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 ، صاحب السعادة

 نحن، ائتالف يضم عدد
 
ي والنقابات، نكتب لنتمن  عل حكومتكم الموقرة، ضمان حصول العمال    ا

من منظمات المجتمع المدن 

ي هذا الشـأن. ونحثكم عل اتخاذ اإلجراءات 19-المهاجرين عل الحماية الكافية من كوفيد
ح عدد من التوصيات العامة ف  ، ونقير

ٌ عن القول، أن هذه اإلجراءات يجب أن تكون متسقة مع  لحماية صحة العمالة المهاجرة، والصحة العامة بشكل عام. و  ي
غن 

ي بيانها الصادر  المعنية بالهجرة"  ألمم المتحدة  اشبكة  ". كما أوضحت  ي   حقوق اإلنسان األساسية والمبدأ األساسي لعدم التمي
ف 

ي 
ي جميع جوانب التعامل مع كوفيد 20ف 

وري، سواء  19-مارس، فإن "إدراج جميع المهاجرين والفئات المهمشة، ف  ، أمر رص 

ي تدابي  الرعاية أو االحتواء   كنا نتطلع إىل الوقاية، أو 
الكشف عن اإلصابة، أو الرعاية، أو الوصول العادل إىل العالج، وكذلك ف 

 . أو ظروف العمل اآلمنة"

 

المتدنية، فإن الغالبية العظىم   مداخيلوبشكل كبي  عل العمالة المهاجرة ذات ال وإذ تعتمد دولة اإلمارات العربية المتحدة

ة نحو   ي السنوات األخي 
ي تم اتخذاها ف 

ق آسيا. وبرغم اإلجراءات العديدة الجديرة بالثقة النر ي من جنوب، وجنوب شر
تأنر

تهاكات شديدة لحقوق اإلنسان مما  إصالح العمل، فإن العمال المهاجرين ذوي األجور المنخفضة ال يزالون عرضة الن

ي مساكن عمالية مكتظة، وصعوبة وصولهم إىل  19-يجعلهم أكير عرضة لإلصابة بـ كوفيد
. وتشمل هذه االنتهاكات، إقامتهم ف 

ي  
ي كثي  من األحيان مكتظة بالموقوفي   ف 

، كما أن مراكز احتجاز المهاجرين والسجون ُوجدت ف  الرعاية الطبية والتأمي   الصحي

ي المعايي  الصحية والنظافة. وعالوة عل ذلك، فمن المحتمل أن يؤثر وقع كوفيدمس 
عل  19-احات ضيقة، وتفتقر ألدن 

االقتصاد بشكل غي  عادل ومتناسب عل العمال المهاجرين عندما يتعلق األمر بقضايا التوظيف مثل انخفاض األجور  

 وفقدان الوظائف. 

 

 لهذه المخاطر، فإننا نعير ع
 
ي دولة اإلمارات ونظرا

وس كورونا ف  ي المعلومات حول انتشار في 
ي ف  ن قلقنا من النقص النسنر

كم بأن الحكومات مسؤولة عن توفي  المعلومات الالزمة لحماية الحقوق  العربية المتحدة. ونود أن ننتهز هذه الفرصة لتذكي 

ي التمتع  
ي ذلك الحق ف 

ي هذا الصدد، نود  بصحةوتعزيزها، بما ف 
م  جيدة. وف  أن نحثكم عل التأكد من أن حكومتكم تحير

ي حرية التعبي  والوصول إىل المعلومات، وأال يتجاوز تقييدها ما تسمح به المعايي  الدولية. وتؤكد 
ة الحق ف  لجنة  "بدرجة كبي 

 المعلومات  عل "أهمية توفي  التعليم والوصول إىل "األمم المتحدة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ي  
ي ذلك طرق الوقاية منها ومكافحتها". ولتكون االستجابة لتفشر

ي المجتمع، بما ف 
المتعلقة بالمشكالت الصحية الرئيسية ف 

وس، وكذلك الوصول إىل   19-كوفيد صحيحة، ال بد من ضمان جاهزية المعلومات الصحيحة والحديثة حول الفي 

ي هذه الخدما
ي المرض. الخدمات، وإىل مسببات العطل ف 

 ت، والجوانب األخرى لالستجابة لتفشر

 

ي ضوء ما تم توثيق
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة والذي يؤكد كونها األكير عرضة   هوف 

حول أوضاع العمالة المهاجرة ف 

ي الحفاظ عل حقوقهم وضمان استجابة فعالة من قبل أجهزة الصحة العا
ر، والدور المهم الذي تلعبه حمايتهم ف  مة  للض 

ي كوفيد
ي دولة  19-لتفشر

، فإننا نحثكم عل اتخاذ الخطوات التالية لحماية العمال المهاجرين من ذوي األجور المتدنية ف 

 اإلمارات العربية المتحدة.  

ح توصيات عامة، ندرك أن حكومتكم تتبع بعضها بالفعل:    أدناه نقير

 



ي أوضاع تجعلهم معرضي   لإلصابة   ●
هم، ممن يعيشون ف  التأكد من أن جميع العمال، سواء الخاضعي   للعزل أو غي 

ئ إىل مرافق الفحص، وأن يحصلو  وس، لديهم القدرة للوصول بشكل مكاف  ي المناسب، وأن   ا بالفي  عل العالج الطنر

ي قد يطميئ  العمال غي  النظاميي   إىل إمكانية حصولهم عل العالج ال
، دون خوف من التبعات السلبية النر ي طنر

ر للعمال أماكن اإلقامة 
ّ
حيل. كما أنه ال بد من أن يتوف ي ذلك التوقيف أو الير

يتعرضون لها بسبب وضعهم، بما ف 

ي حي   الحاجة لذلك، وكذلك المياه الكافية والطعام  
ي تسمح لهم بعزل أنفسهم ف 

ي ذلك المرافق النر
المناسبة، بما ف 

 نظافة بما يمكنهم من حماية أنفسهم بفعالية. وأدوات ال

  

ب فرض عقوبة االحتجاز عل انتهاكات الحج ●
ّ
. ذلك ألن العديد من مرافق االحتجاز   ر التأكد من تجن الصحي

كة فيها، وافتقارها إىل النظافة تجعل  ستجعل الموقوفي   أكير عرضة لإلصابة ألن اكتظاظها، ودورات المياه المشير

ي كوفيدمن المستحيل ت
ازية لمنع تفشر ي  19-نفيذ التدابي  االحير

. والتأكد من خضوع العمال الذين تم احتجازهم ف 

ي  
وقت سابق للفحص، وتوفي  الرعاية الطبية إذا لزم األمر، وإطالق شاحهم من الحجز مع توفي  إمكانية العزل الذانر

ي ذلك اع
ي للعمال، بما ف 

حيل التعسف  ب الير
ّ
ورة. وتجن ي كوفيدلهم عند الض 

. كما 19-تبار األمر وسيلة الحتواء تفشر

يجب تعليق القبض عل العمال ممن تم اتهامهم بـ “الهروب" أو اية انتهاكات أخرى ألنظمة الهجرة، مع ضمان  

 كمكان لإلقامة، إذا ما أصبحوا بال مأو 
 
 أكير أمانا

 
ممن هم  ات. وإعطاء المحتجزين بسبب هذه االنتهاكىتوفي  خيارا

ي انت
ي خالل هذا الوقت الذي يشهد مخاطر صحية وقيود عل السفر الدوىلي  ف 

حيل، خيارات ف  ظار تطبيق عقوبة الير

ة الدخول   ة تجديد تأشي 
ي المستقبل القريب. والتـأكد من إمكانية تمديد فير

 ف 
ً
حيل مستحيال مما يجعل الير

ة.     نت خالل هذه الفير  عن طريق االنير
 
ونيا                                                                     والبطاقات الشخصية الكير

  

حيثما ُوجدت. وضمان استمرار حصول العمال االستفادة من مساهمات ودعم النقابات الوطنية والقطاعية  ●

ازي، أو ممن تأكدت إصابتهم بكوفيدلالمهاجرين غي  القادرين العمل، بسبب خضوعهم   ، عل 19-لحجر االحير

ي الئق، وأال يستغل أصحاب العمل هذا الوضع كغطاء للقيام بممارسات 
أجورهم، وأن يحظوا بمستوى معيشر

. ومراقبة األعمال للتأكد من سالمة أوضاع تعسفية كالخصومات غي  العادلة أ  ي
و عدم دفع األجور أو الفصل التعسف 

ي ذلك ضمان وصول العمال للتدابي  
ي جميع القطاعات لإلرشادات والمتطلبات، بما ف 

كات ف  العمل ومن تطبيق الشر

ي ذلك الخاصة بكوفيد 
حصول العمال عل  . وضمان 19الحمائية الالزمة، وتلبية متطلبات الصحة والسالمة بما ف 

ي هذا الوقت الذي يتفاقم فيه وضعهم الهش.    
 ف 
 
 حلول إن تعرضت حقوقهم لالنتهاك، خصوصا

  

تزويد الجمهور بالمعلومات الالزمة لضمان عدم تعرض العمال المهاجرين بما فيهم عامالت المنازل للتميي     ●

وس كوفيدول ، وبسبب وضعهضمان حصول عامالت ال .19-لوصم فيما يتعلق بفي 
 
األكير عرضة   نمنازل تحديدا

ر، عل التدابي  الحماية المناسبة والرعاية الصحية بشكل منتظم، والحصول عل إجازة مرضية مدفوعة األجر  للض 

ي حالة عدم القدرة عل العمل بسبب المرض. ويجب توجيه أصحاب العمل إىل تزويد عامالت المنازل بمعدات  
ف 

ام حقوقهالحماية كالقفازات و  ، واحير فيما يتعلق   ناألقنعة الستخدامها أثناء التنظيف ورعاية أفراد األشة المرض 

. كما عل السلطات التأكد من وجود خط ساخن يلجأ إليه العمال  
 
بتحديد ساعات العمل وتوفي  يوم راحة أسبوعيا

ي هذ
ي أوقات الشدة، ولمعالجة أية مخاوف قد تنتاب العمال ف 

ة.  أو عائالتهم ف   ه الفير

  

المهاجرة األكير  ة ولقد قمنا بإرسال خطابات مشابهة لدول الخليج األخرى ذات األوضاع المماثلة من حيث تواجد العمال

ي التصدي لهذا الوضع. 
 ف 
 
 قياديا

 
ر فيها، ونود حث حكومتكم أن تقدم نموذجا  عرضة للض 

 

 



 


