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 إصالحات العمل
في دولة قطر

نجحــت الحكومــة القطريـّـة في غضون بضع ســنوات فــي إدخال إصالحــات عمالية 

ــن  ــات اآلالف مــن العمــال المهاجري ــي تحســين ظــروف مئ شــاملة ســاهمت ف

ــنة  ــدًة أو محّس ــًة جدي ــدًة، واســتحدثت أنظم ــي قطــر. فســّنت تشــريعاٍت جدي ف

إلدارة العمــل وعــززّت عالقــات العمــل. وفيمــا تتواصــل الجهــود فــي هــذا الصــدد، 

فــي ظــّل وجــود ثغــرات عــى مســتوى التطبيــق، ال شــّك فــي أّن اإلصالحــات قــد 

عــادت بالفائــدة عــى العّمــال وأصحــاب العمــل واالقتصــاد باإلجمــال.

واكبــت منظمــة العمــل الدوليــة عــن كثــب هــذه اإلصالحــات ودعمتهــا مــن خــالل 

برنامــج التعــاون التقنــي مــع دولــة قطــر، ال ســّيما وزارة العمــل (MOL). تشــكّل 

هــذه الوثيقــة موجــًزا مختصــرًا ألبــرز النقــاط والتحديــات المتبقية. وهي ستســاعد 

عــى توضيــح حجــم اإلصالحــات وتحديــد األولويــات المســتقبلّية. هــذا ويُؤمــل أن 

تُشــكِّل الممارســات الجّيــدة الــواردة فــي هــذه الوثيقــة مصــدر إلهــام لــدوٍل أخــرى 

يُسترشــد بهــا لتعزيــز الحمايــة فــي مجــال العمــل فــي ســياقات أخــرى. 
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برنامج التعاون التقني 
بين منظمة العمل الدولّية 

ودولة قطر 
ترجــع مشــاركة منظمــة العمــل الدولّيــة فــي إصالحــات العمــل إىل العــام 2014، 

عندمــا قّدمــت النقابــات العماليــة الدوليــة شــكوى إىل منظمــة العمــل الدوليــة 

ضــد دولــة قطــر، بشــأن عــدم امتثــال األخيــرة لمعاييــر العمــل الدولـّـة األساســية. 
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ــاكل  ــري، وأَن الهي ــل القس ــتغالل والعم ــام االس ــال أم ــح المج ــة« يفس ــام »الكفال ــا أّن نظ ــم مفاده ــول مزاع ــكوى ح ــورت الش تمح

ــال. ــوق العم ــاكات حق ــو كاف انته ــى نح ــج ع ــد أو تعال ــة ال ترص ــي الدول ــة ف التنظيمي

تَرتَّــب عــى الشــكوى اتخــاذ سلســلة مــن الخطــوات فــي إطــار آليــة اإلشــراف التابعــة لمنظمــة العمــل الدوليــة، بمــا فــي ذلــك قــرار 

مجلــس إدارة منظمــة العمــل الدوليــة بإيفــاد بعثــة ثالثيــة رفيعــة المســتوى إىل قطــر. بعــد فتــرة مــن المفاوضــات المكثفــة، اتفقــت 

ــة، وأدى إىل وقــف مســار  ــس إدارة منظمــة العمــل الدولي ــرّه مجل ــة عــى برنامــج إصالحــات، أق ــة قطــر ومنظمــة العمــل الدولّي دول

ــا لهــا فــي الدوحــة. الشــكوى فــي العــام 2017. وفــي شــهر نيســان/أبريل 2018، افتتحــت منظمــة العمــل الدوليــة مكتًب

كان برنامــج العمــل الــذي اتُّفــق عليــه واســع النطــاق، ويغطــي مجــاالٍت متعــددة مــن القانــون والسياســة، فضــاًل عــن تعزيــز أنظمــة 

وقــدرات المؤسســات المتعــددة لضمــان حمايــة حقــوق العمــال المهاجريــن وتطويــر عالقــات العمــل لتواكــب العصــر. وجــاءت جائحــة 

كورونــا لتزيــد عــى البرنامــج الطمــوح تحديــات جســام وكان عــى المكوِّنــات والبرنامــج التكيــف واالســتجابة للتحديــات الجديــدة التــي 

تواجــه العمــال وأصحــاب العمــل. 

ــم لكــرة القــدم 2022، وهــو الحــدث الــذي وضــع البــالد  أُدخلــت اإلصالحــات فــي الفتــرة التــي ســبقت اســتضافة قطــر لــكأس العال

تحــت مجهــر الرقابــة. لكــّن الحكومــة أّكــدت مــراًرا وتكــراًرا أّن كأس العالــم ليــس خــط النهايــة. فاإلصالحــات تتماشــى مــع رؤيــة قطــر 

الوطنيــة 2030 وتســهم فــي تحقيقهــا، وهــي تتضمــن أهداًفــا تتعلــق بتطويــر اقتصــاٍد تنافســّي ومتنــوع وقائــم عــى المعرفــة.

يعمــل مكتــب مشــروع منظمــة العمــل الدوليــة فــي قطــر فــي شــراكة وثيقــة مــع وزارة العمــل (MOL). وقــد قّدمــت منظمــة العمــل 

الدوليــة المشــورة بشــأن القوانيــن والسياســات، باالعتمــاد عــى معاييــر العمــل الدوليــة والممارســات الدوليــة الجيــدة. وأجــرت وزارة 

العمــل ومنظمــة العمــل الدوليــة أبحاثـًـا ودراســات تقييــم ودعمتــا الحــوار مــع العمــال وأصحــاب العمــل فــي الدولــة، لضمــان اســتمرار 

تحســين القوانيــن واألنظمــة وجعلهــا أكثــر فعاليــة. وســاهم التفاعــل اليومــي مــع العمــال فــي تنبيــه مكتــب منظمــة العمــل الدوليــة إىل 

مــت ورشــات تدريبيــة للمســؤولين الحكومييــن ولممثلــي العمــال وأصحــاب العمــل.  الثغــرات فــي التنفيــذ. فضــاًل عــن ذلــك فقــد نُظِّ

وجــرى تصميــم حمــالت توعيــة مختلفــة الســتهداف العمــال وأصحــاب العمــل بلغــات متعــددة. 

 (ITUC) ــي ــات الدول ــاد النقاب ــع اتح ــنة م ــي الس ــن ف ــتراتيجيًة مرتي ــاٍت اس ــة مناقش ــل الدولي ــة العم ــل ومنظم ــد وزارة العم وتعق

ــدم  ــة التق ــاب العمــل (IOE)، لمراجع ــة ألرب ــة الدولي ــع المنظم ــة1 (GUFs)، وتعمــل بشــكل منفصــل م ــة العالمي واالتحــادات النقابي

ــاط مجتمعــي فــي  ــاط ارتب ــة خمســة ضب ــة الدولي ــات العمالي ــدى النقاب ــا. ل ــق للمضــيِّ قدًم ــات ورســم خارطــة الطري ــد األولوي وتحدي

الدوحــة. يعمــل هــؤالء عــى زيــادة الوعــي بالقوانيــن واإلجــراءات بيــن العمــال وقــادة الجاليــات، وتوثيــق شــكاوى العمــال وإحالتهــا إىل 

وزارة العمــل. وُســجِّل تعــاوٌن وثيــٌق مــع الحكومــات والنقابــات العماليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي آســيا وأفريقيــا، الموجــودة 

ــّد دول منشــأ للقــوى العاملــة فــي قطــر. وكان لهــذه الشــراكات الوثيقــة دوًرا حاســًما فــي التقــدم الــذي أحــرز.  فــي البلــدان التــي تُع

وأثبــت هــذا التعــاون فعاليــة نظــام اإلشــراف فــي منظمــة العمــل الدوليــة، الــذي يســاعد عــى ضمــان تنفيــذ البلــدان لمعاييــر العمــل 

الدوليــة التــي تصــادق عليهــا. وقــد أظهــر أّن الجمــع بيــن هــذا النظــام الفريــد وخبــرة التعــاون التقنــي لمنظمــة العمــل الدوليــة وااللتــزام 

السياســي للبلــد يمكــن أن يفضــي إىل نتائــَج ســريعة وذلــك عبــر شــراكة كاملــة مــع الحكومــة ومنظمــات العمــال وأصحــاب العمــل.

يُســجّل اعتــراٌف عالمــيٌّ بوجــود تحديــات عــى مســتوى التنفيــذ. وهــذا ليــس باألمــر المفاجــئ بالنظــر إىل حجــم اإلصالحــات المنّفــذة 

ووتيرتهــا. وتبقــى منظمــة العمــل الدوليــة ملتزمــة بالعمــل مــع حكومــة قطــر والشــركاء االجتماعييــن لضمــان اســتفادة جميــع العمــال 

وأصحــاب العمــل مــن اإلصالحــات، ومواصلــة الســعي لتحقيــق االمتثــال الكامــل لمعاييــر العمــل الدوليــة. وستســتمر هــذه المرحلــة 

مــن مشــروع المنظمــة حتــى نهايــة العــام 2023. لقــد طلبــت حكومــة قطــر رســمّياً وعلًنــا أن يكــون لمنظمــة العمــل الدوليــة وجــود أكثــر 

ديمومــة فــي الدوحــة. وســيجري البحــث فــي طبيعــة هــذا الوجــود ونطــاق العمــل عــام 2023.

يستعرض هذا المنشور أبرز مكوِّنات برنامج العمل في دولة قطر منذ العام 2018.

1 االتحــاد الدولــي لعمــال البنــاء واألشــغال الخشــبية (BWI)، االتحــاد الدولــي للعمــال المنزلييــن (IDWF)، االتحــاد الدولــي لعمــال النقــل (ITF) واتحــاد 

.UNI Global يونــي غلوبــل
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تفكيك نظام الكفالة1
ســاهم عــدد كبيــر مــن القوانيــن واللوائــح الجديــدة، التــي اعتمــدت بيــن العاميــن 

ــو  ــة، وه ــام الكفال ــن نظ ــكالّية م ــر إش ــب األكث ــاء الجوان ــي إلغ 2018 و2020، ف

نظــام قانونــي للرعايــة موجــود فــي دول المنطقــة. 
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كان حراك اليد العاملة قبل 

هذه اإلصالحات محدوًدا جّداً. 

في العامين 2018 و2019، قام 

ما يقارب 9000 و18000 عاماًل عى 

التوالي، بتغيير جهة عملهم.

ألغى التشريعان المعتمدان 

في العامين 2018 و2020 

شرط حصول العمال المهاجرين 

عى مأذونية خروج من أصحاب العمل 

لمغادرة البالد.

الموافقة عى أكثر من 348450 طلب لتغيير 

جهة العمل بين تشرين الثاني/نوفمبر 

2020 وآب/أغسطس 2022. 

كان العمــال فــي قطــر يطلبــون فــي الســابق إذنـًـا مــن صاحــب العمــل يعــرف بشــهادة عــدم الممانعــة (NOC) لتغييــر جهــة عملهــم. مما 

أدى إىل اعتمــاد العمــال بشــكل مفــرط عــى أصحــاب العمــل، وأقــام ظروًفــا ســمحت ألصحــاب العمــل عديمــي الضميــر باســتغالل 

هــؤالء. أّمــا اليــوم فيتمّتــع العمــال بالحــّق فــي تغييــر جهــة عملهــم مــن دون إذن صاحــب العمــل ألن التشــريع الجديــد لــم يعــد يتطلــب 

منهــم الحصــول عــى شــهادة عــدم ممانعــة بــل أصبــح بإمكانهــم تغييــر صاحــب العمــل فــي أّي وقــت ضمــن مــّدة العقــد، بعــد مهلــة 

ــة خــروج مــن صاحــب  ــون، بحاجــة إىل مأذوني ــدون، بمــن فيهــم العمــال المنزلي ــم يعــد العمــال الواف إخطــار تصــل إىل شــهرين. ول

العمــل لمغــادرة البــالد فيمــاال تــزال هــذه المأذونيــة تنطبــق عــى عــدد محــدود جــّداً مــن الموظفيــن (بنســبة ال تتجــاوز خمســة فــي 

المائــة مــن القــوى العاملــة)، وتقتصــر عــى الموظفيــن مــن الدرجــات العليــا.

أّدى تفكيــك نظــام الكفالــة إىل زيــادة كبيــرة فــي حــراك اليــد العاملــة. جــرت الموافقــة عــى 348450 طلــب لتغييــر جهــة العمــل بيــن 

تاريــخ 1 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2020 و31 آب/أغســطس 2022. 2 ويولـّـد حــراك اليــد العاملــة ســوق عمــل يتيــح للعمــال العثــور عــى 

وظائــف وظــروف عمــل تتماشــى مــع مهاراتهــم وتوقعاتهــم. وهــو يحّفــز أصحــاب العمــل عــى رفــع المعاييــر مــن أجــل جــذب العمــال 

واســتبقائهم. وأّدت إصالحــات نظــام الكفالــة إىل الحــّد بشــكل كبيــر مــن تعــرّض المهاجريــن للعمــل الجبــري، والــذي نتــج عــن ســيطرة 

أصحــاب العمــل المفرطــة عــى حياتهــم.

ــال  ــتخدام عم ــل اس ــاب العم ــكان أصح ــام. وبإم ــكل ع ــاد بش ــل واالقتص ــاب العم ــى أصح ــة ع ــة بالمنفع ــد العامل ــراك الي ــود ح يع

موجوديــن عــى األراضــي القطريــة وهــذا أيســر إىل تلبيــة احتياجاتهــم منــه تكّبــد النفقــات وخــوض المخاطــر المحتملــة الناشــئة عــن 

ــوِّر قطــر اقتصــاًدا أكثــر  االســتخدام مــن الخــارج. عــالوة عــى ذلــك، فمــن خــالل الســماح بتــداول المهــارات فــي ســوق العمــل، تُط

ــا عــى المعرفــة.  تنافســّية وقائًم

ســار العمــل عــى إزالــة مأذونيــة الخــروج بسالســة. ومــع ذلــك، واجــه بعــض العمــال تحديــات لــدى تغييــر جهــة العمــل، وواجــه أصحاب 

العمــل تأخيــرًا فــي اســتخدام العمــال. ويُعــزى ذلــك بالدرجــة األوىل إىل الغمــوض المتعلــق بوجــوب أو عــدم وجــوب االســتحصال عــى 

شــهادات عــدم الممانعــة وســط العمــال وأصحــاب العمــل وحتــى عــى مســتوى بعــض المســؤولين. وفــي حيــن اتخــذت وزارة العمــل 

خطــوات لتحســين العمليــة وتوحيدهــا، إالّ أنـّـه ال بــّد مــن بــذل مزيــد مــن الجهــود عــى مســتوى التواصــل. ثانيــاً، لــم يتــواَن عــدد مــن 

أصحــاب العمــل عديمــي الضميــر عــن االنتقــام مــن العمــال الذيــن تقدمــوا بطلبــات لتغييــر جهــة عملهــم. واتخــذ االنتقــام شــكل تهديــد 

ــا  بالترحيــل أو إلغــاء تراخيــص اإلقامــة أو توجيــه تهــم بالهــروب. باســتطاعة العمــال التغلّــب عــى هــذه التهديــدات، ولكــنَّ هــذا غالًب

مــا يُترجــم إىل عمليــة بيروقراطيــة تســتغرق وقًتــا طويــاًل ويكــون لهــا تأثيــر رادع عــى اآلخريــن الراغبيــن فــي تغييــر جهــة عملهــم لــوال 

هــذه التعقيــدات. 

2 يتعّيــن عــى العمــال التقــدم بطلــب تغييــر جهــة العمــل لــدى وزارة العمــل. يعكــس العــدد أعــاله، عــدد الطلبــات التــي جــرت الموافقــة عليهــا. فــي 

بعــض الحــاالت، يُمكــن أن يكــون العامــل قــد غّيــر جهــة عملــه غيــر مــرّة. وُرفــض أكثــر مــن 183 ألــف طلــب فــي المــدة نفســها ألســباب مختلفــة. 

أبرز البيانات  ◄

والحقائق
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اعتماد حدٍّ أدنى لألجور2
قطــر هــي الدولــة األوىل فــي المنطقــة التــي تقــرّ حــّداً أدنــى غيــر تمييــزي لألجــور 

ينطبــق عــى جميــع العمــال بغــض النظــر عــن جنســيتهم ومهنتهــم، بمــن فيهــم 

العمــال المنزليــون.
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ــي  ــر األساس ــى لألج ــّد األدن ــد الح ــز بتحدي ــو يتمّي ــارس 2021. وه ــهر آذار/م ــي ش ــذ ف ــز التنفي ــور حي ــى لألج ــّد األدن ــون الح ــل قان دخ

ــاً)، وهــو ينــص عــى أنــه يجــب عــى أصحــاب العمــل توفيــر ســكن وطعــام  الشــهري بقيمــة 1000 ريــال قطــري (275 دوالًرا أمريكّي

الئقيــن، أو بــدالت شــهرية ال تقــل عــن 500 ريــال قطــري (137 دوالًرا أمريكّيــاً) للســكن و300 ريــال قطــري (82 دوالًرا أمريكّيــاً) للطعــام.

إّن الحــد األدنــى لألجــور كنايــة عــن أداة تهــدف إىل حمايــة العمــال مــن األجــور المنخفضــة غيــر المبــررة. رفــع القانــون األجــر األساســي 

إىل عتبــة الحــّد األدنــى الجديــد لحــواىل 280 ألــف عامــل أو 13 فــي المائــة مــن مجمــوع اليــد العاملــة، ناهيــك عــن أنَّ عــدًدا كبيــرًا مــن 

العمــال لحظــوا زيــادًة فــي أجورهــم اإلجماليــة بفعــل المعاييــر الجديــدة المتبعــة لناحيــة بــدالت الطعــام والســكن. 

إّن تحديــد الحــّد األدنــى لألجــور عمليــة تتضمــن تعديــالٍت تدريجّيــًة. كان إنشــاء لجنــة الحــّد األدنــى لألجــور فــي القانــون إجــراًءا أساســياً 

لدعــم اســتدامة سياســة الحــّد األدنــى لألجــور.

ــا لمعاييــر العمــل الدوليــة،  قّدمــت منظمــة العمــل الدوليــة لحكومــة قطــر إرشــاداٍت حــول مبــادئ تحديــد الحــّد األدنــى لألجــور وفًق

وأجــرت بحًثــا، وتحليــاًل للســيناريو. تعــزز منظمــة العمــل الدوليــة خمســة مبــادئ واردة فــي اتفاقيــة تحديــد الحــّد األدنــى لألجــور، رقــم 

ــر عــدد ممكــن مــن العمــال؛ (2) التشــاور مــع العمــال وأصحــاب  131 (1970) وهــي (1) تطبيــق واســع النطــاق بهــدف تغطيــة أكب

ــل  ــرهم؛ (4) التعدي ــال وأس ــات العم ــة واحتياج ــل االقتصادي ــن العوام ــوازٍن بي ــة ت ــن؛ (3) إقام ــة المعنيي ــاب المصلح ــل وأصح العم

الــدوري للحــّد األدنــى لألجــور؛ و(5) تدابيــر لضمــان التنفيــذ.

خلـُـَص تحليــل البيانــات المتوفــرة مــن نظــام حمايــة األجــور (مراجعــة الفقــرة 3) ومصــادر أخــرى إىل وجــود درجــة عاليــة مــن االمتثــال 

لهــذا التشــريع. ولكــّن ذلــك ال ينفــي اســتمرار التحديــات المتعلقــة بحمايــة األجــور عــى نطــاق أوســع. وســيجري تنــاول هــذه التحديــات 

ــي  ــر ف ــي قط ــور ف ــى لألج ــد األدن ــل الح ــة لتعدي ــات منتظم ــراء مراجع ــة بإج ــل الدولي ــة العم ــي منظم ــة. توص ــام الالحق ــي األقس ف

المســتقبل، بالتشــاور مــع العمــال وأصحــاب العمــل والخبــراء.

أبرز البيانات  ◄

والحقائق

أّول قانون للحّد األدنى 

لألجور في المنطقة ينطبق 

عى جميع الجنسيات والمهن 

بمن فيهم العمال المنزليون؛ وأّول 

قانون يلحظ الحّد األدنى لبدل الطعام 

وبدل السكن.

 يحوِّل العمال ذوو األجور األدنى

نسبة 81 في المائة من أجورهم إىل 

بلدانهم إلعالة أسرهم.

سجّل 280000 عامل زيادة في أجورهم 

لتصل إىل عبتة الحّد األدنى الجديد في 

األشهر السبعة األوىل بعد دخول الحّد 

األدنى الجديد لألجور حيز التنفيذ. 

1st
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تعزيز نظام حماية األجور3
يُعــدُّ نظــام حمايــة األجــور فــي قطــر أداة أساســّية لمراقبــة حصــول العمــال عــى 

ــة  ــور ومعالج ــاوزات األج ــن تج ــّد م ــي الح ــا ف ــام دوًرا مهًم ــب النظ ــم. لع أجوره

المنازعــات المتعلقــة بهــا.
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94%
1,66 Million

بموجــب نظــام حمايــة األجــور، الــذي اســتحدث فــي عــام 2015، يتعّيــن عــى جميــع أصحــاب العمــل فــي القطــاع الخــاص تحويــل 

أجــور موظفيهــم عــن طريــق المصــارف القطريــة مــا يتيحلــوزارة العمــل بعدئــذ مراقبــة التحويــالت. 

عــام 2019، طالــب كّل مــن منظمــة العمــل الدوليــة ووزارة العمــل بإجــراء تقييــم مســتقل لنظــام حمايــة األجــور. يُعتبــر إصــدار هــذا 

التقريــر (مــن بيــن أمــور أخــرى) دليــاًل عــى االلتــزام بالشــفافية، وتصميًمــا عــى مواصلــة تعزيــز تدابيــر حمايــة األجــور – ورغبــة فــي 

مشــاركة الخبــرات التــي قــد تعــود بالمنفعــة عــى البلــدان التــي تّتبــع أنظمــة مماثلــة.

ــك عــن الســبيل إىل  ــة األجــور عــى األرض، ناهي ــات بشــأن الترجمــة األفضــل لنظــام حماي ــر سلســلة مــن التوصي ــن التقري يتضّم

ــدة  ــدرة وح ــز ق ــك تعزي ــي ذل ــا ف ــات، بم ــن التوصي ــد م ــذ العدي ــى تنفي ــة ع ــت الحكوم ــور. عمل ــة األج ــود حماي ــة جه ــز فعالي تعزي

ــدالت،  ــع الب ــدم دف ــور، وع ــى لألج ــّد األدن ــزام بالح ــدم االلت ــا ع ــل، ومنه ــكل أفض ــاكات بش ــد االنته ــى رص ــور ع ــة األج ــام حماي نظ

ــة. ــر القانوني ــات غي واالقتطاع

ومــن النتائــج األخــرى التــي خلــص إليهــا التقييــم المســتقل أّن بعــض الشــركات الصغيــرة الحجــم عانــت لكــي تتســجّل فــي النظــام. 

فجــرى مــذاك إعــداد مــواد إعالمّيــة للتوضيــح وأدخلــت تعديــالت تقنّيــة عــززت ســهولة اســتخدام المنصةفاســتهدف عــدد أكبــر مــن 

الشــركات والعمــال. وجــرى تســجيل مــا مجموعــه 96 فــي المائــة مــن العمــال المؤهليــن و94 فــي المائــة مــن الشــركات فــي نظــام 

ــج المســح  ــا لنتائ ــا عــام 2019. ومــع ذلــك، وفًق ــة تباًع ــة و78 فــي المائ ــادة مــن 58 فــي المائ ــة األجــور فــي عــام 2020، أي بزي حماي

األخيــر، ال تــزال نســبة 11 فــي المائــة مــن العمــال تتقاضــى رواتبهــا نقــًدا. 

وكانــت وحــدة نظــام حمايــة األجــور (WPS) أســرع فــي فــرض الحظــر عــى الشــركات بســبب االنتهــاكات، ومنعتهــا مــن تلقــي خدمــات 

وزارة العمــل مثــل تجديــد تصاريــح العمــل أو تعييــن عمــال جــدد. وفــي شــهر كانــون الثاني/ينايــر 2020، فرضــت وحــدة نظــام حمايــة 

األجــور حظــرًا عــى 588 شــركة، بينمــا وصــل العــدد إىل 8756 فــي شــهر حزيران/يونيــو 2020 فــي ظــّل تأثيــر قيــود جائحــة كوفيــد-19،. 

ــة عــدم ســداد األجــور وصلــت إىل الســجن لمــّدة عــام واحــد وإىل دفــع  وتُحــال المخالفــات إىل الشــرطة وجــرى كذلــك تشــديد عقوب

غرامــة قصــوى قدرهــا 10000 ريــال قطــري (2750 دوالًرا أمريكّيــاً).

عــى الرغــم مــن هــذه اإلجــراءات، فــإّن الســبب األساســي للشــكاوى المقدمــة مــن العمــال إىل وزارة العمــل تتعلــق بعــدم ســداد األجــور 

والمســتحقات. تــرد فــي الفقــرة الرابعــة التدابيــر الواجــب تطبيقهــا لضمــان تعزيــز فعاليــة الوصــول إىل العدالــة. 

أبرز البيانات  ◄

والحقائق

1.66 مليون من أصل 1.71 مليون 

عامل يستوفون شروط القيد مسجلون 

في نظام حماية األجور.

نسبة 94 في المائة من الشركات 

مسجلة في نظام حماية األجور عام 

2020 أي بزيادة من نسبة 78 في المائة 

عام 2019.

يُساعد نظام حماية األجور عى الحّد من 

انتهاكات األجور وهو بمثابة دليل واضح 

لتعّقب الرواتب يُساعد عى حّل 

المنازعات بشأن األجور.
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تحسين الوصول إىل العدالة4
 ســاهمت منصــة وزارة العمــل اإللكترونيــة فــي تعزيــز قــدرة العمــال عــى تقديــم 

ــم  ــن تقدي ــت بي ــص الوق ــاءة، وتقلي ــى الكف ــز اآلن ع ــّب التركي ــكاوى. ينص الش

الشــكوى واســتالم األجــور والمســتحقات. 
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فــي غضــون ســنوات قليلــة، جــرى إصــالح قنــوات تقديــم الشــكاوى ومعالجتهــا. وأنشــئت منصــة شــكاوى عبــر اإلنترنــت عــام 2021، 

وهــي تتضمــن قنــاة المبلّغيــن الذيــن ال يكشــفون عــن هويّتهــم. ونتيجــًة لذلــك، زاد عــدد الشــكاوى إىل أكثــر مــن الضعــف. بيــن شــهري 

تشــرين األّول/أكتوبــر 2021 وتشــرين الثاني/أكتوبــر 2022، جــرت معالجــة نســبة 67 فــي المائــة مــن الشــكاوى قبــل مرحلــة التوفيــق أو 

فــي خاللهــا، مــع إحالــة الشــكاوى العالقــة إىل لجــان تســوية المنازعــات العماليــة - المشــابهة لمحاكــم العمــل المختصــة.

 تواصــل منظمــة العمــل الدوليــة دعــم جهــود الــوزارة لتعزيــز كفــاءة المؤسســات ذات الصلــة - التــي ال تــزال جديــدة نســبّياً  - بمــا فــي 

ذلــك لجــان تســوية المنازعــات وصنــدوق العمــال. فضــاًل عــى ذلــك، يتلّقــى مكتــب مشــروع منظمــة العمــل الدوليــة القضايــا مــن 

العمــال، مــن عــن طريــق الزيــارات الشــخصية وعبــر البريــد اإللكترونــي والمكالمــات الهاتفيــة ووســائل التواصــل االجتماعــي. وتحيــل 

منظمــة العمــل الدوليــة هــذه الحــاالت إىل وزارة العمــل وعمــل عــى متابعهــا. وزّود تلّقــي الحــاالت منظمــة العمــل بمعرفــة مباشــرة 

بالتحديــات اليوميــة التــي يواجههــا العمــال، مــا أّدى دوًرا حاســًما فــي صياغــة نصائــح دقيقــة بشــأن السياســات واإلجــراءات. 

كان عــى النظــام التعامــل مــع عــدد كبيــر مــن الشــكاوى، ليــس فقــط بفعــل تنامــي القــدرة عــى الوصــول إىل العدالــة، ولكــن بســبب 

ــد مــن الشــركات لدفــع األجــور والمســتحقات للعمــال، مــا أدى  ــك. ففــي عامــي 2020 و2021، كافــح العدي ــد-19. كذل جائحــة كوفي

إىل ارتفــاع فــي عــدد الشــكاوى. وفــي الوقــت نفســه، لــم تتمكــن المحاكــم مــن االنعقــاد بســبب بروتوكــوالت اإلغــالق. ال تــزال لجــان 

تســوية المنازعــات تعالــج القضايــا المتراكمــة، وقــد زادعــدد المحاكــم مــن ثالثــة إىل خمســة فــي شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر. 

ــاً،  زادت منصــة الشــكاوى الجديــدة مــن القــدرة عــى الوصــول إىل البيانــات، وألن نظــام حمايــة األجــور يراقــب المدفوعــات إلكترونّي

فــإّن معظــم القــرارات التــي اتخــذت (84 فــي المائــة فــي 2021-2022) جــاءت لصالــح العمــال. وُســجّلت زيــادة كبيــرة فــي المبلــغ 

ــك، تتواصــل الحاجــة إىل تحســين التواصــل مــع  ــن عامــي 2021 و2022. ومــع ذل ــن العمــال بي ــدوق دعــم وتأمي ــوع مــن صن المدف

العمــال بشــأن وضــع قضاياهــم، ومعالجــة هــذه األخيــرة بطريقــة أكثــر منهجيــة وفــي الوقــت المناســب.  

أبرز البيانات  ◄

والحقائق

في غضون ثالث سنوات، 

قّدم مكتب مشروع منظمة العمل 

الدولية الدعم إىل 11000 عامل لمعالجة 

قضاياهم مع وزارة العمل.

 اعتباًرا من شهر أيلول/سبتمبر 

2022، سّدد صندوق دعم وتأمين 

العمال مبلًغا يفوق الـ 320 مليون دوالر 

أمريكي للعمال. 

في عام 2020، ورد أكثر من 11700 شكوى 

 إىل وزارة العمل، وارتفع هذا العدد

 إىل أكثر من 24600 شكوى في

عام 2021. 



12 إصالحات العمل في دولة قطر

تعزيز الحوار االجتماعي5
ــيد.  ــم الرش ــة والحك ــة االجتماعي ــز العدال ــية لتعزي ــي أداة أساس ــوار االجتماع الح

يجــري فــي قطــر، إنشــاء براعــم هيــاكل للحــوار االجتماعــي فــي المؤسســات وعى 

مســتويات أخــرى. 
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مــا مــن نقابــات عماليــة مســتقلة فــي قطــر. فــي بدايــة مشــروع التعــاون التقنــي، جــرى االتفــاق عــى إنشــاء منصــات تدريجّيــة لتمثيــل 

العمــال، تبــدأ عى مســتوى المؤسســة. 

ــال  ــل والعم ــاب العم ــي أصح ــم ممثل ــي تض ــركات وه ــل الش ــي داخ ــوار االجتماع ــي للح ــبيل الرئيس ــتركة الس ــة المش ــكل اللجن تُش

لمناقشــة القضايــا المتعلقــة بالعمــل وتفــادي المنازعــات فــي مــكان العمــل أو فّضهــا. عــام 2019، اعُتمــد تشــريع يضــع قواعــد إجــراء 

الشــركات النتخابــات ممثلــي العّمــال فــي اللجــان. هــذا التشــريع، الــذي يســمح بانتخــاب ممثليــن للعمــال المهاجريــن، هــو األول مــن 

نوعــه فــي المنطقــة. 

أنشــأت وزارة العمــل وحــدة التعــاون فــي مــكان العمــل لتعزيــز اللجــان المشــتركة ودعمهــا. اعتبــاًرا مــن شــهر تشــرين األّول/أكتوبــر 

2022، بلــغ عــدد الشــركات الخاصــة والهيئــات العامــة التــي أنشــأت لجانـًـا مشــتركة 70، وتلقــت عشــرات الشــركات األخــرى التدريــب 

ــة،  ــاء والصيان ــا البن ــٍف مــن القطاعــات ومنه ــة المطــاف. تأسســت اللجــان المشــتركة فــي طي ــي نهاي ــات ف - بهــدف إجــراء االنتخاب

وتصميــم الحدائــق، وخدمــات التزويــد باألطعمــة، والتنظيــف والضيافــة، والتصنيــع، والنقــل.

تلقــى ممثلــو العمــال واإلدارة فــي اللجــان المشــتركة تدريًبــا مــن وزارة العمــل ومنظمــة العمــل الدوليــة عــى خمــس وحــدات: (1) أدوار 

أعضــاء اللجــان ومســؤولياتها؛ (2) حقــوق مشــاركة الموظــف؛ (3) آليــات التظلــم؛ (4) التمييــز؛ و(5) العنــف والتحــرش فــي العمــل. 

وتتلقــى الشــركات الدعــم لتعزيــز سياســاتها فــي مــا يتعلــق بإجــراءات الشــكاوى، عــى صعيــد المثــال.

باإلضافــة إىل اللجــان عــى مســتوى المؤسســات، يجــري العمــل عــى الترويــج للجــان تشــاور المركزيــة (CLMCs) بيــن عمــالء الحكومــة 

والمجموعــات القطاعيــة. أُنشــئت أول لجنــة تشــاور عــى المســتوى القطاعــي فــي قطــاع الضيافــة، ضّمــت ممثليــن للعمــال وأصحــاب 

العمــل مــن 12 فندًقــا، بدعــٍم قــوّي مــن اللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث (SC). ولــدى مؤسســة قطــر (QF) كذلــك لجنــة تشــاور مركزيـّـة 

للمقاوليــن فــي مواقــع العمــل التابعــة لهــا. تعمــل هــذه اللجنــة عــى تطويــر مبــادئ توجيهيــة لنشــاطات التقييــم التــي يقودهــا العمــال 

للخدمــات االجتماعيــة التــي يوفرهــا المقاولــون، الســتكمال عمليــات التدقيــق المنتظمــة التــي تُجــرى بتكليــف مــن مؤسســة قطــر.
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ــاب  ــل وأصح ــن وزارة العم ــاور بي ــجيع التش ــطس 2019 لتش ــهر آب/ أغس ــي ش ــاون ف ــدى تع ــئ منت ــي، أُنش ــتوى الوطن ــى المس ع

ــات العامــة  ــن للهيئ ــن مــن ممثلي ــن بشــأن سياســات وإجــراءات العمــل. وشــارك األعضــاء، الذي ــي العمــال المنتخبي العمــل وممثل

ولجنــة تشــاور، سلســلة مــن النــدوات عبــر اإلنترنــت نظمتهــا منظمــة العمــل الدوليةالتــي عرضــت عــى المشــاركين منّصــات الحــوار 

االجتماعــي الوطنيــة فــي أيرلنــدا وهولنــدا وجنــوب أفريقيــا وتونــس. واسترشــدت خطــة تعــاون االســتراتيجية األوىل بهــذه المعلومــات.

عــى المســتوى الدولــي، منــذ عــام 2018، ُعقــدت اجتماعــات نصف ســنوية بيــن االتحــاد الدولــي لنقابــات العمــال (ITUC) واالتحادات 

ــي لعمــال  ــة االتحــاد الدول ــة العمالي ــة. وتتضمــن االتحــادات النقابي ــة (GUFs) ووزارة العمــل ومنظمــة العمــل الدولي ــة العمالي النقابي

ــاد  ــل (ITF)، واتح ــال النق ــي لعم ــاد الدول ــن (IDWF)، واالتح ــال المنزليي ــي للعم ــاد الدول ــبية (BWI)، واالتح ــغال الخش ــاء واألش البن

ــات، كمــا ولتســليط الضــوء عــى  ــادل المســتجدات والتحدي ــة لتب ــح هــذه االجتماعــات فرصــة مهّم ــل Global UNI. تتي ــي غلوب يون

أولويــات النقابــات لألشــهر الســتة الالحقــة. وباإلضافــة إىل االجتمــاع المشــترك مــع النقابــات العماليــة الدوليــة، تجــري متابعــة العديــد 

مــن األولويــات الثنائيــة بيــن النقابــات والحكومــة والمؤسســات القطريــة. عــام 2022، وّقعــت وزارة العمــل عــى مذّكرتــي تفاهــم مــع 

االتحــاد الدولــي لعمــال النقــل واالتحــاد الدولــي لعمــال البنــاء واألشــغال الخشــبية. وتنــّص مذّكرتــا التفاهــم عــى حمايــة حقــوق العمــال 

فــي قطاَعــي النقــل والبنــاء فــي الســنتين المقبلتَيــن. 

وتُيّسر منظمة العمل الدولية االجتماعات بين غرفة تجارة وصناعة قطر ووزارة العمل والمنظمة الدولية ألصحاب العمل. 

ــي  ــن القطاع ــى الصعيَدي ــة وع ــتوى المؤسس ــى مس ــال ع ــوت العم ــز ص ــان وتعزي ــاء اللج ــل ببن ــوذج – المتمث ــذا النم ــكّل ه يُش

ــتركة  ــان المش ــل اللج ــة جع ــأن إمكاني ــة بش ــن دراس ــاء م ــي االنته ــة ف ــوة التالي ــل الخط ــة. وتتمث ــة تدريجي ــا عملي ــي – حتًم والوطن

ــة للشــركات ذات الحجــم المعيــن. مــن المهــّم كذلــك توضيــح مســاهمة الحــوار االجتماعــي فــي تحقيــق مكاســب للعمــال،  إلزامّي

ــة. ــل وللحكوم ــاب العم وألصح

أبرز البيانات  ◄

والحقائق

 يمّثل أكثر من 600 عامل

زمالءهم في اللجان المشتركة. 

 الدولة األوىل

 في منطقة الخليج فيها ممثلون

منتخبون للعمال المهاجرين.

تتوفر حالّياً لجان مشتركة في 70 شركة، 

يعمل فيها أكثر من 50000 موظف.

1st
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تعزيز تفتيش العمل 6
والسالمة والصحة المهنّيتين
ــون  ــر القان عملــت وزارة العمــل ومنظمــة العمــل الدوليــة عــن كثــب عــى تطوي

والسياســة واألنظمــة وتعزيــز قــدرة المفتشــين وحمــالت التواصــل، بمــا فــي ذلــك 

ــي  ــن العمــل ف ــال وأماك ــاظ عــى ســالمة العم ــة إىل الحف ــر الرامي اتخــاذ التدابي

خضــّم جائحــة كوفيــد-19. 
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9976
1st 1st

ــم عــى  ــط االســتراتيجي القائ ــز عــى التخطي ــة لتفتيــش العمــل مــع التركي فــي شــهر نيســان/أبريل 2019، اعتمــدت سياســة وطني

األدلــة، لزيــادة الكفــاءة وتحقيــق االمتثــال المســتدام للمعاييــر الوطنيــة والدوليــة. واســتندت هــذه السياســة إىل تقييــم لنظــام تفتيــش 

العمــل فــي قطــر، أجرتــه وزارة العمــل ومنظمــة العمــل الدوليــة. 

واعتمــدت وزارة العمــل ووزارة الصحــة العامــة سياســة وطنّيــة بشــأن الســالمة والصحــة المهنيتيــن، بدعــم مــن منظمــة العمــل الدوليــة. 

ونُشــرت السياســة فــي شــهر تشــرين األول/ أكتوبــر 2020، بعــد سلســلة مــن المشــاورات بيــن الجهــات الحكوميــة، وممثلــي أصحــاب 

العمــل والعمــال. وهــي مبنيــة عــى مبــادئ الوقايــة والتحســين المســتمر فــي تقييــم ومعالجــة األخطــار فــي مــكان العمــل، وتعزيــز 

ثقافــة الســالمة والصحــة عــى الصعيــد الوطنــي. تحــدّد السياســة خمســة مجــاالت عمــل رئيســية:

إنشاء آليات تنسيق لتعزيز تبادل أفضل الممارسات. •

تطوير أنظمة لتجميع وتحليل اإلحصاءات المتعلقة بالحوادث المهنية. •

تنسيق وتحديث تشريعات ومعايير السالمة والصحة المهنيتين بانتظام. •

تقديم خدمات الصحة المهنية التي ترّكز عى الوقاية. •

ضمان الوصول الواسع إىل التعليم والتدريب في مجال السالمة والصحة المهنيتين. •

ــون العمــل، والعمــل الجبــري واالتجــار بالبشــر، والتحقيــق فــي  ــا عــى قان بيــن العاميــن 2019 و2022، تلقــى مفتشــو العمــل تدريب

الحــوادث، والصحــة والســالمة المهنيتيــن فــي قطــاع البنــاء والنهــج المراعيــة للمنظــور الجنســاني فــي تفتيــش العمــل. فــي عــام 2022، 

صممــت وزارة العمــل ومنظمــة العمــل الدوليــة وحــدة تدريــب بالواقــع االفتراضــي تعمــل عــى إعــادة إنشــاء موقــع بنــاء وتحفيــز التعلـّـم 

عــن الصحــة والســالمة المهنيتيــن. كمــا تعرّفــت إدارة تفتيــش العمــل عــى األنظمــة واألســاليب المعتمــدة فــي العديــد مــن البلــدان، 

بمــا فــي ذلــك أســتراليا وهولنــدا والبرتغــال والســويد والمملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة. 

نّفــذت إدارة تفتيــش العمــل حمــالت مســتهدفة اســتجابة لألولويــات المحــددة. وشــمل ذلــك حمــالت لضمــان االمتثــال للتشــريعات 

ــد  ــد-19، ولرص ــة كوفي ــتجابة لجائح ــن االس ــزء م ــالت كج ــذه الحم ــت ه ــد أطلق ــتركة. وق ــاكن المش ــراري، والمس ــاد الح ــأن اإلجه بش

ــات  ــن جــودة عملي ــن أصحــاب العمــل والعمــال، وتحّس ــي هــذه اإلجــراءات الوعــي بي ــة. وتذك ــات المهني األســباب الرئيســية لإلصاب

تفتيــش العمــل، مــع ضمــان تطبيــق قوانيــن العمــل فــي مــكان العمــل. تنشــر وزارة العمــل اآلن جهــود التفتيــش، بوتيــرة شــهرية، وهــو 

جانــب مهــّم لتعزيــز االمتثــال عــن طريــق ردع أصحــاب العمــل الذيــن ينتهكــون القانــون.

إن تعزيــز قــدرات مفتشــي العمــل مــن الذكــور واإلنــاث هــو جهــد مســتمر. عــالوة عــى ذلــك، تتبلــور فــرص لمواصلــة تحديــث مفتشــية 

العمــل مــن خــالل المزيــد مــن المناهــج المســتندة إىل البيانــات واالســتراتيجّية. وتنظــر وزارة العمــل فــي إمكانيــة إنشــاء معهد الســالمة 

والصحــة المهنيتيــن لدعــم التنســيق وإقامــة ورش التدريــب وإجــراء البحــوث ذات المنحــى العملّي. 

أبرز البيانات  ◄

والحقائق

اعتماد السياسة الوطنية األوىل بشأن 

تفتيش العمل في شهر نيسان/أبريل 

.2019

اعتماد السياسة الوطنية األوىل بشأن 

السالمة والصحة المهنيتين في شهر 

تشرين األول/أكتوبر 2020.

رصد مفتشو العمل 9976 انتهاكا في مكان 

العمل، 68 في المائة منها ذات صلة 

بالسالمة والصحة المهنيتين.

انتهاكا
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خطوات للتخفيف من 7
اإلجهاد الحراري

اعُتمــد تشــريع جديــد للتخفيــف مــن اإلجهــاد الحــراري الــذي يُمّثل إحــدى أولويات 

الصحــة والســالمة المهنيتيــن بالنظــر إىل حجــم القــوى العاملــة فــي المهــن التــي 

ــدد  ــل ع ــي تقلي ــك ف ــف. ســاهم ذل ــي فصــل الصي تتعــرض لظــروف قاســية ف

المرضــى الذيــن أُدخلــوا العيــادات جــراء إصابتهــم باضطرابات ناشــئة عــن الحرارة.
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ــر فيهــا العمــل فــي األماكــن المكشــوفة فــي فصــل الصيــف. فــي الســابق،  عــام 2021، اعتمــد قــرار وزارّي لتمديــد الفتــرة التــي يحظَّ

كان لزامــا وقــف العمــل فــي األماكــن المكشــوفة بيــن الســاعة 11:30 صباًحــا و3 مــن بعــد الظهــر مــن تاريــخ 15 حزيران/يونيــو إىل 

ــا اليــوم فقــد أصبــح العمــل محظــوًرا، بيــن الســاعة 10 صباًحــا و 3:30 مســاًء مــن 1 حزيران/يونيــو إىل  تاريــخ 31 آب/أغســطس. أّم

15 أيلول/ســبتمبر. العــدد اإلجمالــي لســاعات العمــل المحظــورة أعــى بكثيــر بالمقارنــة مــع أي بلــد آخــر فــي المنطقــة. باإلضافــة إىل 

ذلــك، يقضــي التشــريع الجديــد بتوّقــف النشــاطات فــي جميــع أماكــن العمــل المكشــوفة عندمــا يزيــد مؤشــر الحــرارة لجهــاز الُبصيلــة 

الرطبــة الكرويــة WGBT عــى 32,1 درجــة وهــو يحتســب درجــة الحــرارة والرطوبــة وحــرارة الهــواء والحــرارة اإلشــعاعية. ويتعّيــن عــى 

ــع  ــة فــي مواق ــار والظــروف وأشــكال العمــل المختلف ــاد الحــراري، تأخــذ باالعتب ــم خــاص بأخطــار اإلجه ــك إجــراء تقيي الشــركات كذل

العمــل المكشــوفة.

وجديــر بالذكــر أن الفحوصــات الطبيــة الســنوية أصبحــت ضروريــة للعامليــن فــي األماكــن المكشــوفة للتأكــد مــن تكليــف األشــخاص 

األكثــر عرضــة لالضطرابــات المرتبطــة بالحــرارة بمهــام مناســبة أو اتخــاذ تدابيــر تخفيــف إضافيــة لهــم. المجــال المتبقــي للتدخــل هــو 

تحديــد الفحوصــات الطبيــة التــي يجــب إجراؤهــا كجــزء مــن الفحــص الطبــي الســنوي. يمكن للّجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث، وأشــغال، 

وعيــادات الهــالل األحمــر القطــري (QRCS) والمؤسســات األخــرى التــي تجــري فحوصــات مماثلــة مشــاركة خبرتهــا فــي هــذا المجــال.

ولدعــم االمتثــال للتشــريع الجديــد، وضعــت وزارة العمــل ومنظمــة العمــل الدوليــة دليــاًل ألصحــاب العمــل ورفعــت الوعــي بيــن العمــال 

وأصحــاب العمــل. وأدت حملــة تفتيــش العمــل فــي عــام 2021 إىل وقــف العمــل فــي 338 موقــع عــام 2021 و463 موقــع عــام 2022 

ــادات  ــن زاروا العي ــات أّن عــدد األشــخاص الذي ــر البيان ــدة الخاصــة بســاعات العمــل المحظــورة. تُظه بســبب انتهــاك الالئحــة الجدي

األربــع للهــالل األحمــر القطــري إلصابتهــم باضطرابــات مرتبطــة باإلجهــاد الحــراري بلــغ 351 حالــة عــام 2022 مقارنــة بـــ 620 حالــة عــام 

2021 (بعــد إقــرار القانــون الجديــد) و1320 حالــة عــام 2019 و1520 عــام 2020. 

ــد  ــري البحــث عــى ي ــر اإلجهــاد الحــراري فــي العمــال. أُج ــة حــول تأثي تســتند التعديــالت القانونيــة هــذه إىل توصيــات دراســة مهّم

فريــق مــن جامعــة ثيســاليا فــي اليونــان بتكليــف مــن منظمــة العمــل الدوليــة ووزارة العمــل واللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث. وتعــّد 

هــذه الدراســة األكبــر مــن نوعهــا، إذ شــملت أكثــر مــن 5500 ســاعة عمــل، وســاهمت فــي إثــراء المعرفــة العالميــة فــي هــذا المجــال.

ــٍد لمشــاركة تجربتهــا مــع البلــدان  بالنظــر إىل االهتمــام الدولــي الــذي يــوىل اآلن لإلجهــاد الحــراري المهنــي، فــإن قطــر فــي وضــٍع جّي

ــة  ــال للتشــريعات. ومــن األمثل ــذ الفّع ــر بهــدف ضمــان التنفي ــز التدابي ــة تعزي ــة لمواصل ــي الوقــت نفســه، الحاجــة ملحّ األخــرى. وف

عــى ذلــك كيــف طلبــت وزارة العمــل عــام 2022 أن تســتخدم خدمــات التوصيــل الســيارات بــدالً مــن الدّراجــات الناريّــة فــي خــالل 

الســاعات المحظــورة. 

أبرز البيانات  ◄

والحقائق

بلغ عدد األشخاص 

الذين استقبلتهم 

عيادات الهالل األحمر 

القطري إلصابتهم باضطرابات 

 مرتبطة باإلجهاد الحراري بين

أيلول/سبتمبر وحزيران/يونيو 2022، 

 351 حالة و620 حالة عام 2021،

 أي أقّل من نصف العدد للمّدة نفسها في

2019 (1372) أو 2020 (1520). 

أّدت حمالت تفتيش 

العمل في العامين 2021 

و2022 إىل إصدار أوامر بوقف 

العمل في 338 و463 موقع عى 

التوالي لخرق القرار الجديد بشأن ساعات 

العمل المحظورة.

يقضي القانون الجديد بتمديد حظر العمل في 

األماكن المكشوفة ألربعة أسابيع إضافية 

في فصل الصيف وبمعدل ساعة 

ونصف إضافية في اليوم. 
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تعزيز االستخدام العادل8
ــم بشــأن  ــر منه ــن رســوم اســتخدام، وينخــدع الكثي ــن المهاجري ــد م ــع العدي يدف

ظــروف عملهــم فــي أثنــاء عمليــة االســتخدام. اتُِّخــذ عــدد مــن التدابيــر للبــدء فــي 

معالجــة هــذه التحديــات، عــى الرغــم مــن أن التحــدي ال يــزال موجــوًدا.
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ــد مــن  ــة لرســوم االســتخدام هــو ممارســة رائجــة. وعــى الرغــم مــن ســّن العدي ــن ذوي األجــور المتدني إّن تســديد العمــال المهاجري

بلــدان المنشــأ والمقصــد تشــريعات لحظــر رســوم االســتخدام والتكاليــف ذات الصلــة بهــا وتحديــد ســقف لهــا، ال يــزال التحــدي قائًمــا. 

ويمكــن أن تضــع الديــون المتكبــدة العّمــال فــي مواقــف ضعــف. ينــّص القانــون القطــري عــى أنــه ال ينبغــي عــى العمــال دفــع رســوم 

االســتخدام، لكــّن دراســة اســتقصائّية حديثــة بّينــت أّن 54 فــي المائــة مــن العمــال ذوي األجــور المنخفضــة يدفعــون مقابــل المجــيء 

إىل قطــر. وهــذه الممارســة شــائعة حتــى فــي وســط الشــركات التــي تســدد أتعــاب وكاالت االســتخدام. ويُعــزى ذلــك إىل القصــور فــي 

اإلشــراف والتعقيــد عــى مســتوى إجــراءات العنايــة الواجبــة عبــر سلســلة االســتخدام. 

ــي  ــمًّا ف ــز دوًرا مه ــذه المراك ــد أّدت ه ــام 2019. وق ــذ ع ــي 6 دول من ــر (QVCs) ف ــيرات قط ــًزا لتأش ــر 14 مرك ــة قط ــأت حكوم أنش

معالجــة قضايــا االســتخدام غيــر العــادل. وتوّفــر مراكــز تأشــيرات قطــر بشــكل أساســي خدمــات شــاملة تشــمل البــّت فــي التأشــيرات 

واســتكمال االختبــارات الطبيــة اإللزاميــة. فــي هــذه المراكــز، يتلّقــى العمــال عقــود العمــل ويوقعــون عــى تلــك العقــود الملزمــة قانونـًـا 

فــي قطــر مــا يقلــل مــن فــرص الخــداع واســتبدال العقــود.

نّظمــت منظمــة العمــل الدوليــة ووزارة العمــل تدريًبــا عــى قوانيــن العمــل فــي قطــر لموظفــي مراكــز تأشــيرات قطــر المســؤولين عــن 

تســهيل توقيــع عقــود العمــل، لتمكينهــم مــن شــرح شــروط االســتخدام للعمــال بشــكل أفضــل. وســّهلت منظمــة العمــل الدوليــة 

ــدان  ــي بل ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــة ومنظم ــات العمالي ــة والنقاب ــل ووزارة الداخلي ــن وزارة العم ــاورات بي ــن المش ــلة م ــك سلس كذل

المنشــأ لمناقشــة تحديــات االســتخدام العــادل ودور مراكــز تأشــيرات قطــر.

ونُّفــذ برنامــج تجريبــي الختبــار تطبيــق االســتخدام العــادل، يغطــي سلســلة االســتخدام كلّهــا، مــن القــرى فــي بنغالديــش إىل مواقــع 

البنــاء فــي قطــر. وأظهــر تقييــم تأثيــر المشــروع التجريبــي أن العمــال المســتخدمين بعــد التدخــل ســددوا 268 دوالًرا أمريكّيــاً  كبــدل 

اســتخدام مقارنــة بـــ3408 دوالًرا أمريكّيــاً  ألولئــك الذيــن جــرى اســتخدامهم قبــل اعتمــاد أي سياســات وإجــراءات لالســتخدام العــادل 

مــن صاحــب العمــل. وأفــاد 93 فــي المائــة مــن العمــال الذيــن جــرى اســتخدامهم بعــد البرنامــج التجريبــي بعــدم تكّبدهــم أي ديــون بعــد 

وصولهــم إىل قطــر. والعمــل جــار عــى تعميــم الــدروس المســتخلصة مــن البرنامــج التجريبــي بيــن أصحــاب العمــل لتبيــان إمكانيــة 

دمــج ممارســات االســتخدام العادلــة فــي عملياتهــم. 
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 (QCCI) وبهــدف تحســين ممارســات االســتخدام فــي القطاعــات الرئيســية، قامــت الحكومــة بالتعــاون مــع غرفــة تجــارة وصناعــة قطــر

ومنظمــة العمــل الدوليــة ومعهــد حقــوق اإلنســان واألعمــال (IHRB) بنشــر أداة إرشــادية لمســاعدة الفنــادق عــى تعزيــز االســتخدام 

ــة  ــح مرجعي ــة التعامــل مــع جهــات االســتخدام، ولوائ ــن. وتتضمــن األداة إرشــادات خاصــة بالقطــاع بشــأن طريق والتوظيــف العادلي

مباشــرة وأمثلــة عــى الممارســات الجيــدة. وقــد انتهــى العمــل عــى تكييــف هــذه األداة اإلرشــادية لقطاعــات أخــرى فــي قطــر ومــن 

المقــرّر تعميمهــا عــى الشــركات فــي مختلــف القطاعــات بالتعــاون مــع غرفــة تجــارة وصناعــة قطــر. وعقــدت منظمــة العمــل الدوليــة 

جلســات توعيــة تمحــورت حــول كيفيــة توخّــي العنايــة الواجبــة فــي نشــاطات االســتخدام فــي قطاَعــي الضيافــة واألمــن. 

ــر  ــتخدام غي ــة اس ــالق 45 وكال ــع إغ ــتخدام، م ــح االس ــاذ لوائ ــًدا إلنف ــتعداًدا متزاي ــل اس ــي وزارة العم ــتخدام ف ــرت إدارة االس وأظه

ممتثلــة عــام 2022، ولكــن ال تــزال الــدرب طويلــة. تقــوم الــوزارة بدعــم مــن منظمــة العمــل الدوليــة بتقييــم النظــام الحالــي لترخيــص 

ــتخدام  ــز االس ــاذ لتعزي ــات اإلنف ــوط بآلي ــدور المن ــز ال ــي تعزي ــود ف ــذه الجه ــاهم ه ــا. وستس ــة ومراقبته ــتخدام الخاص وكاالت االس

العــادل للعمــال. 

ــة فــي قطــر فــي إعــداد وإدارة ورش عمــل  ــن الشــركات، ســاعد مكتــب مشــروع منظمــة العمــل الدولي ــؤ الفــرص بي ــا لتكاف وتحقيًق

منتظمــة مــع المؤسســات العامــة لتوثيــق الممارســات الجيــدة والبحــث فــي ســبل تضميــن االســتخدام العــادل وظــروف العمــل فــي 

إجــراءات االشــتراء الخاصــة بهــم. ويتوفــر فــي إطــار ممارســات المشــتريات العامــة مجــال لتغييــر الهيــاكل والحوافــز التــي تدفــع العمال 

إىل تســديد رســوم االســتخدام، نحــَو مطالبــة مقّدمــي العطــاءات بتقديــم معلومــات مفّصلــة عــن كيفيــة اســتخدام العمــال، بمــا فــي 

ذلــك إبــراز اتفاقيــات الخدمــة الموقعــة مــع وكاالت االســتخدام، أو مطالبتهــم بتقديــم العــروض الماليــة مــع بنــود اســتخدام تفصيليــة 

متعلقــة باالســتخدام العــادل. وأفضــت هــذه المناقشــات أيًضــا إىل مشــروع تجريبــّي مبتكــر مــع هيئــة األشــغال العامــة فــي قطــر، 

»أشــغال«، فطلــب مــن المقاوليــن المحتمليــن تقديــم شــهادة امتثــال مــن نظــام حمايــة األجــور ضمــن عروضهــم.

وزارة العمــل عضــو فــي اللجنــة االستشــارية لمبــادرة االســتخدام العــادل لمنظمــة العمــل الدوليــة، وتســتخدم هــذه المنصــة لمشــاركة 

تجربتهــا، ولالطــالع عــى الممارســات الجيــدة مــن البلــدان األخــرى. 

أبرز البيانات  ◄

والحقائق

أظهر البرنامج التجريبي 

لالستخدام العادل الذي ُطّبق 

عى ممر بنغالديش وقطر إمكانية 

خفض رسوم االستخدام، بنسبة تصل 

إىل 92 في المائة.

14 مركًزا لتأشيرات قطر 

في بنغالديش، والهند، ونيبال، 

وباكستان، والفلبين، وسريالنكا، 

 تساهم في تعزيز شفافية

عملية االستخدام. 

عام 2022 جرى إغالق 45 وكالة استخدام 

لعدم امتثالها ألحكام القانون.
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العمل المنزلي9
ينــص قانــون العــام 2017 بشــأن المســتخدمين فــي المنــازل عــى حقــوق 

ومســؤوليات العمــال المنزلييــن وأصحــاب العمــل. ومــع ذلــك، ال تــزال التحديات 

قائمــة لتطبيــق اإلطــار القانونــي، بفعــل الطبيعــة الفريــدة لعالقــة العمــل ودرجــة 

الوعــي المحــدود بيــن العمــال المنزلييــن وأصحــاب العمــل. 
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إّن العمــال المنزلييــن فــي قطــر اليــوم، رجــااًل ونســاء، مشــمولون بالقانــون رقــم 15 لســنة 2017 بشــأن المســتخدمين فــي المنــازل. 

ــي  ــع أن يســتمر قطــاع العمــل المنزل ــة، مــن المتوق ــرات الديموغرافي ــة والتغّي ومــع تنامــي حجــم مشــاركة المــرأة فــي القــوى العامل

فــي قطــر فــي النمــو. عــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة، نّفــذت قطــر العديــد مــن اإلصالحــات العماليــة لحمايــة حقــوق العمــال 

المهاجريــن، بمــن فيهــم العمــال المنزليــون. وأبــرز هــذه اإلصالحــات مــا يتعلــق بإلغــاء مأذونيــة الخــروج وحــراك اليــد العاملــة ومراكــز 

تأشــيرات قطــر والوصــول إىل العدالــة.  

حــة مــن عقــد العمــل الموحــد للعمــال المنزلييــن فــي عــام 2021 لمواءمــة حقــوق العمــال المنزلييــن  اعتمــدت وزارة العمــل نســخَة ُمنقَّ

مــع حقــوق موظفــي القطــاع الخــاص اآلخريــن فــي مــا يتعلــق بتســديد بدل ســاعات العمــل اإلضافيــة وإنهــاء االســتخدام واســتحقاقات 

ــد  ــريالنكا اآلن عق ــتان وس ــال وباكس ــد ونيب ــش والهن ــن بنغالدي ــر م ــرون إىل قط ــون المهاج ــال المنزلي ــع العم ــة. يوّق ــازة المرضي اإلج

العمــل الخــاص بهــم، بنــاًء عــى العقــد الموحـّـد المعــدل، فــي مراكــز تأشــيرات قطــر قبــل مغادرتهــم. وشــكّل تعزيــز الوعــي اســتراتيجية 

رئيســية لتعزيــز العمــل الالئــق فــي قطــاع العمــل المنزلــي. فقــد قامــت الــوزارة بنشــر وتوزيــع كتّيــب اعــرف حقوقــك للعمــال المنزلييــن 

فــي قطــر بـــ 12 لغــة ودليــل توظيــف عمــال منزلييــن أجانــب فــي قطــر ألصحــاب العمــل بلغتيــن. باإلضافــة إىل ذلــك، تواصــل وزارة 

العمــل ومنظمــة العمــل الدوليــة التواصــل مــع جاليــات مختلفــة مــن العمــال المنزلييــن فــي قطــر عــى النحــو الــذي ســّهله االتحــاد 

ــادة الوعــي لــدى العمــال المنزلييــن وهــي منصــة تتيــح لهــم مشــاركة  الدولــي للعمــال المنزلييــن. وتهــدف هــذه االجتماعــات إىل زي

تحدياتهــم ومظالمهــم. 

ــوكاالت إلدارة عمليــات اســتخدام  ــدورٍ جوهــري. يميــل أصحــاب العمــل والعمــال إىل االعتمــاد عــى ال تضطلــع وكاالت االســتخدام ب

معقــدة. وحتــى بعــد بــدء التوظيــف، يــؤّدي بعــض الــوكاالت دوًرا فــي إدارة المنازعــات التــي يمكــن أن تنجــم عــن تبايــن فــي التوقعــات 

بيــن أصحــاب العمــل والعمــال. وتواصــل وزارة العمــل مــع منظمــة العمــل الدوليــة ومكتــب العمــل الفلبينــي فــي الخــارج تعاملهــا 

مــع وكاالت االســتخدام المرخّصــة لزيــادة إلمامهــا بالقوانيــن ذات الصلــة وإلجــراء مطابقــة أفضــل للوظائــف وتوخــي العنايــة الواجبــة 

وتفــادي المنازعــات. 

عــى الرغــم مــن هــذه الجهــود، ال يــزال العمــل الالئــق فــي هــذا القطــاع يمثــل تحّديــاً. عــى الصعيــد العالمــي، مــا زال العمــل المنزلــي 

ال يحظــى بالتقديــر: اللوائــح الرســمية مجــزّأة، وتطبــق بشــكل يّتســم بالقصــور عــى عالقــات العمــل فــي المنــزل. فــي قطــر، يُشــكِّل 

تنظيــم ســاعات العمــل - وحــق العامــل فــي يــوم إجــازة أســبوعّي مدفــوع األجــر، عــى النحــو المنصــوص عليــه فــي القانــون الوطنــي – 

تحّديــاً أساســّياً  بالنســبة إىل العمــال المنزلييــن. ويبــدو واضحـًـا أنـّـه يجــب إذكاء وعــي أصحــاب العمــل والعمــال عــى حــّد ســواء بشــأن 

القوانيــن، لكــّن الســياق يتطلـّـب أكثــر مــن ذلــك، ألن التغييــر يحتــاج إىل تفكيــك المواقــف والممارســات بشــكل جــذري. 

أبرز البيانات  ◄

والحقائق

منذ عام 2018، عقد 

االتحاد الدولي للعمال 

المنزليين بدعم من وزارة العمل 

ومنظمة العمل الدولية 31 دورة 

تدريبية للعمال المنزليين في قطر 

تمحورت حول مجموعة من المواضيع بما 

في ذلك قانون المستخدمين في المنازل، 

والسالمة والصحة المهنيتين، وخدمات الدعم 

المتاحة للعمال المنزليين.

تستقبل مراكز تأشيرات قطر في خمس 

دول طلبات العمال المنزليين الوافدين 

باستخدام عقد العمل الموحّد. 

نسخَة ُمنقَّحة من عقد 

العمل الموحَّد للعمال 

المنزليين اعُتمدت عام 2021 

لمواءمة حقوق العمال المنزليين 

مع حقوق العمال اآلخرين المشمولين 

بقانون العمل.



26 إصالحات العمل في دولة قطر

الخطوات المستقبلية: 
البناء عىل النجاح

أحــرزت قطــر تقّدًمــا ملحوًظــا فــي إصــالح ســوق العمــل فــي الســنوات القليلــة 

المنصرمــة، بدعــم مــن برنامــج التعــاون التقنــي لمنظمــة العمــل الدوليــة. 

وتحّققــت نتائــج بــارزة حــدّدت بوضــوح المســار المســتقبلي نحــو العمــل الالئــق 

ــّوع. ــّي ومتن ــاد تنافس ــي اقتص ف



ترمــي اإلصالحــات إىل تغييــر ســوق العمــل، وتعزيــز الحمايــة الموّفــرة للعمــال واإلنتاجّيــة ألصحــاب العمــل. للعمــال الحــق فــي تغييــر 

جهــة عملهــم أو مغــادرة البــالد مــن دون إذن صاحــب العمــل؛ لديهــم حــّد أدنــى لألجــور ويحصلــون عــى طعــام وســكن الئقيــن؛ أماكــن 

عملهــم أكثــر أمانـًـا؛ وصوتهــم بــات مســموًعا أكثــر فأكثــر. كل ذلــك يــؤدي إىل تحفيــز القــوى العاملــة وتعزيــز إنتاجّيتهــا. 

وستســاعد إصالحــات العمــل الشــركات عــى االســتفادة مــن مجموعــة مــن العمــال الذيــن يتمتعــون بالمهــارات والخبــرات الالزمــة. 

تُعــّد ظــروف المعيشــة والعمــل األكثــر جاذبّيــة أساســّية للتنافــس عــى اجتــذاب المهــارات فــي الســوق العالميــة، وبالتالــي التنافــس 

ــنة التــي تأتــي مــن االمتثــال لمعاييــر العمــل الدوليــة عامــاًل مهــمًّا آخــر للشــركات  عــى االســتثمارات األجنبّيــة. تًعــد الســمعة المحسَّ

والمســتثمرين فــي قطــر.

يعتــرف الجميــع بــأّن الجهــود لــم تصــل إىل خواتيمهــا بعــد. وليــس هــذا األمــر مفاجًئــا بالنظــر إىل حجــم الجهــود المطلوبــة. فالوقــت 

ضــروري لبنــاء المؤسســات وتغييــر الممارســات الراســخة. 

ــد  ــراك الي ــة بح ــن المتصل ــن القواني ــل م ــاب العم ــال وأصح ــع العم ــتفيد جمي ــى أن يس ــرص ع ــات، الح ــرز األولويّ ــن أب ــن بي وم

ــف  ــول المنص ــان الوص ــدف ضم ــتحقاتهم به ــترداد مس ــكاوى واس ــدم بالش ــال للتق ــة للعم ــات المتاح ــز اآللي ــب تعزي ــة. ويج العامل

ــة الحــق فــي  ــون محمييــن بشــكل أفضــل وتشــمل الحماي ــة. ويجــب أن يكــون العمــال المنزلي وفــي الوقــت المناســب إىل العدال

ــتراحة.  ــل واالس العم

ــة قطــر عــن تصميــٍم فــي الدفــع باتجــاه تطبيــق برنامــج إصالحــات العمــل. وســوف تتابــع منظمــة العمــل الدوليــة  لقــد برهنــت دول

ــرة المتواصــل ونجاحهــا.  وشــركاؤها العمــل عــى دعــم اإلصالحــات بهــدف ضمــان تقــدم األخي
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