بينما قال آخرون إنه

آما أن شرآات البناء ملزمة بموجب القانون بتوفير الرعایة ). ویشترون وجباتهم ویعدونها بأنفسهم
الصحية لعمالها في الحاالت الطارئة، سواء بتوفير الرعایة الطبية المباشرة من خالل تعيين أطباء 

 .المستشفيات المملوآة للحكومةضمن موظفيها، أو بمنح العمال بطاقة صحية تتيح لهم استخدام 
 

                                                      
 ". في دبيالبناءقطاع " رتاب وبخيت، 16
 . المصدر السابق17
 . المصدر السابق18
 . ینتمي جميع عمال البناء المهاجرین الستين الذین قابلتهم هيومن رایتس ووتش إلعداد هذا التقریر إلى هذه البلدان األربعة19
 13، )دبي" (غلف نيوز"، صحيفة " درهم91000لفرد في اإلمارات العربية المتحدة فوق مستوى الطفرة النفطية ترفع متوسط دخل ا "20

تشرین األول / أآتوبر3: تاریخ االطالع (http://archive.gulfnews.com/articles/05/05/13/164713.html ،2005أیار /مایو
2006.( 
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وخالل زیارات ألآبر معسكرین للعمل في دبي، وهما معسكرا القوز وسونابار، زار باحثو هيومن 
وآان المسكن في أغلب األحوال یتألف من غرفة . رایتس ووتش ست مؤسسات تؤوي عمال البناء

ویمثل ثالثة أو أربعة من األسرة . عًایعيش فيها قرابة ثمانية عمال م)  قدمًا في تسعة أقدام12(صغيرة 
ویستخدم العمال حمامات مشترآة خارج غرفهم . المعلقة المزدوجة األثاث الوحيد في آل غرفة

 .لقضاء الحاجة واالغتسال
 

 وضوح مظالم العمال المهاجرين
 آبيرًا على مدى العامين األخيرین، رآزت وسائل اإلعالم في دولة اإلمارات العربية المتحدة جانبًا

فال یكاد یمر یوم دون أن تظهر في صحف اإلمارات قصة عن . من انتباهها على مظالم عمال البناء
وتتضمن عينة من . تعرض العمال المهاجرین عمومًا وعمال البناء خصوصًا لالنتهاك واالستغالل

 –امل بناء وفاة ع"، أو "عمال محبوسون یهربون من مجمع سكني"المقاالت اإلخباریة عناوین مثل 
عمال یحتجون للحصول على أجور متأخرة عن مدة تزید عن تسعة "، أو "الحالة الثالثة في أسبوعين

 21".عمال تم التخلي عنهم یخشون تجاهل محنتهم"، أو "أعوام
 

والسيما المنظمات (أما خارج الصحافة، ونتيجة الفتقار اإلمارات عمومًا إلى هيئات للمجتمع المدني 
، فال وجود ألطراف غير حكومية تسد الفراغ الناجم عن غياب الحمایة الحكومية )ةغير الحكومي

ُیناقش حظر التنظيمات العمالية (ودفاع االتحادات النقابية عن حقوق العمال المهاجرین في البالد 
وال وجود ألیة منظمات تراقب "). غياب النقابات والمساومة الجماعية"أدناه في الجزء المعنون 

 إلعداد التقاریر عن االنتهاآات وتوثيقها بشكل – أو أي قطاع آخر من قطاعات العمل – البناء قطاع
وقد أدى هذا إلى وضع باتت فيه الحكومة وقطاع . منهجي وللدفاع عن حقوق العمال المهاجرین

 .األعمال الهيئتين الوحيدتين اللتين تتخذان القرارات في القضایا ذات الصلة بالعمل
 

ا یتعرض له العمال من مظالم إلى احتجاجات علنية، وهي أمر لم ُیسمع به في البالد من قبل وأدى م
وأدت مزاعم استغالل عمال البناء إلى عدد من المظاهرات، واإلضرابات، بل وإلى . بالمرة تقریبًا

أنه في وتفيد اإلحصاءات الحكومية ب. أعمال شغب قام بها ألوف من عمال البناء في اآلونة األخيرة
 22.، وقع ما ال یقل عن ثمانية إضرابات آبيرة2005آانون األول /أیار إلى دیسمبر/الفترة من مایو

                                                      
 الحالة –وفاة عامل بناء "؛ 2006آذار / مارس17، "غلف نيوز"، صحيفة "عمال محبوسون یهربون من مجمع سكني" سونيتا مينون، 21

عمال یحتجون للحصول على مستحقات مدة تزید "؛ وائل یوسف، 2006شباط / فبرایر14، )دبي" ( دایز7"، صحيفة "الثالثة في أسبوعين
، "عمال تم التخلي عنهم یخشون تجاهل محنتهم"؛ ضياء حدید، 2006شباط / فبرایر8، )دبي" (خليج تایمز"، صحيفة "ع سنواتعلى تس
 .2006آذار / مارس27، "غلف نيوز"صحيفة 

 .2006شباط / فبرایر21 مقابلة هيومن رایتس ووتش مع المقدم راشد بخيت الجميري، 22
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، سد ما یقرب من ألف من عمال البناء طریقًا رئيسيًا في دبي مطالبين 2005أیلول /وفي سبتمبر
بناء بأعمال ، قام ألوف من عمال ال2006آذار / مارس21 وفي 23).انظر أدناه(بأجورهم المتأخرة 

 وفي واحدة من أآبر المظاهرات في 24.شغب في دبي مطالبين بتحسين ظروف العمل وزیادة األجور
، وهي شرآة مقرها "بيسيكس"البالد هذا العام، قام ألوف من عمال البناء الذین یعملون لدى شرآة 

هم أربعة آان أجر( للمطالبة بزیادة أجورهم 2006أیار / مایو16، باإلضراب یوم بروآسيل
 25.وتحسين ظروف العمل) دوالرات في اليوم

                                                      
 .2005أیلول / سبتمبر20، "غلف نيوز"، صحيفة " ساعة24مر للشرآة بأن تدفع أجورهم خالل عمال یسدون طریق الشيخ زاید؛ أوا "23
 .2006آذار / مارس26، "نيویورك تایمز"، صحيفة "صيحة من اآلسيویين في دبي من أجل حقوق العمل"فتاح .  حسن م24
آونستراآشن "، صحيفة "في اإلمارات العربية المتحدةهل آان إضراب بيسيكس نقطة التحول للعمل " أنجيال جيوفریدا وآونراد إیغبرت، 25

 .2006أیار / مایو27، )دبي" (ویك
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V .استغالل عمال البناء المهاجرين 
 

 عملية التوظيف
فعادة ما تقوم شرآات التوظيف المحلية في البلدان . یبدأ توظيف عمال البناء المهاجرین في بلدانهم

، باإلعالن عن طلب المصدرة للعمالة، والتي تعمل لحساب شرآات في اإلمارات العربية المتحدة
 وترسل شرآات البناء مندوبين 26.عمال لوظائف في اإلمارات وتقوم بتسجيل العمال المتقدمين

 أو تعتمد 27للتوظيف إلى البلدان المصدرة للعمالة مباشرة للعمل مع شرآات التوظيف المحلية،
 المستخدمة شرآات البناء على شرآات توظيف في اإلمارات تعمل آوسيط بين شرآات اإلمارات

 28.للعمال ووآاالت التوظيف في البلدان المصدرة للعمالة
 

وهناك أیضًا في اإلمارات شرآات تستقدم العمال المهاجرین من أجل غرض وحيد هو تشغيلهم من 
 29الباطن لدى مستخدمين آخرین، بما في ذلك شرآات البناء، في وظائف لمدد طویلة أو قصيرة

 ".آاالت تورید العمالو"وُتعرف هذه الشرآات باسم 
 

القانون االتحادي الذي ینظم  (1980 لسنة 8وال یسمح قانون العمل باإلمارات العربية المتحدة رقم 
قانون العمل في اإلمارات العربية " انظر القسم المعنون –عالقات العمل في شتى أنحاء البالد 

من وزارة العمل بكفالة عمال سوى لمواطني اإلمارات الحاصلين على ترخيص ) أدناه" المتحدة
وهذا ینطبق على المستخدمين الذین یوظفون العمال المهاجرین مباشرة آما ینطبق على . مهاجرین

 30.الشرآات التي تعمل آوسيط في عملية التوظيف
 

وبموجب قانون العمل في اإلمارات، ینبغي ألصحاب األعمال أن یدفعوا بعض الرسوم للحكومة عن 
 200وتشمل هذه الرسوم رسم طلب تأشيرة دخول للعمل قدره . یستقدمونه للبالدآل عامل أجنبي 

                                                      
 .2006أیار / مایو8 مقابلة مع مدیر شرآة بناء في دبي طلب عدم نشر اسمه، 26
 . المصدر السابق27
 .2006أیلول / سبتمبر5 مقابلة مع وآالء توظيف، دبي، 28
شباط / فبرایر22عيد سيف بن سولوم الفالسي مدیر إدارة تصاریح العمل في وزارة العمل بدبي،  مقابلة هيومن رایتس ووتش مع عبد اهللا س29

2006. 
 http://www.mol.gov.ae/Pages/rules-Labour.aspx  في شأن تنظيم عالقات العمل،1980 لسنة 8 القانون االتحادي رقم 30
في مادته الثانية على أنه ) 8الملحق بالقانون رقم  (57وینص القرار الوزاري رقم . 17المادة ) 2006آب / أغسطس11: اإلطالعتاریخ (
أن یكون طالب الترخيص من مواطني اإلمارات العربية  -1: في تقدیم اليد للعاملة من الخارج ما یأتيُیشترط لمنح ترخيص التوسط "

 ".المتحدة
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 دوالرًا 273(ورسم إصدار تأشيرة دخول للعمل قدره ألف درهم )  دوالرًا أمریكيًا55(درهم 
 وباإلضافة إلى ذلك، ینبغي للمستخدمين توفير تذآرة طيران للعامل المهاجر آي یسافر 31).أمریكيًا

 .إلمارات العربية المتحدةمن بلده إلى ا
 

ویحظر القانون في اإلمارات بوضوح على مستقدمي العمال من مواطني اإلمارات تقاضي أیة رسوم 
 غير أن هذا الحظر یتعرض فيما یبدو للمخالفة 32.من العمال المهاجرین الذین سيتم استقدامهم

 التوظيف في البلدان المصدرة صراحًة من جانب وآالء استقدام العمال في اإلمارات، وآذلك وآالء
وقد تحدث باحثو . للعمالة الذین یتقاضون من العمال هذه الرسوم بدًال من تحميلها لمن سيستخدمونهم

وأآدت . هيومن رایتس ووتش مع خمس من وآاالت استقدام العمال فيما یتعلق باستقدام عمال البناء
دفعوا رسوم التأشيرة والسفر، التي یقضي قانون أربع من الوآاالت الخمس أنها تتوقع من العمال أن ی

آما أبلغ أحد مستقدمي العمال باحث هيومن رایتس . اإلمارات بأن یتحملها المستخدمون وحدهم
نحن نحصل هذه . یتحملون تكاليف التأشيرة والسفر] العمال المهاجرین[المرشحين "ووتش بأن 

هذا .  تقدم الطلبات للحصول على تأشيرات لهمالرسوم من المرشحين وندفعها لشرآات البناء التي
ونحن نفعل ذلك طوال . بالطبع غير مشروع وال یمكني أن أدونه في عقد مكتوب؛ یتم هذا بالدفع نقدًا

نتولى تكاليف النقل واإلعالن ] الوآالة[نحن " وقالت وآالة أخرى الستقدام العمال في دبي 33."الوقت
فالمرشحون یغطون جميع التكاليف، . قاضي المبالغ من المرشحينوبإمكاننا ت. وغيرها من التكاليف

یمكنني أن أورد ألیة شرآة " وقال وآيل ثالث 34."بما في ذلك رسوم التأشيرة وتذاآر الطيران
وبالنسبة للعمال غير . فنحن نقابلهم ونختارهم في الهند وباآستان. عشرة، أو مئة، بل وألف عامل
 35."فالمرشحون یدفعون تكاليف التأشيرة والنقل. دم أي شيءالمهرة ال نتقاضى من المستخ

 
هيومن فقد قال آل عامل بناء قابلته : وأآد العمال الذین قابلتهم هيومن رایتس ووتش الحقائق نفسها

 . إنه ُطلب منه أن یدفع مقدمًا تكاليف السفر والتأشيرة لوآالة التوظيف في بلدهرایتس ووتش
 

                                                      
 بشأن دمج الرسوم والغرامات المعمول بها في وزارة العمل والشؤون االجتماعية، 2002 لسنة 7 قرار مجلس الوزراء رقم 31

http://www.mol.gov.ae/PAges-EN/documents-en/FeesAndFines.htm#A) المادة )2006آب / أغسطس8: اإلطالعخ تاری ،
1. 

 في مادته الثانية على أنه ُیشترط لمنح ترخيص لمزاولة أعمال التوسط لالستخدام وتورید العمال من خارج 57 ینص القرار الوزاري رقم 32
 تشغيله مقابل مكافأة مالية من العملو  عمولة أة یتقاضى أیاللوزارة بألیقدم طالب الترخيص تعهدًا . 2...": الدولة أن یتوفر الشرط التالي

 ". أو بعدهلعملالعمال في ال و قبل قب آان ذلكسواء
 .2006أیلول / سبتمبر5 بوآالة الستقدام العمال، ُحجب االسم، دبي، مسئول حدیث هاتفي مع 33
 .2006أیلول / سبتمبر6 بوآالة الستقدام العمال، ُحجب االسم، دبي، مسئول حدیث هاتفي مع 34
 .2006أیلول / سبتمبر6دیث هاتفي مع رئيس شرآة لتورید العمال، ُحجب االسم، دبي،  ح35
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رآة للبناء والمساحة في دبي، وهو من والیة آيراال في الهند، وقابلته ویعمل ناتارانجان لدى ش
 :وقال ناتارانجان.  عامًال هندیًا آخر یعملون لدى الشرآة نفسها19هيومن رایتس ووتش، هو و

 
لوآالة في الهند للحصول )  دوالر أمریكي2200( ألف روبية هندیة 100دفعت 

 یدین بكثير من المال لوآالء التوظيف في آل منا. على تأشيرة للمجيء هنا والعمل
 36.بلدنا

 
 :ووصف ستار، وهو عامل بناء من الهند أیضًا، عملية التوظيف نفسها قائًال

 
وفي عام .  عامًا وأنا من راجستان في الهند، ومتزوج ولدي ثالثة أبناء42عمري 
 في ودفعت لوآالة توظيف.  رأیت إعالنًا لوآالة تعلن عن وظائف في دبي2003
وغطى هذا المبلغ رسوم ).  دوالرًا أمریكيًا1788( ألف روبية هندیة 80الهند 

وقد اقترضت المبلغ من األصدقاء . التأشيرة وتذآرة الطيران ورسومًا طبية
 37.واألقارب

 
رسوم "آما أبلغ بعض عمال البناء الذین اسُتقدموا من باآستان هيومن رایتس ووتش بأنهم دفعوا 

فقد قال علي، الذي یعمل لدى شرآة آل حامد لإلنماء والتعمير، إنه یعمل في . ًامقدم" التأشيرة
 2500( ألف روبية باآستانية 150دفعت لوآالة في باآستان "وأضاف . اإلمارات منذ خمسة أعوام

وقد اقترضت المبلغ من األصدقاء . للحصول على التأشيرة حتى آتي إلى هنا) دوالر أمریكي
 38." إلى عامين ألسدد ذلك المبلغواحتجت. واألقارب

 
ویلجأ بعض العمال، الذین ال یمكنهم تدبير المال الالزم لرسوم التأشيرة من خالل االقتراض من 

فقد روى . األصدقاء واألقارب أو بيع أرض، إلى االستدانة من وآاالت التوظيف بفائدة شهریة باهظة
 ألف تاآا 150ووتش آيف اقترض آل منهم ثالثة من عمال البناء من بنغالدیش لهيومن رایتس 

وقالوا إنهم دفعوا . من وآالة محلية للحصول على التأشيرة)  دوالرات أمریكية2210(بنغالدیشية 
 وقال ناندي، وهو عامل بناء هندي یعيش في معسكر 39. في المئة على القروض11فائدة شهریة تبلغ 

                                                      
 .2006شباط / فبرایر19 مقابلة هيومن رایتس ووتش مع ناتارانجان، دبي، 36
 .2006شباط / فبرایر24 مقابلة هيومن رایتس ووتش مع ستار، دبي، 37
 .2006نيسان /ریل إب3 حدیث هاتفي لهيومن رایتس ووتش مع علي، أبو ظبي، 38
 .2006شباط / فبرایر20 مقابلة هيومن رایتس ووتش مع عمال من شرآة بالدي للتعمير، دبي، 39
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 دوالرًا 1880( ألف روبية 85لغًا قدره القوز للعمل على مشارف مدینة دبي، إنه اقترض مب
 40.المائة في 10من وآيل في الهند ویدفع عليه فائدة شهریة ) أمریكيًا

 
فقد . وال یتوقف تقاضي الرسوم بشكل غير مشروع من العمال بالضرورة بعد إتمام عملية التوظيف

] لتي یعمل لدیهاا[تخصم الشرآة "قال عامل باآستاني في دبي یدعى علي لهيومن رایتس ووتش 
فعلي أن أدفع . رسومًا من مرتبي مقابل نفقات من المفترض أن تتحملها الشرآة بموجب القانون

وتستقطع الشرآة هذا المبلغ من مرتبي على . لتجدید التأشيرة)  دوالرًا أمریكيًا245( درهم 900
. جدید بطاقة تصریح العمللت)  دوالرًا أمریكيًا136( درهم 500آذلك ُیخصم آل ثالثة أعوام . أقساط

 41."وتخصم الشرآة هذا المبلغ من مرتبي آل عام)  دوالرًا82( درهم 300وتتكلف البطاقة الصحية 
 

 عدم دفع األجور
ُیعد قيام الشرآات المستخدمة للعمال بحجب أجورهم أآثر شكاوى عمال البناء في اإلمارات العربية 

 یبدو أساس الغالبية العظمى من المنازعات العمالية التي المتحدة شيوعًا، والتي تمثل أیضًا على ما
اآلليات الحكومية للتصدي "انظر أدناه، (تنظرها وزارة العمل والهيئات المختصة بالعمل في دبي 

وقال جميع العمال الستين الذین قابلتهم هيومن رایتس ووتش إن الشرآات "). للمنازعات العمالية
هيومن رهم بصورة معتادة، وآان آثير من العمال الذین تحدثت إليهم التي یعملون لدیها تحجب أجو

وُیعتبر تأثير عدم دفع األجور، .  یستحقون أجورًا متأخرة وقت إجراء المقابالت معهمرایتس ووتش
حتى ولو لشهر واحد، بالغ الخطورة بالنسبة للعمال، فنتيجته الفوریة هي تأخرهم في دفع أقساط 

 یدینون بها لوآاالت التوظيف في بلدانهم؛ ومن ثم ُتستحق عليهم فوائد إضافية؛ وفوائد القروض التي
آما أنهم ال یتمكنون من إرسال أموال إلى أسرهم في بلدانهم التي تعتمد على الدخل الذي یكسبونه من 

وفي بعض الحاالت یؤدي عدم دفع األجور إلى عجز العمال عن . العمل في اإلمارات العربية المتحدة
 .شراء الطعام أو السلع األساسية وینتهي بهم الحال إلى اقتراض المال لمجرد الحفاظ على حياتهم

 
إلى " الهرب"لمنع العمال من " آضمان"ویبدو أن حجب أجور شهر ونصف الشهر أو شهرین 

 وعندما 42.بين شرآات البناء في اإلمارات العربية المتحدة" عرفًا"وظائف أفضل أمر مقبول بصفته 
، بل "العرفي"یحتج العمال أو یشكون بخصوص احتجاز أجورهم ال تتعلق شكواهم بهذا الحجب 

                                                      
 .2006شباط / فبرایر22 مقابلة هيومن رایتس ووتش مع ناندي، معسكر القوز للعمال، 40
 .2006نيسان / إبریل3 حدیث هاتفي لهيومن رایتس ووتش مع علي، أبو ظبي، 41
حتجاج قام به في اآلونة األخيرة مئات من عمال شرآة في الشارقة لم تدفع أجورهم، ُنقل في وسائل اإلعالم المحلية عن  في أعقاب ا42

المئات یحتجون على عدم دفع "انظر محمود صبري، ."  یومًا آضمان في حالة الهرب45ال نحتجز إال مرتب " في الشرآة قوله مسئول
 .2006آب /سطس أغ29، "جلف نيوز"، صحيفة "األجور
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وبطبيعة الحال ال أساس في القانون لعدم دفع األجور سواء في هذه . بعدم دفع األجور بعد هذه المدة
 دفع الفترة أو بعدها، فواقع األمر أن حجب األجور یمثل انتهاآًا لقانون اإلمارات الذي یقتضي

 مسئولو وقد أوضح 43.األجور للعمال في األوقات المحددة واالحتفاظ بسجالت یمكن التحقق منها
عندما " الضمان"شرآات البناء والعمال أن شرآات البناء تحجب األجور فترات تتجاوز شهري 

 الحاالت، تتعرض لمشاآل في السيولة النقدیة، إال إن هذا التفسير قد ال یكون جدیرًا بالتصدیق في آل
 44.وخصوصًا في سياق الطفرة العمرانية في دبي

 
 19ففي . وقد أدى عدم دفع األجور إلى عدد من االحتجاجات العلنية من جانب عمال البناء

بواحد من أآبر االحتجاجات " شرآة آل حامد لإلنماء والتعمير"، قام عمال 2005أیلول /سبتمبر
من شرآات البناء " "شرآة آل حامد لإلنماء والتعمير"وُتعد . العلنية في اإلمارات العربية المتحدة

حققت على "، إذ یفيد موقع الشرآة على اإلنترنت بأنها "المحلية الرائدة في اإلمارات العربية المتحدة
مدى فترة السنوات السبع ونصف السنة الماضية نموًا لم یتحقق من قبل في صناعة البناء محليًا أو 

 مشروعًا قيد البناء قيمتها 23، آان للشرآة 2006أیار / وحتى مایو45".ا عالميًاإقليميًا بل وربم
 46). دوالرًا أمریكيًا336.738.270( درهمًا 1.236.822.793اإلجمالية 

 
 عامل بسد الطریق الرئيسي في دبي احتجاجًا على امتناع الشرآة 800وفي إطار اإلضراب، قام 

وآان هؤالء ضمن . 2005آب /أیار إلى أغسطس/ من مایوعن دفع أجورهم على مدى أربعة أشهر،
 47.لم تدفع الشرآة أجورهم" شرآة آل حامد"سبعة آالف عامل یعملون لدى 

                                                      
العمال المعينون بأجر سنوي أو شهري "أن   في شأن تنظيم عالقات العمل على 1980 لسنة 8 من القانون االتحادي رقم 56 تنص المادة 43

 من 58وتنص المادة ." تؤدى أجورهم مرة على األقل في آل شهر وجميع العمال اآلخرین تؤدى أجورهم مرة آل أسبوعين على األقل
انظر ." ال یجوز إثبات الوفاء للعمال باألجر المستحق لهم أیا آانت قيمته أو طبيعته إال بالكتابة أو اإلقرار أو اليمين"نفسه على أنه القانون 

 30: اإلطالعتاریخ  (LHTM.labour-rule/en-documents/EN-Pages/ae.gov.mol.www://httpموقع وزارة العمل على اإلنترنت 
 ).2006آب /أغسطس

حسب نوع الشرآات وحجمها قد یجد بعض " أبلغ مدیر إحدى شرآات البناء في اإلمارات العربية المتحدة باحثي هيومن رایتس ووتش بأنه 44
وخالل التسعينات آان المقاولون یعملون في نطاق هوامش ضيقة للغایة . فةالمقاولين أنهم یتعرضون لمشاآل في السيولة النقدیة ألسباب مختل

وآثيرًا ما آان المقاولون الذین . ومن ثم فقد آان الحفاظ على تدفق السيولة النقدیة ضروریًا الستمرارهم)  في المئة من العائد3 إلى 2من (
 یومًا للحصول على مستحقاتهم، األمر الذي آان یعني ضائقة مالية 180 و120یعملون لحساب القطاع الحكومي یضطرون لالنتظار ما بين 

وحتى اآلن ال یوجد تصنيف . وما زاد الطين بلة أنه لم یكن ثمة ما ینظم عمل المقاولين على الوجه الصحيح من حيث القدرة المالية. شدیدة
 عندما بدأت الطفرة العمرانية في دبي 2004عد ذلك بدءًا من عام وقد تغير آل هذا في اإلمارات ب. ائتماني للشرآات في هذا الجزء من العالم

فقد فاق الطلب المعروض إلى حد بعيد بات معه آل مقاول أعرفه یعمل في نطاق . وخلقت ما قد یكون واحة لم یسبق لها مثيل للمقاولين
مراسلة بالبرید اإللكتروني مع مدیر شرآة للبناء، ." تهموانقضت األیام التي آان المقاولون ینتظرون فيها دفع مستحقا. هوامش واسعة للغایة

 .2006آب / أغسطس25ُحجب االسم، 
تشرین األول / أآتوبر3: اإلطالعتاریخ  (http://www.alhamed.com/ahdcinfo.htm موقع شرآة آل حامد لإلنماء والتعمير 45

2006.( 
 .لمصدر السابق ا46
 ".غلف نيوز"، صحيفة " ساعة24عمال یسدون طریق الشيخ زاید؛ أوامر للشرآة بأن تدفع أجورهم خالل  "47
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وقد تدخل وزیر العمل، علي بن عبد اهللا الكعبي، على الفور وطلب من الشرآة أن تدفع األجور 
ل اإلعالم المحلية بالتدخل السریع  وأشادت وسائ48".خالل األربع والعشرین ساعة القادمة"المتأخرة 

من جانب الوزیر باعتباره عالمًة على تصميم الحكومة على أن تبعث برسالة قویة إلى شرآات البناء 
 49.تفيد بأن امتناعها عن دفع األجور لن ُیقبل بعد اآلن

 
تش بأنه حتى ، ُیدعى علي، أبلغ هيومن رایتس وو"شرآة آل حامد"إال إن عامًال باآستانيًا یعمل لدى 

 لم تكن الشرآة قد دفعت سوى مرتبات شهرین من أجور األشهر األربعة 2006نيسان /إبریل
أیلول وتدخل الحكومة، وهو األمر الذي /المتأخرة، ولم تدفع مرتب شهر جدید منذ احتجاج سبتمبر

مة غرامة ولم تفرض الحكو. ما زالت تدین لعمالها بمرتبات ثالثة أشهر" شرآة آل حامد"یعني أن 
وفضًال عن ذلك، فصلت الشرآة قادة اإلضراب وتم . على الشرآة ولم تعاقبها بأي شكل آخر

الذي سبق ذآر شكواه من قيام الشرآة بتقاضي رسوم التأشيرة وغيرها من (ووصف علي . ترحيلهم
 2005 أیلول/الوضع الذي دفع العمال لالحتجاج علنًا في سبتمبر) الرسوم من العمال بشكل اعتيادي

 :قائًال
 

وآنا . أیلول، لم تكن الشرآة قد دفعت أجورنا ألربعة أشهر/قبل إضراب سبتمبر
أیلول، /وفي سبتمبر. نشتري الطعام من مقصف في معسكر العمل الذي نقيم به

وآانت تلك هي القشة .  ولم یكن معنا أي مالبالدینتوقف المقصف عن البيع 
 .مل حاسماألخيرة التي أجبرتنا على القيام بع

 
وخلصنا في النقاش فيما بيننا إلى أنه إما إنه سيتم ترحيلنا بسبب اإلضراب وإما إنه 

ولم یكن لنا خيار، وآنا مستعدین لتحمل . سيؤدي لحصولنا على أجورنا المتأخرة
 .المخاطرة

 
وقام من آانوا منا في دبي بنقل االحتجاج إلى . أیلول، أضرب العمال/وفي سبتمبر
 مسئولونوجاء . الل سد الطریق الرئيسي في دبي، طریق الشيخ زایدالعلن من خ

وُدفع لنا على . حكوميون من مجلس للتحكيم ووعدوا العمال بالتصدي لشكاواهم
 ....الفور أجر شهرین من األشهر األربعة المتأخرة

 

                                                      
 .2005أیلول / سبتمبر20، "غلف نيوز"، صحيفة "الوزارة تستخدم الشدة" سونيتا مينون وضياء حدید، 48
 ".غلف نيوز"، صحيفة " ساعة24م خالل عمال یسدون طریق الشيخ زاید؛ أوامر للشرآة بأن تدفع أجوره "49
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ولكن حتى اآلن لم یقتصر األمر على عدم حصولنا على أجور الشهرین اآلخرین، 
ورحلت الشرآة قادة .  الشرآة تدین لنا بمرتب شهر آخر منذ اإلضراببل وباتت

 .فمنذ اإلضراب تدهورت األمور. اإلضراب من البالد
 

في الشهر )  دوالرات أمریكية204( درهمًا 750أنا أحصل على مرتب ثابت قدره 
 ساعة في اليوم 11وتجبرنا الشرآة على العمل . مقابل العمل ستة أیام في األسبوع

فأنا أغادر المعسكر في السادسة صباحًا . ون أجر عن ساعات العمل اإلضافيةد
 .وأعود في السابعة مساء

 
وقد وعدوني بشهر عطلة . ولم أحصل على أیام عطلة في السنوات الثالث األخيرة

ولم یحصل األشخاص . وعندما أسأل مدیري الشرآة ال یقدمون أي سبب. آل عامين
 50.مدد مختلفةالمختلفون على عطلتهم ل

 
، استفسرت هيومن رایتس ووتش، في رسالة إلى وزیر العمل، عن أیة 2006تموز / یوليو14وفي 

ومحاسبة الشرآة على " شرآة آل حامد"خطوات اُتخذت لحل مشكلة األجور المتأخرة لعمال 
ومة  ردًا من حكهيومن رایتس ووتشوقد تلقت ). انظر الملحق(االنتهاك المستمر لحقوق العمال 

أیلول، ولكنه لم یتطرق إلى اإلجابة عن هذه / سبتمبر28اإلمارات العربية المتحدة، بتاریخ 
 51.االستفسارات

 
ویبدو أن ظاهرة عدم دفع األجور في قطاع البناء تتفشى، على وجه الخصوص، في الشرآات 

 . عامل، آما تبين الحاالت التالية100الصغيرة التي تستخدم أقل من 
 

، وذآر )شرآة توفر العمال للشرآات األخرى" (لتورید العمال"في شرآة صغيرة .  أیعمل محمود
 :أنه وزمالءه لم یتلقوا أجورهم لخمسة أشهر، ووصف محنتهم قائًال

 
 إلى 2005أیلول /لم نتلق أجورنا على مدى الشهور الخمسة األخيرة من سبتمبر

 إلى اللجنة الدائمة وقدمنا شكوى.  في هذا الوضع23نحن . 2006شباط /فبرایر
 .لشؤون العمل في دبي

                                                      
 .2006نيسان / إبریل3، أبو ظبي حدیث هاتفي لهيومن رایتس ووتش مع علي، 50
 . خطاب من السفير عبد العزیز ناصر الشامسي لهيومن رایتس ووتش51
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ونحن نطلب من مستخدمنا أن یعطينا أوراق إعفاء من العمل لدیه حتى نستطيع 

وعرضت الشرآة أن تدفع لنا مرتب شهر إلعفائنا مع . العمل لدى مستخدم آخر
 .مقابل إعفائنا... االحتفاظ ببقية األجور التي تدین لنا بها

 
. ، إنها ليس لدیها عمل لنا2005آانون األول / دیسمبر15وتقول الشرآة، منذ 

وذهبت وتحدثت مع عمال هذه . وعرضت الشرآة نقل آفالتنا إلى مستخدم آخر
الشرآة الجدیدة، وسألوني لماذا أرید العمل هناك؟ وقالوا إنهم هم أنفسهم لم یحصلوا 

 .على أجورهم لفترات تتراوح بين أربعة وستة أشهر
 

ومرت فترة لم ...  فردًا نقيم به23ونحن .  ریفي به خمس غرفومعسكرنا منزل
یكن لدینا طعام نأآله وأحضر لنا بعض الخيرین طعامًا بعد أن نشرت قصتنا 

 52.وقبل ذلك آنا نقتات على التمر من مزرعة قریبة. الصحف
 

ن وفي بعض الحاالت هرب أصحاب شرآات البناء الصغيرة دون دفع أیة أجور لعمالهم، تارآي
وآان ستار، العامل الهندي الوافد من . العمال في مأزق ال سبيل معه للحصول على أجورهم

. راجستان، والذي سبقت اإلشارة إليه آنفًا، یعمل لدى شرآة صغيرة تستخدم عشرة عمال فحسب
وقابلت هيومن رایتس ووتش ستار وأربعة من زمالئه حيث وصفوا بالتفصيل هرب مستخدمهم بهذه 

 :، فقد قالالطریقة
 

آنا نعمل لدى شرآة صغيرة . 2003تشرین الثاني /وصلت إلى دبي في نوفمبر
وآنا نقيم منذ جئنا إلى هنا في مواقع . وبنينا مخزنًا وفيلتين. آفلتنا وجاءت بنا إلى هنا

 .في الشهر)  دوالرًا أمریكيًا163( درهم 600وآنا نتقاضى أجرًا قدره . البناء
 

وظللنا . ، آف المستخدم عن دفع أجورنا2004نون األول آا/وبدءًا من دیسمبر
وقدمنا شكاوى إلى .  دون أن نتلقى أجرًا2005آب /نعمل لدیه حتى أغسطس

 53.آل ما أریده هو أن أحصل على أجوري المتأخرة وأعود إلى بلدي. المحاآم
 

                                                      
 .2006شباط / فبرایر20 مقابلة هيومن رایتس ووتش مع محمود، دبي، 52
 .2006شباط / فبرایر19ار، دبي،  مقابلة هيومن رایتس ووتش مع ست53
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ظروف بالغة وباإلضافة إلى الحرمان من األجر، یتعرض العمال الذین تخلى عنهم مستخدموهم ل
 من عمال البناء الذین یعيشون في معسكر للعمل 23وقد قابلت هيومن رایتس ووتش . الخطورة

ویتألف المعسكر من عدة منازل متنقلة في . في الشارقة" بشرآة الساحل الشرقي والحمریة"خاص 
. الفواتيرحالة متهالكة، فالمراحيض طافحة، والكهرباء مقطوعة عن المعسكر ألن الشرآة لم تدفع 

ویخشى العمال أن ترحلهم الحكومة ألن تأشيرات الدخول للعمل الخاصة بهم مرتبطة بالشرآة التي 
 .تستخدمهم

 
 عامًا ُیدعى بانواري، موجزًا تاریخيًا للمشاآل 30وقدم أحد العمال في المعسكر، وهو هندي عمره 

 :التي عاناها العمال مع الشرآة، قائًال
 

وقد أفلست . ولم نتلق أجورنا لسبعة أشهر. أجورنا قط بانتظاملم تدفع لنا الشرآة 
، قدمنا شكاوى إلى وزارة العمل 2005آانون الثاني /وفي ینایر. الشرآة اآلن

، أصدرت محكمة الشارقة 2005نيسان / إبریل13وفي . ومحكمة الشارقة االتحادیة
تمكن من الحصول على لكننا لم ن.  ضد الشرآةصالحنااالبتدائية االتحادیة حكمًا في 

 54.أي من األموال المستحقة لنا ألن صاحب الشرآة، وهو لبناني، هرب إلى آندا
 

لهيومن رایتس ووتش نسخًا من وثائق المحكمة تظهر " شرآة الساحل الشرقي والحمریة"وقدم عمال 
لغ تتراوح وقضت محكمة الشارقة بأن الشرآة تدین لعمالها بمبا. بها األحكام الصادرة على الشرآة

 لكن لم یتمكن أي 55) دوالرًا5827( درهم 21402و)  دوالرًا أمریكيًا2733( درهمًا 10037بين 
 .من العمال من الحصول على مستحقاته

 
على مدى العام األخير ذهبنا عدة مرات إلى محكمة الشارقة نطلب من "ومضى بانواري قائًال 
سننتظر هنا أن تدفع لنا "وأضاف ." دها شيء آخرلكنها تقول إنها ليس بي. السلطات تنفيذ الحكم

 ولم تتضمن األحكام التي 56.ملخصًا شعور العمال بالقنوط واليأس." الشرآة إلى أن نموت أو ننتحر

                                                      
 .2006شباط / فبرایر25 مقابلة هيومن رایتس ووتش مع بانوار، الشارقة، 54
شرآة الساحل "، دعوى مانير سينغ على 63/2005 تفيد وثائق المحكمة التي حصلت عليها هيومن رایتس ووتش فيما یخص القضية رقم 55

 درهمًا للمدَِّعي 10037ئية االتحادیة، بأن المحكمة قضت بأن یدفع المدََّعى عليه مبلغًا قدره أمام محكمة الشارقة االبتدا" الشرقي والحمریة
 .وأن یدفع تكلفة تذآرة سفر المدَِّعي إلى بلده

، بأن محكمة الشارقة االبتدائية "شرآة الساحل الشرقي والحمریة"، دعوى شانان رام بيرو رام على 335/2005وتفيد وثائق القضية رقم 
 . درهم للمدَِّعي وأن یدفع تكلفة تذآرة سفر المدَِّعي إلى بلده21402االتحادیة قضت بأن یدفع المدََّعى عليه 

 .2006شباط / فبرایر25 مقابلة هيومن رایتس ووتش مع بانواري، الشارقة، 56
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أصدرتها المحكمة في القضية فرض أیة عقوبة مالية أو عقوبة سجن على المستخدم آما یقضي 
 ).أدناهانظر (القانون في اإلمارات العربية المتحدة 

 
أن " شرآة الساحل الشرقي والحمریة"فموجب قانون اإلمارات العربية المتحدة، ما آان بمقدور 

وبرغم أن مدیر مشروع سابق بالشرآة أآد . تسجل نشاطها دون إدراج أحد المواطنين آشریك
ير  فال یزال من غ57لهيومن رایتس ووتش أن الشرآة أفلست وأن صاحبها اللبناني هرب إلى آندا،

واستفسرت هيومن رایتس ووتش في . الواضح لماذا ال ُیحاسب الشریك، وهو من مواطني اإلمارات
ولم یتضمن خطاب الرد الذي أرسلته حكومة . تموز عن هذا/خطابها إلى وزیر العمل في یوليو

 58.اإلمارات إجابًة محددًة عن هذا السؤال
 

 مأزق ال فكاك منه وال سبيل ُیذآر، أو ال سبيل ویجد العمال الذین ُحجبت أجورهم أنفسهم فعليًا في
فال یمكنهم ترك أعمالهم ببساطة والعودة إلى بالدهم، ألنهم ال . على اإلطالق، یمكنهم اللجوء إليه

یزالون مدینين لوآالء التوظيف، وأملهم الوحيد لتسدید دیونهم هو أن یظلوا في وظائفهم على أمل 
ال : "ووصف أحد العمال الوضع لهيومن رایتس ووتش قائًال. مرالحصول على أجورهم في نهایة األ

آيف نستطيع العودة . فكل منا یدین بكثير من المال لوآالء التوظيف في بلده. یمكننا العودة فحسب
 59"وقد استدنا مثل هذه الدیون الضخمة؟

 
د من الحاالت وفي شكل آخر من أشكال االمتناع عن دفع األجور یقوم المستخدمون، آما تفيد عدی

للعمال المهاجرین، حيث یوظفونهم من خالل وعدهم " بتبدیل العقود"التي آتبت عنها الصحافة، 
وقالت مجموعة عمال البناء الهنود العشرین الذین قابلتهم . بأجور أعلى ثم یدفعون لهم مرتبات أقل

وقال .  توظيفهمهيومن رایتس ووتش إن مستخدمهم یدفع لهم نصف المرتب الذي ُوعدوا به وقت
 :أحدهم، وُیدعى ناتارانجان، لهيومن رایتس ووتش

 
 دوالر 2300وقد دفعت .  عامًال نعمل لدى شرآة للبناء والمساحة60آنا زهاء 

وآنا نتلقى في . لوآالة في الهند للحصول على تأشيرة والمجيء إلى هنا للعمل
ویملك . شرآة قبل شهرثم ُأغلقت ال.  دوالرًا في الشهر250األشهر الستة األولى 

                                                      
 .2005شباط / فبرایر25االسم، دبي، ، ُحجب "شرآة الساحل الشرقي والحمریة" مقابلة هيومن رایتس ووتش مع مدیر مشروع سابق في 57
 . خطاب من السفير عبد العزیز ناصر الشامسي لهيومن رایتس ووتش58
 .2006شباط / فبرایر19 مقابلة هيومن رایتس ووتش مع ناتارانجان، دبي، 59
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صاحب الشرآة شرآة أخرى، وهو یرید منا العمل في تلك الشرآة مقابل خمسة 
 60.وهذا نصف ما آنا نتقاضاه من قبل. دوالرات في اليوم

 
، ال یتمتع العمال بحریة تغيير وظيفتهم والعمل لدى "تبدیل العقود"وبينما یمكن ألصحاب العمل 

خل اإلمارات بالنسبة للعامل المهاجر عملية بيروقراطية مضنية فتغيير الوظيفة دا. مستخدم آخر
فبادئ ذي بدء تقتضي لوائح العمل من العامل أن یكمل عامين في . وتتطلب موافقة المستخدم األصلي

 وال یمكنه العمل إال في 61.خدمة مستخدمه الحالي قبل أن یكون من حقه العمل لدى مستخدم آخر
 واألهم من ذلك أنه 62.غي عدم توافر عامل من المواطنين لشغل الوظيفةوظيفة من نفس النوع، وینب

من " خطاب عدم ممانعة"البد للعامل، حتى یتمكن من العمل لدى مستخدم جدید، أن یحصل على 
مستخدمه الحالي، وأن یطلب من وزارة العمل تسجيل تأشيرته وتصریح العمل الخاص به باسم 

، فإن )انظر أدناه(مستخدمون یحتفظون عادًة بجوازات سفر العمال  ولما آان ال63.المستخدم الجدید
نحن نرید من مستخدمنا أن : "وقال ناتارانجان مفسرًا. ذلك یزید من صعوبة تغيير العامل لوظيفته

لكنه . حتى یمكننا البحث عن مستخدم آخر والحصول على أجر الئق‘ خطاب عدم ممانعة’یعطينا 
ل خمسة دوالرات في اليوم وإما أن ألغي تأشيراتكم وعندئذ سيتعين عليكم إما أن تعملوا مقاب’یقول 

 64."العودة إلى الهند
 

 انخفاض األجور
وتبدي الحكومة عزوفًا عن . ُیعد انخفاض األجور من بين الشكاوى األخرى األساسية لعمال البناء

نتعرض لهذا بمزید ( 1980وضع حد أدنى لألجور، برغم وجود تكليف قانوني بذلك یرجع إلى عام 
 ).أدناه" قانون العمل في اإلمارات العربية المتحدة"من المناقشة في القسم المعنون 

 
، وهي قسم تجاري في "البلدة القدیمة" عامل في 2500، قام قرابة 2006آذار / مارس21وفي 

فاض مجمع برج دبي، حيث یجري بناء أعلى برج في العالم، باالحتجاج على ظروف عملهم وانخ
.  ونحا االحتجاج إلى العنف بعد أن قام العمال بأعمال شغب في نهایة نوبة عملهم اليومية65أجورهم

                                                      
 . المصدر السابق60
 موقعها على اإلنترنت،  في" شروط الموافقة على نقل الكفالة" تحدد وزارة العمل باإلمارات العربية المتحدة 61

http://www.mol.gov.ae/Pages-en/ForeignLabourerInstructions.aspx )2006آب / أغسطس30: تاریخ االطالع.( 
 . المصدر السابق62
 . المصدر السابق63
 .2006شباط / فبرایر19س ووتش مع ناتارانجان، دبي،  مقابلة هيومن رایت64
 ".نيویورك تایمز"، صحيفة "في دبي صحية من اآلسيویين من أجل حقوق العمل" فتاح 65
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آومار، .  وقال س66.وآان العمال ینتظرون منذ ساعات إعادتهم إلى معسكر العمل الذي یقيمون به
 :وهو عامل هندي حضر االحتجاج لكنه لم یشارك في أعمال الشغب، لهيومن رایتس ووتش

 
مقابل ]  دوالر أمریكي10.50[ درهمًا 38وأتقاضى . أعمل في موقع برج دبي
وأجري أعلى من أجور العمال الذین وصلوا أخيراًَ . العمل ثماني ساعات یوميًا

 7.60[ درهمًا 28العمال الجدد یتقاضون .  عامًا11ألنني أعمل لدى الشرآة منذ 
 . من ذلكمستاءونیوميًا وهم ] دوالر أمریكي

 
وقد . من العمال الجدد/ مارس21آان أغلب العمال الذین قاموا بأعمال الشغب في و

 ألننا بعد أن تنتهي نوبة عملنا ننتظر ما یزید على الساعة لنقلنا من مستاءینآانوا 
وبدأت . وبدأ العمال یتذمرون. وفي ذلك اليوم تأخرت الحافالت لساعات. الموقع

وأدى هذا إلى أعمال . بهم وتوجه لهم شتائمقوات األمن التابعة للشرآة تتحرش 
 67.وآان العمال الجدد یطالبون بزیادة األجور. الشغب

 
، وهي شرآة "بيسيكس"وفي احتجاج آخر في اآلونة األخيرة، أضرب ألوف من عمال شرآة 

، أضرب ما 2006أیار / مایو16ففي . ، مطالبين بزیادة أجورهمبروآسيلضخمة للتشييد مقرها 
ورفضوا استئناف العمل إلى أن یلبي مستخدموهم " بيسيكس" ثمانية آالف من عمال شرآة یربو على
 :  وقال أحد العمال المضربين للصحفيين68.مطالبهم

 
 دوالرات في الشهر 106نحن نتقاضى . لن نعود إلى العمل إلى أن ُتلبى مطالبنا

شرآة زیادة وعرضت ال.  دوالرًا في الشهر163وآل ما نطالب به هو أن نتقاضى 
منذ ما یزید على عشر سنوات، لكن ] لدى بيسيكس[المرتبات بالنسبة لمن یعملون 

 69.ونحن ال نقبل ذلك. هؤالء أقلية بين الناس هنا
 

وفي تصریح لصحيفة . رفضوا إنهاء اإلضراب" بيسيكس" من عمال 50وَرحََّلت الحكومة 
، التابعة "بيسيكس آونستراآت"ام لشرآة ، قال فيليب دیسوا، نائب المدیر الع"آونستراآشن ویك"

                                                      
 .2006نيسان / إبریل3آومار، دبي، .  مقابلة هيومن رایتس ووتش مع س66
 . المصدر السابق67
 ".آونستراآشن ویك"، صحيفة "ل للعمل في اإلمارات العربية المتحدةهل آان إضراب بيسيكس نقطة التحو" جيوفریدا وإیغبرت، 68
 . المصدر السابق69
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لم . ؛ لم ُیرغموا على الذهاب، بل ذهبوا طوعًا50الشرطة أخذت زهاء "، بأن "بيسيكس"لشرآة 
 70."یرغبوا في العودة إلى العمل

 
 مصادرة جوازات السفر

ُیحظر على أصحاب األعمال في اإلمارات العربية المتحدة مصادرة جوازات سفر موظفيهم، ومع 
ذا فعادًة ما یفعل المستخدمون ذلك، إذ یحتجزون جوازات سفر عمالهم مدة عملهم، وهم یفعلون ذلك ه

 والسبعة الذین قابلتهم هيومن المائةوقال جميع العمال المهاجرین . عادة لضمان عدم هرب الموظفين
ازات إن مستخدميهم صادروا جو) أعاله" المنهجية" انظر –عمال بناء وآخرین (رایتس ووتش 

 71.سفرهم بمجرد وصولهم إلى اإلمارات العربية المتحدة
 

وأبلغ المقدم راشد بخيت الجميري، المدیر المساعد للمتابعة والتحقيق في دائرة شؤون الجنسية 
أال یحتفظوا ] للمستخدمين[ینبغي "واإلقامة في دبي، هيومن رایتس ووتش بأنه وفقًا للقانون 

في بعض األحيان تضيع جوازات سفر العمال : "...  اإلجراء بقولهلكنه برر هذا." بجوازات السفر
 وأبلغ الرائد عارف محمد باقر، 72."ولذلك فإن أآثر األماآن أمنًا لالحتفاظ بها هو في مكاتب الشرآة

نائب مدیر إدارة حقوق اإلنسان بشرطة دبي، هيومن رایتس ووتش بأن الشرآات تبرر هذا بأنه 
 :لحمایة مصالحهاعرف وآذلك بأنه إجراء 

 
وتبرره بقولها . تقول الشرآات إن االحتفاظ بجوازات السفر جزء من أعراف العمل

آذلك . إنه یمنع العمال من سرقة المال أو األسرار والمعلومات التجاریة من الشرآة
یقول المستخدمون إنه یمكنهم من خالل االحتفاظ بجوازات سفر عمالهم ضمان أن 

ى المال الذي یستثمرونه في آل عامل في صورة رسوم یحصلوا على عائد عل
 73.التأشيرة وغيرها من النفقات

 
ففي عام . وقد قضت محاآم اإلمارات العربية المتحدة بشكل محدد بأن هذا اإلجراء غير قانوني

 :، أصدرت محكمة النقض في دبي الحكم التالي2001
 

                                                      
 .2006أیار / مایو27، "آونستراآشن ویك"، صحيفة "ترحيل عمال بيسيكس إلى بالدهم" أنجيال جيوفریدا، 70
 . من عمال البناء60 من العمال المهاجرین، من بينهم 107 قابلت هيومن رایتس ووتش 71
 .2006شباط / فبرایر21بلة هيومن رایتس ووتش مع المقدم راشد بخيت الجميري،  مقا72
 .2006شباط / فبرایر25 مقابلة هيومن رایتس ووتش مع الرائد عارف محمد باقر، دبي، 73
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نعه من حقه الطبيعي في ال یجوز لصاحب العمل أن یصادر جواز سفر الموظف ویم
فمصادرة جواز السفر من . السفر واالنتقال أیًا آانت طبيعة العالقة التي تربط بينهما

صاحبه ليست إال وسيلة من الوسائل الكثيرة التي تمنع الموظف من السفر، وهذا 
 من قانون اإلجراءات المدنية الذي یحدد الحاالت التي یجوز 329یحكمه نص المادة 

منع من السفر ویشترط أن یصدر هذا األمر عن قاض وفقًا لإلجراءات فيها ال
 74.الرسمية والعملية المحددة في القانون

 
وبالرغم . ومن خالل احتجاز جوازات سفر العمال یمارس المستخدمون سيطرة مفرطة على عمالهم

راء، فلم تتخذ الحكومة من تأآيد الحكومة ومحاآم اإلمارات العربية المتحدة على عدم قانونية هذا اإلج
 .أیة خطوات لوضع حد له

 
 السالمة واألخطار الصحية

 حاالت الوفاة واإلصابة في حوادث العمل
یمثل نطاق حوادث الوفاة واإلصابة بين العمال المهاجرین واحدًا من أآثر جوانب قطاع البناء في 

ما یتضح أدناه، ال توجد على ما یبدو فك. اإلمارات إثارة للقلق برغم االفتقار إلى توثيق لتلك الحوادث
أیة إحصاءات حكومية رسمية تغطي سائر أنحاء البالد بشأن حاالت الوفاة واإلصابة بين عمال 

وال تغطي األرقام القليلة المتاحة من المصادر الحكومية إال دبي، وحتى هذه األرقام تبدو أدنى . البناء
ویمكن أن ُیعزى تباین األرقام في جانب منه . ر الحكوميةآثيرًا من األرقام التي جمعتها المصادر غي

 .إلى قلة الحاالت التي تبلغ فيها الشرآات الحكومة بوقوع حوادث الوفاة واإلصابة
 

 حالة في 39 و2004 حالة وفاة بين عمال البناء في أماآن عملهم في 34وقد سجلت بلدیة دبي وقوع 
المتخصصة في مجال البناء إلى " ستراآشن ویكآون" وخلص بحث مستقل أجرته صحيفة 2005.75

، وقد وفد 2004 من عمال البناء المهاجرین ُتوفوا في اإلمارات العربية المتحدة في عام 880أن 
آونستراآشن " ولم یقدم تقریر 76. من بنغالدیش45 من باآستان وقرابة 375 منهم من الهند، و460
 ال یبين عدد الحاالت التي وقعت بسبب حوادث معلومات بخصوص سبب الوفاة، ومن ثم فهو" ویك

 في لجنة رعایة الجالية الهندیة أبلغ صحيفة مسئولآومار، وهو . ذات صلة بالعمل، غير أن ك

                                                      
 .2001تشرین األول / أآتوبر27، )2001 (268 حكم محكمة النقض في دبي في القضية رقم 74
 .2006آانون الثاني / ینایر17، "غلف نيوز"، صحيفة " حاالت الوفاة والحوادث في قطاع البناءزیادة آبيرة في" ضياء حدید، 75
وقامت . 2005آب / أغسطس19-6، 83، العدد "آونستراآشن ویك"، صحيفة "800عدد حاالت وفاة العمال في مواقع العمل یتجاوز  "76

ن في تقریرها من خالل تجميع البيانات المسجلة لدى سفارات الهند وباآستان الصحيفة بحساب األرقام الخاصة بالوفيات بين العمال المهاجری
 .وبنغالدیش، وهي الدول التي یفد منها أآبر عدد من العمال للعمل في قطاع البناء
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 من حاالت الوفاة بين الهنود الواردة المائة في 30بأنه یعتقد أن ما یقرب من " آونستراآشن ویك"
بعض التصنيف للمعلومات " آونستراآشن ویك"یر  وقدم تقر77.في التقریر ترتبط بحوادث العمل

 حالة وفاة بين عمال 292حسب اإلمارة نقًال عن سجالت السفارة والقنصلية الهندیتين بالنسبة إلى 
 حالة في أبو ظبي، وهذا یعني بإجراء حسبة تستند 168البناء الهنود في دبي واإلمارات الشمالية و

 هندیًا القوا حتفهم في 138، أنه من بين المائة في 30ث، وهو إلى تقدیر آومار لنسبة ضحایا الحواد
ولما آانت الطفرة .  في دبي واإلمارات الشمالية88 توفي 2004حوادث في مواقع العمل في عام 

العمرانية في دبي تتجاوز آثيرًا بقية اإلمارات الشمالية، فمن الصعب التوفيق بين االحتمال المرجح 
 هندیًا، قد وقعت في دبي، وبين 88ن هذا العدد التقدیري لوفيات الهنود، أي أن تكون نسبة عالية م

 . بالنسبة لجميع الجنسيات34العدد المسجل رسميًا لحاالت الوفاة في مواقع العمل هناك والذي یبلغ 
 

 حالة وفاة 971 في القنصلية الهندیة في دبي هيومن رایتس ووتش بأن القنصلية سجلت مسئولوأبلغ 
ومن جدید یتباین .  حالة مسجلة على أنها نتيجة حوادث في مواقع العمل61، من بينها 2005ام في ع

 .هذا بشدة مع حاالت الوفاة التسع والثالثين التي سجلتها حكومة دبي ذلك العام بالنسبة لكل الجنسيات

 

 األمراض المرتبطة بالحر 
ء؛ فمتوسط درجات الحرارة القصوى في یمثل الطقس القائظ خطرًا صحيًا داهمًا على عمال البنا

 درجة مئویة، 32أیلول یتجاوز /نيسان إلى سبتمبر/اإلمارات العربية المتحدة خالل األشهر من إبریل
 وبالنسبة لعمال البناء، الذین یقضون أغلب وقتهم في العمل في 78.المائة في 80وتزید الرطوبة عن 

وُیعد . حر مظهرًا من مظاهر ظروف العمل الخطرةمثل هذه الظروف، تمثل األمراض المرتبطة بال
آب، حيث ترتفع درجات /تموز وأغسطس/الحر والرطوبة خطرًا صحيًا، وخاصًة خالل شهري یوليو

 . درجة مئویة38الحرارة عادة فوق 
 

في دبي بأن األمراض المرتبطة بالحر هي أهم مشكلة صحية " منظمة السالمة العالمية"ویفيد فرع 
وقد ُنقل ما یقرب من .  ومن بين هذه األمراض ضربة الحر والجفاف79عمال البناءیتعرض لها 

خمسة آالف عامل بناء آل شهر إلى قسم الحوادث والطوارئ في مستشفى راشد بدبي خالل 
نارو، القائم بأعمال رئيس قسم الحوادث . ي. ، إذ قال الدآتور ج2004آب /تموز وأغسطس/یوليو

                                                      
 . المصدر السابق77
، "بيالحرارة والرطوبة في د"و) 1993جامعة اإلمارات، ( األطلس الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة 78

http://www.godubai.com/explore/whatshot.asp) 2006أیار / مایو25: تاریخ االطالع.( 
 .2006شباط / فبرایر23في دبي حضرته هيومن رایتس ووتش، دبي، " منظمة السالمة العالمية" اجتماع لفرع 79
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المرتبطة بالحر التي ] الحاالت[آان تقدیرنا األولي لعدد "، "تراآشن ویكآونس"والطوارئ، لصحيفة 
 في الشهر، لكن ما أن أجري التقدیر الثاني داخل المستشفى حتى 2500وردت إلى المستشفى هو 
 80."تبين لنا أن العدد ضعف ذلك

 
عدد حاالت وفاة وتدعي بعض التقاریر اإلعالمية أن اإلمارات العربية المتحدة تخفض في تقاریرها 

 81.عمال البناء المرتبطة بالحر في المستشفيات
 

، دعا عدة متخصصين في مجال الصحة إلى سن قانون یحظر العمل 2005حزیران /وفي یونيو
وأبلغ الدآتور راجيف غوبتا . آب/تموز وأغسطس/بالبناء في فترة بعد الظهر في شهري یوليو

 : بأنه" خليج تایمز"صحيفة 
 

آب، حين ترتفع الحرارة إلى حدود غير /تموز وأغسطس/وليوخالل شهري ی
محتملة، تسجل اإلمارات العربية المتحدة موجة من حاالت عالج العمال في 

ویمكن منع . المستشفيات بسبب اإلصابة بضربات الحر والتشنجات العضلية
. اطيةاإلصابة باإلنهاك الناجم عن الحر أو ضربة الحر إذا اتخذ المرء إجراءات احتي

وأهم هذه اإلجراءات أال یعرض المرء نفسه للشمس من الحادیة عشرة صباحًا إلى 
 82.الخامسة مساء

 
 قرارًا وزاریًا یحظر العمل في 2005حزیران /واستجابة لذلك أصدرت وزارة العمل في یونيو

 وأدى 83.آب/تموز وأغسطس/ بعد الظهر خالل شهري یوليو4:30 و12:30العراء بين الساعتين 
هذا إلى انخفاض عدد حاالت دخول المستشفيات المرتبطة بالحر، وصرح الدآتور نارو بمستشفى 

] حالة [1500 و1200ال ُیتوقع سوى ما بين "تموز، بأنه / یوليو29راشد في دبي للصحفيين، في 
 وإذا آان القرار الوزاري لم یذهب إلى مدى أبعد في خفض عدد حاالت دخول 84."فقط هذا الشهر

تشفيات المرتبطة بالحر، فإن ذلك یرجع على األرجح إلى أن آثيرًا من الشرآات تجاهلته المس

                                                      
، صحيفة "یا ضربة الحر ال یتم تشخيص حاالتهم بدقة من جانب العاملين في قسم الحوادث والطوارئ بالمستشفىآثير من ضحا "80
 .2005آب / أغسطس19-6، 83، العدد "آونستراآشن ویك"

 آب/ أغسطس19-6، 83، العدد "آونستراآشن ویك"، صحيفة "آشف حقائق عن أرقام دور العالج في اإلمارات العربية المتحدة "81
2005. 

 .2005حزیران / یونيو10، "خليج تایمز"، صحيفة "الدعوة لسن قانون یحظر العمل بالبناء بعد الظهر" أنجانا سانكار، 82
-http://www.mol.gov.ae/Pages-EN/documents-en/WorkHoursPlaces، 2005 لسنة 467 القرار الوزاري رقم 83

EN.htm#page6) 2006آب / أغسطس11: تاریخ االطالع.( 
 .2005تموز / یوليو29، "غلف نيوز"، صحيفة "الشرآات تبتكر سبًال لمخالفة قاعدة راحة الظهر" ضياء حدید، 84
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 في 60آب لم تتبع ما یزید على /تموز وأغسطس/فقد أفاد مفتشو الحكومة بأنه خالل یوليو. صراحًة
  ولم تغرم السلطات شرآة85. من الشرآات التي قاموا بالتفتيش عليها قانون راحة بعد الظهرالمائة

 86.واحدة لمخالفة القانون
 

، سعى اتحاد 2006أیار /ففي مایو. وفضًال عن ذلك، لم ُتعتمد قواعد راحة بعد الظهر بشكل دائم
إعادة " ألن 2005المقاولين في اإلمارات العربية المتحدة لدى الحكومة إللغاء القرار الوزاري لعام 

، أعلنت 2006تموز / وفي یوليو87."العمل بالحظر هذا العام ستؤدي إلى مشاآل آبرى للقطاع
 وقال وزیر 88. إلى الثالثة بعد الظهر12:30وزارة العمل أنها قصرت راحة الظهر على الفترة من 

العمل، علي بن عبد اهللا الكعبي، في مؤتمر صحفي عقده إلعالن التغيير عندما ُسئل عن خفض 
 89."ات ألنهم هم من حددوا المواقيتینبغي أن ُیسأل المقاولون عن خفض عدد الساع"ساعات الراحة 

وإجابة الوزیر مؤشر واضح یدل على قدرة صناعة البناء على التأثير على قوانين ولوائح العمل دون 
 .اعتبار لصحة العمال وسالمتهم

 
 اإلبالغ عن الحاالت المتعلقة بصحة العمال وسالمتهم وقصور اإلشراف

ية والخاصة، فيما یتعلق باألعداد السنویة لحاالت الوفاة من شأن التباین الشدید بين المصادر الحكوم
واإلصابة بين عمال البناء، أن یسلط الضوء على تقاعس الحكومة االتحادیة عن مراقبة سلوك 

وتفتقر الحكومة إلى بيانات شاملة بخصوص أعداد حاالت الوفاة أو اإلصابة، وأسباب . شرآات البناء
و الجرحى، وذلك آما أقر الدآتور خالد خزرجي، وآيل وزارة تلك الحاالت، وشخصيات القتلى أ
 ومن الواضح أن الحكومة ال تطبق اآللية 2005.90تشرین الثاني /العمل، لوسائل اإلعالم في نوفمبر
لك، فبرغم أن قانون اإلمارات العربية المتحدة یلزم الشرآات بأن التي یمكن أن تساعدها على القيام بذ

تبلغ وزارة العمل والشؤون االجتماعية والشرطة على الفور بحاالت الوفاة واإلصابة بين الموظفين 
 حكوميون نقلت الصحافة المحلية تصریحاتهم بأن الشرآات مسئولون فقد أفاد 91في مواقع العمل،

نوني في هذا الصدد، ومن ثم تظل األرقام الحقيقية الخاصة بحاالت الوفاة تتجاهل التزامها القا

                                                      
 .2005آب / أغسطس31، "غلف نيوز"، صحيفة " من الشرآات تجاهلت راحة الظهرالمائة في 60" ضياء حدید، 85
 . المصدر السابق86
 .2006أیار / مایو13، "آونستراآشن ویك"، صحيفة "ظهرًا] العمل[المقاولون یعارضون حظر " آونراد إیغبرت، 87
 .2006تموز / یوليو15، "آونستراآشن ویك"، صحيفة "السماح للمقاولين باختيار ساعات الحظر" آونراد إیغبرت، 88
 .السابق المصدر 89
 .2005تشرین الثاني / نوفمبر21، "غلف نيوز"، صحيفة "‘تمر دون اإلبالغ عنها’الحوادث والوفيات ذات الصلة بالعمل " ضياء حدید، 90
  في شأن تنظيم عالقات العمل،1980 لسنة 8 القانون االتحادي رقم 91
 http://www.mol.gov.ae/Pages-EN/documents-en/rule-labour.HTML) المادة )2006آب / أغسطس30: تاریخ االطالع ،

 . بشأن تحدید األساليب واإلجراءات لحمایة العمال من أخطار العمل1984لسنة ) 32(؛ والقرار الوزاري رقم 144
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، على سبيل المثال، لم تقدم سوى ست شرآات للبناء 2005 ففي عام 92.واإلصابة في طي المجهول
تقاریر إلى وزارة العمل بخصوص حاالت الوفاة واإلصابة ) من بين قرابة ستة آالف شرآة(في دبي 

مع وجود قرابة ستة آالف شرآة للبناء تعمل في دبي من الصعب استخالص  لكن 93.بين عمالها
وتدعي عدة تقاریر إعالمية، . تقدیرات من عدد حاالت الوفاة واإلصابة في ست شرآات فحسب

استنادًا إلى تباین أرقام المصادر الحكومية والخاصة، أن قطاع البناء یسعى للتستر على نطاق حاالت 
 94.ن العمالالوفاة واإلصابة بي

 
، طلبت هيومن رایتس ووتش، في سياق رسالة إلى وزیر العمل، 2006تموز / یوليو14وفي 

معلومات بخصوص معدالت وقوع حاالت الوفاة واإلصابة بين عمال البناء في شتى أنحاء البالد، 
سمية وهي األرقام الر(وبخصوص التباین بين األرقام الحكومية لحاالت الوفاة واإلصابة في دبي 

ولم یتضمن الرد، الذي ". آونستراآشن ویك"وبين األرقام الواردة في صحيفة ) الوحيدة المتاحة علنًا
أیلول، إجابًة لهذا / من حكومة اإلمارات العربية المتحدة في نهایة سبتمبرهيومن رایتس ووتشتلقته 
 .الطلب

 
لعمل التزام المستخدمين على ویقضي قانون اإلمارات العربية المتحدة بأن یضمن مفتشو وزارة ا

 مفتشًا 140 غير أن الوزارة ال تستخدم سوى 95.الوجه الصحيح باللوائح الخاصة بالسالمة والصحة
 ألف شرآة، ومن ثم فمن المشكوك فيه أن یتم على الوجه 240للرقابة على ممارسات ما یزید على 

، 2006أیلول / سبتمبر8وفي . صحتهمالصحيح تطبيق بنود قانون العمل فيما یتعلق بسالمة العمال و
 96. خالل الثمانية عشر شهرًا التالية1000أعلنت الحكومة خططًا لزیادة عدد المفتشين إلى 

 
 العمال المقيمون بصورة غير مشروعة عرضة للخطر على وجه الخصوص

 یقيم بعض عمال البناء المهاجرین في اإلمارات بشكل غير مشروع، وهم عرضة للخطر على وجه
الخصوص ألن مستخدميهم ال یریدون تحمل المسؤولية عنهم عندما یتعرضون لإلصابة في أماآن 

 : ویقول ناشط هندي محلي یعمل في مجال العمل االجتماعي ویتابع العمال المصابين. العمل

                                                      
 ".غلف نيوز"، صحيفة "‘تمر دون اإلبالغ عنها’ة بالعمل الحوادث والوفيات ذات الصل" ضياء حدید، 92
 .2005 حالة إصابة في عام 175 حالة وفاة و39وأشار المصدر أیضًا إلى أرقام بلدیة دبي التي تفيد بوقوع .  المصدر السابق93
 19-6، 83، العدد "شن ویكآونستراآ"، صحيفة "آشف حقائق عن أرقام دور العالج في اإلمارات العربية المتحدة" انظر مثًال، 94

 .2005آب /أغسطس
  في شأن تنظيم عالقات العمل، 1980 لسنة 8 القانون االتحادي رقم 95

http://www.mol.gov.ae/Pages-EN/documents-en/rule-labour.HTML)  المادة )2006آب / أغسطس30 :اإلطالعتاریخ ،
167. 

 .2006أیلول / سبتمبر8، "غلف نيوز"، صحيفة "الوزارة تكثف عمليات التفتيش على العمال" إیفان جيل، 96
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یقوم مراقبو العمال من القطاع الخاص الذین یعملون لحساب شرآات تورید العمال 

. طوفون بها یستأجرون عمال البناء المقيمين بشكل غير مشروعباستئجار شاحنة وی
وألن الطلب آبير على العمل في قطاع البناء، یلجأ المقاولون إلى شرآات تورید 

 الحكومة المحليون بجهد مفيد مسئولوویقوم . العمال لسد النقص في عدد العمال
غير مشروع، لكنها للغایة في تغریم الشرآات التي تستأجر عماًال مقيمين بشكل 

وأغلب شرآات تورید العمال یدیرها مغتربون یستخدمون عماًال یقيمون . مشكلة
وینبغي إبالغ الشرطة بالحوادث لكن هؤالء المستخدمين . بشكل غير مشروع

 97.یتجنبون ذلك ألنهم ال یریدون تحمل تكلفة التعویض المناسب
 

، وجدت 2006شباط / فبرایر21 في الشارقة، في وفي زیارة للمستشفى الكویتي الذي تدیره الحكومة
هيومن رایتس ووتش رجلين، أحدهما مقيم بصورة غير مشروعة ووضع اآلخر غير معلوم، 

في المستشفى على " ُألقيا"وآان االثنان قد . ُیعالجان في المستشفى بسبب حوادث في مواقع البناء
 .ن شخصياتهمأیدي مستخدميهما الذین لم یكشفوا لسلطات المستشفى ع

 
. وآان أحدهما، وهو عامل بناء هندي ُیدعى شيكيلي، ُیعالج في المستشفى من إصابات في ظهره

 :وقال رجل أعمال هندي آان یساعد شيكيلي على العودة إلى الهند
 

. آان شيكيلي یعمل لدى شرآة لتورید العمال آانت توظفه بشكل غير مشروع
وقد وصل إلى اإلمارات . یة أندرا برادیش بالهندوشيكيلي من بلدة نظام الدین في وال

بتأشيرة سياحية ووظفته بعد ذلك شرآة لتورید العمال، وآان یعمل في موقع للبناء 
. في دبي، وسقط دلو أسمنت ضخم على ظهره من رافعة فشل حرآته على األرض

قى واختفى مستخدمه بعد أن أل. 2006/ ینایر22وُنقل إلى المستشفى الكویتي یوم 
 98.وزعم المستخدم أنه سقط من فوق سلم. بالجریح في المستشفى

 
وسيعود إلى الهند دون أن یتلقى أي تعویض عن . ونتيجة لخطورة إصابات شيكيلي فقد بات مشلوًال

 .إصاباته المرتبطة بالعمل
 

                                                      
 .2006شباط / فبرایر21 مقابلة هيومن رایتس ووتش مع ناشط هندي في مجال العمل االجتماعي، ُحجب االسم، 97
 .2006شباط / فبرایر21أعمال هندي طلب عدم اإلفصاح عن اسمه، المستشفى الكویتي، الشارقة،  مقابلة هيومن رایتس ووتش مع رجل 98
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وم أما المریض اآلخر الذي قابلته هيومن رایتس ووتش فقد ُنقل من مستشفى القاسمي في ذلك الي
وأفاد . وآان هندیًا أیضًا آما یبدو من مالمحه، لكن لم یكن أحد یعرف اسمه أو ما حدث له. نفسه

وعندما حاول باحث هيومن رایتس ووتش . طبيبه بأنه ُأصيب بجروح خطيرة في رأسه على ما یبدو
وعندما ولم یستطع تذآر ما حدث له، . التحدث مع المریض بدا الرجل مشوشًا وغير مترابط الحدیث

وقال . ُسئل عن مستخدمه أو أي مساعدین له ظل یلتفت إلى وسادته باحثًا عن ورقة غير موجودة
ولم یكن واضحًا من الذي سيعتني بأمر عودته إلى . طبيبه إنه یعاني على األرجح من فقدان الذاآرة

 .الهند حيث ال ُتعرف أیة معلومات عنه
 

 ارتفاع عدد حاالت االنتحار
 اإلعالم في السنوات األخيرة بوقوع عدة حاالت انتحار بين عمال البناء الذین یعانون أفادت وسائل

ومن الصعب بطبيعة الحال الحصول على معلومات دقيقة وموثوق . من الضيق بسبب ظروف العمل
ویفيد سيد مبارك، الملحق العمالي في القنصلية الهندیة في دبي، . بها بخصوص عدد حاالت االنتحار

 99. وحده، غير أنه لم یتبين عدد عمال البناء بين هؤالء2005 هندیًا انتحروا في عام 84بأن 
 

وقد وثقت هيومن رایتس ووتش حالة انتحار أحد عمال البناء في معسكر العمل الذي یقيم به بعد أن 
 وروى مدیر معسكر للعمل في سونابار بدبي 100.امتنع مستخدمه، حسبما ُزعم، عن دفع مرتبه

آانون الثاني / ینایر9، وهو عامل هندي، یوم جولفقار قرآني رایتس ووتش آيف انتحر لهيومن
وصل من جولفقار وأفاد مدیر المعسكر بأن .  بشنق نفسه من سقف حمام داخل معسكر العمل2006

 درهم 700آان جولفقار وقال مدیر المعسكر إن أجر .  للعمل نجارًا2005حزیران /آلكتا في یونيو
 300( درهم 1100شهریًا وآان من الممكن أن یحصل على ما یقرب من ) رًا أمریكيًا دوال190(

والتي تبين أن جولفقار إذا عمل ساعات إضافية، غير أن المدیر قدم السجالت الخاصة ب) دوالر
المستخدم لم یدفع له أجره سوى لشهر واحد طوال المدة التي قضاها منذ بدأ العمل والتي تزید عن 

 101.ستة أشهر
 

 ألف روبية هندیة 90اقترض جولفقار الذي یقيم في المعسكر نفسه، إن جولفقار وقال ذاآر، ابن عم 
وقال ذاآر إنه . للحصول على تأشيرة للعمل في اإلمارات العربية المتحدة)  دوالر أمریكي2000(

 ضائقةآان في في الشهر وإنه )  دوالرًا أمریكيًا140( روبية 6300تسدید جولفقار آان یتعين على 

                                                      
 .2006شباط / فبرایر21 مقابلة هيومن رایتس ووتش مع سيد مبارك، دبي، 99

 .2006شباط / فبرایر24 مقابلة هيومن رایتس ووتش مع مدیر معسكر للعمل، ُحجب االسم، سونابار، دبي، 100
 .ابق المصدر الس101
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لم یهتم أحد جولفقار  وقال مدیر المعسكر إنه بعد انتحار 102.مالية لتأخره عن تسدید أقساط دینه
 103.بالتحقيق؛ بل ولم تطرح الشرطة نفسها أي أسئلة

 
عن حالة عامل آخر انتحر بعد أن تعرض لالستغالل على یدي " آونستراآشن ویك"وآتبت صحيفة 

وآان العامل، وهو هندي ُیدعى أروموجام فنكيتيسان . یتعلق بأجرهمستخدمه، حسبما ُزعم، فيما 
الشرآة التي "بأن " آونستراآشن ویك"وأفادت .  عامًا، یعمل لدى شرآة لتورید العمال24وعمره 

 5.50[ درهمًا 20و]  دوالر4.10[ درهمًا 15إلى دبي آانت تتقاضى ما بين ] فنكيتيسان[أحضرته 
 3لكن هذه الشرآة لم تكن تدفع لعمالها سوى . مل الذي تورده للمقاولينفي الساعة عن العا] دوالر

 وتمثل الرسالة التي آتبها فنكيتيسان قبل انتحاره روایة تنفطر 104."في الساعة]  دوالر0.80[دراهم 
 :لها القلوب وتنفتح األعين لنضاله اليومي في وجه االستغالل

 
هر وأنا أعاني من صداع مستمر واآلن مر ش. أرغمت على العمل دون مال ألشهر
 50وطلبت من مدیر معسكر العمل الذي أقيم به . وأردت زیارة طبيب لفحص حالتي

وأرید بعد موتي أن ... لكنه رفض وأمرني بأن أرجع للعمل]  دوالرًا14[درهمًا 
تدفع الشرآة آل مستحقات أجري ألسرتي وأن تسدد الدین الذي استدانته أسرتي 

 105.بسببهم
 

عن الدآتور شيف براآاش الطبيب النفسي في المستشفى " آونستراآشن ویك" صحيفة ونقلت
والمرآز الطبي الجدید في دبي قوله تعليقًا على الظاهرة عمومًا والظروف التي تؤدي إلى حاالت 

 :االنتحار المماثلة
 

عندما یصل هؤالء العمال إلى هنا ویدرآون ما وضعوا أنفسهم فيه ویرون أنهم 
ویشعرون بأنهم وقعوا في فخ، حيث یعرفون اآلن أنهم . آل شيء یتأثرون بهذافقدوا 

یعرفون أنهم في وضع یشبه الرق ویتأثرون . ال مهرب. ال یستطيعون العودة أیضًا
بما یعتقدون أنه أآبر خطأ ارتكبوه في حياتهم، وهو ما یمثل خسارة ال یمكن 

                                                      
 .2006شباط / فبرایر24 مقابلة هيومن رایتس ووتش مع ذاآر، سونابار، دبي، 102
 . مقابلة هيومن رایتس ووتش مع مدیر معسكر للعمل، سونابار، دبي103
 .2005آب / أغسطس19-6، 83، العدد "آونستراآشن ویك"، صحيفة "عامل اقترض لشراء طابع برید ليرسل خطاب انتحاره "104
 . المصدر السابق105
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مكن أن یؤدي إلى التفكير في ورد الفعل على هذه الخسارة هو الذي ی. تعویضها
 106.االنتحار

                                                      
 . المصدر السابق106
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VI .قانون العمل في اإلمارات 
 

 هو قانون اتحادي ینظم عالقات 1980 لعام 8قانون العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 
 وُیعدل القانون بصفة منتظمة من خالل قرارات وزاریة تصدرها 107.العمل في مختلف أنحاء البالد

. وتنطبق بنوده على مواطني اإلمارات والعمال المهاجرین. ویقرها مجلس الوزراءوزارة العمل 
وتتولى وزارة العمل المسؤولية عن تطبيق القانون االتحادي، ولكن بمقدور آل إمارة أیضًا أن تنشئ 

 .مؤسسات خاصة بها تتولى تطبيق قانون العمل االتحادي آما هو الحال في إمارة دبي
 

مل قواعد توظيف العمال من جانب أصحاب العمل في اإلمارات، ویضع الحد ویحدد قانون الع
. األقصى لساعات العمل، ویقضي بمنح العامل إجازة سنویة وأجرًا عن ساعات العمل اإلضافية

ليًال في " األحداث" آما یحظر تشغيل 108. عامًا15ویحظر القانون توظيف األحداث دون سن 
التي یحددها قرار من " في األعمال الخطرة أو المضرة بالصحة"المشروعات الصناعية وتشغيلهم 
 109.وزیر العمل والشؤون االجتماعية

 
ویلزم القانون . ویتضمن قانون العمل مواد خاصة باألمن الصناعي والرعایة الصحية للعمال

وسائل "أصحاب األعمال بحمایة العمال من خطر اإلصابات واألمراض المهنية من خالل توفير 
یعهد إلى طبيب أو أآثر فحص " ویلزم القانون صاحب العمل بأن 110".وقایة المناسبة لحمایة العمالال

فحصًا شامًال مرة آل ستة أشهر على ... عماله المعرضين لخطر اإلصابة بأحد أمراض المهنة
 112.  آما ینبغي لصاحب العمل أن یوفر للعمال وسائل العنایة الطبية111".األآثر

 
شروط تعویض العامل في حال تعرضه لحادث متصل بالعمل، أو في حاالت المرض ویحدد القانون 

وآما سبقت اإلشارة، فإن القانون یلزم أصحاب األعمال بإبالغ الشرطة . أو الوفاة ذات الصلة بالعمل

                                                      
یصدر مجلس الوزراء، الذي یعين رئيس دولة اإلمارات العربية .  في شأن تنظيم عالقات العمل1980 لسنة 8 القانون االتحادي رقم 107

حكام وُینتخب رئيس الدولة ونائبه من جانب المجلس االتحادي األعلى المؤلف من . المتحدة أعضاءه، القوانين االتحادیة من خالل مراسيم
 .اإلمارات المختلفة

 .20 في شأن تنظيم عالقات العمل، المادة 1980 لسنة 8 القانون االتحادي رقم 108
" األحداث" عامًا، فمن المفترض أن تعبير 15وبما أن القانون یحظر توظيف األحداث دون سن . صراحة" األحداث" ال یعرِّف القانون 109

 . عامًا18ون سن  عامًا ود15هنا یشير إلى األشخاص فوق سن 
 .91 في شأن تنظيم عالقات العمل، المادة 1980 لسنة 8 القانون االتحادي رقم 110
 .95 المصدر السابق، المادة 111
  . 97 المصدر السابق، المادة 112
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آما یقضي بأن تجري الشرطة تحقيقًا فور تلقيها . ووزارة العمل بإصابات العمل واألمراض المهنية
ما إذا آان للحادث صلة بالعمل وما إذا آان قد وقع عمدًا أو "وأن تحدد في محضر التحقيق البالغ 

 113."نتيجة لسوء سلوك فاحش من جانب العامل
 

ویتعين أن یدفع أصحاب العمل نفقات العالج الطبي للعمال في حاالت إصابات العمل وأمراض 
جب القانون على صاحب العمل أن یدفع له  وإذا حالت اإلصابة بين العامل وأداء عمله یو114.المهنة

أجره آامًال طوال مدة العالج حتى ستة أشهر، فإذا استغرق العالج أآثر من ستة أشهر، یدفع صاحب 
العمل نصف األجر لمدة ستة أشهر أخرى أو حتى یتم شفاء العامل أو یثبت عجزه أو یتوفى أیهما 

إلى وفاة العامل استحق أفراد عائلته تعویضًا  وإذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني 115.أقصر
 وفي حالة إصابة العامل بعجز آلي دائم یدفع له 116.مساویًا ألجر العامل األساسي عن فترة عامين

 117.صاحب العمل تعویضًا مماثًال للتعویض في حالة الوفاة
 

. أو الرعایة الصحيةغير أن القانون ال یلزم أصحاب األعمال بالتأمين على العمال من أجل التعویض 
وفي خطوة إیجابية، أصدرت حكومة أبو ظبي في اآلونة األخيرة قانونًا یلزم جميع الشرآات التي 

. 2006تموز /یعمل بها أآثر من ألف موظف أن توفر تأمينًا صحيًا خاصًا لموظفيها بدءًا من یوليو
 القانون بدءًا من وسيتوجب على الشرآات التي یعمل بها أقل من ألف موظف أن تطبق هذا

 .2007آانون الثاني /ینایر
 

ُیعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشهر " بأن 181فتقضي المادة . ویحدد القانون عقوبات ألیة مخالفة
وال تزید على عشرة آالف درهم ]  دوالرًا أمریكيًا833[وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف درهم 

بتين آل من خالف أي نص أمر من نصوص هذا القانون أو أو بإحدى هاتين العقو]  دوالرًا2778[
 118."اللوائح أو القرارات المنفذة له

 
وأنشأ قانون دولة اإلمارات العربية المتحدة آلية لحل النزاعات بين العمال وأصحاب األعمال وهي 

ن هذا البند ویكلف القانون الحكومة بوضع حد أدنى لألجور، بيد أ. مجلس التحكيم التابع لوزارة العمل

                                                      
 .142 المصدر السابق، المادة 113
 .144 المصدر السابق، المادة 114
 . 97 المصدر السابق، المادة 115
 .149ة  المصدر السابق، الماد116
 .151 المصدر السابق، المادة 117
 . المصدر السابق118
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وفيما یلي مناقشة تفصيلية ألوجه القصور في آليات حل النزاعات، والتقاعس عن وضع . لم ُینفذ قط
حد أدنى لألجور، وآذلك عدم اعتراف القانون بحق العمال في التنظيم والمفاوضة الجماعية والحظر 

 .الصریح لإلضرابات العمالية
 

 ليةاآلليات الحكومية للتصدي للنزاعات العما
ُتعد قوانين اإلمارات التي تنظم قضایا مثل الصحة والسالمة في مكان العمل، وتعویضات العمال، 

، جدیرة باإلعجاب إذا ُأخذت األمور من ظاهرها، غير واألجازاتوعمل األطفال، وساعات العمل، 
 هيومنستها ومن واقع الحاالت التي در. أنه ال یوجد دليل ُیذآر على تطبيقها لصالح حقوق العمال

رایتس ووتش وتلك الموثقة في التقاریر اإلخباریة یبدو أیضا أن اللجوء للحكومة أو القضاء ال یعود 
ومن حق العمال الذین لدیهم تظلمات أن یسعوا لعرض شكاواهم على . سوى بنفع محدود على العامل

بت فيها إلى القضاء، ومع وزارة العمل التي تقوم بالتحكيم في النزاعات وتحيل الحاالت التي لم ُی
 .ذلك، فإن اللجوء إلى التحكيم خيار محدود

 
بطة القضائية ألغراض ا والمفتشين التابعين لوزارة العمل سلطة الضالمسئولينویمنح قانون العمل 

 ویكلف القانون وزارة العمل بإنشاء لجنة تحكيم 119تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له،
 وعندما ینشأ نزاع في العمل یتعين على العامل أن 120.اعات بين العمال وأصحاب األعماللحل النز

 بالوزارة من صاحب العمل والعمال حل هذا النزاع من مسئولویطلب . یبلغ وزارة العمل آتابًة
 في وزارة العمل الوساطة في مسئول وإذا فشل التفاوض المباشر یتولى 121.خالل التفاوض المباشر

وإذا لم ینجح في ذلك ُتحال القضية إلى .  ویتعين أن یحل المحكِّم النزاع خالل عشرة أیام122.القضية
وال یمكن .  وإذا فشلت اللجنة في حل النزاع ُتحال القضية إلى القضاء123.داخل الوزارة" لجنة تحكيم"

 .للعمال إقامة دعاوى أمام القضاء مباشرة
 

لعربية المتحدة انتقادات إلى آلية التحكيم المعمول بها  بحكومة دولة اإلمارات امسئولونوقد وجه 
 .وشمل االنتقاد األخطاء البيروقراطية والتحيز والمخالفات المتعمدة. تعتبرها غير آافية وغير عادلة

 
                                                      

  188 المصدر السابق، المادة 119
 . المصدر السابق120
 . 2003 لعام 307 القرار الوزاري رقم 121

http://www.mol.gov.ae/PAges-EN/documents-en/CollectiveLabourDisputes.htm#b )آب / أغسطس14: تاریخ االطالع
 .2المادة ) 2006

 .4 المصدر السابق، المادة 122
 . 13 المصدر السابق، المادة 123



2006 ين الثانيتشر/نوفمبر  

 
44

فعلى سبيل المثال، انتقد محمد صالح المدني، رئيس وحدة القضایا المدنية باإلنابة بمحكمة دبي، 
إلى إستراتيجية بشأن ضمانات حمایة حقوق العمال واالفتقار إلى حفظ سجالت افتقار وزارة العمل 

، نقلت عنه 2006آانون الثاني /وفي ینایر. على الوجه الصحيح بخصوص أصحاب األعمال
 :صحيفة تصدر في دبي قوله

 
تفتقر وزارة العمل إلى التنسيق مع محاآم دبي وإلى خطة عمل لحمایة حقوق 

ففي أغلب القضایا تجد . إلى معلومات بشأن أوضاع الشرآاتآما تفتقر . العمال
. المحكمة أن الشرآات الضالعة في النزاع أغلقت أو ال تملك عقارات أو أصول

ولو آان لدى الوزارة جميع الوثائق ... وحتى الوزارة نفسها ليس لدیها وثائق مهمة
إلجراءات بمزید من المعنية بالقضایا لسهل هذا عمل المحكمة وساعد في التعجيل با

وحتى حينما تسلم الوزارة ملفات العمال نجد أن آثيرًا من الوثائق مفقودة . الفعالية
 124.مثل عقود العمل

 
 : بوزارة العمل لم تذآر اسمه قولهمسئولوآانت الصحيفة نفسها قد نقلت قبل ذلك بشهر عن 

 
انونيون، وهم آان غياب الشفافية في اإلدارة واضحًا، حيث یقوم الباحثون الق

 الذین یساعدون في إیجاد حلول للنزاعات العمالية، بحجب المعلومات المسئولون
بشأن حقوق العاملين، وبدًال من ذلك یقترحون إجراءات تجبر العمال على االمتثال 

 125.إلرادة أصحاب العمل
 

ا العمال لتسویة ویشير موقع وزارة العمل نفسها على اإلنترنت إلى الضغوط الشدیدة التي یتعرض له
إذا آانت لدیك مظلمة اتبع األسلوب السليم وحاول حلها : "نزاعاتهم مع أصحاب أعمالهم، فقد جاء فيه

إذا فشلت في حل أي مظلمة داخل المؤسسة ... بأسلوب ودي مع األشخاص المعنيين داخل مؤسستك
هذه الدائرة لتسویة  نصائح بإتباعفعليك أن ترفع الموضوع إلى دائرة العمل المختصة وعليك 

 126."المشكلة
 

                                                      
 .2006آانون الثاني / ینایر12، "خليج تایمز"، صحيفة "وزارة العمل تتعرض النتقادات بسبب نزاعات العمل" أميرة عقارب، 124
 .2005آانون األول / دیسمبر12، "خليج تایمز"، صحيفة " وزارة العملمسئولي‘ یخيب آمال’ما آشفه الكعبي " وائل یوسف، 125
  www.mol.gov.ae/pages-en/documents-en/guide2-en.htm توجيهات عامة من وزارة العمل للعمال األجانب، 126
 ).2006أیلول / سبتمبر6: تاریخ االطالع (
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وسلم وزیر العمل، علي بن عبد اهللا الكعبي، بوجود قصور في أداء الوزارة فيما یتعلق بحل النزاعات 
 : ، قائًال2005العمالية إذ صرَّح إلحدى الصحف في أواخر عام 

 
لدي أدلة على وجود انحياز في تسویة النزاعات ُأبلغت بها شخصيًا من جانب عمال 

وتعين عليَّ التصدي لهذه الشكاوى . تقدموا بشكاوى للدائرة والقوا معاملة متحيزة
وأعلم أن هناك . وأنا أعلم بالمشاآل الموجودة بالدائرة. وإنصاف هؤالء الشاآين

وسأعلن هذا مع األدلة في الوقت . مضایقات وتحيزات ضد بعض الشاآين
 127.المناسب

 
وف العمل إلى مستوى النزاعات التي تحتاج إلى تحكيم رسمي وقد ال تتطور قضایا مثل األجور وظر

وآما سبقت اإلشارة، فقد أعلنت وزارة العمل في . دت اإلمكانيات التي تتيح التفتيش على العملالو ز
 مفتشًا إضافيًا بحلول نهایة العام وتخطط لزیادة عدد المفتشين 260 أنها ستعيِّن 2006أیلول /سبتمبر

 140شهرًا، وذلك إقرارًا منها بأن عدد مفتشي العمل الحكوميين الحالي، وهو  18إلى ألف خالل 
ولم یتبين بعد ما إذا آانت هذه الخطة ستنفذ بالكامل وفي المواعيد المقررة لها، وما . مفتشًا، غير آاف

 .إذا آانت ستسفر عن تطبيق مجد وفعال لقانون العمل
 

ففي مقابلة مع هيومن رایتس . آل العمل شأنًا خاصًاوهناك عمومًا شعور بأن الحكومة تعتبر مشا
ووتش، ألقى رئيس إدارة تصاریح العمل في وزارة العمل، عبد اهللا سعيد سيف بن سلوم الفالسي، 

في آثير من الحاالت یكون "باللوم في انتهاآات العمل على شرآات القطاع الخاص األجنبية قائًال 
لقد خصصنا خطًا ساخنًا للعمال آي ... هكون حقوق العمالأصحاب العمل الوافدون هم الذین ینت

 وعالوة على ذلك فقد الحظ 128."ماذا یمكننا أن نفعل أآثر من ذلك؟ نحن لسنا مالئكة. یبلغوا شكاواهم
 المسئولين عموميون وتقاریر إعالمية بعين القلق ظهور تعارض مصالح لدى بعض مسئولون

 الحكوميين العاملين في وزارة العمل المسئولين فبعض 129. العملالحكوميين القائمين على تنفيذ قانون
، 2005نيسان /وفي إبریل. ودائرة الهجرة هم أنفسهم آفالء وأصحاب عمل یوظفون عماالً مهاجرین

أصدر وزیر العمل، علي بن عبد اهللا الكعبي، قرارًا یقيد المصالح التجاریة لموظفي الوزارة في آفالة 
 130.فدین بحيث ال تزید عن عشر مصالح تجاریةوتوظيف العمال الوا

 
                                                      

 .2005آانون األول / دیسمبر11، "خليج تایمز"، صحيفة "هناك تحيز في آثير من حاالت تسویة النزاعات: وزیر العمل "127
 .2006شباط / فبرایر22 مقابلة هيومن رایتس ووتش مع عبد اهللا سعيد سيف بن سولوم الفالسي، 128
 .2005نيسان / إبریل14، "غلف نيوز"، صحيفة "موظفو الوزارة یواجهون قيودًا على األعمال التجاریة" ضياء حدید،129
 . المصدر السابق130
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بشأن قضایا النزاعات ) بما في ذلك اإلحصائيات(وال تحتفظ الحكومة االتحادیة ببيانات شاملة 
 ومن ثم فال ُتعرف نسبة الحاالت التي تنجح الحكومة 131.العمالية المطروحة على الهيئات الحكومية

ضائي، أو مدى وقوف القرارات في صف العمال أو في حلها، سواء من خالل التحكيم أو بقرار ق
وقد آررت . أصحاب األعمال، أو مدى معاقبة أصحاب األعمال وتنفيذ القرارات الصادرة ضدهم

، طلب هذه المعلومات، 2006تموز /هيومن رایتس ووتش، في رسالة إلى وزیر العمل في یوليو
ولم . شباط/ بالوزارة في دبي في فبرایرمسئولينوهو الطلب الذي سبق أن قدمته خالل اجتماع مع 

 .أیلول لهذا الطلب/یتصد الرد الذي تلقته المنظمة في أواخر سبتمبر
 

وانتقد محمد صالح المدني، الذي یعمل في وحدة القضایا المدنية بمحكمة دبي، افتقار وزارة العمل 
 :إلى إحصاءات، فقال

 
جود ألي سجل إحصائي أو برغم وجود عدد ضخم من النزاعات العمالية فال و"

وفي المتوسط یتراوح عدد القضایا التي ُترفع . بيانات بشأن طبيعة هذه النزاعات
وتتعلق قضایا العمل . 300 و200سنویًا في آل واحدة من دوائر العمل الخمس بين 

التي فصلت فيها المحاآم بأمور، من بينها رفض دفع األجور، وإنهاء مزایا 
 132."الوقف عن العمل دون إشعارالخدمات، والتذاآر و

 
فأقامت شرطة . وفي دبي، اعتمدت الحكومة المحلية آليتين إضافيتين للتصدي لتزاید نزاعات العمل

دبي إدارة لحقوق اإلنسان تحاول التصدي لنزاعات العمل من خالل الوساطة، ولكنها تفتقر إلى 
باقر، نائب مدیر اإلدارة، لهيومن رایتس وقال عارف محمد . صالحيات قانونية ملزمة لتنفيذ قراراتها

وندعوهم الجتماع . في البدایة نأخذ في االعتبار شكوى العمال ثم نتصل بصاحب العمل"ووتش 
 133."وإذا فشلت جهودنا في التحكيم نحيل القضية إلى وزارة العمل. مشترك ونبلغ العمال بحقوقهم

تشرین الثاني إلى /الل الفترة من نوفمبروقد ورد أن إدارة حقوق اإلنسان بشرطة دبي تمكنت، خ
 مليون دوالر من األجور غير المدفوعة 55، من تحصيل ما یزید على 2005آانون األول /دیسمبر

 :وصرَّح محمد سعيد المر، مدیر اإلدارة لوسائل اإلعالم بأنه.  شرآة61من 
 

                                                      
 أبلغ عبد اهللا سعيد سيف بن سولوم الفالسي، مدیر إدارة تصاریح العمل بوزارة العمل، هيومن رایتس ووتش بأنه ليس لدیه أیة بيانات 131

 .2006شباط / فبرایر22مقابلة هيومن رایتس ووتش مع عبد اهللا سعيد سيف بن سولوم الفالسي، . ة بشأن نزاعات العملمتوافر
 ".خليج تایمز"، صحيفة "وزارة العمل تتعرض النتقادات بسبب نزاعات العمل" أميرة عقارب 132
 .2006شباط / فبرایر25 مقابلة هيومن رایتس ووتش مع عارف محمد باقر، 133
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مال  عا25312منذ بدء عمل خدمة شكاوى العمال، نجحت اإلدارة في حل مشاآل 
وتمكنت اإلدارة . 2006آانون الثاني / وینایر2005تشرین الثاني /بين نوفمبر

 شرآة في دبي بدفع األجور المتأخرة التي تبلغ 61خالل ثالثة شهور فقط من إقناع 
 134]. دوالرًا أمریكيًا55874931[ درهمًا 201149753قيمتها 

 

، للتوسط في نزاعات 2005ارس آذار آما أنشأت حكومة دبي اللجنة الدائمة لشؤون العمل، في م
وتتألف اللجنة من ممثلين عن إدارة الهجرة ووزارة العمل وبلدیة دبي ودائرة االقتصاد . العمل

 ألف قضية خاصة 20وأبلغت سلطات اللجنة هيومن رایتس ووتش بأنها حلت نحو . وشرطة دبي
وأفاد المقدم راشد . 2005ألول آانون ا/بعدم دفع األجور، في الفترة من مارس آذار إلى دیسمبر

 عامًال سجلوا شكاوى لدى اللجنة في الفترة 19249 اللجنة، بأن مسئوليبخيت الجميري، وهو أحد 
 معسكرًا 36وخالل هذه الفترة زار مفتشو اللجنة . 2005آانون األول /من مارس آذار إلى دیسمبر

 135.ددتها الحكومة منها دون المعایير التي حالمائة في 75للعمل ووجدوا أن 
 

ونتيجة للطبيعة العشوائية إلى حد ما لهاتين المؤسستين وعدم وضوح سلطاتهما بموجب القانون، فال 
وأیا ما آانت الجهة التي یلجأ . یوجد فرق واضح بين دور وزارة العمل ودور هاتين الهيئتين في دبي

وتستحق هذه المبادرات من جانب . قضيةإليها العامل أوًال ليقدم شكواه، فإنها ستقوم بالتحكيم في ال
. دبي اإلشادة غير أنها ینبغي أال تكون بدیًال لإلجراءات السليمة األآثر تأآيدًا على المستوى االتحادي

وباإلضافة إلى ذلك، ال توجد بيانات شاملة بشأن العدد اإلجمالي للقضایا التي ُأحيلت لهذه الهيئات 
الغموض یكتنف مدى تفشي المشاآل العمالية في اإلمارات العربية ونتيجًة لهذا آله، یظل . الثالث

المتحدة، ومدى قدرة العمال على اللجوء لهذه الهيئات لتساعدهم في حل مشاآلهم، ومدى تطبيق 
 .الحكومة االتحادیة لقوانين العمل ومعاقبة أصحاب األعمال

 
لة واحدة ُعوقب فيها صاحب وجدیر بالمالحظة أن هيومن رایتس ووتش لم تتمكن من توثيق حا

وآما تبين تفاصيل بعض . العمل سواء بالسجن أو بعقوبات مالية المتناعه عن دفع أجور عماله
الحاالت المذآورة أعاله، لم یتمكن العمال الذین نجحوا في الحصول على أحكام قضائية ضد 

عاقبة أصحاب األعمال مستخدميهم من تنفيذ هذه األحكام ليحصلوا على أجورهم، فضًال عن عدم م
وحتى عندما تتدخل وزارة العمل بشكل مباشر في نزاع، فليس ثمة ما یضمن . بالسجن أو الغرامة

                                                      
 .2006شباط / فبرایر4، "خليج تایمز"، صحيفة " عامل یتلقون أجورهم المتأخرة25000ما یربو على " 134
 .2006شباط / فبرایر21 مقابلة هيومن رایتس ووتش مع المقدم راشد بخيت الجميري، 135
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استجابة صاحب العمل إللزامها له بدفع األجور المتأخرة أو عدم عودته لحجب األجور من جدید آما 
 .، التي سبقت اإلشارة إليها آنفًا"شرآة آل حامد"في حالة 

 
الحكومة أصحاب العمل بإیداع ضمانات مصرفية في إطار طلب الحصول على ترخيص وتلزم 

 ویتوقف 136.لكفالة عمال وافدین، وهو إجراء ُیفترض أنه یهدف لحمایة العمال من عدم دفع األجور
ویجيز قانون دولة اإلمارات العربية . مقدار الضمانات على عدد العمال الوافدین الذین تكفلهم الشرآة

إذا امتنع صاحب "دة لوزارة العمل تسييل الضمان المصرفي الخاص بالشرآة لصالح الموظفين المتح
وبرغم وجود آثير .  ولكن هذا النص غير ملزم للوزارة137،"العمل عن احترام حق أي من موظفيه

من األدلة على أن شرآات البناء تحجب رواتب موظفيها، لم تتمكن هيومن رایتس ووتش من التحقق 
 سجل علني لشرآات قامت السلطات بتسييل ضماناتها المصرفية لصالح العمال الذین لم یتلقوا من أي
وإذا آانت العقوبة الوحيدة لعدم دفع األجور هي أمر بصرف األجور دون دفع غرامة مالية . أجورهم

دع ُیذآر أو فوائد أو رسوم، وهو أمر ُینفذ في بعض األحيان وال ُینفذ في أحيان أخرى، فال یوجد را
 .وال عقوبة للشرآات التي تحتجز األجور بشكل معتاد

 
 عيوب القانون

 غياب الحد األدنى لألجور
ال یزید دخل عمال البناء في اإلمارات العربية المتحدة عن مبالغ ضئيلة، حيث یتراوح أجر العامل 

وعلى ). كيًا دوالرًا أمری250( درهم 900و)  دوالرات أمریكية106( درهمًا 390الشهري بين 
 یطلب بشكل واضح من 1980الرغم من أن قانون العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة لعام 

 : من قانون العمل على أن63وتنص المادة . وزارة العمل وضح حد أدنى لألجور فلم ُیطبق ذلك
 

یحدد مرسوم اتحادي بناء على اقتراح وزیر العمل والشؤون االجتماعية وموافقة 
لس الوزراء الحد األدنى لألجور ونسبة عالوة غالء المعيشة وذلك بصفة عامة مج

 .أو بالنسبة إلى منطقة معينة أو مهنة معينة
 

                                                      
 المتعلق بالضمانات 2001ام  لع14  بشأن القرارات التنفيذیة لمجلس الوزراء والقرار رقم 2001 لعام 218 القرار الوزاري رقم 136

 . 1999 لعام 14المصرفية المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم 
www.mol.gov.ae/PAges-EN/documents-en/BankGuarantee-En.htm#page17 ) .2006أیلول / سبتمبر6: عتاریخ االطال(. 

: تاریخ االطالع. ( www.mol.gov.ae/PAges-EN/documents-en/BankGuarantee-En.htm#C 218  القرار الوزاري رقم 137
 .)2006أیلول / سبتمبر25
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ویقدم الوزیر اقتراحه بتحدید أو بإعادة النظر في الحد األدنى لألجور بعد استطالع 
إذا رأي السلطات المختصة والهيئات المهنية لكل من أصحاب العمل والعمال، 

ُوجدت، واستنادًا إلى الدراسات وجداول تقلبات أسعار تكلفة المعيشة التي تضعها 
الجهات المختصة في الدولة، بحيث تكون تلك الحدود الدنيا آافية إلشباع حاجات 

 138.العامل األساسية وضمان أسباب المعيشة
 

، عن 2006تموز /ليووقد استفسرت هيومن رایتس ووتش من وزیر العمل، في سياق رسالتها في یو
أیلول لم یتضمن /إال إن رد حكومة اإلمارات العربية المتحدة في سبتمبر. سبب عدم تنفيذ هذا القانون
 .إجابة عن هذا االستفسار

 
وآان لعدم وجود حد أدنى لألجور صلة وثيقة باإلضرابات وأعمال الشغب التي قام بها العمال، والتي 

البلجيكية " بيسيكس"وردت شرآة "). انخفاض األجور"م المعنون انظر القس(سبقت اإلشارة إليها 
، الذي شارك فيه أآثر من ثمانية آالف، من عمالها بتعليق مالحظات 2006أیار /على إضراب مایو

 ونسبت وسائل 139".األجور ستزید وفقًا لتعليمات الحكومة"في معسكرات العمل التابعة لها تفيد بأن 
نحن ندرس زیادة أجورهم ولكن تلك مشكلة "قوله " بيسيكس" في شرآة ولمسئاإلعالم المحلية إلى 

 140".على الحكومة أن تضع حدًا أدنى لألجور. خاصة بالحكومة أآثر منها مشكلة خاصة بالمقاول
 

 غياب النقابات العمالية والمفاوضة الجماعية
آما . تنظيم وتكوین النقاباتال یعترف القانون في دولة اإلمارات العربية المتحدة بحق العمال في ال

 ألصحاب العمل وقف العمال عن 1980ویجيز قانون العمل لعام . یحظر قانون العمل اإلضرابات
 وفي قرار وزاري صدر في اآلونة األخيرة موجه 141.العمل مؤقتًا دون أجر في حالة اإلضراب

 العمل في البالد لمدة عام للعمال الوافدین وحدهم، حظرت الحكومة االتحادیة على العمال الوافدین
 142".اإلضراب بصورة غير قانونية أو في حالة إثارة إضراب"واحد على األقل في حالة 

 

                                                      
 .63 ، المادة 8رقم  القانون االتحادي 138
 ".آونستراآشن ویك"، صحيفة "هل آان إضراب بيسيكس نقطة التحول للعمل في اإلمارات العربية المتحدة" جيوفریدا وإیغبرت، 139
 .2006أیار / مایو20، "آونستراآشن ویك"، صحيفة " آالف من عمال بيسيكس یضربون10" إیغبرت 140
 112مادة ، ال1980  لعام 8 القانون االتحادي رقم 141
، 2006أیلول / سبتمبر6 بخصوص قوانين وقواعد التوظيف في البالد بالنسبة لغير المواطنين، 2006 لعام 707 القرار الوزاري رقم 142

 .13المادة 
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والنقابات، آما . ونظرًا لمنع العمال من التنظيم وتكوین النقابات، فال توجد مؤسسات تمثل مصالحهم
اواهم للهيئات الحكومية هو معروف على نطاق واسع، هي أهم وسيلة بالنسبة للعمال لتوصيل شك

 .المعنية، وللتفاوض مع صاحب العمل، وللسعي إلجراء إصالحات هيكلية
 

وقد أشار وزیر العمل إلى أن الحكومة ستسن قانونًا یسمح باألنشطة النقابية بحلول نهایة العام 
، 2006تموز / یوليو14 وطلبت هيومن رایتس ووتش، في رسالتها إلى الوزیر بتاریخ 143.الحالي

إال إن الرد الذي تلقته المنظمة من حكومة اإلمارات العربية المتحدة في . تفاصيل التشریع المقترح
 .أیلول لم یتطرق لهذا الطلب/نهایة سبتمبر

 
ویضمن القانون الدولي لحقوق اإلنسان حق العمال في حریة تكوین الجمعيات والمفاوضة الجماعية، 

 .حمایة مصالحهمبما في ذلك الحق في تنظيم نقابات ل
 

وجدیر بالذآر أن اإلمارات العربية المتحدة ملزمة، بصفتها عضوًا في منظمة العمل الدولية، بالسماح 
وقد أعلنت منظمة العمل الدولية أنه ینبغي لجميع الدول . للعمال بالتنظيم بهدف التفاوض الجماعي

في " أساسي"ة الجماعية آمبدأ األعضاء تعزیز وحمایة حریة تكوین الجمعيات والحق في المفاوض
العمل، ونصت تحدیدًا على أن جميع الدول األعضاء ملزمة بالسماح بحریة تكوین الجمعيات والحق 
في المفاوضة الجماعية، حتى لو آانت لم تصدق على االتفاقيات األساسية الخاصة بمنظمة العمل 

 ).انظر أدناه(ة اإلمارات العربية المتحدة الدولية التي تنظم هذه الحقوق، آما هو الحال بالنسبة لدول
 

وهناك حاجة ماسة لنقابات عمالية في اإلمارات العربية المتحدة آي تمثل العمال في التعامل مع 
 أن غياب التمثيل المنظم أتضحوفي سياق بحث هيومن رایتس ووتش، . الحكومة والقطاع الخاص

ومن أجل . ال البناء، والذي یوثقه هذا التقریریمثل عقبة آبرى تعترض سبيل التصدي الستغالل عم
تحسين وضع العمال المهاجرین في اإلمارات العربية المتحدة، من الضروري أن تعترف الحكومة 

 .بحقهم في تكوین النقابات، والمفاوضة الجماعية، واإلضراب

                                                      
 .2006آذار / مارس30، "أسوشييتدبرس" "اإلمارات العربية المتحدة ستعطي العمال حق تشكيل النقابات" جيم آرین، 143
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VII .الحقوق اإلنسانية للعمال والتزامات الحكومة بموجب القانون الدولي 

 
لورت على مدى السنوات الخمسين الماضية مجموعة شاملة من أحكام القانون الدولي التي تحمي تب

حقوق العمال؛ وحينما تقبل دولة ما االلتزام بهذه المعایير، فإنها تصبح ساریة على آافة العمال في 
حترام وفي معظم األحوال، تكون الحكومة ملزمة بضمان ا. البالد، سواء األجانب أم المواطنون

أصحاب العمل لحقوق العمال من خالل القانون، واللوائح، والنظم، والتحقيقات، وتحریك الدعاوى 
 .القضائية، حسبما یقتضي األمر

 

 عضوية اإلمارات في منظمة العمل الدولية

تعد اإلمارات من الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية، على نحو ما أشرنا إليه آنفًا؛ فقد صادقت 
ى ست من االتفاقيات الرئيسية لمنظمة العمل الدولية، وهي االتفاقيات المتعلقة بإلغاء عمل السخرة عل

أو العمل القسري، والقضاء على التمييز في االستخدام والمهنة، وإلغاء عمل األطفال؛ آما صادقت 
 81تفاقية رقم  لمنظمة العمل الدولية بشأن عدد ساعات العمل، واال1اإلمارات على االتفاقية رقم 

 144).النساء( بشأن العمل ليًال 89بشأن تفتيش العمل، واالتفاقية رقم 
 

 للحریة 87ولم تصادق اإلمارات على اتفاقيتين رئيسيتين لمنظمة العمل الدولية، هما االتفاقية رقم 
غم من  وبالر145. لحق التنظيم والمفاوضة الجماعية98النقابية وحمایة حق التنظيم، واالتفاقية رقم 

، 1998هذا، ففي إعالن المبادئ والحقوق األساسية في العمل، الصادر عن منظمة العمل الدولية عام 
أآدت المنظمة أن على جميع الدول األعضاء تنفيذ واحترام حقوق العمال في إطار منظمة العمل 

ریة النقابية  وینص اإلعالن تحدیدًا على أن جميع الدول األعضاء ملزمة بالسماح بالح146.الدولية
 :والحق في المفاوضة الجماعية

                                                      
 : التالي انظر الموقع 144

http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/index.cfm?lang=EN  
. 1982أیار / مایو27ي تمت المصادقة عليها في  الت89، و81، و29، و1االتفاقيات رقم ). 2006تشرین األول / أآتوبر5: تاریخ اإلطالع(

 2 التي تم التصدیق عليها في 138، واالتفاقية رقم 1997شباط / فبرایر24 اللتان تم التصدیق عليهما في 105 و100واالتفاقيتان رقم 
 .2001ان حزیر/ یونيو28 اللتان تم التصدیق عليهما في 182 و111، واالتفاقيتان رقم 1998تشرین األول /أآتوبر

تموز / یوليو4، دخلت حيز التنفير في U.N.T.S. 17 68 بشأن الحریة النقابية وحمایة حق التنظيم، 87 اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 145
 18، دخلت حيز التنفيذ في U.N.T.S. 257 96 بشأن الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية، 98واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم . 1950
 .1951تموز /یوليو

  منظمة العمل الدولية، إعالن المبادئ والحقوق األساسية في العمل، 146
http://www.ilo.org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB.static_jump?var_language=EN&var_pagename=DECLARATIONTEXT  
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، یقع على عاتقها التزام حتى وإن لم تكن قد صادقت على االتفاقيات المعنيةجميع الدول األعضاء، "
مترتب على مجرد عضویتها في المنظمة باحترام وتعزیز وتحقيق المبادئ المتعلقة بالحقوق 

منظمة العمل [سن نية وعلى نحو یتمشى مع دستور األساسية التي تدور حولها هذه االتفاقيات، بح
الحریة النقابية واالعتراف الفعال بالحق في المفاوضة ) أ: (، وهذه المبادئ هي]الدولية

 147..الجماعية؛
 

في " الحریة النقابية واالعتراف الفعال بالحق في المفاوضة الجماعية"وتفسر منظمة العمل الدولية 
ن من حق آافة العمال وآافة الموظفين حریة تشكيل جماعات لتعزیز إطار اإلعالن بأنها تعني أ

 آما تستوجب منظمة العمل 148.مصالحهم المهنية والدفاع عنها، واالنضمام إلى هذه الجماعات
الدولية السماح لمنظمات العمال بوضع قواعدها ولوائحها، وممارسة نشاطها بحریة، وانتخاب 

ذه المنظمات مستقلة حق االستقالل، وبمعزل عن أي تدخل ممثليها بحریة آاملة، وأن تكون ه
ویجب أن تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن یقيد هذا الحق أو أن یعوق . خارجي

 وفضًال عن هذا، فإن اتفاقيات منظمة العمل الدولية تنص على ضرورة 149.ممارسته المشروعة
. لجماعية في النظم واألطر القانونية للدول األعضاءإدراج الحق في الحریة النقابية والمفاوضة ا

وینص إعالن منظمة العمل الدولية للمبادئ والحقوق األساسية في العمل على أن التحقيق الفعلي لمبدأ 
الحریة النقابية والحق في المفاوضة الجماعية یتطلب أمورًا من بينها إرساء أساس قانوني یكفل 

سسي تمكيني، یمكن أن یكون ثالثيًا، بين منظمات أصحاب العمل إحقاق هذه الحقوق، وإطار مؤ
 150.ومنظمات العمال، أو مجموعات تضم آال الطرفين

 
 أن 1975وفضًال عن هذا، فقد ذآرت اللجنة المعنية بالحریة النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية عام 

رام عدد معين من القواعد العامة الدول األعضاء في المنظمة ملزمة، بمقتضى هذه العضویة، باحت
التي تم إرساؤها تحقيقًا للمصلحة المشترآة، ومن بين هذه المبادئ الحریة النقابية التي أصبحت قاعدة 

 151.عرفية تعلو فوق االتفاقيات

                                                                                                                                                              
 ).2006آب / أغسطس10: تاریخ اإلطالع(

 ).التأآيد مضاف( المصدر السابق 147
الحریة النقابية " والحقوق األساسية في العمل، القسم الخاص بـئ اإلنترنت المخصصة إلعالن المباد منظمة العمل الدولية، صفحة148

 ".واالعتراف الفعال بالحق في المفاوضة الجماعية
http://www.ilo.org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB.static_jump?var_language=EN&var_pagename=ISSUESFREEDOM  

 ).2006أیلول / سبتمبر12: تاریخ اإلطالع(
 .3، المادة 87وهذا منصوص عليه أیضًا في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم .  المصدر السابق149
الحریة النقابية " والحقوق األساسية في العمل، القسم الخاص بـئة اإلنترنت المخصصة إلعالن المبادمنظمة العمل الدولية، صفح150 

 ".واالعتراف الفعال بالحق في المفاوضة الجماعية
 .10، الفقرة 1975، "تقریر لجنة تقصي الحقائق والمصالحة" لجنة منظمة العمل الدولية المعنية بالحریة النقابية، 151
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، ذآرت لجنة الخبراء 1994آما أقرت منظمة العمل الدولية حق العمال في اإلضراب؛ ففي عام 
فاقيات والتوصيات، التابعة لمنظمة العمل الدولية، أن الحق في اإلضراب هو المعنية بتطبيق االت

 87.152الزمة جوهریة تترتب على الحق في التنظيم الذي تكفله االتفاقية رقم 
 

 ورغم أن اإلمارات لم 153.  فهي تتناول الصحة والسالمة المهنيتين للعمال155أما االتفاقية رقم 
 عليها النظر في ذلك، وتعدیل قانون العمل اإلماراتي بحيث یتضمن تصدق على هذه االتفاقية، فيجب

أحكامها باعتبار ذلك خطوة نحو معالجة بواعث القلق الخطيرة المتعلقة بصحة وسالمة العمال في 
الوقایة من الحوادث "وتقضي االتفاقية بوضع سياسات وطنية ترمي إلى . البالد، والسيما عمال البناء

الناتجة عن العمل أو المتصلة به أو التي تقع أثناءه، بالحد من أسباب المخاطر واألضرار الصحية 
إنفاذ "آما تنص االتفاقية على تأمين ". التي تنطوي عليها بيئة العمل إلى أقصى حد ممكن ومعقول

إجراء تحقيقات، "، وتستوجب من السلطات المختصة "القوانين واللوائح المتعلقة بالسالمة والصحة
 یتبين أن حاالت الحوادث المهنية، أو األمراض المهنية، أو أضرار صحية أخرى تحدث أثناء عندما

نشر "وتلزم االتفاقية السلطات الحكومية بـ". العمل أو تكون لها صلة به، تعكس وجود أوضاع خطرة
 وعن الحوادث المهنية، واألمراض المهنية، واألضرار...معلومات سنویًا عن التدابير المتخذة

 ".الصحية األخرى التي تحدث أثناء العمل أو تكون لها صلة به
 

 معايير دولية أخرى
 الدولية المشار إليها فيما یلي، فإن االتفاقياتبالرغم من أن اإلمارات ليست من الدول األطراف في 

 .هذه الصكوك تعد بمثابة مصادر یعتد بها ومبادئ توجيهية تعكس أفضل الممارسات الدولية
اثيق الدولية الرئيسية تكفل حق العمال في الحریة النقابية والمفاوضة الجماعية، فضًال عن حقهم والمو

 حق آل "في اإلضراب؛ فالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية یقر بـ
 دونما قيد شخص في تكوین النقابات باالشتراك مع آخرین وفى االنضمام إلى النقابة التي یختارها،
حق "، و"سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزیز مصالحه االقتصادیة واالجتماعية وحمایتها

 154".اإلضراب
 

                                                      
الحق في اإلضراب، تقریر لجنة الخبراء بشأن تطبيق االتفاقيات : الحریة النقابية والمفاوضة الجماعية"، 1994مل الدولية،  منظمة الع152

 .151، الفقرة )ب4الجزء (، التقریر الثالث 1994، الدورة الحادیة والثمانين، جنيف، "والتوصيات
، دخلت حيز U.N.T.S. 279 1331، 1981حزیران / یونيو22تمادها في السالمة والصحة المهنية، تم اع بشأن 155 االتفاقية رقم 153

 .1983آب / أغسطس11التنفيذ في 
، الجمعية العامة، القرار رقم 1966آانون األول / دیسمبر16 العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية، اعتمد في 154

2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 49 الوثيقة رقم ،A/6316 )1966(  ،993 U.N.T.S. 3 3، دخلت حيز التنفيذ في 
 ).د(، )أ)(1(8، المادة 1976آانون الثاني /ینایر
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أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فهو یكفل الحق في الحریة النقابية إذ ینص على 
ك حق إنشاء النقابات واالنضمام إليها في حریة تكوین الجمعيات مع آخرین، بما في ذل"آل فرد حق 

 155."من أجل حمایة مصالحه
 

في التمتع "وینص العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية على حق آل فرد 
 156". ظروف عمل تكفل السالمة والصحة ...بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص

 
 حقوق جميع العمال المهاجرین وأفراد أسرهم صراحة مصادرة وتحظر االتفاقية الدولية لحمایة

 من االتفاقية على أنه من 21أصحاب العمل لجوازات سفر العمال المهاجرین؛ إذ تنص المادة 
المحظور على أي شخص، عدا المسئولين الحكوميين المخولين قانونًا، مصادرة أو تدمير أو محاولة 

التي ترخص لحاملها دخول األراضي الوطنية أو المكوث أو تدمير وثائق الهویة، أو الوثائق 
وال یجوز أن تجري أي مصادرة مرخص بها لهذه الوثائق بدون . االستقرار فيها أو تصریحات العمل

وال یسمح بأي حال من األحوال بتدمير جواز سفر أو وثيقة مماثلة لعامل مهاجر . تقدیم إیصال مفصل
 .أو أحد أفراد أسرته

 
لى دولة اإلمارات العربية المتحدة أن تنظر في التوقيع والمصادقة على االتفاقية الدولية ویجب ع

لحمایة حقوق جميع المهاجرین وأفراد أسرهم، وإدراج أحكام االتفاقية في قانون العمل الوطني 
 .إلتاحة ضمانات الحمایة التي یكفلها القانون الدولي للعمال المهاجرین

 

                                                      
 Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR، 1966آانون األول / دیسمبر16 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمد في 155

Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171 22، المادة 1976آذار / مارس23، دخل حيز التنفيذ في. 
 .7 العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية، المادة 156



 

  العمالخداعبناء األبراج و

 

55

 

 شكرالآلمة 
 

هيومن رایتس  ائمي، الباحث بقسم الشرق األوسط وشمال إفریقيا فيقبكتابة هذا التقریر هادي قام 
ووتش، استنادًا إلى األبحاث التي قام بها؛ وشارك في تحریره آل من سارة ليا ویتسن، المدیرة 

. ارول جالتنفيذیة لقسم الشرق األوسط وشمال إفریقيا بالمنظمة، وإیان غورفين، مستشار البرامج، وآ
وقام بالمراجعة القانونية للتقریر . بير، آبيرة الباحثين في قسم الشرآات وحقوق اإلنسان في المنظمة

ویلدر تيلر، مدیر الشؤون القانونية وشؤون السياسات؛ وشارك في إعداد التقریر لإلخراج والنشر آل 
شمال إفریقيا، صف أشرف وطارق رضوان، الموظفين المساعدین بقسم الشرق األوسط وآمن 

آما ساعد في إعداد وإصدار التقریر آل .  وأندریا هولي مدیر قسم التواصل اإلعالمي والمطبوعات
. روي هبكنز، مدیر قسم البرید، وجاغدیش بارخ، منسق محتوى االتصاالت عبر اإلنترنتزمن فيت

اعد في األبحاث وقدمت زینة العسكري مساعدة قيمة في األبحاث المتعلقة بهذا التقریر؛ آما س
والترجمة المتدربون هویدا برآات، ومحمود إبراهيم، وروبرت آوبر آولز، وماري أغنيس 

وتتوجه هيومن رایتس ووتش بالشكر للكثير من األفراد في دولة اإلمارات العربية المتحدة . سوآویت
 .الذین قدموا مساعدة ال غني عنها في هذا البحث
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 الدآتور علي عبد اهللا الكعبي وزير العمليتس ووتش إلى رسالة هيومن را): أ(الملحق 
 

 معالي الوزیر الدآتور علي عبد اهللا الكعبي
 وزیر العمل 

  4409: ب. وزارة العمل، ص
 دبي، اإلمارات العربية المتحدة

 
 معالي الوزیر

 
مارات تقوم منظمة هيومن رایتس ووتش بإعداد تقریر یتناول ظروف العمال الوافدین في دولة اإل

وهدفنا هو . وقد أرسلنا مؤخرًا بعثًة لتقصي الحقائق في اإلمارات العربية المتحدة. العربية المتحدة
إدراج آراء وشهادات األشخاص الذین یعملون في اإلمارات، وأرباب عملهم، وآذلك رأي الحكومة، 

 9اتصلنا بمكتبكم یوم وقبل بعثتنا هذه، . فيما یخص السياسات والظروف التي تحكم العمالة الوافدة
لكننا، .  من خالل سكرتيرآم السيد محمد سالم وطلبنا مقابلتكم أثناء زیارتنا2006شباط /فبرایر

وقد حاولنا االتصال بمكتبكم . ونرفق اآلن نسخًة من تلك الرسالة. ولألسف، لم نتلَق إجابًة لمطلبنا هذا
عربية المتحدة، لكننا لم نتمكن من ترتيب موعٍد هاتفيًا عدة مرات خالل زیارتنا إلى دولة اإلمارات ال

 . لالجتماع بكم
 

وآما أآدنا في رسالتنا السابقة، فإننا نرغب في أن یعكس تقریرنا وجهة نظر حكومتكم وسياساتها 
 . وممارساتها فيما یتعلق بظروف العمال الوافدین

 
وإذا وصلنا . 2006تموز / یوليو31 ونكون شاآرین لكم إن وصلنا تعليقكم على القضایا التالية بحلول

 . ضمن هذا التاریخ فسوف ینعكس بالتأآيد في تقریرنا الذي یصدر قریبًا
 

 أن اإلمارات العربية المتحدة تزمع سن قانون قبل 2006آذار / مارس30أعلنتم معاليكم في  •
ونكون . يةنهایة هذا العام یسمح للعمال بتشكيل النقابات ویشّرع المفاوضات العمالية الجماع

 شاآرین لكم تزویدنا بنسخٍة من هذا القانون بحيث ینعكس التشریع المقترح في تقریرنا؛
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طبقًا لتقاریر صحفية استشهدت بتصریحات صادرة عن وزارة العمل، آان في اإلمارات  •
 شرآة 246,420، وآان فيها 2005 عامًال وافدًا في عام 2,738,000العربية المتحدة 
 فهل تتفضلون بتأآيد هذه األرقام أو تعدیلها؟ . ماًال وافدینمسجلة تستخدم ع

 
تبين األبحاث التي أجریناها أن وزارة العمل تستخدم اآلن ثمانين مفتش لمراقبة السياسات  •

فهل هذا الرقم صحيح؟ وآم یبلغ عدد .  شرآة تستخدم عماًال وافدین246420العمالية في 
تفتيش عليها في العامين الماضيين؟ وهل أعلنت نتائج الشرآات التي قام هؤالء المفتشون بال

تفتيشهم؟ وإذا آانت معلنًة، فهل بوسعنا الحصول على نسخة من النتائج التي توصلوا إليها 
 خالل األعوام الثالثة الماضية؟ وهل تنوي وزارة العمل زیادة عدد المفتشين؟ 

 

 إلمارات العربية المتحدة؟ي دول اوما هي آليات التفتيش وإنفاذ قوانين التشغيل ف •
 

وأنها تحيلها إلى القضاء عند . نعلم أن وزارة العمل تتولى التحكيم في النزاعات العمالية •
؟ 2005 و2004فما عدد النزاعات العمالية التي نظرت فيها الوزارة في عامي . الحاجة

عات التي وما عدد الحاالت التي توصلت إلى تسویتها عن طریق التحكيم؟ وما عدد النزا
أحالتها إلى القضاء؟ وما هي طبيعة الشكاوى المسجلة؟ وما نسبة القضایا التي نجم عنها دفع 

تعویضات للموظفين أو إعادتهم إلى وظائفهم، سواٌء آان ذلك من خالل التحكيم أو األحكام 
 القضائية؟ 

 

ناء جراء أو عقوبات حبس بحق شرآات الب/وما عدد القضایا التي انتهت بفرض غرامات و •
خرقها لقانون العمل؟ نرجو تزویدنا بأیة معلوماٍت تتعلق بمقادیر الغرامات أو غيرها من 

 .العقوبات المفروضة، وآذلك بأسماء الشرآات المعنية
 

 تقاریر 2005آب /نشرت الصحافة المحلية في اإلمارات العربية المتحدة في شهر أغسطس •
.  عامًال800 تجاوز 2004ا في قطاع البناء عام تقول أن عدد العمال الوافدین الذین توفو

 آان أربعًة وثالثين 2004لكن الرقم الحكومي الرسمي لعدد الوفيات في أماآن العمل عام 
فكيف تفسرون التباین بين اإلحصائيات الحكومية وبين األرقام الواردة في . حالًة فقط

بإبالغ الحكومة " المناطق الحرة"التقاریر؟ وبشكٍل خاص، هل ُتطاَلب الشرآات العاملة في 
عن حوادث الوفاة واإلصابات الحادثة في مواقع العمل التابعة لها؟ وآيف تقومون بجمع 

اإلحصائيات الخاصة بعدد العمال المصابين أو المتوفين في مواقع البناء؟ وما نوع 
وفين إلى اإلحتياطات الخاصة بالرعایة الطبية والتعویضات االجتماعية ونقل رفات المت

 بالدهم، إذا آانت موجودًة؟
 

یلزم قانون العمل في اإلمارات العربية المتحدة جميع الشرآات بإبالغ وزارة العمل عن  •
وطبقًا ألقوال مسئولين في وزارة العمل . جميع اإلصابات والوفيات الحادثة في مكان العمل
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لوفاة واإلصابات في عام وردت في الصحافة، لم تتقدم إال ست شرآات بتقاریر عن حاالت ا
فما الذي تفعله الحكومة لضمان قيام الشرآات باإلبالغ عن حوادث الوفاة . 2005

 واإلصابات؟ 
 

، قام مئات العمال في شرآة الحامد للتنمية واإلعمار في أبو 2005أیلول / سبتمبر23وفي  •
فما آان من . خيرةظبي باالحتجاج علنًا ألن الشرآة لم تدفع أجورهم عن األشهر األربعة األ

لكن عماًال من شرآة . مكتبكم إال أن أصدر أمرا فوریًا للشرآة بدفع آامل الرواتب المتأخرة
 قالوا أنهم لم یتلقوا إال راتب شهرین من رواتبهم 2006نيسان / أبریل3الحامد قابلناهم في 

. تب ثالثة أشهرنيسان، روا/ أبریل3وقالوا أن لهم بذمة الشرآة، واعتبارًا من . المتأخرة
وآيف . نرجو تزویدنا بأیة معلومات عن اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة لحل هذه المشكلة

 تحاسب الحكومة شرآة الحامد النتهاآها المتواصل لحقوق عمالها؟
 

وفي هذه الحاالت . وفي مجرى بحثنا وقعنا على حاالت آثيرة لعمال ترآهم مستخدموهم •
وبموجب قانون .  األجور للعمال أشهرًا آثيرة ثم یفر من البالدیمتنع صاحب العمل عن دفع

دولة اإلمارات العربية المتحدة تكون آل شرآة ملزمة بوجود شریك من المواطنين 
لكن أبحاثنا تشير إلى عدم محاسبة المواطنين اإلماراتيين الشرآاء في هذه . اإلماراتيين
یات وأعداد المواطنين اإلماراتيين الذین اهوفهل بإمكانكم تزویدنا بمعلومات عن . الحاالت

 أدینوا قضائيًا بخرق قانون العمل اإلماراتي، وخاصًة في حاالت إفالس شرآات البناء؟
 

ففي . ونود، بشكل خاص، أن نتلقى إجابًة منكم بشأن قضية شرآة الساحل الشرقي وحمریة •
ادیة قرارًا بأن الشرآة  أصدرت محكمة الشارقة االبتدائية االتح2006نيسان / أبریل13

لكن، وألن مالك الشرآة اللبناني فر من . مدینة لثالثة وعشرین من عمالها بمبالغ مختلفة
البالد، أبلغت السلطات العمال بأن ال سبيل أمامهم لتحصيل أجورهم الضائعة، وأن الشریك 

شریك اإلماراتي فهل لكم أن تشرحوا لنا لماذا لم یعتبر ال. اإلماراتي ال یعد مسئوال عنها
ثالث مسئوال؟ وتفضلوا باإلطالع على نسخ مرفقٍة بهذه الرسالة عن قرارات المحكمة في 

 . من أصل الحاالت الثالثة والعشرینحاالت
 

وبموجب قانون اإلمارات العربية المتحدة ال یحق لصاحب العمل حجز جوازات سفر  •
العمل یتجاهلون هذا القانون لكن هيومن رایتس ووتش وجدت أن أصحاب . العاملين لدیه

فما الذي تقوم به الحكومة لمعالجة هذا . على الدوام ویصادرون جوازات سفر العاملين
 السلوك غير القانوني المتفشي؟

 

 من قانون العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة على وزارة العمل 63وتوجب المادة  •
لوزارة بواجبها هذا في یوم من األیام؟ وما الذي فلماذا لم تقم ا. تحدید الحد األدنى لألجور
  بهذا المطلب القانوني؟ءتفعله الحكومة اآلن للوفا
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أخيرًا نتمنى من معاليكم إرفاق أیة مواد أو إحصائيات أو قرارات حكومية تتعلق بظروف العمال 

آم مقدمًا على الوقت ونشكر. الوافدین إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة مما تجدونه متصًال باألمر
 .الذي ستكرسونه لمعالجة هذه القضية الملحة

 
 مع وافر االحترام

 

 
 ميئاغهادي 

 الباحث في قسم الشرق األوسط وشمال أفریقيا
 هيومن رایتس ووتش

 
 .سعادة السفير صقر غباش سفير اإلمارات العربية المتحدة إلى الوالیات المتحدة :نسخة إلى

زیز ناصر الشمسي ممثل اإلمارات العربية المتحدة الدائم في سعادة السفير عبد الع
 .األمم المتحدة
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 رد حكومة اإلمارات العربية المتحدة على رسالة هيومن رايتس ووتش): ب(الملحق 
 )مترجم من النص األصلي باإلنجليزیة(

 
 البعثة الدائمة

 لدولة اإلمارات العربية المتحدة
 لدى األمم المتحدة

 نيویورك
 

  408/2006: رقم اإلحالة
 

  2006أیلول / سبتمبر28
 

 ائميغ  السيد هادي
 باحث

 قسم الشرق األوسط وشمال إفریقيا
 هيومن رایتس ووتش

Human Rights Watch 

1630 Connecticut Ave. N.W-Suite 500 

Washington, D.C. 20009 
 

 ائميغهادي / السيد األستاذ
 

، 2006تموز / یوليو14 ردًا على رسالتكم المؤرخة في یسرني أن أبعث إليكم بهذه الرسالة
والموجهة إلى سعادة الدآتور محمد الكعبي، وزیر العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة، بشأن 
التقریر الذي تعده منظمة هيومن رایتس ووتش عن أوضاع العمال المهاجرین في دولة اإلمارات 

 . العربية المتحدة
 

 یسرني أن أعرض فيما یلي اإلیضاحات واآلراء التي وردت من وزارة العمل في وفي هذا الصدد،
دولة اإلمارات العربية المتحدة بخصوص السياسات والظروف المتعلقة بالعمال المهاجرین في دولة 

 :اإلمارات العربية المتحدة
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ها من دول أوًال وقبل آل شيء، فإن العمال الذین تستضيفهم دولة اإلمارات العربية وغير -

، إذ إنهم یعملون بشكل مؤقت "عماًال مهاجرین"مجلس التعاون الخليجي ال یمكن اعتبارهم 
. ووفقًا لعقود عمل محددة المدة، ویعودون إلى بالدهم األصلية بمجرد انقضاء مدد هذه العقود

 .العمالومن ثم، فإن قوانين الهجرة المطبقة في الدول األوروبية ال یمكن تطبيقها على أولئك 
 

نظرًا الختالف طبيعة العمال الوافدین وتباین ثقافاتهم وجنسياتهم، فإن األنظمة والقواعد  -
 .المطبقة في دول مجلس التعاون الخليجي بخصوص توظيف هؤالء العمال ليست موحدة

 
، وُعقد "منظمة الهجرة الدولية"خالل مؤتمر التشاور الوزاري اآلسيوي الثالث، الذي نظمته  -

، اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي والدول 2005أیلول /لي بإندونيسيا في سبتمبرفي با
اآلسيویة المصدِّرة للعمالة على أن العمال الوافدین من بلدان آسيویة إلى بلدان مجلس التعاون 

 وليسوا عماًال مهاجرین، وینبغي أن یعملوا وفقًا لعقود عمل محددة مؤتونالخليجي هم عمال 
د أصبح هذا المفهوم، الذي أقرته دول مجلس التعاون الخليجي في مؤتمر بالي وُقدم وق. المدة

حزیران /خالل الدورة الخامسة والتسعين لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف في یونيو
فيما یتعلق بالعمال األجانب " منظمة الهجرة الدولية"، من المفاهيم المتفق عليها في 2006

 .  مجلس التعاون الخليجيالعاملين في دول

 
یدرك العمال الوافدون، الذین یأتون إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة، طبيعة وضعهم  -

ومن . القانوني، ویعملون وفقًا لعقود عمل مؤقتة، ویعودون بعد انقضائها إلى بلدانهم األصلية
 .ثم، فإن مفهوم الهجرة المتفق عليه دوليًا ال ینطبق عليهم

 
زارة العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة على تطبيق قانون العمل والقواعد تشرف و -

ویتم إجراء زیارات للتفتيش على جميع الشرآات والمؤسسات الخاصة . التنفيذیة الملحقة به
المسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، من أجل مراقبة ممارساتها في مجال العمل 

وقد ُأجریت زیارات تفتيشية دوریة ومنتظمة إلى .  بأحكام قانون العملوالتأآد من التزامها
آانون األول / دیسمبر31 عامًال، وذلك حتى 2.389.693 شرآة یعمل بها 218.468

2005. 

 
إذ . آما وضعت الوزارة نظامًا للنظر في المظالم وتحكيمها بما یكفل الشفافية والموضوعية -

ناطق اإلمارات العربية المتحدة الشكاوى والمنازعات تتلقى مدیریات العمل في مختلف م
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التي یرفعها إليها العمال وأصحاب األعمال، وتقوم بفحصها والفصل فيها وفقًا ألحكام قانون 
العمل، وتحيلها عند الضرورة إلى المحاآم المختصة التخاذ اإلجراء القانوني الالزم إذا لم 

 .یتيسر التوصل إلى تسویة ودیة

 
علق بالصحة والسالمة المهنية، یتضمن قانون العمل أحكامًا صارمة وقاطعة تكفل فيما یت -

حمایة العمال، وتحسين الرعایة الصحية واالجتماعية لهم، والتعویض عن إصابات العمل 
 .واألمراض الناجمة عن العمل

 
تفتيش تقدم وزارة العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة تقاریر سنویة ودوریة بشأن ال -

منظمة "على أوضاع العمل في القطاعين الصناعي والتجاري، وذلك تمشيًا مع مقتضيات 
، والتي صدَّقت عليها دولة 1947لعام " اتفاقية منظمة العمل الدولية"و" العمل الدولية

 .1982اإلمارات العربية المتحدة في عام 

 
لزم من الوقت والجهد لفحص تخصص وزارة العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة ما ی -

جميع الشكاوى والمنازعات المتعلقة بالعمل والفصل فيها، وتؤآد الوزارة أن أبوابها مفتوحة 
آما تؤآد أن اآلراء التي . لجميع العمال وأصحاب األعمال في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 نظر العمال وأصحاب ُتنشر في وسائل اإلعالم عن منازعات العمل ال تعبر إال عن وجهات

وال یمكن للوزارة أن تعتد بوجهات . األعمال، وال یمكن استخدامها آأساس إلصدار أحكام
نظر العمال أو أصحاب األعمال إال بعد تقييم مدى صحتها والتأآد من أنه تمت مراعاة 

 .القواعد واإلجراءات المطبقة
 

 السفير
 عبد العزیز بن ناصر الشامسي

 دولة اإلمارات العربية المتحدةالمندوب الدائم ل
 لدى األمم المتحدة
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