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متابعة القرار الذي اعتمده مجلس اإلدارة في دورته 333
مـن أجـل دعـم برنامـج التعـاون التقنـي المتفـق عليــه
بين حكومة قطر ومنظمة العمل الدولية وطرائق تنفيذه
غرض الوثيقة
تقدم هذه الوثيقة تقريراً مرحليا ً سنويا ً عن برنامج التعاون التقني المتفق عليه بين حكومة قطر ومنظمة
العمل الدولية.

الهدف االستراتيجي المعني :تعزيز وتطبيق المعايير والمبادئ والحقوق األساسية في العمل.
النتيجة الرئيسية المعنية /المحرك السياسي المشترك :النتيجة  :4تصديق وتطبيق معايير العمل الدولية.
االنعكاسات السياسية :ال توجد.
االنعكاسات القانونية :ال توجد.
االنعكاسات المالية :ال توجد.
إجراء المتابعة المطلوب :تقديم تقرير مرحلي سنوي إلى الدورة  333لمجلس اإلدارة (تشرين األول /أكتوبر  -تشرين الثاني /نوفمبر
.)4102
الوحدة مصدر الوثيقة :إدارة معايير العمل الدولية.
الوثائق ذات الصلة :الوثيقة ).GB.331/INS/13 (Rev.

هذه الوثيقة المقدمة إلى مجلس اإلدارة مطبوعة بعدد محدود من النسخ للتقليل إلى أدنى حد من األثر البيئي ألنشطة وعمليات منظمة العمل الدولية واإلسهام في الحياد المناخي وتحسين
الفعالية .لذا يرجى من أعضاء مجلس اإلدارة والمراقبين الكرام التفضل بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وتجنب طلب نسخ إضافية .وكل وثائق مجلس اإلدارة متاحة على االنترن
على العنوان.www.ilo.org :
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 .1قرر مجلس اإلدارة في دورته ( 333تشرين األول /أكتوبر  -تشرين الثاني /نوفمبر  )7132دعم برنامج التعاون
التقني المتفق عليه بين حكومة قطر ومنظمة العمل الدولية وطرائق تنفيذه .ويعكس برنامج التعاون التقني التزاماً
مشتركا ً لحكومة قطر ومنظمة العمل الدولية على حد سواء بالتعاون على ضمان االمتثال التفاقيات العمل الدولية
المص ّدق عليها ،فضالً عن تحقيق المبادئ والحقوق األساسية في العمل في دولة قطر على نحو تدريجي خالل
الفترة .7171-7132
 .2وسيجري ذلك من خالل ما يلي :تحسين دفع األجور؛ تعزيز تفتيش العمل ونظم السالمة والصحة المهنيتين؛
تنقيح النظام التعاقدي الذي ح ّل محل نظام الكفالة؛ تحسين إجراءات توظيف اليد العاملة؛ زيادة الوقاية؛ الحماية
والمالحقة القضائية لمكافحة العمل الجبري؛ تعزيز إسماع صوت العمال.
 .3وفي أقل من عامُ ،وضع برنامج التعاون موضع تنفيذ كامل وركزت األنشطة التشغيلية على مجاالت رئيسية
ذات أولوية .وتعرض هذه الوثيقة أول تقرير مرحلي سنوي عن تنفيذ برنامج التعاون التقني المتفق عليه بين
قطر ومنظمة العمل الدولية ،حتى منتصف تشرين األول /أكتوبر .7132

معلومات بشأن التقدم المحرز في إطار برنامج
التعاون التقني بين قطر ومنظمة العمل الدولية
إطالق برنامج التعاون التقني
 .4في سياق متابعة مباشرة لقرار مجلس اإلدارة دعم برنامج التعاون التقني المتفق عليه ،وقع السيد عيسى سعد
الجفالي النعيمي ،وزير التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية في قطر والسيد غاي رايدر ،المدير العام
لمكتب العمل الدولي ،على اتفاق التعاون التقني رسميا ً في  2تشرين الثاني /نوفمبر .7132
 .5وخالل مرحلة االنطالق السريع للبرنامج ،جرى تعيين  33موظفا ً (منهم  33موظفا ً من الفئة المهنية وموظفان
اثنان من فئة الخدمة العامة) ونقلهم إلى الدوحة لتنفيذ برنامج التعاون التقني متعدد الجوانب الذي يتألف من
خمس دعائم .ونُقل رئيس البرنامج إلى الدوحة في  3شباط /فبراير  ،7132و ُعيّن كذلك بصفته منسّقاً لمكتب
منظمة العمل الدولية اإلقليمي للدول العربية في دولة قطر .وفي  72نيسان /أبريل ،افتتح مكتب مشروع منظمة
العمل الدولية في الدوحة بصفة رسمية.
 .6وبالموازاة مع إنشاء المكتب وتنظيمه الداخلي وترتيباته الداخلية ،جرى وضع هيكل إداري إلتاحة المجال أمام
تعاون سلس وف ّع ال بين وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية ومنظمة العمل الدولية بشأن كل
دعامة من الدعائم الخمس.
 .7وأُنشئ لجنة توجيهية وطنية لتقديم المشورة واإلرشاد في تنفيذ المشروع .ويترأس السيد عيسى سعد الجفالي
النعيمي ،وزير التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية ،هذه اللجنة ويضم أعضاؤها ممثلين عن وزارة
الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة الصحة العامة ووزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ومكتب
االتصال الحكومي في قطر واللجنة العليا للمشاريع واإلرث واللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان وغرفة التجارة في
قطر ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.
 .8و ّكلف وزير التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بصفته نظيراً
لرئيس برنامج منظمة العمل الدولية وش ّكل هيئة تنسيق داخلية تضم عشرة منسّقين من وزارة التنمية اإلدارية
والعمل والشؤون االجتماعية لتكون صلة الوصل مع فريق منظمة العمل الدولية.
 .9وتقدم األقسام التالية تقريراً مرحليا ً عن كل دعامة من الدعائم الخمس لبرنامج التعاون التقني ووصفاً وجيزاً
للشراكات القائمة حاليا ً التي تدعم تنفيذ برنامج التعاون التقني .وتيسيراً لالطالع ،يرد في الملحق ملخص لبرنامج
التعاون التقني.

GB334-INS_8_[NORME-181016-20]-Ar.docx

1

GB.334/INS/8

األنشطة المضطلع بها في إطار الدعائم الخمس للبرنامج
الدعامة األولى – تحسين دفع األجور
 .11من حد أدنى مؤقت لألجور إلى حد أدنى دائم غير تمييزي – اعتمدت دولة قطر حداً أدنى لألجور في تشرين
الثاني /نوفمبر  ،7132مشيرة إلى أنه أُرس َي على أساس مؤق كخطوة أولى ،تعقبها خطوة االستعاضة عنه
بحد أدنى دائم وغير تمييزي لألجور .وتحقيقا ً لهذا الغرض ،قدم البرنامج خبرة تقنية ونظم مشاورة وطنية بشأن
الحد األدنى لألجور أسفرت عن إنشاء لجنة تخصيصية بشأن الحد األدنى لألجور ،بات تضطلع بعملها منذ
أيلول /سبتمبر  . 7132وبالتعاون مع وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية ،تقوم منظمة العمل
الدولية في الوق الراهن بجمع وتحليل البيانات اإلحصائية المتاحة بشأن توزيع األجور وغيرها من المؤشرات
اإلحصائية في دولة قطر .باإلضافة إلى ذلك ،أجري بحوث نوعية شمل أصحاب المصلحة الرئيسيين والعمال
المهاجرين وأسرهم في قطر ،وكذلك في بلدين رئيسيين من بلدان المنشأ ،هما الهند ونيبال ،لتحليل مستوى الحد
األدنى لألجور الذي من شأنه أن يغطي احتياجات العمال وأسرهم مع تقييم أثره االقتصادي في الوق ذاته.
وستل َّخص نتائج هذه الدراسات التقنية في تقرير وستقدم إلى اللجنة التخصيصية بشأن الحد األدنى لألجور
للمناقشة بحلول نهاية العام.
 .11تعزيز نظام حماية األجور – جرى تكليف بإعداد دراسة الستعراض أداء نظام حماية األجور .ومن شأن نتائجها
ّ
تمكن من تحديد التحسينات المحتملة ،ال سيما فيما يتعلق بتحديد االنتهاكات والعقوبات والجزاءات عن عدم
أن
دفع األجور .وسوف تستكشف أيضا ً كيف يمكن في نهاية المطاف تغطية العمال المستبعدين حالياً من نطاق
نظام حماية األجور.

الدعامة الثانية – تفتيش العمل ونظم السالمة والصحة المهنيتين
 .12تقييم تفتيش العمل ووضع استراتيجية للسالمة والصحة المهنيتين – أُنجز تقييم لنظام تفتيش العمل في وزارة
التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية ،يجري على أساسه إعداد خطة عمل محددة األهداف مع هذه
الوزارة .واستناداً إلى توصيات المؤتمر الوطني الثاني للسالمة والصحة المهنية في قطر ،الذي نظمته وزارة
التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية في نيسان /أبريل  ،7132يجري حالياً وضع صورة بيانية للسالمة
والصحة المهنيتين في قطر لتنوير تصميم االستراتيجية الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين بدعم من البرنامج.
باإلضافة إلى ذلك ،جرى توقيع مذكرة تف اهم بين وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية والهيئة
التنفيذية للصحة والسالمة في المملكة المتحدة فيما يتعلق باحتياجات معينة في مجال بناء القدرات ،برزت في
التقييم الذي أجرته منظمة العمل الدولية.

الدعامة الثالثة – نظام استخدام تعاقدي يحل محل نظام الكفالة
 .13إصالح قانوني متواصل – وقع سم ّو أمير دولة قطر قانوناً جديداً يلغي تأشيرة الخروج للعمال المشمولين بقانون
العمل ،في  4أيلول /سبتمبر  .7132وي ّعدل القانون رقم  33لعام  7132أحكام القانون رقم  73لعام 7135
والقانون رقم  3لعام  ،7132اللذين ينظمان دخول وخروج الوافدين .واعتباراً من بدء نفاذ القانون رقم  33في
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية  ،سيتمكن العمال المهاجرون المشمولون بقانون العمل من مغادرة البالد دون
الحاجة إلى الحصول على ترخيص من صاحب عملهم .ويشكل ذلك عامالً حاسماً في إلغاء نظام الكفالة في
قطر .وفي الوق نفسه ،ينص هذا القانون الجديد على أنه يمكن ألصحاب العمل أن يقدموا أسماء العمال الذين
ال يزال يُشترط حصولهم على "كتاب عدم ممانعة" ،مع مبررات تستند إلى طبيعة عملهم ،إلى وزارة التنمية
اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية للحصول على موافقتها .وال يجوز أن يتجاوز عدد هؤالء العمال  5في
المائة من القوة العاملة في كل شركة .كما ال يغطي القانون رقم  33فئات العمال خارج نطاق قانون العمل مثل
العمال المنزليين .وقدم المشروع مشورة تقنية مستمرة بشأن هذا اإلصالح القانوني وسيحافظ على أولوية عالية
لدعمه في اإلصالحات القانونية المستمرة في هذا المجال وكذلك على استثارة الوعي وتنفيذ التشريعات المعتمدة
حديثاً.
 .14تعزيز التوظيف العادل وحراك اليد العاملة – اضطلع البرنامج بعدد من المبادرات لحشد الدعم لممارسات
التوظيف العادل تمشيا ً مع المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية التشغيلية من أجل التوظيف العادل ،الصادرة عن
منظمة العمل الدولية ،وذلك في المقام األول من خالل شراكات مع شركات خاصة وأنشطة مكيّفة لبناء القدرات.
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و على سبيل المثال ،وقع البرنامج على شراكة بين القطاعين العام والخاص مع شركة كيو في دي سي ،وهي
شركة مساهمة قطرية تملك أسهمها منشأتان اثنتان :شركة الديار القطرية لالستثمار العقاري وشركة فينسي
لتشييد المشاريع الكبيرة ،لتنفيذ مشروع تجريبي للتوظيف العادل بين بنغالديش وقطر في قطاع البناء .وكان
الهدف من هذا المشروع التجريبي هو عرض مثال عملي يشجع على ممارسات التوظيف العادل في قطاع
البناء .وفي مجال بناء القدرات ،أجرى برنامج منظمة العمل الدولية دورات تدريبية عديدة بشأن مبادئ
وممارسات التوظيف العادل من أجل هيئات توظيف اليد العاملة وأصحاب العمل وممثلي وزارة التنمية اإلدارية
والعمل والشؤون االجتماعية .وعُرض النتائج األولية للمشروع التجريبي في مؤتمر نُظم باالشتراك مع غرفة
التجارة في قطر ووزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية ومعهد حقوق اإلنسان واألعمال التجارية
في  32-32تشرين األول /أكتوبر .ور ّكز هذا الحدث على الممارسات الواعدة للشركات القطرية في ميدان
التوظيف العادل وحراك اليد العاملة ،فضالً عن الفرص المتاحة لالرتقاء بتلك المبادرات وتكرارها عبر مختلف
القطاعات .وتعاون منظمة العمل الدولية أيضا ً مع سفارة الواليات المتحدة في الدوحة لتقديم المشورة إلى
وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية ووزارة الداخلية بشأن زيادة مواءمة النظام الجديد
للتأشيرات والعقود اإللكترونية مع معايير العمل الدولية والممارسات الجيدة.
 .15دعم تنفيذ القانون رقم  15لعام  2117بشأن العمال المنزليين – سهّل البرنامج عدداً من المشاورات الوطنية
بشأن القانون رقم  35لعام  7132لتحديد تحديات التنفيذ واالستجابات الممكنة بنا ًء على الممارسات الوطنية
والدولية الجيدة .ولتنوير هذه المناقشات ،جرى إعداد مذكرة تعليقات تقنية استناداً إلى تحليل شامل للثغرات
مستمد من اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين( 7133 ،رقم  )322وتوصية العمال المنزليين،
( 7133رقم  )713واالتفاقيات التي صدق عليها قطر .وأولي اهتمام خاص كذلك لدراسة أثر الترتيبات
التعاقدية المختلفة ،بما في ذلك الترتيبات التي يمكن أن تتيح مزيداً من حراك العمال المنزليين داخل سوق العمل،
بشأن جوانب مختلفة من عالقة االستخدام بين العمال المنزليين وأصحاب عملهم ،بهدف تنوير إعداد مزيد من
اإلصالحات.

الدعامة الرابعة – العمل الجبري
 .16تحسين منع العمل الجبري والحماية منه ومقاضاة مرتكبيه من خالل تنسيق اإلجراءات – سهّل منظمة العمل
الدولية تنظيم ورشة عمل للجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر لتنوير خطة عملها االستراتيجية بالنسبة إلى
الدعامة المقابلة .وافتُتح تنفيذ جزء بناء القدرات في الدعامة الرابعة باشتراك منظمة العمل الدولية ومكتب األمم
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية في استضافة ورشة
عمل بشأن االتجار بالبشر والعمل الجبري لموظفي الوزارة وقيام منظمة العمل الدولية بإعداد ونشر كتيّب باللغة
العربية عن مؤشرات العمل الجبري للمكاتب الحكومية المعنية.
 .17وأجرت وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية والمجلس األعلى للقضاء في قطر وسفارة الواليات
المتحدة ومكتب مشروع منظمة العمل الدولية في الدوحة ،مناقشات أولية مع قضاة مختارين من المحاكم المدنية
والمحاكم الجنائية ،باإلضافة إلى أعضاء من لجان تسوية نزاعات العمل لتحديد المجاالت والفرص الكفيلة
بتعزيز برامج التدريب القضائي في قطر فيما يتعلق بالعمل الجبري واالتجار بالبشر .ونتيجة لذلك ،سيستحدث
نموذج مصمم خصيصاً بشأن العمل الجبري واالتجار بالبشر إلدراجه في برنامج التدريب اإللزامي لجميع
القضاة الجدد.

الدعامة الخامسة – تعزيز إسماع صوت العمال
 .18دعم لجان تسوية النزاعات العمالية المنشأة حديثا – بموجب قرار مجلس الوزراء في قطر رقم  6لعام ،7132
جرى إنشاء لجان لتسوية النزاعات العمالية في وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية .وحتى
اآلن ،تعمل ثالث لجان لتسوية النزاعات العمالية بكامل طاقتها .وبهدف دعم هذه اللجان في إرساء آلية للتحسين
المستمر ألدائها ،تشارك منظمة العمل الدولية واالتحاد الدولي لنقابات العمال في تنظيم ورشة عمل في لندن
في  33تموز /يوليه  7132حيث قام وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية والمجلس األعلى
للقضاء في قطر بتقاسم تجاربهما ومقارنتها مع أخصائيين من هيئات راسخة لحل النزاعات من أستراليا (لجنة
العمل العادل) وأيرلندا (محكمة العمل) والمملكة المتحدة (هيئات المشورة والتوفيق والتحكيم) وجنوب أفريقيا
(لجنة التوفيق والوساطة والتحكيم) .وشكل ورشة العمل مصدر إلهام لوضع خطة عمل البرنامج التي تهدف
إلى ضمان تحسين األداء المستمر للجان تسوية النزاعات العمالية.
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 .19تقديم المساعدة للعمال في تقديم الشكاوى من خالل وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية – تم
االتفاق على بروتوكول بين وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية ومنظمة العمل الدولية من أجل
قيام منظمة العمل الدولية بمساعدة العمال على تقديم شكاوى العمل .وصُمم هذا البروتوكول على أساس الهدف
العام المتمثل في ضمان سير عمل فعال لآللية الوطنية للشكاوى في وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون
االجتماعية ،فضالً عن ضمان استدامتها .ويجري اآلن تنفيذ البروتوكول على نحو مشترك .وبنا ًء على ذلك،
سهل منظمة العمل الدولية تقديم  57شكوى إلى وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية مع متابعة
منتظمة منذ بداية البرنامج .وتعلق هذه الشكاوى بأكثر من  371عامالً من مختلف القطاعات :قطاعات البناء
والخدمات والعمل المنزلي والتعليم.
 .21إنشاء لجان مشتركة على مستوى المنشآت – أعرب س شركات في قطاع البناء عن اهتمامها بإجراء اختبار
تجريبي إلنشاء لجان مشتركة .وفي شركتين من هذه الشركات ،جرت االنتخابات بالفعل ويجري اآلن إنشاء
اللجان المشتركة .فضالً عن ذلك ،يجري حاليا ً إعداد مشروع مرسوم وزاري بشأن تنظيم وإجراءات تشكيل
لجان العمال المشتركة.
وتعاون اللجنة العليا للمشاريع واإلرث مع المتعاقدين على إنشاء منتديات رعاية العمال في جميع مواقع سكن
المتعاقدين الرئيسيين ،البالغ عددها  74موقعاً ،وفي  21موقعا ً من مواقع سكن المتعاقدين الفرعيين .وتحقيقاً لهذا
الغرض ،وضع اللجنة العليا للمشاريع واإلرث مبادئ توجيهية  -استعرضها وأيدها االتحاد الدولي لعمال البناء
واألخشاب  -لمساعدة المتعاقدين على إجراء انتخابات تمثيلية للعمال .وبالتالي ،عاين فريق العمل المشترك بين
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث واالتحاد الدولي لعمال البناء واألخشاب إجراء االنتخابات في موقعين سكنيين.
وفي كانون الثاني /يناير  ،7132انتخب  2 111عامل ممثلين عنهم في  71موقعا ً سكنياً ،شملوا  35متعاقداً
3
رئيسيا ً و 71متعاقداً فرعياً .وبلغ نسبة المشاركة في االنتخابات أكثر من  25في المائة.
 .21تعزيز المساواة وعدم التمييز – نظم منظمة العمل الدولية ووزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون
االجتماعية ورشة عمل لتعزيز المساواة وعدم التمييز وتكوين فهم أفضل التفاقية التمييز (في االستخدام
والمهنة)( 3252 ،رقم  )333بشأن المساواة وعدم التمييز فيما يتعلق باالستخدام والمهنة .كما كان ورشة
العمل بمثابة فرصة للتفكير في القوانين والممارسات الحالية في قطر ،مما أدى إلى تحديد إجراءات المتابعة،
بما في ذلك مجاالت تكون فيها المساعدة التقنية لمنظمة العمل الدولية مفيدة.

الشراكات
 .22لضمان التنسيق وإشراك منظمات العمال الدولية في تنفيذ البرنامج ،اتفق وزارة التنمية اإلدارية والعمل
والشؤون االجتماعية ومنظمة العمل الدولية واالتحاد الدولي لنقابات العمال واالتحادات النقابية العالمية على
عقد اجتماعات على أساس نصف سنوي .وتشكل هذه االجتماعات فرصة لتحديد مجاالت التعاون وإجراءات
المتابعة الملموسة .وعُقد بالفعل اجتماعان من هذا النوع (نيسان /أبريل وتشرين األول /أكتوبر  )7132شمال
مشاركة منظمات العمال التالية :االتحاد الدولي لنقابات العمال واالتحاد الدولي لعمال البناء واألخشاب واالتحاد
الدولي لعمال النقل والشبكة الدولية للنقابات العمالية واالتحاد العام لنقابات عمال نيبال واالتحاد الدولي للعمال
المنزليين.
 .23ويستضيف مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة اآلن ثالثة موظفين مكلفين بالتواصل مع المجتمع المحلي،
يمثلون ثالث منظمات من منظمات العمال الدولية :االتحاد الدولي لنقابات العمال واالتحاد الدولي لعمال البناء
واألخشاب واالتحاد الدولي لعمال النقل .وتتمثل واليتهم في استثارة الوعي وترويج المعارف بشأن إصالحات
العمل في قطر في صفوف العمال ،ودعم العمال في توثيق شكاواهم ودعم مكتب مشروع منظمة العمل الدولية
ومبادرات وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية في قطر .باإلضافة إلى ذلك ،جرى توقيع مذكرة
تفاهم بين االتحاد الدولي لعمال البناء واألخشاب ووزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية ومكتب
منظمة العمل الدولية في الدوحة ومذكرة تفاهم بين االتحاد الدولي لعمال النقل ووزارة التنمية اإلدارية والعمل
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انظر:
https://impacttlimited.com/wp-content/uploads/2018/03/SC-Annual-Report-2018-Issue-6.2-digital.
pdf.
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والشؤون االجتماعية ومكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة لتسليط الضوء على مجاالت التعاون في دولة
قطر.
 .24كذلك ،يعمل البرنامج بشكل وثيق مع غرفة التجارة في قطر والمنظمة الدولية ألصحاب العمل ،ويتوقع إقامة
عدد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص لحشد المعارف والخبرات بهدف دعم تنفيذ البرنامج واالستفادة
من توصياته على مستوى المنشآت .وكما أشير إليه أعاله ،وق ّع البرنامج بالفعل شراكة بين القطاعين العام
والخاص مع شركة كيو في دي سي ،لتنفيذ مشروع تجريبي للتوظيف العادل.
 .25وجرى التوقيع على شراكات إضافية مع الحكومة السويسرية ممثلة بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون
والمملكة المتحدة ممثلة بالهيئة التنفيذية للصحة والسالمة ،فضالً عن هيئة مركز قطر للمال ،من أجل االستفادة
من خبرات هذه الهيئات في تنفيذ برنامج منظمة العمل الدولية وقطر .وتركز هذه الشراكات على مجاالت مثل
تفتيش العمل والسالمة والصحة المهنيتين وتشمل إجراء بحوث وتقاسم المعلومات وبناء القدرات.

المضي قدما
 .26أصبح سير عمل البرنامج اآلن كامالً ،و تولي منظمة العمل الدولية ووزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون
االجتماعية إلى جانب المؤسسات المتعاونة والشركاء ،اهتماما ً وثيقا ً بتحديد أولويات العمل وتسلسلها المناسب
لضمان التأثير واالستدامة .وسيظل هذا األمر أساسيا ً طوال دورة حياة المشروع .وسوف تستعرض الفرق
باستمرار نماذج التدخل للدعائم الخمس من أجل ضمان تحقيق غرضها وفي آن معا ً إدارة ضيق الوق
والتوقعات والمشهد المت ّغير باستمرار .وهذا من شأنه أيضا ً أن يُتيح للمشروع التجاوب بسرعة وتكييف تدخالته
حسب مقتضى الحال.

مشروع قرار
 .27يحيط مجلس اإلدارة علما بالتقرير عن أنشطة منظمة العمل الدولية في قطر.
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الملحق
التعاون التقني بين قطر ومنظمة العمل الدولية ()8181-8132

أهداف المشروع
يندرج المشروع ضمن الجهود التي تبذلها حكومة قطر لتنفيذ العديد من اإلصالحات المتعلقة بالقوانين
واللوائح بشأن االستخدام ،فضالً عن توفير ضمانات إضافية تعزز حقوق العمال وتحميها .وكان المشروع ثمرة
مشاورات أجري بين منظمة العمل الدولية وقطر.
ويعكس مشروع التعاون التقني هذا في قطر ،االلتزام المشترك من جانب حكومة قطر ومنظمة العمل
الدولية على السواء بهدف التعاون في ضمان االمتثال التفاقيات العمل الدولية المصدق عليها ،فضالً عن تحقيق
المبادئ والحقوق األساسية في العمل في دولة قطر بشكل تدريجي خالل الفترة  .7171-7132وسيجري ذلك
من خالل ما يلي :تحسين دفع األجور وتعزيز تفتيش العمل ونظم السالمة والصحة المهنيتين وتنقيح النظام
التعاقدي الذي ح ّل محل نظام الكفالة وتحسين إجراءات توظيف اليد العاملة وزيادة الوقاية والحماية والمالحقة
القضائية لمكافحة العمل الجبري وتعزيز إسماع صوت العمال .وطوال مدة تنفيذ المشروع ،سيقدم كبير
المستشارين التقنيين في منظمة العمل الدولية ،المسؤول عن هذا المشروع ،تقريراً مرحليا ً سنوياً عن المشروع
إلى مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في دورته في تشرين الثاني /نوفمبر.

األهداف االستراتيجية والمباشرة
مجال العمل

األهداف المباشرة المزمع تحقيقها

 .3حماية األجور

■
■
■
■

تعزيز نظام حماية األجور وإنفاذ العقوبات المتعلقة بعدم دفع األجور.
إنشاء صندوق ضمان األجور.
اعتماد حد أدنى غير تمييزي لألجور.
توسيع التغطية الفعالة لنظام حماية األجور ليشمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
والمتعاقدين الفرعيين والعمال المنزليين في نهاية المطاف.

 .7تفتيش العمل والسالمة
والصحة المهنيتان

■
■
■

تنفيذ سياسة تفتيش ذات استراتيجية واضحة وخطة تدريب مناسبة لمفتشي العمل.
تمتع مفتشي العمل بصالحيات إنفاذ ف ّعالة.
تحسين التواصل مع العمال المهاجرين من خالل خدمات الترجمة الشفوية
المناسبة.
تنفيذ سياسة للسالمة والصحة المهنيتين ذات استراتيجية واضحة ،ال سيما فيما
يتعلق باألخطار المرتبطة بالحرارة ودعم حملة الستثارة الوعي.
تفعيل نظام لتسجيل إصابات العمل واألمراض المهنية.

■

تنفيذ القانون رقم  73وغيره من القوانين التي تنظم أحكام وشروط توظيف
واستخدام العمال المهاجرين ،ومراجعتها وتنقيحها تمشيا ً مع تعليقات لجنة
الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية.
ً
ً
تدريب أصحاب المصلحة المعنيين تدريبا كامال بشأن القانون وتنقيحه الالحق.
تنفيذ القانون بشأن العمال المنزليين وقيام منظمة العمل الدولية باستعراضه.
تحسين ممارسات التوظيف من خالل تحسين الرصد والتنظيم وتنفيذ المبادئ
التوجيهية للتوظيف العادل في ثالثة ممرات للهجرة.
إلغاء القيود المرتبطة بقدرة العمال المهاجرين على تغيير صاحب العمل ومغادرة
البلد.

■
■
 .3نظام لالستخدام التعاقدي
يحل محل نظام الكفالة

■
■
■
■
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مجال العمل

األهداف المباشرة المزمع تحقيقها

 .4العمل الجبري

■

وضع سياسات فعالة بشأن االتجار بالبشر على أساس تعريف واضح ومؤشرات
واضحة للعمل الجبري.
تنفيذ خطة عمل وطنية بشأن العمل الجبري تشمل تدابير لمعالجة مصادرة
الجوازات واستبدال العقود والعقبات التي تحول دول وصول الضحايا إلى
العدالة.
تقديم المساعدة لوضع استراتيجية وطنية بشأن االتجار بالبشر.
بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر في قطر ،توفير الدعم
لتحسين التنسيق بين الهيئات الدولية المعنية بالعمل الجبري واالتجار بالبشر.
وضع وتنفيذ خطط تدريب لبناء قدرات السلطات الوطنية المسؤولة عن اإلنفاذ
(الشرطة والمدعون العامون والقضاة ومفتشو العمل).
تقديم المساعدة التقنية للنظر في التصديق على بروتوكول عام  7134التفاقية
العمل الجبري( 3231 ،رقم .)72
تنفيذ أنشطة الستثارة الوعي بشأن العمل الجبري والمبادئ العامة والمبادئ
التوجيهية التشغيلية من أجل التوظيف العادل ،الصادرة عن منظمة العمل
الدولية ،وذلك بالتعاون مع غرفة التجارة في قطر.

■

تعزيز اآلليات الوطنية لتقديم الشكاوى من خالل وضع نظم رصد تهدف إلى
تحسين األداء.
دعم منظمة العمل الدولية للعمال في تقديم الشكاوى من خالل وزارة التنمية
اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية إلى اآللية الوطنية لتقديم الشكاوى ،يؤدي
إلى تحسين أداء النظام الوطني في ضمان إجراءات عادلة وسريعة وعدم
االنتقام.
يكون العمال الوافدون واعين بحقوقهم وواجباتهم ،ال سيما فيما يتعلق بتقديم
الشكاوى والوثائق المطلوبة ومختلف المسائل اإلجرائية األخرى.
وضع لجان تمثيلية مشتركة.
تحسين سير أعمال اللجان العمالية وتنظيمها.
إجراء حملة وطنية الستثارة الوعي بشأن الحقوق في العمل لدعم بناء قدرات
جميع العمال وأصحاب العمل والمسؤولين الحكوميين المعنيين في قطر.

■

■
■
■
■
■

 .5تعزيز إسماع صوت العمال

■

■
■
■
■
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