الجبي
التقرير الموجز  KnowTheChainعن المستثمر :العمل ر
ف قطاع اإلنشاءات (أكتوبر )2019
الجبي؟ يمكن تعريف العمل
ما هو العمل ر
ً
الجبي بأنه العمل الذي يتم تأديته بصورة
ر
وتبة نمو قطاع االنشاءات عالميا بشكل
تتسارع ر
غب طواعية وتحت طائلة التهديد بأية
ر
الصي والهند
أكب أسواقها
مذهل ،ويتنبأ أن يكون ر
ر
عقوبة.
الجبي إىل األوضاع
ويشب العمل ر
ر
والواليات المتحدة األمريكية بحلول عام ii.2030
ُ
ى
كرهي عىل
الت يجد فيها األفراد أنفسهم م ر
وتقدر األمم المتحدة أن عام  2025سيشهد تحول
العمل باستخدام العنف أو التهديد أو
ى ً
وسائل ر
 %68من سكان العالم إىل سكان المناطق الحضية،
تسبا مثل التالعب بالدين أو
أكب
مقارنة بحواىل  %55فقط ف يومنا هذا ،األمر الذي
مصادرة أوراق الهوية أو التهديد بالتسليم
ً
سينتج عنه تضاعف مجهودات اإلنشاء
إىل دائرة الهجرة( ".وفقا لمنظمة العمل
الدولية)i
واستثماراتها iii.كجزء من مبادرة الحزام والطريق
ً
حاليا أو تم بالفعل البدء ف ر
مشوعات انشائية
الصينية (مبادرة حزام واحد ،طريق واحد) يتم
بقيمة تتعدي  500مليار دوالر iv.ويعمل ف قطاع االنشاءات ما يقرب من  %7من القوى
ماليي
العاملة حول العالم v،فف منطقة الخليج فقط ،يعمل ف هذا القطاع ما يزيد عن 10
ر
عامل vi.ويقع عىل عاتق المستثمرين مسؤولية ضمان حماية هؤالء العمال من التعرض
لالستغالل واإلساءة ف ظل هذا النمو المطرد.
ً
ر
الجبي؟
لما يتوجب عىل المستثمرين أن يصبحوا أكب اهتماما بمخاطر العمل ر
ثان أعىل قطاع يف مخاطر العمل
• قطاع مرتفع المخاطرة :ر
يعتب قطاع اإلنشاء هو ي
الجبي (يقع ف المرتبة األوىل العمل ف مجال الخدمة المبلية) vii،بنسبة تعادل 4.5
ر
viii
مليون عامل يعملون ف ظروف عمل قشية حول العالم .وال تقتض جرائم االستغالل
ف قطاع االنشاءات عىل بلد أو إقليم بعينه بل ر
تنتش حول العالم أجمع من أنجوال
وحت المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكيةix.
والصي إىل قطر وروسيا ى
ر
الجبي من حلقة إنتاج
• يبدأ العمل
الجبي بمواد اإلنشاء :تبدأ سلسلة جرائم العمل ر
ر
مواد اإلنشاء مثل صناعة الطوب أو األسمنت أو األخشاب ى
والت يتم انتاجها ف إطار
استغالل وظروف عمل قشيةx.
• ظروف عمل استغاللية :قد ال ى
العاملي ف قطاع االنشاءات مرتبات أو أجور
يتلف
ر
ً
ى
المقاولي يوجب عليهم دفع مستحقات
لفبات طويلة نظرا لغياب أي إلزام عىل
ر
ً
المقاولي من الباطن ى
حت يتلقوا مستحقاتهم من العميل أوال xi.وليس هذا فحسب،
ر
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مشوعات اإلنشاء :حيث أن ر
الت تتسم بها ر
الطي بلة هو درجة التعقيد ى
المشوع
فما يزيد ر
المقاولي من الباطن إىل جانب وكاالت العمل والتوظيف
االنشائ الواحد يضم مئات
ر
والمقاولي من الباطن xii.وعادة ما يتم إسناد هذا النوع
وتغب العمال
وموردي مواد البناء ر
ر
ى
ر
من العمل إىل العمال المهاجرين ،لذا فهم األكب عرضة لالستغالل فيتم اببازهم
واستغاللهم لتحصيل رسوم توظيف باهظة للغاية فيقعون ف أرس الدين (فيتم إجبارهم
عىل العمل لدى صحاب عمل واحد مقابل تسديد دين هذه الرسوم xiii.ويكأن كل هذا
ليس بكاف ،يتم تقييد سبل ى
تلف العمال للعالج والحصول عىل أدوية وقد يتم قمعها
ً
تماماxiv.
أخبوئ أنت يمكنت الحصول عىل أجر
"لقد كلفت القدوم إىل هنا [ 13000دوالر] .وقد ر
[ 700دوالر] ف الشهر كعامل بناء ،ولكنت اضطررت لدفع [ 6500دوالر] رسوم لمركز
التدريب باإلضافة إىل [ 6500دوالر] أخرى كرسوم لوكيل العمالة والتوظيف قبل الوصول
عائلت لبيع ما تملكه من أرض واالستدانة ووصل بنا األمر إىل ى
ى
االقباض من
إىل هنا .واضطرت
البنك ى
حت نتمكن من تسديد كل هذه المبالغ .وقد عملت لمدة ثالثة أشهر بدون مقابل عىل
اإلطالق .ثم اكتشفت بعدها أن رئيس ف العمل هرب من سنغافورة .وليس ىل بسبيل
ى
واسبدادها منه .أعول والدي وثالثة أخوات وأخّ - xv".
عىل ،عامل بناء
الستعادة هذه األموال
من بنجالديش ،يعمل ف سنغافورة.
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%18
الجبي
من جميع ضحايا العمل ر
يعملون ف قطاع اإلنشاءات.

1/3
العاملي ف المملكة المتحدة
ر
ر
بما يعادل أكب من  100ألف
عامل بناء جاءوا من أوروبا
ومجبين عىل العلم بدون
ر
مقابلxvii.

أجر ما يزيد عن
خمسة شهور
هو حجم المبالغ
المالية ى
الت اضطر
العمال المهاجرين
ف اإلمارات العربية
المتحدة لدفعها
مقابل رسوم
العمالة والتوظيف
(ما يعادل -1000
 1500دوالر
أمريك)xvi

ما ه اإلجراءات ى
الت يتوجب عىل المستثمرين اتخاذها؟
يتوجب عىل المستثمرين ومن بينهم هؤالء من أصحاب األسهم المسجلة واألسهم الخاصة
واألصول الحقيقية ،اتخاذ الحيطة الواجبة قبل وأثناء االستثمار ف ررسكات االنشاءات .كما
ينبغ عليهم وضع خطوات فعلية لضمان تطبيق ر
الشكات المندرجة تحت محفظتها ف قطاع
ً
االنشاءات الحيطة الواجبة فيما يتعلق بحقوق اإلنسان وفقا لمبادئ األمم المتحدة
التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان واإلفصاح عن الخطوات والمجهودات
المبذولة يف سبيل تحقيقها .وقد يقوم المستثمرون بالتقص حول ررسكات االنشاءات فيما
يتعلق بالجوانب التالية:
بالبام علت ى
الشكة ى
• االلبام :هل تتمتع هذه ر
باحبام حقوق العمال؟ (تم إدراج هذه
معايب العمل األساسية ى
الت وضعتها منظمة العمل الدولية ).هل تطالب
الحقوق ف
ر
ى
المعايب وتدرجها ضمن التوقعات المنشودة ف عقود
مورديها بااللبام بمثل هذه
ر
الموردين؟
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• الحوكمة :هل وضعت ر
الشكة أسس واضحة لمسؤولياتها وسبل المساءلة حول
تطبيق ممارسات العمل والتوظيف المسؤولة متضمنة سالسل اإلمداد والتوريد؟
• الحيطة الواجبة:
 oكيف تتعقب ر
الشكة سالسل اإلمداد والتوريد الخاصة بها وطرق تقييم
الجبي ،شاملة المخاطر المتعلقة بسالسل اإلمداد
ومكافحة مخاطر العمل ر
والمقاولي من الباطن ووكالء العمالة؟
والتوريد
ر
 oكيف تضمن ر
العاملي بها عىل مستحقاتهم وأجورهم كاملة ف
الشكة حصول
ر
موعدها ،وطرق التصدي لمخاطر وكاالت العمالة القائمة عىل استغالل
العمال المهاجرين؟
الت تتبعها ر
 oما ه الخطوات ى
الشكة لضمان فهم وإدراك جميع العاملي
بحقوقهم وقدرتهم عىل ممارستها ،وهذا يتضمن العمال المهاجرين وعمال
المقاولة من الباطن وعمال سالسل اإلمداد والتوريد؟
• آليات الشكوى وعالج المشكالت:
 oكيف تضمن ر
توفب آليات فعالة للعمال لتقديم شكواهم وسهولة
الشكة ر
وصولهم إليها –وهذا يتضمن العمال المهاجرين وعمال المقاولة من الباطن
معايب الفعالية ف المبدأ رقم 31
وعمال سالسل اإلمداد والتوريد؟ (تم تحديد
ر
من المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بشأن األعمال التجارية وحقوق
الت تلقتها ر
اإلنسان ).ما ه شكاوى العمالة ى
الشكة أو مورديها ووكاالت العمالة
والتوظيف العام الماض وكيف تعاملوا معها؟
الت توفرها ر
 oما ه أمثلة سبل التصدي للمشكالت ى
الشكة لجميع العمال –ومن
بينهم العمال المهاجرين (مثل إعادة تسديد رسوم التوظيف أو إعادة جوازات
السفر وأوراق الهوية)؟
غب ر
مبارسة الستثماره ف قطاع االنشاءات ،يمكنه عىل األقل
ف حالة قيام المستثمر بإدارة ر
تضمي األسئلة السابقة ف عملية االختيار و/أو ف متابعته لمدراء االستثمار.
ر
ما ه الخطوات واإلجراءات ى
الجبي؟
الت تطبقها ررسكات االنشاءات للتصدي لمخاطر العمل ر
ً
قام قطاع االنشاءات مؤخرا ف عام  2017بإطالق عدة مبادرات تهدف إىل التصدي لمشكالت
الجبي والقضاء عليها .وكان من بينها المبادرة الصناعية ر
مشوعات بناء بمسؤولية
العمل
ر
( )Building Responsiblyى
والت تهدف إىل تعزيز حقوق ورفاه العمال .وف المملكة المتحدة
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قامت هيئة  Gangmasters & Labor Abuseالمعنية بمراقبة توظيف األيدي العاملة
وحمايتها من إساءة التعامل بإصدار بروتوكول البناء والتشييد ()Construction Protocol
للموقعي ف اتفاقية اإلنشاءات والمستثمرين باتخاذ إجراءات وخطوات فعالة للتصدي
والملزم
ر
لمشكلة استغالل األيدي العاملة ،باإلضافة إىل مبادرة أصحاب المصالح المتعددين (multi-
ً
ً
ً
 )stakeholderمعا أقوى ( )Stronger Togetherوالمتضمنة برنامجا إنشائيا للتصدي
لمشكلة الرق المعارصة ف قطاع االنشاءات .وقد قامت مجموعة ناشطة ف مجال االنشاءات
خباء
تسىم منظمة جرايس فارمز ( )Grace Farms Foundationمكونة من لفيف من ر
واألكاديميي والجهات الفعالة ف رابطة الصناعة بمحاولة التصدي لمخاطر
حقوق اإلنسان
ر
الجبي المتعلقة ر
معايب للتدقيق والمراجعة لمواد
بشاء مواد البناء من خالل تطوير
ر
العمل ر
البناء.
عالوة عىل هذا فقد قامت ر
الجبي ف
الشكات باتخاذ خطوات أخرى لمكافحة مخاطر العمل ر
سالسل اإلمداد والتوريد الخاصة بهم :فقامت  %26من ررسكات االنشاءات ف المملكة المتحدة
مشمولة ف قانون الرق الحديث بتحديد المخاطر المعرض لها األيدي العاملة ف سالسل
وبي
اإلمداد والتوريد الخاصة بهم ،وقامت  %26منها بمراجعة المتطلبات التعاقدية بينهم ر
ً
الموردين وفقا لبنود قانون الرق الحديثxviii.
األخب ،تمكن مركز موارد األعمال التجارية وحقوق اإلنسان ()Resource Centre
وف العقد
ر
من التواصل مع  86ررسكة ف مجال االنشاءات حول  130ادعاء واتهام موجه إليها متعلقة
البازيل
الجبي حول العالم ف بالد مثل ر
بحقوق اإلنسان ،ومن بينها اتهامات بجرائم العمل ر
وفرنسا وقطر وروسيا والواليات المتحدة األمريكية xix.ومن ربي اتهامات اإلساءة لأليدي العاملة
ً
اتهاما والمسجلة ف ى
الفبة ربي عام  2017و 2018الموجهة إىل ررسكات
البالغ عددها 17
االنشاءات ف دول الخليج العرئ ،ر
أكب من ر
ثلت هذه االتهامات كانت تخص القيود المفروضة
ر
عىل حرية حركة العمال من خالل االحتفاظ بجوازات السفر والتأخر ف دفع الرواتب واألجور
(أو عدم الدفع من األساس)xx.
وف عام  ،2018قام مركز موارد األعمال التجارية وحقوق اإلنسان بإجراء استطالع للرأي حول
ررسكات االنشاءات ف قطر واإلمارات العربية المتحدة واألردن ولبنان حول السياسات
واإلجراءات المتعلقة بحقوق اإلنسان والحيطة والواجبة ومن بينها حقوق العمال المهاجرين.
ً
الجبي وخاصة ف ضوء النمو المضطرد
وقد أظهرت النتائج غيابا إلجراءات مكافحة العمل ر
للقطاع ف المنطقةxxi:
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األردن & لبنان
(شمل استطالع الرأي  38ررسكة)
• أرب ع ررسكات فقط أوضحت ف التقرير
وضع وتطبيق آليات شكوى عىل
التشغيىل يمكن للعمال
المستوى
ي
اللجوء إليها.
تعيي
• ررسكتان فقط تطبق سياسة
ر
تمنع رسوم التوظيف والعمالة.

قطر واإلمارات العربية المتحدة
(شمل استطالع الرأي  49ررسكة)
• أقل من نصف ر
الشكات لديها البام
علن بحقوق اإلنسان
ي
االلتزام بحقوق اإلنسان

Yes
No

39%

منع رسوم التوظيف والعمالة التي يجبر العمال على تسديدها

61%

5%

yes
no

من ربي تلك ر
الشكات ،ثالثة فقط قامت
باإلفصاح عن اإلجراءات المطبقة لضمان
حصول العمال عىل مستحقاتهم كاملة
المقاولي المتعاقدين
وف موعدها من
ر
ي
معهم ،عىل الرغم من أن ممارسات دفع
غب العادلة تجعل العمال عرضة
األجور ر
الجبي.
للعمل ر

95%

• ررسكة واحدة فقط أفصحت عن
معلومات متعلقة بضمان حصول
وف
العمال عىل مستحقاتهم كاملة ي
موعدها مقابل كافة ساعات العمل
ى
الت أدوها.

ما ه إجراءات الممارسات السليمة؟
تتصدى ر
الشكات المتبعة للممارسات الوقائية السليمة ف قطاع االنشاءات لممارسات
التوظيف والعمالة االستغاللية ى
وغبهم ف خطر العمل
الت تضع األيدي العاملة من المهاجرين ر
الجبي .عىل سبيل المثال:
ر
قامت ررسكة الينج أو’ رورك باتخاذ بعض الخطوات الهادفة إىل منع تعرض األيدي العاملة من
المهاجرين لالستغالل ف صورة رسوم التوظيف .وقد أوضحت تقارير ر
الشكة اتباعها إلجراءات
بمعايب التأهيل األوىل لوكالء التوظيف والعمالة ،ومن بينها إدراج
الحيطة الواجبة فيما يتعلق
ر
المعايب األخالقية للتوظيف ف العقود ومراقبة عملية التوظيف
بنود المطالبة بمراعاة وتطبيق
ر
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ف البلدان المرسلة لأليدي العاملة وإتاحة آليات اإلبالغ عن رسوم التوظيف لأليدي العاملة.
xxii

وأفصح عدد من ر
الشكات عن وسائل تقديم األيدي العاملة للشكاوى:
تعيي لجنة مختصة برفاه األيدي العاملة حيث يتم انتخاب
فلجأت ررسكة
فينس ( )QDVCإىل ر
ي
ى
ممثىل األيدي العاملة من قبل أقرانهم.
أسبوعي ،ويمكن لأليدي العاملة
وتلتف اللجنة كل
ر
تقديم شكواهم حول المشكالت إىل فريق العمل والمدراء من مختلف األقسام ف ر
الشكة حول
مشكلة األجور وظروف العمل والمعيشة والقدرة عىل ترك

العملxxiii.

المصادر
• مركز موارد األعمال التجارية وحقوق اإلنسان (" ،)2018منشور حقوق اإلنسان
لألعمال التجارية :محاولة فهم المخاطر ى
الت تتعرض لها األيدي العاملة ف قطاع
االنشاءات ف ر
الشق األوسط".
• مركز موارد األعمال التجارية وحقوق اإلنسان ،سجل جرائم الرق ف العض الحديث
(يضم بيانات  460ررسكة انشائية).
• معهد تشارترد للبناء (" ،)2018قطاع االنشاءات وقانون جرائم الرق ف العض
الحديث :التصدي لالنتهاكات االستغالل ف المملكة المتحدة"
• إيمىل كرايتس (" ،)2016نظام لعدالة أفضل :التصدي لجرائم الرق ف العض
الحديث ف سالسل اإلمدادات والتوريد ف قطاع االنشاءات"
• منظمة العمل الدولية (" ،)2016عمالة وتوظيف األيدي العاملة المهاجرة ف قطاع
االنشاءات"
• ليكسيس نيكس (" ،)2016أفراد مخفية ف مواقع االنشاء :جرائم الرق ف العض
الحديث ف قطاع االنشاءات"
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iمنظمة العمل الدولية" ،ما هو العمل الجبري ،جرائم الرق في العصر الحديث واإلتجار بالبشر ".تاريخ القراءة  13أغسطس .2019
iiمنظمة العمل الدولية (" ،)2016عمل وتوظيف األيدي العاملة المهاجرة في قطاع االنشاءات "،ص . IX.منظور عالمي لقطاع االنشاءات وشركة
أوكسفورد إيكونوميكس (" ،)2015قطاع االنشاءات العالمي  :2030تنبؤات عالمية لصناعة االنشاءات في عام  "،2030ص3.
iiإدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية ( 16مايو %86" ،)2018 ،من التعداد العالمي من المتوقع أن ينضموا لسكان المناطق الحضرية
بحلول عام  ،2050وفقا ً لتقرير األمم المتحدة ".تاريخ القراءة  24سبتمبر .2019

iiiبلومبيرغ نيوز ( 14أغسطس" ،)2019 ،إعادة تفعيل مبادرة حزام وطريق واحد الصينية ،لهذه األسباب ".تاريخ القراءة  24سبتمبر،
)2019
ivليكسيس نيكسيس (" ،)2016أفراد مخفية في مواقع االنشاء :جرائم الرق في العصر الحديث في قطاع االنشاءات" ،ص.3.
مركز جامعة نيويورك ستيرن لألعمال وحقوق اإلنسان (" ،)2017متعقب مشروعات االنشاءات في الخليج العربي :توجهات عام  2017في جوائز
العقود "،ص1.
vمنظمة العمل الدولية (" ،)2017تقديرات عالمية حول جرائم الرق في العصر الحديث :العمل والزوج الجبريان "،ص.9.
viمنظمة العمل الدولية ( ،)2017ص .26-25.تشير منظمة العمل الدولية إلى أن  %18من إجمالي حاالت العمل الجبري تم توثيقها في قطاع
االنشاءات .ولكن من الجدير بالذكر أنه لم يكن هناك معلومات متاحة حول الصناعة إال في  %65من الحاالت .ألغراض هذه اإلحاطة ،يفترض أن
باقي الحاالت والتي تمثل  %35ستكون في توزيعات مماثلة للقطاع.
viiليكس نيكسس ( ،)2016ص.26-14.
viiiوزارة الخارجية األمريكية (يونيو" ،)2019 ،تقرير اإلتجار باألفراد" ،ص .344 ،191 ،37 ،7 .مكتب شؤون العمل الدولي" ،قائمة البضائع
المشتراة من عمالة األطفال والعمل الجبري ،".تم القراءة في تاريخ  4سبتمبر  .2019منظمة جريس فارمز" ،المجموعة الناشطة في مجال األعمال
المعمارية واالنشاءات ".تم القراءة في تاريخ  11سبتمبر  .2019وتركز هذه المجموعة الناشطة على نشر الوعي وتطوير معايير مخاطر العمل
الجبري والمتعلقة بشراء المواد الخام في قطاع االنشاءات .ليكسيس نيكسيس ،ص .30-27 ،13 .مواد أخرى في موضع المخاطرة ومن بينها الزجاج
والمطاط والجرانيت والحصى والحديد.

ixمركز موارد األعمال التجارية وحقوق اإلنسان (" ،)2018محاولة فهم المخاطر التي تتعرض لها األيدي العاملة في قطاع االنشاءات في الشرق
األوسط "،ص .5.ممارسات الدفع غير العادل للمستحقات المالية مثل بند "دفع األجور بعد تلقي األجر من العميل" في العقود االنشائية والتي ينتج عنها
تأخر مدفوعات العمال.
xإيما كرايتس (" ،)2016نظام لعدالة أفضل :التصدي لجرائم الرق في العصر الحديث في سالسل اإلمدادات والتوريد في قطاع االنشاءات "،ص.9 .
إيما كرايتس ( ،)2016ص.9.
xiمركز موارد األعمال التجارية وحقوق اإلنسان (" ،)2018من المخاطر غير المقبولة إلى الرفاه المشترك :وضع أسس حقوق اإلنسان في قطاع
االنشاءات في األردن ولبنان "،ص.3.
صحيفة الغارديان ( 30يوليو " ،)2017انتهاك المتاجرين باألفراد إلنسانيتك بالكامل :وجود جرائم الرق في الحديث – بالصور ".تم قراءته في 28
يونيو .2019
xiiصحيفة نيويورك تايمز ( 26أغسطس " ،)2017تأخير مستحقات وأجور األيدي العاملة المهاجرة في مالعب ترامب للجولف في دبي ".تاريخ
القراءة  4سبتمبر .2019
xiiiشبكة رويترز اإلخبارية ( 9أبريل " ،)2018األيدي العاملة المهاجرين فريسة جرائم الرق في العصر الحديث في قطاع االنشاءات في المملكة
المتحدة – الجمعيات الخيرية ".تاريخ القراءة  1مايو .2019
xivمعهد تشارترد للبناء (" ،)2018قطاع االنشاءات وقانون جرائم الرق في العصر الحديث :التصدي لالنتهاكات االستغالل في المملكة المتحدة "،ص.
 .49-48وفقا ً لالستقصاء الذي شارك فيه  77مدير للمشتريات في قطاع االنشاءات عالمياً ،وأجراه معهد تشارترد للمشتريات وسالسل اإلمداد
والتوريد.
xvمعهد تشارترد للبناء (" ،)2018قطاع االنشاءات وقانون جرائم الرق في العصر الحديث :التصدي لالنتهاكات االستغالل في المملكة المتحدة "،ص.
 .49-48وفقا ً لالستقصاء الذي شارك فيه  77مدير للمشتريات في قطاع االنشاءات عالميا ً ،وأجراه معهد تشارترد للمشتريات وسالسل اإلمداد
والتوريد.
xviمركز موارد األعمال التجارية وحقوق اإلنسان" ،معدل استجابة الشركات ".تاريخ القراءة  8أغسطس .2019
xviiقام بالتسجيل والتوثيق مركز موارد األعمال التجارية وحقوق اإلنسان في الفترة بين عامي  2017و.2018
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xviiiمركز موارد األعمال التجارية وحقوق اإلنسان (" ،)2018من المخاطر غير المقبولة إلى الرفاه المشترك :وضع أسس حقوق اإلنسان في قطاع
االنشاءات في األردن ولبنان ".مركز موارد األعمال التجارية وحقوق اإلنسان (" ،)2018على أرض مهتزة :حقوق األيدي العاملة المهاجرة في قطاع
االنشاءات في قطر واإلمارات العربية المتحدة ".مالحظة :كال التقريرين يستندان جزئيا ً على االفصاحات المتاحة للعامة من قبل الشركة وعلى
اإلجابات التي أوردتها الشركة في االستقصاء الذي تم إجرائه فيها وهم  14شركة من إجمالي  49شركة تعمل في اإلمارات العربية المتحدة وقطر
وشركتين فقط من إجمالي  38شركة تعمل في األردن ولبنان.
xixموارد األعمال التجارية وحقوق اإلنسان (" ،)2018على أرض مهتزة :حقوق األيدي العاملة المهاجرة في قطاع االنشاءات في قطر واإلمارات
العربية المتحدة ".ص14.
xxموارد األعمال التجارية وحقوق اإلنسان (" ،)2018على أرض مهتزة :حقوق األيدي العاملة المهاجرة في قطاع االنشاءات في قطر واإلمارات
العربية المتحدة ".ص15.
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