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مسألة االستخدام العادل في صلب خطة
إصالح قطاع العمل في قطر .ونحن
ملتزمون بتحقيق ممارسات االستخدام
العادل ،بما يتماشى مع معايير العمل
الدولية والممارسات الفضلى.
سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو ،وزير التنمية
اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية في دولة قطر

أبرز النتائج
¡ثبــت أن االســتخدام العــادل يعــود بالمنفعــة علــى قطــاع األعمــال ،ويمكــن
ـبيا.
تحقيقــه فــي فتــرة وجيــزة نسـ ًّ
¡ســمح بتخفيــض رســوم االســتخدام والتكاليــف ذات الصلــة ،والديــون التــي
العمال.
يتكبدهــا
ّ
ّ
¡سـ ّـهل عمليــة صنــع القــرار المســتنير بشــأن الهجــرة وعالــج مســألة الخــداع
فــي العقــود.
فعالة تسمح بالحد من مخاطر النزاعات.
آلية تظلم ّ
¡ ّأدى إلى وضع ّ

أصحاب المصلحة
¡وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية في قطر
¡مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في قطر
¡شــركة كيــو دي فــي ســي وهــي شــركة مســاهمة تأسســت مــن خــال شــراكة بيــن شــركة الديــار
القطريــة وشــركة فينســي إلنشــاء المشــاريع العمالقــة ،وتتولــى خدمــات الهندســة والبنــاء
لمشــاريع البنــى التحتيــة الكبــرى
تقــدم
¡شــركة أس تــي أس للخدمــات الفنيــة الهيكليــة والمقــاوالت وهــي شــركة قطريــة
ّ
خدمــات االســتخدام والتوظيــف وتقــوم بتزويــد الخدمــات لشــركة كيــو دي فــي ســي
¡شــركة بونانــزا أوفرســيز (بونانــزا) وهــي وكالــة اســتخدام خاصــة فــي بنغالديــش تقوم باســتخدام
عمــال لصالــح شــركة أس تــي أس
ّ

مهما
لماذا يعتبر االستخدام العادل
ًّ
خطــة طموحــة إلصــاح قطــاع العمــل تعــود بالفائــدة علــى
نفــذت دولــة قطــر علــى مـ ّـر الســنوات القليلــة الماضيــة ّ
ّ
ككل.
ّ
العمــال وأصحــاب العمــل واالقتصــاد
ّ
مكتبــا لهــا فــي الدوحــة
عملــت منظمــة العمــل الدوليــة بشــكل وثيــق مــع الحكومــة لدعــم اإلصالحــات وفتحــت
ً
فــي أبريــل .2018
ـورا رئيسـ ًّـيا فــي برنامــج
شــكّ ل تعزيــز ممارســات االســتخدام العــادل
خصوصــا مــن خــال إشــراك القطــاع الخــاص ،محـ ً
ً
يحظــر
التعــاون الفنــي بيــن وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة ومنظمــة العمــل الدوليــة .وفيمــا ّ
العمــال ،ينتهــي األمــر
قانــون العمــل القطــري بشــكل واضــح فــرض رســوم اســتخدام وتكاليــف ذات صلــة 1علــى
ّ
ضحيــة الخــداع فــي عقودهــم .وتعتبــر
بالعمــال الوافديــن فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى دفــع مبالــغ ضخمــة ،ويقعــون
ّ
ّ
مؤشـ ًـرا رئيسـ ًّـيا علــى العمــل الجبــري الــذي يعتبــر جريمــة فــي قطــر .كذلــك ،يمكــن أن يــؤدي اقتــران
عبوديــة الديــن
الشــركات بهــذه الممارســات إلــى مخاطــر كبيــرة علــى ســمعتها.

ما هو االستخدام العادل؟
ـغيلية مــن أجــل االســتخدام العــادل التابعــة لمنظمة
العامــة واإلرشــادات
وفقــا للمبــادئ
ً
التوجيهيــة التشـ ّ
ّ
ّ
العمــل الدوليــة ،فــإن االســتخدام العــادل يعنــي أنه:
¡ال ينبغي تحميل العمال أي رسوم استخدام أو تكاليف ذات صلة؛
¡ينبغــي اإلفصــاح عــن شــروط وأحــكام التوظيــف بشــكل كامــل بطريقــة مفهومــة ويمكــن
التحقــق منهــا؛
¡ينبغــي أن يتمكــن العمــال مــن الوصــول إلــى نظــام لتســوية المظالــم بشــكل مجانــي أو ميســور
الكلفة.
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بد لكل شركة من اعتماد هذه العملية
ال ّ
وقعــت شــركة كيــو دي فــي ســي اتفاقيــة شــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص مــع
فــي أوائــل العــام ّ ،2018
مكتــب مشــروع منظمــة العمــل الدوليــة فــي قطــر بهــدف تنفيــذ مشــروع تجريبــي حــول االســتخدام العــادل .وجــرى
ـبيا علــى العمــال الوافديــن ذوي
اختيــار قطــاع البنــاء والتشــييد لتنفيــذ هــذا المشــروع نظـ ًـرا العتمــاده الكبيــر نسـ ً
األجــور المنخفضــة وعلــى سالســل التوريــد والتعاقــد مــن الباطــن الطويلــة والمعقــدة فــي كثيــر مــن األحيــان.
مــن أجــل معالجــة نقــاط الضعــف التــي يواجههــا العمــال داخــل سالســل التوريــد ،ركّ ــز المشــروع التجريبــي علــى
ممارســات االســتخدام فــي شــركة أس تــي أس ،وهــي الشــركة المــزودة للخدمــات التــي تقــوم بتعييــن العمــال
فــي مواقــع عمــل شــركة كيــو دي فــي ســي .ونظـ ًـرا للعــدد الكبيــر مــن العمــال الذيــن تقــوم شــركة أس تــي أس
باســتخدامهم مــن بنغالديــش ،ركّ ــز المشــروع التجريبــي علــى ممـ ّـر الهجــرة بيــن بنغالديــش وقطــر ووافقــت شــركة
بونانــزا ،وكالــة االســتخدام الشــريكة لشــركة أس تــي أس منــذ فتــرة طويلــة فــي بنغالديــش ،علــى المشــاركة فــي
المشــروع التجريبــي.
فــي ينايــر  ،2018تبنّ ــت شــركة أس تــي أس بالفعــل ،بتشــجيع ومرافقــة مــن شــركة كيــو دي فــي ســي ،2سياســة
عــدم فــرض أي رســوم اســتخدام أو تكاليــف ذات صلــة علــى العمــال .الســتكمال هــذه العمليــة ،شــعرت شــركتا أس
تــي أس وبونانــزا أن المشــروع التجريبــي سيســاعدهما علــى مواجهــة التحديــات المتبقيــة ،بفضــل الخبــرة الجماعيــة
للشــركاء اآلخريــن.
ـامل .وتضمنــت الخطــوات
صارمــا وشـ ً
اتّ بــع المشــروع التجريبــي ،الــذي انطلــق فــي منتصــف العــام  ،2018مسـ ًـارا
ً
الرئيســية  -التــي يمكــن أن تعتمدهــا شــركات أخــرى  -مــا يلــي:
١ .تدقيــق مســتقل لشــركتي أس تــي أس وبونانــزا ســمح بمســح مســار عمليــة االســتخدام بكافــة جوانبــه
وتحديــد الثغــرات فــي السياســات واإلجــراءات بهــدف االمتثــال لالســتخدام العــادل.
٢ .برنامــج لبنــاء القــدرات تــم تنفيــذه علــى أســاس نتائــج التدقيــق المســتقل .وتضمــن سلســلة مــن
الــدورات التدريبيــة لسـ ّـد الثغــرات التــي تــم تحديدهــا .وقــد ّأدى ذلــك إلــى زيــادة التعــاون بيــن أصحــاب
المصلحــة ونقــل الدرايــة بيــن شــركة كيــو دي فــي ســي وشــركائها فــي سلســلة التوريــد .إضافـ ًـة إلــى
ذلــك ،تــم تقديــم الدعــم الفنــي إلــى شــركتي أس تــي أس وبونانــزا بهــدف مراجعــة أو تطويــر السياســات
واألدوات لتطبيــق االســتخدام العــادل.

Yتعديــل اتفــاق تقديــم الخدمــات بيــن شــركتي أس تــي أس وبونانــزا ليعكــس مبــادئ االســتخدام العــادل.
ونــص االتفــاق علــى عــدم فــرض رســوم اســتخدام أو تكاليــف ذات صلــة علــى العمــال الوافديــن ،وتضمــن
تفصيليــا لرســوم االســتخدام والتكاليــف  3التــي يتعيــن علــى صاحــب العمــل دفعهــا ،مــا يقلّ ــص احتمــال
توزيعــا
ً
ً
توخــي وكالــة االســتخدام العنايــة الواجبــة فــي
وجــود أي تكاليــف خفيــة علــى العمــال .كمــا نـ ّـص علــى وجــوب ّ
عمليــة االســتخدام بأكملهــا.
Yتحســين إجــراءات االســتخدام لمعالجــة الثغــرات التــي تــم تحديدهــا .أجــرت شــركة بونانــزا مسـ ًـحا لمســار
عمليــة االســتخدام لتحديــد المخاطــر فــي كل مرحلــة مــن مراحــل االســتخدام وتنفيــذ اســتراتيجيات لمعالجتهــا.
علــى ســبيل المثــال ،أعلنــت شــركة بونانــزا عــن وظائــف مــن خــال وســائل اإلعــام المحليــة وقامــت باســتخدام
العمــال مباشــرة مــن قراهــم لمواجهــة الخطــر المحتمــل بــأن يقــوم الوســطاء بتحصيــل الرســوم وتقديــم
معلومــات مضللــة.
Yإعــداد برنامــج لمرحلــة مــا قبــل المغــادرة لتجنــب الخــداع ،فــي مراحــل مختلفــة مــن عمليــة االســتخدام،
والتأكيــد علــى أنــه يجــب أال يدفــع العمــال أي رســوم اســتخدام أو تكاليــف ذات صلــة .باإلضافــة إلــى مقاطــع
توفــر تفاصيــل عــن ظــروف العمــل والمعيشــة فــي قطــر ،كان ممثلــو العمــال
الفيديــو والكتيبــات التــي ّ
المنتخبيــن فــي شــركة أس تــي أس فــي قطــر يجيبــون علــى استفســارات العمــال المســتخدمين حديثً ــا فــي
بنغالديــش.

 2تتمتع شركة كيو دي في سي بعالقة عمل طويلة األمد مع شركة أس تي أس؛ وبعد أن خضعت للتدقيق المنتظم من قبل شركة كيو دي في
كبيرا بتحسين عملية
سي فيما يتعلق بالجوانب الرئيسية لحقوق العمال ،بما في ذلك ظروف العمل والمعيشة ،أبدت شركة أس تي أس
اهتماما ً
ً
االستخدام .لمساعدتها على القيام بذلك ،شاركت شركة كيو دي في سي مواردها وأدواتها ذات الصلة مع شركة أس تي أس.
 3للحصول على المزيد من المعلومات حول األمثلة على توزيع رسوم االستخدام والتكاليف ذات الصلة ،يرجى الرجوع إلى :تعزيز االستخدام والتوظيف
العادلين :أداة إرشادية للفنادق في قطر.

Yتعديــل إجــراءات التظلــم .تبنــت شــركة أس تــي أس سياســة تظلــم ،ووضعــت إجــراءات تكميليــة لذلــك.
خطــا
وخصصــت ًّ
وكجــزء مــن آليــة التظلــم الفعالــة ،أنشــأت شــركة أس تــي أس كذلــك منتــدى علــى واتســاب
ّ
ســاخنً ا 4لتتيــح للعمــال طــرح األســئلة واإلبــاغ مباشــرة بــأي انتهــاكات فــي خضـ ّـم عمليــة االســتخدام ،نحـ َـو
تحصيــل الرســوم والتكاليــف مــن قبــل الوســطاء .فضـ ًـا عــن ذلــك ،اعتمــدت شــركة بونانــزا اســتمارات للتظلــم
وأنشــأت مركــز اتصــال للــرد علــى أي استفســارات أو شــكاوى مــن العمــال فــي مرحلــة مــا قبــل المغــادرة.
5
تقييمــا ألثــر المشــروع الرائــد لتحديــد األثــر علــى العمــال والمنافــع المحتملــة
٣ .أجــرت جامعــة تافتــس
ً
المتعــددة؛
الفئــات
صفــوف
فــي
البيانــات
ولمقارنــة
ا.
شــهر
15
علــى
التقييــم
امتــد
ألصحــاب العمــل.
ّ
ً
ّ
ُجمعــت البيانــات عقــب وصــول العمــال الذيــن تـ ّـم اســتخدامهم بعــد التدخــل الرائــد إلــى قطــر ومباشــرة
تقريبــا لفتــرة عمــل مــن تـ ّـم اســتخدامهم قبــل المشــروع الرائــد ،أي مــن
العمــل لفتــرة زمنيــة مشــابهة
ً
ـا تــم اســتخدامهم بواســطة
ـهرا بعــد وصولهــم .وأجريــت مقابــات
ّ
 8إلــى  16شـ ً
معمقــة مــع  343عامـ ً
ضروريــا لقيــاس فعاليــة
ـر
ـ
األث
ـم
ـ
تقيي
كان
ـك،
ـ
ذل
ـن
ـ
م
ـا
ـ
انطالق
ً
ـد.
ـ
الرائ
ـروع
ـ
المش
ـد
ـ
وبع
ـل
ـ
قب
أس تــي أس
ً
السياســات واإلجــراءات المتعلقــة باالســتخدام العــادل وتحديــد أي ثغــرات متبقيــة.

أثر االستخدام العادل
ســلّ ط تقييــم األثــر الضــوء علــى العديــد مــن التغييــرات االيجابيــة بعــد أن تبنــت شــركة أس تــي أس سياســة عــدم
فــرض أي رســوم اســتخدام أو تكاليــف ذات صلــة علــى العمــال فــي ينايــر  .2018وتضمنــت النتائــج الرئيســية مــا يلــي:

¡انخفاض ملحوظ في رسوم االستخدام والتكاليف ذات الصلة التي يدفعها العمال.
¡انخفاض كبير في ديون العمال.
¡انخفاض الحاالت التي تنطوي على ممارسات تعاقدية مخادعة.

أن عدد المكالمات الهاتفية الواردة إلى الخط الساخن للتظلم خالل الفترة من مايو إلى ديسمبر  2019وصل إلى 239
 4ذكرت شركة أس تي أس ّ
مكالمة .وتمحورت هذه االتصاالت حول الحصول على المزيد من المعلومات عن أحكام شروط التوظيف ،ومسار االستخدام ،وتاريخ المغادرة؛
باإلضافة إلى التبليغ عن وسطاء خارجيين يطلبون رسوم استخدام وتكاليف ذات صلة.
 5أجرى قسم االقتصاد في جامعة تافتس تقييم األثر ،ويتمتع قسم االقتصاد بخبرة واسعة في استعمال نماذج االقتصاد القياسي لتحليل القضايا
االقتصادية والسياسية واالجتماعية بالتعاون مع مكتب بحوث أي سي بي آر (شركاء في البحوث حول المجتمعات والسكان) .وقد تعاونت منظمة
العمل الدولية معه في الماضي لتقييم أثر مشروعها التجريبي لالستخدام العادل في قطاع المالبس.

متوسط رسوم
االستخدام
والتكاليف ذات
الصلة التي دفعها
العامل

تم استخدامه قبل
إدخال التغييرات على
سياسة شركة أس تي
6
أس

تم استخدامه قبل
المشروع التجريبي لكن
بعد إدخال التغييرات على
سياسة شركة أس تي أس

تم استخدامه بعد
إطالق المشروع
الرائد

$3,408

$669

$300

شهرا من
يقدر بـ 11.7
ً
ما ّ
متوسط األجر الشهري
اإلجمالي

شهرا من
يقدر بـ 2.7
ً
ما ّ
متوسط األجر الشهري
اإلجمالي

يقدر بشهر واحد
ما ّ
من متوسط األجر
الشهري اإلجمالي

لم يراكم ديونً ا
متصلة بالهجرة

%45

8

%90

9

7

%93

10

تغير العقد خالل
عملية الهجرة

%35

%17

%8

العمال الذين اطلعوا
على ساعات العمل
واألجر بعد أن
هاجروا فقط

%10

%3

%0

ملحوظــا فــي صحــة العمــال
ً
أظهــر التقييــم كذلــك تحســنً ا فــي العالقــات بيــن العمــال وأصحــاب العمــل ،وتحســنً ا
النفســية ورغبــة أكبــر فــي الهجــرة للعمــل مــن جديــد فــي المســتقبل.
ككل مــن المقاوليــن والمتعاقديــن مــن
ّ
باإلضافــة إلــى ذلــك ،يســتفيد قطــاع البنــاء والتشــييد فــي قطــر والدولــة
الباطــن الذيــن تتوافــق ممارســاتهم مــع مبــادئ االســتخدام العــادل لمنظمــة العمــل الدوليــة.

 6باإلضافة إلى قرار شركة أس تي أس بعدم فرض رسوم استخدام على العمال ،قامت بتعديل سياساتها وإجراءاتها بعد إجراء تقييم في أوائل عام
.2018
ارتفاعا التي دفعها العمال في المتوسط حسب ما أشاروا هي تكاليف الحصول على جواز سفر والتكاليف
شيوعا واألكثر
 7كانت التكاليف األكثر
ً
ً
المتعلقة بالسفر المحلي واإلقامة المحلية أثناء عملية االستخدام في بنغالديش.
 8بعد سنتين في قطر.
 9بعد سنتين في قطر
 10بعد سنة ونصف في قطر.

تحويل االستخدام العادل إلى واقع
أظهــر المشــروع التجريبــي أن تنفيــذ االســتخدام العــادل ممكــن فــي ظــل االلتــزام والشــفافية مــن جميــع الجهــات
وبيــن ســهولة اســتعمال وتكييــف األدوات الملموســة التــي وضعــت فــي إطــار المشــروع
الفاعلــة المعنيــةّ .
التجريبــي لمعالجــة ممارســات االســتخدام القســرية والمخادعــة.
ـبيا.
لقــد أظهــر المشــروع التجريبــي أنــه يمكــن للشــركات تحقيــق االســتخدام العــادل فــي فتــرة زمنية وجيزة نسـ ً
اســتغرق األمــر بضعــة أشــهر فقــط للوصــول إلــى انخفــاض ملحــوظ فــي متوســط رســوم االســتخدام والتكاليــف
يتكبدهــا العمــال ،وفــي الممارســات المخادعــة ،وإصــاح سياســات الشــركة وممارســاتها بشــكل
ذات الصلــة التــي
ّ
عميــق ،وتحقيــق االســتخدام العــادل.
ســلّ ط المشــروع التجريبــي الضــوء علــى المنافــع التــي تعــود علــى العمــال ،وأثبــت أنــه يمكــن للشــركات أن تحـ ّـد
مــن مخاطــر االســتخدام غيــر العــادل مــع تســهيل اختيــار أفضــل للعمــال.11
بالرغــم مــن تركيــز المشــروع التجريبــي علــى اســتخدام العمــال مــن بنغالديــش لقطــاع البنــاء والتشــييد فــي قطــرّ ،إل
أنّ ــه يصلــح ألن يكــون بمثابــة دراســة حالــة لمبــادرات مماثلــة فــي بلــدان أخــرى وقطاعــات أخــرى.

 11قامت شركة أس تي أس بإنهاء خدمات  21في المائة من العمال الذين استخدمتهم قبل إطالق المشروع التجريبي ،في األشهر الـ  18األولى من
العمل مقارنة بنسبة  0في المائة من العمال المستخدمين بعد انطالق المشروع التجريبي.

“

“

مهما
درسا
ً
يقدم لنا هذا المشروع التجريبي ً
ّ
صممت على شيء ،يمكنك
إذا
وهو:
أال
ّ
أن تحققه! في قطاع البناء وخارجه ،يؤدي
رئيسيا في الدفع
دورا
ً
العمالء والمقاولون ً
باتجاه التغيير نحو االستخدام العادل.

بصفتنا وكالة استخدام ،تحسين
سياسات االستخدام وآليات التظلم
وإجراءات التقييم يمنحنا ميزة
تنافسية عند العمل مع عمالئنا.

هنرييت ماكول ،مديرة قسم المسؤولية االجتماعية
للشركات في شركة كيو دي في سي  /فينسي.

محسون شودوري ،شركة بونانزا أوفرسيز.

“

كان المشروع التجريبي فرصة جيدة لنا لتحسين أنظمتنا وعملياتنا
الداخلية الخاصة باالستخدام العادل والتأكد من أنها تستوفي
المعايير .وعلى الرغم من تركيز المشروع على العمال من بنغالديش
في قطاع البناء والتشييد ،فقد تمكّ نا من استعمال السياسات
واألدوات في قطاعات ومجاالت عمل أخرى.
سبتين ناصر ،مدير قسم الموارد البشرية والعمليات في شركة أس تي أس.

يعبــر النشــر عــن موافقــة منظمــة العمــل
يتحمــل المؤلفــون حصـ ًـرا مســؤولية اآلراء الــواردة فــي المقــاالت والدراســات وســائر الوثائــق التــي تحمــل
توقيعــا وال ّ
ً
ّ
الدوليــة أو وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة علــى مــا ورد.
فــإن اإلشــارة إلــى أســماء مؤسســات ومنتجــات وعمليــات تجاريــة ال تعنــي موافقــة منظمــة العمــل الدوليــة أو وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل
كذلــك
ّ
والشــؤون االجتماعيــة عليهــا ،كمــا أن إغفــال ذكــر مؤسســات ومنتجــات أو عمليــات تجاريــة ال يعنــي عــدم اإلقــرار بهــا.

