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أ. فيروز الكيالي

- أكثر من 73.3% من أفراد العينة التوفر الشركة لهم
وجبات طعام. 

- 89.1% أفادوا بعدم وجود وحدات طبية أو خدمات
صحية في مقر السكن.

: • الرضا عن العمل 

- %56 من افراد العينة راضون عن عملهم مقابل
44% غير راضين عنه.

- )68.3%(. من العينة يرون  أن أجرهم ال يتالءم مع
الجهد الذي يبذلونه في العمل.

- معظم العمال ال يوجد لديهم وقت للترفية عن
أنفسهم .

- جميع أفراد العينة أفادوا بتفضيلهم السكن في
المجمعات العمالية.

: • أوضاع السكن 

- 43.75% من أراد العينة أكثر من ستة أفراد
يشتركون في الحمام الواحد. 

- 17.3% من العينة صرحوا بعدم وجود ماء للشرب
في السكن.

- 10% ال يتوفر جهاز تكييف ي غرفهم.

- التكاليف الباهضة التي تترتب على توفير كل
الشروط التي ينص عليها القانون خصوصا

بالنسبة للشركات الصغيرة.

• المشكالت التي يواجهها أصحاب العمل:

- هروب العمالة.
- تدقيق إدارة العمل على أمور يصعب تطبيقها

من وجهه نظر أصحاب العمل.

: • توصيات الدراسة 

 - رفع مستويات األجور بالنظر إلى مستويات األسعار
في البالد وطبيعة العمل ومشقته وخطر اإلصابة

أثناء العمل.
- تحسين شروط السالمة في أماكن العمل.

إلزام أصحاب العمل بتوفير الوجبات الغذائية للعمال
ومياه الشرب ودورات المياه وأماكن لالستراحة.

- التدقيق على الشركات في مجال توفير اشتراطات
المسكن المناسب للعمال وتوفير الخدمات الطبية

وتطويرها .
- رفع درجة وعي العمال بحقوقهم وبقوانين العمل

وبالجهات التي يلجئون إليها عند الحاجة.
- المواءمة بين قانون العمل ونظام الكفالة ودراسة

إمكانية الغاء هذا النظام .
- مراعاة مصلحة الطرفين ) صاحب العمل والعامل(

عند إجراء أي تعديالت على القوانين أو نظام الكفالة.
- دراسة صيغة بديلة عن نظام الكفالة من أجل تالفي

العيوب في هذا النظام . 
- تكريس مفاهيم حقوق اإلنسان في العالقة بين

صاحب العمل والعمال.
- عقد ورش تدريبية للعمال لرفع درجة وعيهم بما
توفره لهم  القوانين من حقوق وسبل تحسين

مستوى معيشتهم.



أهم نتائج الدراسة الميدانية على عينة 
من العمال غير المهرة

الغرفة  في  يسكنون  الذين  العمال  عد  ارتفاع   -2
الواحدة

1- إنخفاض مستويات األجور

 األجر الشهري الذي يتقاضونه
حاليًا )ريال قطري(

النسبة المئوية التكرار

50033329.9 أقل من 800

80020118.0 أقل من 1100

110020318.2 أقل من 1400

140018316.4 أقل من 1700

170019317.3 أقل من 2000

10.1غير مبين

1114100.0اجمالى

: • فترة االستراحة أثناء العمل 

• توفر أدوات السالمة في أماكن العمل:

• التسهيالت في أماكن العمل:

- 11% من العينة يرتاحون أكثر من ساعة . 
- 46% من أفراد العينة يرتاحون ساعة واحدة .

- 30% يرتاحون لمدة نصف ساعة.
- 13% أقل من  نصف ساعة.

-  30% من أفراد العينة أفادوا بعدم وجود أي أداة أو
وسيلة للسالمة في مكان العمل.

- أك 505 من العينة وجود طفاية للحريق في
مكان العمل.

- 80% من العمال يستفيدون من تأمين النقل بين
السكن ومكان العمل .

- ال تتوفر متطلبات مثل مياه الشرب أو دورات المياه
أو الظل الذي يقي من حر الشمس لنسبة تتراوح

بين 16 و 30% من أفراد العينة.

3- ارتفاع عدد ساعات العمل اليومي

عدد ساعات العمل
النسبة المئوية التكراراليومي ألفراد العينة 

831728.5 ساعات

957051.2 10- ساعات

1219417.4-11 ساعة

322.9أكثر من 12 ساعة

10.1غير مبين

10.1غير مبين

النسبة المئويةالتكرارعدد األفراد في الغرفة الواحدة

2 - 111510.3

4 - 341337.1

6 - 533930.4

24522.0  أكثر

20.2غير مبين

1114100.0اجمالى

1114100.0اجمالى

أهداف الدراسة

لتحسين  بتوصيات  والخروج  العمال  أوضاع  تقييم   •
أوضاعهم.

غير  العمال  أوضاع  تطوير  بأهمية  المجتمع  توعية   •
المهرة .

• رفع درجة التواصل بين المؤسسات المعنية بشؤون 
العمل والعمال ونشر ثقافة حقوق اإلنسان .

الدائمة للسكان، اإلسكان في دولة  اللجنة  المصدر: 
قطر، سلسلة »دراسات سكانية« رقم 8، الدوحة، 2010.

البلدية

األسر 
)قطرية 

وغير 
قطرية(

التجمعات 
الصغيرة

التجمعات 
الكبيرة

المساكن 
العامة

مجموع 
األفراد

40.97.151.80.2100الدوحة

61.53.933.90.07100الريان

40.22.557.30100الوكرة

71.82.525.70100ام صالل

9.21.489.40100الخور

55.614.529.90100الشمال

25.91.772.40100الظعاين

النسب المئوية ألفراد األسر والتجمعات 
حسب البلدية )2008(


