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فـــي قطـــاع االنشـاءات في قطـر
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ظاهرة  واخلليج  املنطقة  يف  الوافدة  العمالة  ق�ضية  اأ�ضبحت 
مرت  ولقد   ، باملنطقة  متر  التي  التطور  حلالة  م�ضاحبة  اأ�ضا�ضية 
مبراحل تاريخية بداأت منذ خم�ضينيات القرن الع�رشين بعد تدفقات 
العوائد النفطية ورغبه هذه املجتمعات يف دخول ع�رش التحديث 
هذه  جلاأت   ، ونوعيا  كميا  الب�رشية  املوارد  يف  النق�ص  �ضوء  ويف   ،
لكي  اأخرى  من جمتمعات  العاملة  للأيدي  املجال  فتح  اإىل  الدول 
تعمل يف امل�ضاريع املختلفة التي تنوعت مع مرور الأيام من تاأ�ضي�ص 
القت�ضادية.  والتنمية  ال�ضناعة  ع�رش  دخول  اإىل  التحتية  البنى 
ومرت الهجرة من حيث امل�ضدر واحلجم اأي�ضا بعدة مراحل واتخذت 
م�ضارات غري م�ضبوقة من حيث ن�ضبة التدفقات ال�ضنوية ون�ضبة 
متثيلها يف املجتمع وحتولت جمتمعات ال�ضتقبال اإىل مراكز عمالية 
اخل�ضائ�ص  حيث  من  مت�ضابهه  ولكن  الثقافة  متنوعة  جلاليات 

الدميوغرافية والجتماعية .

واإجراءات  ا�ضتقدام  �ضيا�ضات  اخلليج  جمتمعات  اتخذت  ولقد 
قانونية تتيح لها القدرة على ا�ضترياد العمالة لتغطية احتياجاتها 
من الأيدي العاملة. ولكي ت�ضبط عملية الهجرة وطريقة تواجدها  
كان نظام الكفالة ، وهو النظام املتبع يف كل دول اخلليج ومل يتم 
تغيريه اأو تعديله اإل ب�ضكل طفيف. ومن خلله ل ميكن ل�ضخ�ص اأن 
ياأتي للعمل يف هذه الدول بدون اأن يتعاقد مع  �ضخ�ص اأو موؤ�ض�ضة، 
ويكون كفيله هو امل�ضئول عنه اأمام القانون. وقد اأتاح هذا النظام 
فوائد  ووفر  املنطقة  يف  ال�ضتخدام  حجم  لتطوير  كبرية  فر�ضة 
اإىل  ، مع ذلك فاإن هذا النظام يحتاج  للطرفني الكفيل واملكفول 
اإعادة نظر يف بع�ص جوانبه لتحقيق قدر اأكرب من التوازن مل�ضالح 
الطرفني . و�ضوف تتناول الدرا�ضة مو�ضوع الكفالة من خلل حتليل 

اأبعاده القانونية والإن�ضانية.

اإلجراءات المنهجية  للدراسة

اإىل  الوافدة  الهجرة  تدفقات  م�ضتقبل  ا�ضت�رشاف  اأن  ومبا 
معينة  معدلت  عند  ت�ضتقر  �ضوف  اأنها  على  يدل  ل  املنطقة 
النفتاح  الألفية اجلديدة ع�رش  املجتمعات يف  اأن دخلت هذه  بعد 
توؤطر  التي  القت�ضادية  العوملة  اأذرع  مع  والندماج  القت�ضادي 
مل�ضارات جديدة يف جمال ق�ضايا الهجرة الدولية ، فان هناك حاجة 
لفح�ص وت�ضخي�ص م�ضكلت العمالة الوافدة خ�ضو�ضا العمالة 
غري املاهرة التي ت�ضكل الن�ضبة الأكرب من قوى العمل الأجنبية ، 
ب�ضبب منط التنمية املعتمد يف املنطقة والذي ل يزال مل ي�ضتكمل 
ال�ضتثمار يف  ي�ضتهدف  تنمية  منط  مع ظهور  بعد  التحتية  بناه 
م�ضاريع عمرانية �ضخمة بو�ضفها جمال جديدا لتنويع الدخل يف 
هذه املنطقة املهددة بن�ضوب مواردها الطبيعية من النفط الذي 
ل يزال ميثل م�ضدر الدخل الأ�ضا�ضي للإنفاق على باقي قطاعات 
م�ضيطرة  كبرية  وباأعداد  الوافدة  الهجرة  �ضتظل  ولذا  التنمية. 
على امل�ضهد ال�ضكاين والقت�ضادي والجتماعي لهذه املجتمعات. 
اأفرز هذا التواجد الكبري للعمالة بخ�ضائ�ضها الدميوغرافية  ولقد 
منها  عانى  م�ضكلت  نف�ضها  ال�ضتقدام  وبطريقة  والقت�ضادية 

الطرفان املهاجر واملجتمع امل�ضتقبل.

الآثار املرتتبة على  الدرا�ضات تركز على تناول  واإذا كانت معظم 
البنية  على  اآثارها  خ�ضو�ضا  الوافدة  للعمالة  الكبري  التواجد 
العمالة  اأو�ضاع  حول  الدرا�ضات  اأن  اإل   ، املنطقة  يف  ال�ضكانية 
وخ�ضو�ضا العمالة غري املاهرة، التي متثل اجلزء الأكرب من العمالة 
والتي تعمل يف قطاع الإن�ضاءات، ل تزال قليلة. وذلك على الرغم 
املهارات  اأ�ضحاب  من  القطاع   هذا  يف  العاملني  معظم  اأن  من 
املنخف�ضة او املتو�ضطة ، وهو القطاع الذي يت�ضم بعدم ال�ضتقرار 
م�ضتويات  اأن  كما  للإ�ضابات  التعر�ص  خماطر  وارتفاع  الوظيفي 
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الأجور فيه منخف�ضة والبيئة ال�ضكنية والجتماعية يف كثري من 
احلالت غري ملئمة وتعتمد على منط ال�ضكن اجلماعي.

وارتفاع  الوافدة موؤخرا  بالعمالة  زيادة الهتمام  مع ذلك يلحظ 
املطالبات بتح�ضني اأو�ضاع العمال غري املهرة بالذات على امل�ضتويني 
الر�ضمي واملدين ، وظهر ذلك يف اإ�ضدار القوانني املتعلقة بالعمالة 
الوافدة و�ضيا�ضات ال�ضتقدام و�رشوط العمل وتعديلها لتتلءم مع 

القوانني الدولية .

على  اأخذت  قد  احلالية  الدرا�ضة  فان  العتبارات  هذه  �ضوء  ويف 
عاتقها ت�ضخي�ص وحتليل اأو�ضاع العمالة غري املاهرة يف دولة قطر ، 
بهدف التعرف على م�ضكلتها وتطلعاتها وكذك التعرف على روؤية 
اأ�ضحاب العمل حول طبيعة العلقة الأمثل مع العمالة ، وكذلك 
الدرا�ضة  وت�ضعى   ، و�ضلبياته  بايجابياته  الكفالة  نظام  مناق�ضة 
اأي�ضا اإىل تقدمي مقرتحات لتح�ضني اأو�ضاع العمال مبا يحقق لهذه 
�ضمان  مع  امل�ضرتكة  امل�ضالح   �ضواء  حد  على  وللمجتمع  الفئة 

احلقوق لكل الطرفني.

ولقد مت اإجراء درا�ضة حتليلية لقوانني ال�ضتقدام والعمل ونظام 
ومنظومة  الدولية  العمل  اتفاقية  مع  تطابقها  ومدى  الكفالة 
لت�ضخي�ص  ميدانية  م�ضحية  درا�ضة  جانب  اإىل   ، الإن�ضان  حقوق 
ا�ضتخدمت  والت�ضييد  البناء  قطاع  املهرة يف  غري  العمال  اأو�ضاع 
فيها ا�ضتبانه جلمع املعلومات املطلوبة مع مقابلت ملجموعات من 
العمال ، ومقابلت مع اأ�ضحاب العمل ، وتتكون الدرا�ضة من �ضبعة 
والقانونية  الدميوغرافية  املو�ضوع  اأبعاد  تتناول  امللحق  ف�ضول مع 

وامليدانية 

وطبيعة  العمال  ظروف  عن  الك�ضف  اإىل  الدرا�ضة  �ضعت  لقد 
امل�ضكلت التي يواجهونها ، بال�ضورة التي �ضوف ت�ضهم يف حتديد 
الحتياجات ورفع تو�ضيات ب�ضاأنها اإىل اجلهات املعنية . و�ضوف حتقق 

الأهداف الآتية :

▪ تقييم قوانني العمل ور�ضد مدى تطابقها مع التفاقيات الدولية 
اأو  تطوير  اإىل  حتتاج  التي  اجلوانب  عن  بتو�ضيات  واخلروج  للعمل  

اإ�ضافة بنود جديدة .
▪ تقييم اأو�ضاع العمال ومدى توفر حقوق الإن�ضان لهم بال�ضورة 

التي �ضوف ت�ضاعد على اخلروج بتو�ضيات لتح�ضني اأو�ضاعهم.
▪ لفت انتباه موؤ�ض�ضات العمل واجلهات املعنية بالعمل والعمال 
اأو�ضاع العمال مبا يتنا�ضب وحقوق الإن�ضان من  اإىل اأهمية تطوير 
خلل ن�رش نتائج الدرا�ضة وعقد ور�ضة عمل تدعى لها جميع اجلهات 

املعنية ملناق�ضة املو�ضوع واخلروج بتو�ضيات قابلة للتطبيق.
ب�ضكل  والعمال  العمل  اأو�ضاع  تطوير  باأهمية  املجتمع  توعية   ▪

عام.
▪ رفع درجة التوا�ضل بني املوؤ�ض�ضات املعنية ب�ضوؤون العمل والعمال 
نتائج  لإعلن  ور�ضة  عقد  خلل  من  الإن�ضان   حقوق  ثقافة  ون�رش 

الدرا�ضة.

النتائج األساسية للدراسة :

اأو�ضاع  بخ�ضو�ص  الهامة  النتائج  من  مبجموعة  الدرا�ضة  خرجت 
العمالة غري املاهرة يف املجتمع .

أوال : المالمح الديموغرافية للهجرة الوافدة 

اأن  املجتمع  اإىل  الوافدة  الهجرة  لظاهرة  التاريخي  التتبع  اأظهر 
 ، الأقل  على  الثبات  اأو  الرتاجع  على  دللة  اأي  تظهر  ل  معدلتها 
اأ�ضحاب املهارات املنخف�ضة واملتو�ضطة  اأن جلهم من  كما ظهر 
واملعدات  الآلت  ت�ضغيل  يف  و  العادية  واحلرف  املهن  يف  ويعملون 
وجتميعها ، كما اأن جزءا كبريا منهم يعملون يف قطاع الإن�ضاءات 
)ن�ضف الن�ضطني اقت�ضادياً (، ومعظمهم من غري القطريني . كما 
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ويلزم �ضاحب   . والثالثة ع�رشا  �ضباحا  ال�ضاعة11.30  بني  العمال 
وعمل  الطبي  القوم�ضيون  للعاملني يف  فحو�ضات  بعمل  العمل 
فح�ص دوري للعاملني كل 6 �ضهور يف حال العمل يف املهن اخلطرة 
للراحة  باأماكن  العمل  مقرات  وتزويد   ، بالقرار  ملحق  يف  املحددة 
فرق  العمل  اإدارة  و�ضكلت  نظيفة  مياه  وبدورات  الطعام  وتناول 
وتوفري  القوانني  بتطبيق  العمل  اأ�ضحاب  التزام  ل�ضمان  تفتي�ص 
ُحددت  كما   ، للعمال  الطبية  والرعاية  ال�ضكن  يف  الكرمية  احلياة 

موا�ضفات ال�ضكن و�ضنت عقوبات يف حال املخالفات .

مع ذلك يلحظ اأن عمال الطرق بالذات يواجهون م�ضكلت يف 
هذا املجال ، كما تق�رش بع�ص ال�رشكات يف توفري و�ضيلة موا�ضلت 
لفرتات  للنتظار  العمال  يعر�ص  مما  مبا�رشة  العمل  انتهاء  بعد 

طويلة.

وخروج  دخول  بتنظيم  اخلا�ص  لعام 2009   4 رقم  القانون  ويعد 
الوافدين واإقامتهم وكفالتهم من اأهم القوانني املوؤثرة على تواجد 
العمال يف البلد. فقد حدد هذا القانون دور الكفيل واملكفول وحدد 
التي  املهمة  وبانتهاء  اأجله  الوافد من  الذي قدم  بالعمل  الإقامة 
، ول يحق نقل  يوما  املغادرة خلل 90  اجلها  جتب عليه  قدم من 
الكفالة اإل اإذا اثبت تع�ضف الكفيل معه ولكن ذلك اقت�رش على 
اأن املادة 22 ن�ضت على  اإل  العمال غري امل�ضمولني بقانون العمل. 
اأنه ميكن نقل الكفالة من كفيل اإىل اآخر مع نقل كافة التبعات 
واللتزامات ولكن مل ي�ضرتط القانون ر�ضا املكفول يف هذه احلالة 

عن عملية النقل .

ونخل�ص اإىل اأن قوانني العمل قد راعت معظم بنود التفاقيات 
التي ي�ضتغلها الكفيل مثل  الدولية. ورغم وجود بع�ص الفجوات 
املكفول يف  حرية  تقييد  الكفيل   مبوافقة  الكفالة  نقل  ا�ضرتاط 
النتقال من عمل اإىل اآخر وبع�ص املخالفات اإل اأن الو�ضع القانوين 

جيد اإىل حد بعيد. 

اأو  اجلماعي  ال�ضكن  منط  للعمالة ظهور  الكبري  التواجد  هذا  افرز 
الظروف  املئات منهم. كل هذه  ت�ضم  للعمال  �ضكنية  جممعات 
املرتبطة باأو�ضاع العمال وطبيعة املهن التي يعملون بها واخلدمات 
تواجدهم  تنظم  التي  القوانني   ت�ضتدعي فح�ص  توفر لهم  التي 

وحتدد حقوقهم  وتنظم اأو�ضاعهم.

ثانيا: مالحظات أساسية على قانون العمل وقانون تنظيم دخول 
وخروج الوافدين وكفالتهم

من اخل�ضائ�ص العامة لقانون العمل القطري لعام 2004 ، انه قد 
العمل  ربط  ، حيث  الدولية  العمل  اتفاقيات  راعي معظم مبادئ 
�ضن  وحدد  والإن�ضاف  العدالة  قواعد  تقت�ضيه  ما  وهو  بالأجر 
ال�ضاد�ضة ع�رش للحداثة وهو ال�ضن املتفق عليه دوليا لبدء العمل 
والإجازات  العمل  و�ضاعات  الأجر  بتحديد  العمل  اأ�ضحاب  واألزم 
اأن  قبل  العامل  بها  يعلم  واأن  ..الخ  والن�رشاف  احل�ضور  ومواعيد 
يوقع عقد العمل. كما ن�ص على اأن يقوم الكفيل بت�ضليم املكفول 
جواز �ضفره بعد النتهاء من اإجراءات الإقامة اأو جتديدها ، رغم اأن 
قد  القانون  اأن   ومع   . الأحيان  غالب  الواقع يف  ذلك ل يطبق يف 
اأنه ي�ضتثني بع�ص  اإل  والعامل  العمل  العلقة بني �ضاحب  نظم 
الفئات ومن بينهم العاملني يف املنازل كال�ضائق واملربية والطاهي 
والب�ضتاين واأفراد اأ�رشته الذين يعولهم والعمال يف الزراعة والرعي. 
واأجاز القانون بقرار من جمل�ص الوزراء بناء على اقرتاح الوزير تطبيق 
كل اأو بع�ص اأحكام هذا القانون على الفئات املذكورة اأعله  . ول 
يوجد تف�ضري لهذا ال�ضتثناء ، وهو الأمر الذي يحتاج اإىل مراجعة 

وتعديل.

ولقد راعى القانون اأهمية احلفاظ على �ضلمة العامل ووجوب 
توفري اأ�ضباب ال�ضلمة املهنية له اأثناء العمل ، وان يتكفل �ضاحب 
العمل بعلجه وتعوي�ضه يف حال اإ�ضابته ، وحددت �ضاعات العمل 
ت�ضغيل  مينع  حيث  ال�ضيف  ف�ضل   يف  املك�ضوفة  الأماكن  يف 
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واأما بالن�ضبة لل�ضرتاطات الدولية اخلا�ضة مب�ضتوى العي�ص اللئق 
الأحكام  على  الإطلع  فاإن  مهامهم،  تاأدية  اأثناء  العمال  و�ضلمة 
مفاجاأة  ي�ضكل  قطر  دولة  يف  الإن�ضاءات  يف  العمل  تنظم  التي 
للكثريين، ل لأنها ترقى ملعايري منظمة العمل الدولية فح�ضب، بل 
يتوافق  الإن�ضاءات مبا  اليومية حلياة عمال  التفا�ضيل  لأنها تنظم 
ل  املثال  �ضبيل  فت�ضمل على  الإن�ضان،  الدولية حلقوق  املعايري  مع 
احل�رش حتديدا مل�ضاحة الغرف التي يجب اأن يقطنها العمال واحلد 
لل�ضكن ومكان  الأق�ضى لعددهم يف كل غرفة، و ت�ضع  �رشوطاً 
الأماكن  يف  ال�ضيف  ف�ضل  اأثناء  العمل  �ضاعات  وحتدد   ، العمل 

املك�ضوفة.
جداً  �ضغرية  تفا�ضيل  يف  توغلت  قانونية،  مادة   197 تت�ضمن 
و�ضولً اإىل اأمور جوهرية ، وهي مل تغفل العمال يف الأماكن البعيدة 
عن املدن فاأفردت لهم ف�ضلً و تناولت كل ما يتعلق بتاأمني ظروف 
و  اإن�ضانيتهم  احرتام  اإىل  املطاف  نهاية  تهدف  �رشوط  حياتهم يف 

حماية حقوقهم.

مع ذلك يوؤخذ على قانون العمل القطري من الناحية الت�رشيعية، 
ورغم الن�ص على احلق يف التنظيم العمايل يف القانون، اأن امل�رشع 
و�ضع قيودا �ضديدة حتول دون اإمكانية ممار�ضة هذا احلق حيث ا�ضرتط 
ت�ضغيل  100 عامل قطري على الأقل يف املن�ضاأة، لأجل ال�ضماح 
بتكوين جلنة من بينهم ت�ضمى”اللجنة العمالية”. و للجان العمالية 
اأو  مهن  اأو  واحدة  �ضناعة  اأو  مهنة  يف  تعمل  التي  املن�ضاآت  يف 
�ضناعات متماثلة اأو مرتابطة ببع�ضها، احلق يف تكوين جلنة عامة 
ت�ضمى “اللجنة العامة لعمال املهنة اأو ال�ضناعة”.و تكّون اللجان 
العامة لعمال املهن و ال�ضناعات املختلفة فيما بينها احتاداً عاماً 
ي�ضمى “الحتاد العام لعمال قطر”. و تكون الع�ضوية يف اللجنتني 

امل�ضار اإليهما والحتاد العام لعمال قطر مق�ضورة على القطريني.

فاإذا علمنا اأن جمموع العمال القطريني الذكور يف قطاع الإن�ضاءات 
)وهو مو�ضوع البحث( ي�ضل اإىل 629 عاملً، بينما ي�ضل جمموع 
العمال غري القطريني الذكور الذين يعملون يف نف�ص القطاع اإىل 
القانون  الواردة يف  ال�رشوط  تت�ضح مدى �ضعوبة حتقق   ،542.767

)عمال  المواطنين  لغير  الممنوحة  الحقوق  توافق  مدى  ثالثا: 
غير  لحقوق  الدولي  اإلعالن  مع  قطر،  دولة  في  اإلنشاءات( 

المواطنين

متتاز دولة قطر بكونها تنهج طريقاً متدرجاً ي�ضجع على النفتاح 
على الآخر واحرتام حقوق الإن�ضان. ويبدو من خلل الواقع العملي 
يح�ضلون على كافة احلقوق الواردة يف الإعلن امل�ضار  اأن “الأجانب” 
اأ�ضا�ضية تقع على “غري املواطنني”  اإليه، ما عدا  ثلث  خمالفات 
وثوؤثر يف الأو�ضاع الإن�ضانية لعمال الإن�ضاءات، وهي  احلق يف مغادرة 
البلد،  من  الطرد  قرار  اأمام  النف�ص  عن  الدفاع  يف  واحلق   ، البلد 
وحرية اختيار العمل التي يقيدها نظام الكفالة.  فمثل  يوؤخذ على 
ماأذونيه اخلروج املن�ضو�ص عليها يف القانون اأن ال�ضلحية املمنوحة  
العمل  ل�ضاحب  فردي   قرار  مبوجب  تتم  ال�ضفر  من  الأجنبي  ملنع 
)الكفيل( يف ظل نظام الكفالة، مما قد يوؤدي اإىل اإ�ضاءة ا�ضتعمال 
تلك ال�ضلحية يف كثري من احلالت، اإ�ضافة اإىل  قيام بع�ص اأ�ضحاب 
العمل بن�رش �ضور العمال يف اجلرائد اليومية للإعلن عن �ضفرهم 

ب�ضيغة ت�ضبه الإعلن عن مطلوبني للعدالة.

وقد �ضدرت بع�ص القرارات الإدارية و فقاً للمادة )37( من القانون 
رقم 4 ل�ضنة 2009 بتنظيم دخول و خروج الوافدين و اإقامتهم و 
ا�ضتثناًء من اأحكام اأي قانون اآخر،  كفالتهم التي ن�ضت على اأنه “ 
للوزير اأن ي�ضدر اأمراً برتحيل اأي وافد يثبت اأن يف وجوده يف الدولة 
ما يهدد اأمنها و �ضلمتها يف الداخل اأو اخلارج اأو ي�رش بالقت�ضاد 
الوطني، اأو ال�ضحة ، اأو الآداب العامة. ويجوز وفقاً لهذه املادة اإ�ضدار 
قابل  غري  القرار  ويكون  �رشعية،  ب�ضفة  املقيم  الوافد  باإبعاد  قرار 
انتهاكاً  الق�ضاء  رقابة  من  القرارات  هذه  حت�ضني  ويعترب  للطعن. 
للحق يف املحاكمة العادلة واحلق يف اللجوء اإىل الق�ضاء التي وردت 
يف الإعلن. كما قد يوؤدي تنفيذ هذه القرارات اإىل حجز الأجنبي يف 
اإىل �ضنة وقد تتجاوز ال�ضنة يف  حجز الإبعاد ملدد ترتاوح بني �ضهر 
حالت حمددة، دون اأن يتمكن ال�ضخ�ص من الدفاع عن نف�ضه اأمام 
القرار اخلا�ص بطرده، مما يتعار�ص مع الإعلن فيما يتعلق باحلق يف 

عدم الحتجاز ب�ضكل تع�ضفي.
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ومع الطفرة القت�ضادية املتمثلة يف ال�ضتغلل الأق�ضى ملنابع 
الطاقة، ون�ضوء �رشكات الت�ضييد العملقة التي قد تعود ملكيتها 
ل�ضخ�ص واحد يكون كفيلً لآلف العمال، خلقت ا�ضتحالة متابعة 
�ضاحب العمل للأو�ضاع الإن�ضانية لكل عامل، و مل يعد باإمكان 
العمال روؤية كفلئهم والتحدث اإليهم عن م�ضاكلهم كما يف عهد 
العلقة بني الطرفني. مما اأدى اإىل ن�ضوء طبقة تتو�ضط العلقة بني 
الطرفني )طبقة املدراء(1 واأ�ضحت تتخذ القرارات املتعلقة بالعمال 
للعمل  اإذناً  ومنحه  ما،  عامل  اإقامة  اإلغاء  فقرار  منفردة.  ب�ضورة 
لدى الغري، وتقدمي “بلغ هروب” �ضده لوزارة الداخلية، اأو ال�ضماح له 
مبغادرة البلد، �ضار رهناً مبوافقة �ضخ�ص واحد فقط هو املدير الذي 
ي�ضتعمل حقه القانوين تبعاً لنظام الكفالة، يف رف�ص اأي طلبات 

للعمال اأو قبولها وفقاً لروؤيته اخلا�ضة.

وظهرت نتيجة لذلك بع�ص �ضور الجتار بالب�رش يف بع�ص �رشكات 
القطاع اخلا�ص، حيث يبداأ الجتار بالب�رش يف البلد امل�ضدر للعمالة، 
عندما يقدم مكتب ال�ضتقدام وعوداً للعمال بتاأمني فر�ص ذهبية 
تاأ�ضرية  �رشاء  اأجل  من  لل�ضتدانة  هوؤلء  ويندفع  قطر،  يف  للعمل 
عمل ودفع نفقات ال�ضفر. وبعد الو�ضول اإىل البلد يُفاجاأ العمال باأن 
ال�رشكة التي ا�ضتقدمتهم وهمية، اأو ل توؤمن عملً حقيقاً ماأجوراً، 
)كعمالة  احلر  بالعمل  لهم  بال�ضماح  جلبهم  امل�ضوؤول عن  ويقوم 
�ضائبة(، مقابل دفع مبلغ �ضهري لهم. ومن اجلدير بالذكر اأن بع�ص 
املدراء اأو املندوبني يف بع�ص �رشكات الت�ضييد ال�ضغرية، يتقا�ضون 
من العمال مبالغ حمددة لقاء منحهم املوافقة على العمل لدى 
الكثريين  لدى  خاطئ  اعتقاد  وي�ضود  الكفالة(2.  )نقل  اأخرى  جهة 
الناحية  من  اأنهما  رغم  العمل،  قانون  من  جزء  الكفالة  نظام  اأن 
اأنه  الكفالة قانوناً،  القانونية ت�رشيعان منف�ضلن3. يف حني تعني 
على كل اأجنبي يود العمل والإقامة يف قطر اأن يكون لديه كفيل، 
ويكون الكفيل اإما مواطناً قطرياً اأو �رشكة ذات �ضخ�ضية اعتبارية. 
ل  فقط  لكفيله  العمل  باأداء  العامل  اإلزام  الكفالة  وتقت�ضي 

لغريه.

لأجل تفعيل التنظيم العمايل يف ظل الهيكل الوظيفي احلايل.

النقابي  التنظيم  يف  احلق  على  الدولية  املعايري  اأكدت  حني  يف 
كاإحدى الطرق الفاعلة لأجل حماية العمال ومتكينهم من احل�ضول 

على حقوقهم الواردة يف القانون.
بالقيود  اأثقله  اأنه  اإل  الإ�رشاب،  يف  احلق  على  القانون  ن�ص  كما 
وال�ضوابط التي اأخرجته عن م�ضمونه بحيث ي�ضتحيل عملياً توافر 
ال�ضرتاطات اللزمة للإ�رشاب. حيث ن�ص قانون العمل على اأنه يجوز 
للعمال الإ�رشاب عن العمل، اإذا تعذر احلل الودي بينهم وبني �ضاحب 
العمل، وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن جلان التوفيق والتحكيم كاآليات مهمة 
نيل حقوقهم،  العمال على  وم�ضاندة  العمالية،  النزاعات  يف حل 
غري مفعلة، لأن ت�ضكيل جلنة للتحكيم -على �ضبيل املثال- يفرت�ص 
وجود ممثل عن الحتاد العام لعمال قطر. يف حني ن�ص قانون العمل 
من�ضاأة  لكل  امل�ضرتكة”،  “اللجان  ي�ضمى  ما  ت�ضكيل  جواز  على 
العمل  �ضاحب  عن  ممثلني  ت�ضم  فاأكرث  عاملً  ثلثون  فيها  يعمل 
ن�ضف  ميثل  اأن  على  قطريني.  عمال  وجود  ا�ضرتاط  دون  والعمال، 
و  العمال،  الآخر  ن�ضفهم  ميثل  و  العمل  �ضاحب  اللجنة  اأع�ضاء 
تتوىل اللجان امل�ضرتكة درا�ضة ومناق�ضة اأمور تتعلق بتنظيم العمل 
و تطويره، وتقدمي برامج تدريب للعمال و تنمية ثقافتهم، و النظر يف 
املنازعات الفردية واجلماعية وحماولة ت�ضويتها ودياً، وتقدم اللجنة 

تو�ضياتها اإىل �ضاحب العمل للنظر يف مدى اإمكانية الأخذ بها.

نظام الكفالة، وتأثيره في  قانون العمل القطري

لقد بداأ نظام الكفالة يف قطر منذ 1963 كاإجراء اإن�ضاين ، عندما 
القيام  الأخري  با�ضتطاعة  وكان  الأجنبي  على  موؤمتنا  املواطن  كان 
بالكثري من املعاملت بدعم املواطن يف الوقت الذي ت�ضمن الدولة 
رقابة منا�ضبة على عدد الأجانب الآخذ بالتزايد يوماً بعد يوم. ويوؤمن 
امل�ضاريع  لإجناز  العمل  اأماكن  العمالة يف  ا�ضتقرار  الكفالة  نظام 

الكبرية التي يتعني ت�ضليمها خلل فرتة زمنية حمددة.

1- وفقاً ملصدر في اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، »70% من الشكاوى العمالية التي ترد إليهم، يتم التفاوض مع املدير
املسؤول باملنشأة حلل النزاع، ومعظم املديرين من جنسيات عربية، والبعض اآلخر من اجلنسيات األجنبية.«

2- وفقاً ملصدر في اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان.
3- يعتبر نظام الكفالة جزءا من القانون رقم 4 لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم و كفالتهم، وأما

قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 فهو تشريع منفصل بذاته عن نظام الكفالة.
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)العربية  باللغتني  اللكرتوين  موقعها  على  املن�ضورة  ال�ضنوية 
النتهاكات  بع�ص  الوافدة  العمالة  “تعاين  اأنه  اإىل  –النكليزية( 
ال�ضفر  واإجراءات  الكفيل،  نظام  ب�ضبب  قا�ضية  ومعايري  وظروف 
)اخلروجية( وخا�ضة املماطلة يف �رشف امل�ضتحقات ونقل الكفالة، 
ف�ضلً عن احتجاز جوازات ال�ضفر، وعدم توفر اأماكن اإقامة لئقة”.

وتذكر التقارير “اأن حالت متعددة وردت اإىل اللجنة متثلت يف وجود 
خلف مع الكفيل، حيث يجد العامل نف�ضه بل عمل، و بل راتب، وبل 
جواز، ول ي�ضتطيع العمل لدى الغري، اأو اأن ميار�ص حقه يف النتقال 
من عمل اإىل اآخر، اأو حتى حقه يف عودته اإىل وطنه. واأما يف حالة 
املطالبة بحقوقه ، فقد يتعر�ص للحجز يف حجز الإبعاد والنتظار 
ملدة قد تطول لأكرث من عام للنظر يف دعواه اأمام املحاكم، ودفع 
قانون  يف  الن�ص  رغم  ريال   500-300 بني  تقدر  التي  اخلبري  ر�ضوم 
العمل على نظر الق�ضايا العمالية على وجه ال�رشعة دون ر�ضوم 

ق�ضائية”.

ر�ضدت ت�ضغيل بع�ص العمال  كما توؤكد اللجنة يف تقاريرها اأنها” 
عمل  ظروف  ظل  يف  واخلر�ضانة  واحلفر  البناء  جمالت  يف  خا�ضة 
وجود  وعدم  مرتفعة  رطوبة  ون�ضبة  عالية  حرارة  ودرجة  قا�ضية 
العديد  اإ�ضابة  اإىل  كثرية  اأحيان  يف  اأدى  مما  كافية،  �ضحية  رعاية 
منهم. وت�ضف اللجنة الوطنية حلقوق الإن�ضان هذه الأو�ضاع يف 
ظل نظام الكفالة ب�ضورة من �ضور الجتار بالب�رش ، وتو�ضي باإلغاء 
نظام الكفالة واخلروجية، وا�ضتحداث ت�رشيعات جديدة تنظم هذه 

املو�ضوعات”.

اأعوام  ثمانية  منذ  الإن�ضاءات  قطاع  يف  يعمل  ص،  م.  العامل 
زيادة، وقد وجد  اأي  اأن تطراأ عليه  الراتب دون  يف دولة قطر بنف�ص 
اأف�ضل لدى �رشكة اإن�ضاءات اأخرى تقدم ميزات اأف�ضل، ويود  عملً 
ال�ضتقالة للعمل لديها. اإل اأن املدير امل�ضوؤول رف�ص منحه موافقة 
على نقل كفالته وخريه بني ال�ضتمرار يف العمل بنف�ص الراتب اأو 
مغادرة البلد، وعندها جلاأ اإىل جلنة حقوق الإن�ضان التي مل تتمكن 
من م�ضاعدته، حيث اإّن نظام الكفالة قانون ملزم.. واإّن احلالت التي 

ت�ضتدعي نقل الكفالة - دون موافقة الكفيل- ل تنطبق عليه.

توؤكد   التي  الدولية  للمعايري  الكفالة جمافاته  نظام  على  ويوؤخذ 
وفقاً  لآخر،  عمل  من  النتقال  اأو  عمله  اختيار  يف  الفرد  حرية 
اأن  القول  فاإنه ميكن  لذا  املعي�ضية.  اأو�ضاعه  مل�ضلحته يف حت�ضني 
لنظام الكفالة تاأثريا �ضلبيا على قانون العمل بتعطيل ن�ضو�ضه، 
اخلوف  دائمة من  و�ضيطرة حالة  العمل،  تغيري  اإمكانية  جراء عدم 
بحقوقهم  املطالبة  دون  يحول  مما  العمال،  يعي�ضها  الرتحيل  من 
يخ�ضى  منهم  العديد  فرنى  العمل،  قانون  يف  عليها  املن�ضو�ص 
املطالبة بحقوق متعددة كاحلق يف يوم الراحة الأ�ضبوعية اأو احلق 
اأو احلق بالحتفاظ بن�ضخة عن عقد  يف بدل عن العمل الإ�ضايف 
العمل واحلق بالحتفاظ بوثيقة ال�ضفر)جواز ال�ضفر(،  خوفاً من اإثارة 
خلف مع الكفيل اأو من ميثله، يف الوقت الذي يرزح فيه العمال حتت 
املخالفات  تلك  على جمابهة  ت�ضاعدهم  ل  مالية �ضعبة  اأو�ضاع 

والنتهاكات.

فيها  الكفيل  يكون  التي  احلالت  بع�ص  يف  اأنه  بالذكر  واجلدير 
متع�ضفاً يف ا�ضتعمال حقه يف منع العامل من العمل لدى الغري، 
بالعمل  للعمال  ال�ضماح  الداخلية  بوزارة  املخت�ضة  للجهة  يجوز 
جلهة اأخرى خلفاً لرغبة الكفيل. ولوزير الداخلية كامل ال�ضلحية 
يف اأن ي�ضمح للعامل البقاء يف البلد والعمل اإن وجد اأن م�ضلحة 
البلد تقت�ضي ذلك. وقد اأعلنت اإدارة البحث و املتابعة بوزارة الداخلية 
تلقت 1294 طلباً  العام 2006- 2007  اأنها خلل  �ضابق  وقت  يف 
لنقل الكفالة يف اإطار ال�ضكاوى التي ترد اإليهم ب�ضاأن التع�ضف 
�ضد املكفولني و اأنه مت بحثها ورفع التو�ضيات اإىل اجلهة املخت�ضة 

بالوزارة، و مت نقل كفالة 340 حالة منها.

عمال اإلنشاءات في ملفات اللجنة الوطنية
لحقوق اإلنسان في قطر

تقوم اللجنة الوطنية حلقوق الإن�ضان بر�ضد اأو�ضاع حقوق الإن�ضان 
يف دولة قطر وتتلقى هذه اللجنة �ضكاوى من خمتلف الفئات ومن 
�ضمنها “عمال الإن�ضاءات”، حيث ت�ضري اللجنة يف كافة تقاريرها 
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على  الرقابة  لإحكام  مكثفة  تفتي�ضية  حملت  اإثر  وذلك  الواحد، 
�رشكات القطاع اخلا�ص و اإلزامها باأحكام قانون العمل.

واأما عن عدد الزيارات التفتي�ضية الروتينية التي يقوم بها مفت�ضو 
اأو  دورية  زيارة   600-500 بني  فترتاوح  الواحد  ال�ضهر  خلل  العمل 
زيارات  وكذا  �ضكوى.  على  بناء  اأو  تفتي�ص،  اإعادة  زيارة  اأو  مفاجئة، 
تفتي�ضية خا�ضة ملواقع العمل املختلفة للتاأكد من وجود املن�ضاأة 

على الطبيعة ودرا�ضة اأحقيتها يف طلب عمالة وافدة.

وتو�ضح البيانات التي ت�ضدرها اإدارة العمل اأن من اأبرز املخالفات التي 
اإجراءات �ضد ال�رشكات قيام عدد منها بت�ضغيل  مت مبوجبها اتخاذ 
العمال دون ت�رشيح عمل، وخمالفات خا�ضة تتعلق بعدم دفع الرواتب 
للعمال ب�ضكل �ضهري ومنتظم، وعدم اللتزام باإتباع اإجراءات الأمن 
ال�ضحية،  ال�ضرتاطات  تنفذ  وعدم  العمل،  مواقع  يف  وال�ضلمة 
خا�ضة تلك املتعلقة ب�ضكن العمال، وكذلك تعري�ص العمال للخطر 
ب�ضبب عدم التقيد بتوفري و�ضائل ال�ضحة وال�ضلمة املهنية التي 
يلزم بها قانون العمل و قراراته التنفيذية. وقد اأعلنت اإدارة العمل 
اأن الأجور املتاأخرة وتذاكر ال�ضفر تت�ضدر اأ�ضباب ال�ضكاوى العمالية 
نهاية اخلدمة  الإ�ضايف ومكافاأة  العمل  بدل  يليها  اإليها،  املقدمة 
اإجمايل  بلغ  وقد  بن�ضب متفاوتة.  الأ�ضباب  باقي  ثم  الإجازة،  وبدل 
ال�ضكاوى العمالية التي مت بحثها باإدارة علقات العمل بوزارة العمل 
خلل الفرتة من يناير اإىل اأغ�ضط�ص للعام 2009، 4211�ضكوى، تقدم 

بها 8563 عاملً من جن�ضيات خمتلفة.

ويلحظ ان الدولة ت�ضعى لتح�ضني اأو�ضاع العمال من خلل ت�ضديد 
وبُدئ  الأجور.  تاأخري  بالن�ضبة لعملية  العمل  اأ�ضحاب  الرقابة على 
موؤخرا يف تطبيق معايري جيدة ل�ضتقدام العمالة تتمثل يف تقدمي 
رواتب  ا�ضتقدام عمالة جديدة ك�ضوف �رشف  الراغبة يف  ال�رشكة 
اآخر 3 �ضهور على تاريخ الطلب وتكون معتمدة من اإدارة التفتي�ص 
العمال وتقدمي تعهد من  وتقرير خا�ص عن حالة �ضكن   ، العمايل 
املقاول الرئي�ضي يف حال وجود موؤ�رشات للعمل من الباطن  حلماية 

حقوق العمال.

العامل س.ل تقدم اإىل اللجنة لأنه ل يعرف الطريقة التي ميكنه 
من خللها مغادرة البلد، بعد اأن �ضافر كفيله ومل يوكل من ينوب 
خروج(  )ماأذونيه  البلد  مبغادرة  اإذن  اإىل  عاجل  ب�ضكل  ويحتاج  عنه، 

حل�ضور جنازة ابنه الذي ق�ضى يف حادث �ضيارة.

منذ  اإن�ضاءات  �رشكة  لدى  ي�ضتغلون  ، هـ، ق،  العمال م,ر ، ص.ب 
�ضنتني ولي�ص لديهم بطاقات �ضخ�ضية اأو �ضحية، واأحدهم يعاين 
�ضكواهم  اأن  كما  العلج،  من  يتمكن  ومل  �ضيئة،  �ضحية  حالة 

الرئي�ضة تعلقت بعدم ا�ضتلمهم الرواتب لأكرث من ثلثة �ضهور.

تخاطب  الإن�ضان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  اأن  بالذكر  اجلدير  من 
اإليها،  امل�ضار  احلالت  مثل  يف  الداخلية،  وزارة  يف  املخت�ضة  اجلهة 
وقد ح�ضلت اللجنة على ردود اإيجابية فيما يتعلق باحلالة املتعلقة 
باإذن خروج دون موافقة الكفيل، واأي�ضا وافقت وزارة الداخلية على 
ا�ضتلم  عدم  ب�ضبب  اإليهم  امل�ضار  العمال  ملجموعة  كفالة  نقل 

رواتبهم.

الشكاوى الواردة إلى إدارة العمل

العمل، حيث  قانون  تطبيق  امل�ضئولة عن  اجلهة  العمل  وزارة  تعد 
ن�ص قانون العمل على اإن�ضاء جهاز ي�ضمى “جهاز تفتي�ص العمل” 
يهدف اإىل مراقبة الت�رشيعات املتعلقة بحماية العمال، ويكون له 

فروع يف كافة اأنحاء الدولة.

وين�ص القانون على اأن يتكون جهاز تفتي�ص العمل من عدد كاف 
لهم  ويكون  العمل،  مفت�ضو  هوؤلء  وي�ضمى  الإدارة  موظفي  من 

بقرار من النائب العام �ضفة ماأموري ال�ضبط الق�ضائي.

وقد �ضدرت بيانات اإح�ضائية عن اإدارة العمل اأن عدد ال�رشكات التي 
متت خمالفتها واإيقافها من بداية العام 2009 لغاية �ضبتمرب من 
نف�ص العام قد جتاوز 850 �رشكة، اأي مبعدل 94 �رشكة خلل ال�ضهر 
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الإن�ضان والتي تثبت تعر�ص حالت عديدة لنتهاك حقوقها وتعر�ضها 
بدون  وم�ضلحته  حقوقه  على  حمافظته  عند  الكفيل  لتع�ضف 
لل�ضكوت  في�ضطر  الأ�ضعف  الطرف  وهو  العامل،  حلقوق  مراعاة 

والتنازل عن حقه خوفا من فقدان العمل اأو الإبعاد من البلد .

عدد   : البؤرية  والمجموعات  المسحية   الدراسة  نتائج  أهم   : رابعا 
أفراد العينة 1114 عامال من عمال قطاع اإلنشاءات

قطاع  عمال  من  عامل   1114 على  امل�ضحية  الدرا�ضة  طبقت 
من  العظمى  الغالبية  تركز  عن  الدرا�ضة  وك�ضفت  الإن�ضاءات، 
ثم  النيبالية،  هي  جن�ضيات  ثلث  يف  املاهرة  غري  الوافدة  العمالة 
ثلثي  يزيد عن  التي ت�ضكل جمتمعة ما  الهندية  العربية وبعدها 
توزيع  ب�ضدق  تعك�ص  ل  قد  �ضورة  وهذه  امل�ضح.  هذا  يف  العينة 
العمالة يف �ضوق العمل القطري بوجه عام حيث تطغى العمالة 
الهندية ب�ضكل كبري، لكنها قد تعك�ص اإىل حد كبري توزيع العمالة 

غري املاهرة.

وتبني اأن ثلثة اأرباع العينة ترتاوح اأعمارهم بني �ضن 20 و34 �ضنة. 
مقابل  متزوجني  غري  العينة  اإجمايل  من   %41 من  اأكرث  كان  كما 
56.5% متزوجني. لكن كون جل املتزوجني ل ي�ضتطيعون ا�ضتقدام 
زوجاتهم معهم يعني عمليا اأن الغالبية العظمى للعمالة الوافدة 

هي يف حكم العزاب

اأفراد العينة مل ي�ضتفيدوا من التعليم الر�ضمي  وحوايل 40% من 
والكتابة  بالقراءة  امللمني  اأو  متاما  الأميني  فئة  بالتايل �ضمن  وهم 
فقط. اأما اإذا اأ�ضفنا اإليهم ذوي التعليم البتدائي املحدود فاإن فئة 
�ضعيفي التعليم تتجاوز ن�ضف العينة لتبلغ حوايل 56.6%. وفيما 
يلي اأهم نتائج الدرا�ضة حول جمموعة من املحاور الأ�ضا�ضية التي 

لها علقة باأو�ضاع املال غري املهرة يف قطر:

وتبذل الدولة جهودا لإلزام ال�رشكات  بافتتاح عيادات �ضحية بح�ضب 
الرعاية الطبية لآلف  ال�ضوابط التي وردت بقانون العمل لتقدمي 
العاملني مبوؤ�ض�ضات و�رشكات القطاع اخلا�ص. وين�ص قانون العمل 
يف   104 املادة  ن�ضت  حيث  لل�رشكات  الطبية  الرعاية  تقدمي  على 
بندها الأول اأن على املن�ضاآت التي ت�ضتخدم عددا من العمال يرتاوح 
والأدوات  بالأدوية  مزود  اإ�ضعافات  توفري �ضندوق  عامل   25 و   5 بني 
واملعدات التي حتددها اجلهة الطبية، كما تن�ص اأي�ضا على وجوب 
تخ�ضي�ص �ضندوق اإ�ضعافات لكل جمموعة عمال ت�ضم 25 عامل 
اأو اأكرث، كما تق�ضي بتعيني ممر�ص متفرغ يف املن�ضاأة يف حال زيادة 
الأولية.  الإ�ضعافات  �ضناديق  توفري  اإىل  اإ�ضافة   100 عن  العمال 
وطبقا للمادة ذاتها يتوجب على �ضاحب العمل تخ�ضي�ص عيادة 
يعمل بها طبيب وممر�ص على الأقل يف حال زاد عدد عمال املن�ضاأة 

على 500 عامل.

تتعر�ص لعدة  املاهرة  العمالة غري  اأن  اإل  الإجراءات  ورغم كل هذه 
حقوق  مفاهيم  لتعميق  املبذولة  اجلهود  اأثر  من  تقلل  م�ضكلت 
بني  املتوازنة  العلقة  ولتاأطري   ، ال�رشيحة  لهذه  بالن�ضبة  الإن�ضان 
العمال واأ�ضحاب العمل. وتتمثل اأهم النتهاكات يف تاأخري الأجور 
ال�رشيحة،  هذه  منها  تعاين  التي  الأ�ضا�ضية  امل�ضكلة  ميثل  الذي 
والناجتة عن نظام الكفالة الذي توجد به ثغرات اأ�ضا�ضية تتمثل يف 
ال�ضلحيات الكبرية املمنوحة للكفيل ، والتي اأدت اإىل قيام الكفلء 
بتجاوز القوانني يف جمال عدم تاأخري الرواتب ويف جمال حق العامل 
يف اأن يحتفظ بجواز �ضفره وعدم توفري بع�ص الحتياجات الأ�ضا�ضية 
التي ن�ص علها القانون وعدم توفري اأو  مراعاة ال�ضلمة املهنية مما 

يعر�ص العمال خلطر الإ�ضابة .

الإن�ضان جهودا كبرية  الوطنية حلقوق  واللجنة  العمل  اإدارة  وتبذل 
ملنع تعر�ص العمالة غري املاهرة للنتهاك والتع�ضف واإ�ضاءة املعاملة، 
حيث تقوم اإدارة العمل بجولت تفتي�ص �ضهرية للمن�ضاآت وم�ضاكن 
العمال للتاأكد من تطبيق القوانني، اإل اأن هناك جتاوزات عديدة  مت 
اإىل اللجنة الوطنية حلقوق  ر�ضدها، بالإ�ضافة لل�ضكاوى التي ترد 
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باأية فر�ضة عمل متاحة. كما اأظهرت الدرا�ضة  املتعلمني للقبول 
اأن  مثلً  تبني  حيث  العامل،  وجن�ضية  الأجر  بني  العلقات  بع�ص 
العمال النيباليني هم الأقل اأجراً بينما كان العرب هم الأعلى اأجراً 
بني اجلن�ضيات الأخرى، وبينما يتقا�ضم الهنود فئات الأجر املتو�ضطة 
بالت�ضاوي تقريباً، ي�ضغل معظم العمال من اجلن�ضية الفيليبينية  

فئات الأجر املتو�ضطة والعليا.

وتو�ضح نتائج امل�ضح اأن الن�ضبة الأكرب من العمال يتقا�ضون اأقل 
من 800 ريال �ضهرياً )نحو 30% من اأفراد العينة(، بينما يتوزع الباقون 
بالت�ضاوي تقريباً على فئات الأجر التالية ) بني 16 و 18% لكل من 
فئات الأجر التي تزيد كل منها مبقدار 300 ريال عن �ضابقتها(. ما 
كبرية  اأ�رش  لإعالة  تكفي  ل  وقد  زهيدة  تعّد  الأجور  هذه  اأن  يعني 
احلجم مثل التي يتحمل م�ضوؤوليتها هوؤلء العمال، ناهيك عن ما 
واأثاث مهما  العمال من �رشاء م�ضكن  اإليه معظم هوؤلء  يطمح 

كان متوا�ضعاً.

توزع أفراد العينة بحسب 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

مكاتب التوظيف، الوسطاء وثمن الهجرة 

اأجل  من  للهجرة  املاهرة  غري  العمالة  دفعت  التي  الأ�ضباب  كانت 
هما  اثنني  �ضببني  يف  تنح�رش  تكاد  اإذ  متوقعة،  قطر  يف  العمل 
البطالة اأو انعدام فر�ص العمل يف بلدان املن�ضاأ) 45.7%( من جمموع 
اأفراد العينة، و�ضعف الأجور ) 48.7%( منهم. وان الدافع القت�ضادي 
للهجرة هو العامل الأ�ضا�ضي يف هجرة العمالة غري املاهرة. وما مييز 
الو�ضع يف قطر ي�ضدق دون �ضك على و�ضع العمالة الوافدة يف 

بقية بلدان اخلليج العربي، وعلى ظاهرة الهجرة العاملية كذلك.

كبرية  مالية  مبالغ  دفعت  قد  الغالبية  اإن  عن  الدرا�ضة  وك�ضفت 
قطر  اإىل  الدخول  تاأ�ضرية  لتاأمني  املتوا�ضعة(  باإمكاناتهم  )قيا�ضاً 
واحل�ضول على فر�ضة عمل. ومعظم الذين دفعوا اأموال للح�ضول 
العمل ا�ضطروا لل�ضتدانة وهي ن�ضبة عالية متثل 53% من  على 
 ، القت�ضادية  ال�ضغوط  حجم  تربز  نتائج  وهي  العينة،  اإجمايل 
الو�ضول  حلم  حتقيق  اأجل  من  �ضيء  باأي  للت�ضحية  وا�ضتعدادها 
اإىل العمل يف قطر من جهة ثانية. كل تلك الت�ضحيات من اأجل 
حت�ضيل اأجور، قد ت�ضد حاجة الأ�رشة يف بلد املن�ضاأ وقد تكون جيدة 
مبعيار م�ضتوى الأجور واملعي�ضة هناك، لكنها مع ذلك تبقى زهيدة 
الت�ضحيات  حجم  احل�ضبان  يف  اأخذنا  اإذا  الأحيان،  بع�ص  يف  جدا 
واملخاطر املادية والنف�ضية التي يتحملها العمال املهاجرون بعيدا 

عن اأهلهم واأوطانهم.

مستويات األجور

وتبني وجود ارتباط قوي بني الأجر وامل�ضتوى التعليمي بحيث يرتفع 
الأجر كلما ارتفع امل�ضتوى التعليمي، فالن�ضبة الأكرب من الأميني هم 
الذين يتقا�ضون اأدنى فئات الأجر، بينما يتقا�ضى اأعلها احلا�ضلني 
وجود  عدم  يعني  ل  هذا  اأن  غري  فوق.  فما  الثانوية  ال�ضهادة  على 
اأو  الأجر  الدنيا من  الفئة  الثانوية ممن يتقا�ضون  حاملني لل�ضهادة 
التي تليها، الأمر الذي يدل على اأن احلاجة املا�ضة قد تدفع ببع�ص 
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الرضا عن مستويات األجور وظروف العمل

وظهر اأن من النتائج اأن عدم الر�ضا عن الأجور ميثل راأيا غالبا عند 
العمال بحيث عرب عن ذلك ما يزيد عن ثلثي العينة )68.3%(. حيث 
وجد هوؤلء اأن اأجرهم ل يتلءم مع اجلهد الذي يبذلونه . وترد الغالبية 
من العمال عدم ر�ضاها عن الأجر اإىل طبيعة الأعمال ال�ضاقة التي 
اأن   %40.8 اأي�ضا  كبرية  اأخرى  جمموعة  ترى  بينما   ،%54.8 متار�ضها 
مرد عدم ر�ضاها عن الأجر �ضببه العمل ل�ضاعات طويلة اأثناء يوم 
العمل، ف�ضل عن ظروف العمل القا�ضية التي يعمل فيها عمال 

الإن�ضاءات واملخاطر التي يتعر�ضون لها يف كثري من الأحيان.

ومع كل ذلك فاإن ما ل يقل عن ثلث العينة )33.9%( ل يح�ضلون 
على اأجرهم بانتظام، الأمر الذي يزيد من حده عدم الر�ضا املوجودة 
ردود الفعل عند العمال ملعاجلة  لدى قطاع معترب منهم. وتتباين 
هذه امل�ضكلة، حيث ي�ضتكي غالبيتهم) 55.8% ( ل�ضاحب العمل 
،يف حني يرفع الثلث منهم )34.4%( �ضكواه اإىل اإدارة العمل. وهناك 
اأقلية تفكر يف التوقف عن العمل والعودة من حيث اأتوا )%12.7(، 
بينما ل يفكر اأحد تقريبا يف اللجوء اإىل اإدارة حقوق الإن�ضان. وتربز 
هذه النتائج درجة ال�ضعف الذي تواجهه الغالبية من العمال الذين 
يفقدون حقوقهم ول ي�ضتطيعون فعل �ضيء اإما ب�ضبب اجلهل ، اأو 

اخلوف من العواقب ورمبا الثنني معا..

ظروف حياة العمال

تربز النتائج اأن الو�ضع ال�ضكني للعمال ل يراعي ال�رشوط ال�ضحية 
على الأقل من جهة الكم وامل�ضاحة املخ�ض�ضة حلياة الفرد الواحد. 
فعلى الرغم من اأن اأكرث من 90% من العمال يح�ضلون على �رشيرهم 
اخلا�ص، ونحو ن�ضفهم عنده خزانته اخلا�ضة، فاإنهم يتكد�ضون يف 

الغرف املخ�ض�ضة لهم بحيث يرتاوح عدد العمال الذين يتقا�ضمون 
الذي  الو�ضع  هذا  اأفراد.  �ضتة  اأكرث من  اإىل   3 الواحدة من  الغرفة 
تنعدم فيه اأدنى �رشوط اخل�ضو�ضية الفردية بحيث يتقا�ضم العمال 
ف�ضاء الغرف باأعداد كبرية تزيد يف حالت عديدة عن �ضتة اأفراد يف 

الغرفة الواحدة،

توزع أفراد العينة حسب عدد األفراد في الغرفة الواحدة

اإىل  الو�ضع يف ما يتعلق باحلمامات حيث جند ثلثة  ويتكرر هذا 
اأربعة عمال ي�ضرتكون يف حمام واحد يف 19% من احلالت، وبلغت 
الن�ضبة 31.7%  لدى جمموعات اأكرب تت�ضكل من خم�ضة اإىل �ضتة 
اأفراد، وتزداد الو�ضعية �ضوءاً عند املجموعة التي تتكون من اأكرث من 
�ضتة اأفراد ي�ضرتكون يف احلمام الواحد حيث بلغت ن�ضبتهم %43.7. 
ماء  وجود  بعدم  العينة �رشحوا  17.3% من  اأن  للنظر  اللفت  ومن 
ال�رشب يف ال�ضكن، كما اأكد البع�ص عدم توفر غرفهم على تكييف 
العمل  اأوقات  اأثناء  الغذاء  وجبات  لتاأمني  بالن�ضبة  اأما   .)%10.4(

فتنفي الغالبية) 73.2%( تاأمني �ضاحب العمل لهذه الوجبات.

النسبة المئويةالتكرار
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يف املقابل ي�ضتفيد معظم العمال من تاأمني النقل بني ال�ضكن 
في�ضطر  الباقون  اأما  العينة(  اأفراد  من   %80 )نحو  العمل  ومكان 
اأو   ،)%10( الأجرة  �ضيارات  اأو  العام  النقل  ل�ضتخدام  بع�ضهم 
وتو�ضح  التنقل.  و�ضائط  من  غريها  اأو   )%5.5( الأقدام  على  ال�ضري 
هذه النتائج التباين الكبري املوجود بني فئات العمال حيث ت�ضتفيد 
قبل  من  العلج  تاأمني  من  العينة  ن�ضف  تقارب  كبرية  جمموعة 
ال�رشكة، يف املقابل، ل ت�ضتفيد جمموعة اأخرى تتجاوز ثلث العينة 
من تلك املزية. ويتحمل العمال يف هذه احلالة تكاليف العلج الطبي 
واخلدمات ال�ضحية عموما، كما ت�ضتفيد جمموعة اأخرى ل تتجاوز 
القطاع  يوفرها  التي  املجانية  ال�ضحية  اخلدمات  العينة من   1/5
ال�ضحية  البطاقة  على  ح�ضولهم  طريق  عن  العام  ال�ضحي 

املعتمدة يف الدولة.

وتوؤكد هذه الو�ضعية غياب �ضيا�ضة خدمات اجتماعية وا�ضحة 
املعامل بالن�ضبة لل�رشكات امل�ضتخدمة لليد العاملة غري املاهرة. ومما 
يوؤكد ذلك ت�رشيح الغالبية العظمى من العمال 89.1% بعدم وجود 
وحدات طبية اأو خدمات �ضحية يف مقرات ال�ضكن. وهو اأمر مثري 
للنتباه خا�ضة فيما يتعلق باملخيمات ال�ضكنية التي توؤوي اأعداداً 
الأحيان يف ظروف  بع�ص  ي�ضكنون يف  الذين  العمال  �ضخمة من 
�ضعبة، وبالتايل يكونون معر�ضني ل�ضتى اأنواع الأمرا�ص اأو احلالت 
العناية  من  الأدنى  احلد  توفر  ت�ضتوجب  التي  الطارئة  ال�ضحية 

ال�ضحية قبل النتقال اإىل العيادات اأو امل�ضت�ضفى.

العينة  اأفراد  من   %11 نحو  اأن  اإىل  ال�ضياق  هذا  يف  الإ�ضارة  وجتدر 
اأثناء العمل، معظمها  باأنهم قد تعر�ضوا لإ�ضابة ما  قد �رشحوا 
متثلت يف ك�ضور يف الأيدي اأو الأرجل اأو جروح خطرية يف اجل�ضم. وقد 
عزا اأكرث من ن�ضف هوؤلء العمال الإ�ضابة اإىل عدم توفر اإجراءات 
اإىل �ضغط  الباقون  بينما عزاها  العمل،  اأماكن  �ضلمة كافية يف 
العمل اأو الإهمال من قبلهم. وعند مقارنة  نوع الإ�ضابة بظروفها 
تبني اأن اجلروح اخلطرية تنجم بالدرجة الأوىل عن عدم توفر اإجراءات 
ال�ضلمة، بينما تنجم الك�ضور عن �ضغط العمل اأكرث من العوامل 

الأخرى.

 الكفالة والعالقة مع الكفيل

مع  علقتهم  حول  �ضوؤال  عن  العمال  اإجابات  النظر يف  يلفت  مما 
الكفيل اأن نحو ثلثي اأفراد العينة اأجابوا بعبارة “ل توجد اأي علقة”، 
ولعل هذا عائد اإىل اأن معظم العمال يتعاملون مع امل�رشف على 
اأو مع اأحد املدراء، دون احلاجة اإىل اإقامة علقة مبا�رشة مع  العمل 
العلقة  هذه  باأن  منهم   %29 نحو  اأجاب  فقد  ذلك  ومع  الكفيل. 
جيدة. اأما الذين اأجابوا باأنها �ضيئة فكانت ن�ضبتهم 8.6%. ونعتقد 
اأن اأحدهم ما كان ليجيب مثل هذه الإجابة لول اأنه يعاين كثرياً من 

تلك العلقة.

وقد تبني اأن ن�ضبة هامة من اأفراد العينة )نحو 45%( يقوم الكفيل 
اإ�ضافية غري تلك التي مت التعاقد ب�ضاأنها. واأن  بتكليفهم باأعمال 
اأية تعوي�ضات  اأكرث من ثلث هوؤلء )34.4%( ل يتقا�ضون عن ذلك 
اإ�ضافية. اأما يف حالة عمل العمال عند جهات اأخرى غري الكفيل 
فاإن نحو ربع الذين اأجابوا عن ال�ضوؤال اأفادوا باأنهم يدفعون مبلغاً ما 

للكفيل لقاء �ضماحه لهم بذلك، بينما اأجابت الأكرثية بالنفي.  

التعليمية  امل�ضتويات  ذي  من  العاملني  اأن  النتائج  اأظهرت  كما 
الإ�ضافية  بالأعمال  للتكليف  تعر�ضاً  اأكرث  عام،  بوجه  هم،  الأدنى 
من قبل الكفلء، ومما يدل على طبيعة العلقة بني العمال والكفيل 
اخرتنا موؤ�رش ال�ضماح للعامل بال�ضفر يف غري اأوقات اإجازته املقررة اإذا 
كان هناك �ضبب ملح لل�ضفر. وقد اأفاد نحو 63% من اأفراد العينة 
باأن الكفيل  ي�ضمح لهم بال�ضفر اإذا كان هناك �ضبب ملح لذلك، 
ال�ضبب  كان  ولو  حتى  بال�ضفر  للباقني  الكفلء  ي�ضمح  ل  بينما 
ملحاً، الأمر الذي ي�ضري اإىل تع�ضف بع�ص الكفلء يف التعامل مع 
بالتايل  ويوؤثر  والغ�ضب،  التوتر  من  حالت  ي�ضبب  قد  مما  عمالهم، 

�ضلباً على اإنتاجية العامل واأدائه. 
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بيئة العمل

اأظهرت نتائج امل�ضح اأن اأكرث من ن�ضف اأفراد العينة يعملون بني 
9 و 10 �ضاعات يومياً. وهناك ن�ضبة هامة )اأكرث من 17%( يعملون 
لفرتة ترتاوح بني 11 و12 �ضاعة يومياً. وقد علمنا اأن بع�ص العمال 
الإ�ضافية،  ال�ضاعات  عن  تعوي�ص  على  يح�ضلون  كلهم(  )ولي�ص 
التي حددها قانون  اأطول من تلك  لعملهم مدة  دافعاً  مما ي�ضكل 
في�ضكلون  �ضاعات(   8( النظامية  املدة  يعملون  الذين  اأما  العمل. 

اأكرث قليلً من ربع اأفراد العينة

عدد ساعات العمل اليومي ألفراد العينة

اأما عدد �ضاعات الراحة يف اأوقات العمل فهي �ضاعة واحدة لأقل 
 %11 لنحو  �ضاعة  من  واأكرث   ،)%46 )نحو  العينة  اأفراد  ن�ضف  من 
منهم. اأما الباقون فريتاحون ملدة ن�ضف �ضاعة فقط )30%(، اأو اأقل 
من ذلك )13%(. وعن توفر اأدوات ال�ضلمة يف اأماكن العمل اأفاد نحو 
30% من اأفراد العينة بعدم وجود اأي اأداة اأو و�ضيلة لل�ضلمة، بينما 

اأكد نحو ن�ضف اأفراد العينة بوجود طفاية للحريق.

مدى توفر بعض التسهيالت في أماكن العمل

اأثناء  العمال  لراحة  ال�رشورية  الت�ضهيلت  اأن  الدرا�ضة  اأظهرت 
العمل متوفرة للغالبية العظمى من اأفراد العينة، لكن عدم توفر 
متطلبات مثل مياه ال�رشب اأو دورات املياه اأو الظل الذي يقي من حر 
ال�ضم�ص لن�ضبة ترتاوح بني16 و30% من اأفراد العينة اأمر ي�ضتدعي 
املرعية  الأنظمة  تطبيق  مبراقبة  املعنية  اجلهات  قبل  من  التنبه 
يف العمل. اأما فيما يتعلق بوجبات الطعام فاإن العمال الذين  ل 
توؤمن لهم ال�رشكة ذلك ميثلون اأكرث من 75% من اأفراد العينة، حيث 

ي�ضطرون لتاأمينه باأنف�ضهم.

وبوجه عام عندما �ضئل العمال “هل اأنت را�ص عن العمل الذي 
راأينا  اأجاب نحو 56% بنعم، بينما اأجاب الباقون بل. وقد  تقوم به” 
اأن  فتبني  العامل،  وجن�ضية  العمل  عن  الر�ضا  بني  العلقة  بحث 
الأقل  العرب هم  العمال  بينما  الأكرث ر�ضا  النيباليني هم  العمال 
ر�ضا عن عملهم ولعل ذلك يعود للأو�ضاع ال�ضعبة التي يعي�ضها 
النيباليون يف بلدهم الأ�ضلي، بينما يتوقع العاملون العرب ظروفاً 
علقة  هناك  تكون  وتكاد  العربية.  قطر  دولة  يف  للعمل  اأف�ضل 
عك�ضية بني الر�ضا عن العمل وامل�ضتوى التعليمي للعمال. اإذ كلما 
عائد  ذلك  ولعل  العمل.  عن  الر�ضا  قل  التعليمي  امل�ضتوى  ارتفع 
اإىل اأن كثرياً من املتعلمني يعملون يف غري ما اأعدوا له من الناحية 

التعليمية.

مجموعات  مع  المقابالت  واقع  من  أساسية  مالحظات  خامسا: 
بؤرية من العمال

- على الرغم من اأن جميع العمال الذين متت مقابلتهم ي�ضكون
من قلة الراتب، ول�ضيما عدم رفع الراتب بالتوازي مع زيادة الأ�ضعار، 
اأن هناك ر�ضا عام عن احلياة والعمل يف دولة قطر  فمن امللحظ 
الذي  ال�ضعب  الو�ضع  كان  ورمبا  القليلة.  ال�ضتثناءات  بع�ص  مع 
يعي�ضه العمال وذووهم يف بلدانهم الأ�ضلية وراء هذا الجتاه العام، 

النسبة المئوية التكرار 
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اإىل ما يعادل 1000 ريال �ضهرياً. والعامل املحظوظ ميكنه جمع ما 
يكفي ل�رشاء بيت متوا�ضع يف الريف بعد ع�رش �ضنوات من العمل 
ريال قطري(،  األف   35 يقارب  ما  البيت  )يكلف مثل هذا  يف قطر 
ريال.  األف   100 عن  ال�ضكنية  ال�ضقة  ثمن  يقل  فل  املدن  اأما يف 
ومن الطبيعي اأن يكون معظم العمال من الريف، اأو من الأحياء 

ال�ضديدة الفقر يف املدن.
هي  لديهم  الوحيدة  الرتفيه  و�ضيلة  اأن  على  العمال  اأجمع   -
احلالت(.  اأغلب  اخلا�ص يف  ي�ضرتونه من ح�ضابهم  )الذي  التلفزيون 
الرتفيه، �ضوى  اأ�ضكال  اأنه ل وقت لديهم لأي �ضكل من  ويقولون 
يوم اجلمعة الذي يق�ضون بع�ضه يف الغ�ضيل والتنظيف، وبع�ضه 
الآخر يف التجول  يف ال�ضوارع اأو التجمع يف ال�ضاحات العامة مع 

العمال الآخرين.

لإن�ضاء  املقرتحة  امل�ضاريع  يف  راأيهم  عن  العمال  �ضئل  عندما   -
جممعات خا�ضة بالعمال العزاب، والتي تتوافر فيها جميع و�ضائل 
هذه  مثل  يف�ضلون  باأنهم  اجلميع  اأجاب  والرتفيه،  والراحة  العي�ص 
�ضكناهم  عن  التام  ر�ضاهم  اأبدوا  الذين  اأولئك  وحتى  املجمعات. 

قالوا باأنهم يف�ضلون هذه املجمعات اإن وجدت.

�ضكن  مناطق  يف  ي�ضكنون  الذين  العمال  من  اأحد  ي�رش  مل   -
اأو م�ضايقات ح�ضلت بينهم وبني  اأو نزاعات  العائلت اإىل خلفات 
تلك العائلت. والواقع اأن اأفراد العائلت هم الذين يبدون �ضيقهم 
وانزعاجهم من وجود العمال العزاب بينهم. اأما العمال اأنف�ضهم 
فل يبدو اأنهم منزعجون من وجودهم بني العائلت، اأو اأنهم ل يعربون 

عن هذا النزعاج على الأقل.

وبني  بينهم  اأو  اأنف�ضهم،  العمال  بني  نزاعات  حت�ضل  ما  نادراً   -
اأ�ضحاب العمل. فاإذا حتدث اأحد العمال عن ذلك فاإنه يذكر النزاع 
ويف معظم  الكفيل.  مع  ولي�ص  العمل  على  امل�رشف  اأو  املدير  مع 
احلالت، اإن مل يكن يف جميعها، ل يرفع العمال عادة �ضكاوى لأي 
من اجلهات املعنية )ال�رشطة، اإدارة العمل، اللجنة الوطنية حلقوق 
البلد.  من  الإبعاد  اأو  العمل،  فر�ضة  فقدان  من  خوفاً  الإن�ضان...( 

يجب  ممكنة. كما  فرتة  اأطول  الدولة  البقاء يف  على  الإ�رشار  ووراء 
اأخذ احتمال خ�ضية العمال من ال�ضكوى بعني العتبار، على الرغم 
من التطمينات التي حاولنا تقدميها لهم قبل بدء املقابلت. ورمبا 
يعزى لل�ضبب نف�ضه ر�ضا العمال عن تعامل الكفيل معهم، بل 

امتداحهم لهم يف اأكرث من منا�ضبة.
ثمناً   “ الذين متت مقابلتهم دفعوا مبالغ كبرية  العمال  - جميع 
وكاأنه مبلغ  ريال،  اإىل دفع مبلغ 6000  اأ�ضار  “. ومعظمهم  للفيزا 
كبرياً  ي�ضكل عبئاً  املبلغ  الفيزا”. ومثل هذا  “جتار  متفق عليه بني 
لبيع  اأو  لل�ضتدانة  ي�ضطر  ما  غالباً  الذي  الفقري  العامل  على 

ممتلكاته ال�ضخ�ضية لتاأمينه.

- على الرغم من اأن املقابلت مع اأ�ضحاب العمل بينت حتمية وجود 
اإدارة العمل، فاإن  عقد مربم بني العامل ورب العمل، وم�ضدق من 
عددا قليلً فقط من العمال يعرفون بوجود هذه العقود، ويقولون 
اإنهم يعملون بدون عقود عمل. واإذا كان ذلك ينطبق على العمال 
العاملة  ال�رشكات  عمال  على  ينطبق  اأن  ميكن  ل  فاإنه  “الأحرار”، 
بالفعل، ب�ضبب مراقبة اإدارة العمل الدائمة لتنفيذ هذا البند يف 

قانون العمل.

- با�ضتثناء عدد قليل من العمال العرب )الذين يكونون يف غالبيتهم 
من املهرة وبالتايل يح�ضلون على دخل اأعلى من بقية العمال(، فاإن 
العزاب “، مع اأن معظمهم متزوج يف  جميع العمال يعدون من “ 
يف  وحيداً  ويعي�ص  بلده  يف  اأ�رشته  اأفراد  يرتك  لكنه  الأ�ضلي  بلده 

قطر.

- يحول كل عامل مبلغاً يرتاوح بني 400 و 600 ريال �ضهرياً اإىل اأفراد 
اأ�رشته، مما ي�ضكل اجلزء الأكرب من دخله )واأحياناً كل دخله اإذا اأمنت 
له �رشكته الطعام وال�ضكن والتنقل(. وقد تبني من اإجابات العمال 
اأفراد يف  اأ�رشة موؤلفة من خم�ضة  اأن هذا املبلغ يعد كافياً لعي�ص 
ريف نيبال اأو بنغلد�ص اأو �ضرييلنكا )تنفق الأ�رشة يف املتو�ضط ما 
يعادل 350 ريال قطري تقريباً(. اأما يف املدن فتحتاج مثل هذه الأ�رشة 
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- يقول اأحد اأ�ضحاب العمل اإن العمال العاديني ب�ضطاء، يغ�ضبون 
اأو  للمدير  حتى  م�ضكلتهم  ي�ضكون  ول  الأ�ضباب،  لأتفه  ب�رشعة 
�ضاحب العمل لأنهم يخافون. ولذلك ما اأن ت�ضنح لهم الفر�ضة 
)كالذهاب يف اإجازة مثلً اأو العمل املوؤقت عند اآخرين( حتى يهربوا، 

دون اإنذار م�ضبق.

- اأ�ضحاب ال�رشكات ال�ضغرية ي�ضكون من تدقيق اإدارة العمل على 
اأمور ي�ضعب تطبيقها مثل الأ�رشّة املزدوجة )ذات طابقني(، اإذ ي�ضعب 
تاأمني م�ضاحات كافية بكلف يتمكنون من حتملها، ل�ضيما واأنهم 
ت�ضتغل  التي  الأجنبية”  ول�ضيما  الكبرية  لل�رشكات  “خا�ضعون 
�ضعفهم وتفر�ص عليهم �رشوطاً �ضعبة )يف املقاولت من الباطن 
ل حت�ضل ال�رشكات ال�ضغرية اإل على اأقل القليل من الأرباح(. وهناك 
اأ�ضعار املقاولت بني ال�رشكات، وتكون ال�ضحية  مناف�ضة حادة يف 

هي ال�رشكة الأ�ضغر والأ�ضعف.

- كما �ضكا اأ�ضحاب ال�رشكات ال�ضغرية )ورمبا املتو�ضطة( من نظام 
يتحملها  ل  نفقات  تتحمل  ال�رشكات  اأن  ومن  ال�رشكات،  ت�ضنيف 
نحو  يبنون  اآب”4.  البيك  �ضيارات  “مقاويل  واأن  الأفراد،  املقاولون 
اأن يتحملوا نفقات ا�ضتقدام العمال  40% من فيلت الدوحة دون 

واإ�ضكانهم واإجازاتهم وبطاقات �ضفرهم وغريها.

قانون العمل القطري

- اأجمع اأ�ضحاب العمل واملدراء على اأن قانون العمل بن�ضو�ضه جيد 
ول غبار عليه، ويراعي م�ضالح العمال واأ�ضحاب العمل يف نف�ص 
الوقت. بل اإن بع�ضهم يعّده مل�ضلحة العامل اأكرث منه مل�ضلحة 
�ضاحب العمل. لكن امل�ضكلة يف التطبيق، اإذ غالباً ما يتعلق الأمر 
خا�ضة  حمكمة  غياب  يف  ل�ضيما  ال�ضخ�ضية،  واملعرفة  باملزاج 
بالعمل. فبدلً من املحكمة هناك جلان م�ضاحلة يتولها يف الغالب 

ويبدو اأن العاملني من اجلن�ضيات العربية اأكرث جراأة يف رفع ال�ضكاوى 
واأكرث معرفة بحقوقهم.

- عند تعر�ص العامل ملر�ص اأو حلادث ما فاإنه يراجع املراكز ال�ضحية 
ل  العمال  معظم  لكن  العام.  حمد  م�ضت�ضفى  اأو  للوافدين 
يح�ضلون على البطاقة ال�ضحية اللزمة، لأن ال�رشكات ل توؤمنها 
لهم )با�ضتثناء بع�ص ال�رشكات الكبرية(. وهم ي�ضكون من الزحام 
ال�ضديد يف املراكز ال�ضحية اخلا�ضة بهم، حتى اأن بع�ضهم يف�ضل 
ال�ضت�ضفاء على ح�ضابه اخلا�ص رغم التكلفة الكبرية التي ل قبل 

له بها.

سادسا: المشكالت التي يواجهها أصحاب العمل

- ل تواجه ال�رشكات الكبرية عادة م�ضكلت عوي�ضة مع العمال. 
معظم هذه امل�ضكلت قد يتعلق بال�ضكن اأو الطعام اأو ما �ضابه. 
خمتلفة  جن�ضيات  من  العمال  بني  املنازعات  بع�ص  حت�ضل  وقد 
بتدخل  تتواجد يف مكان واحد لل�ضكن، لكنها حتل يف العادة ودياً 

اأحد امل�رشفني على �ضوؤون العمال.

بهروب  متعلقة  اجلميع  منها  �ضكا  التي  الرئي�ضية  امل�ضكلة   -
العامل  ا�ضتقدام  بتكاليف  ال�رشكة  تتكفل  اأن  فبعد  العمالة. 
تبداأ  وعندما  عديدة،  لأ�ضهر  وتدريبه  وموا�ضلته  و�ضكنه  واإقامته 
“ال�ضوق  اإىل  يتحول  اأو  اأخرى  �رشكة  اإىل  يهرب  بالتح�ضن  اإنتاجيته 
عن  م�ضئولة  ال�رشكة  تعد  العمل  اإدارة  اأن  ذلك  اإىل  ي�ضاف  احلر”. 
عامل  على  تقب�ص  عندما  غرامات  عليها  فتفر�ص  عمالها  هرب 
هارب. ويقول اأحد اأ�ضحاب العمل اإن حل هذه امل�ضكلة يكمن يف 
عدم اعتبار ال�رشكة م�ضئولة عن هروب العامل اإذا اأبلغت عن ذلك 

الهروب.

4- مقاول البيك أب هو شخص ال ميلك سوى سيارة بيك أب يدور بها على املالك ليحصل على املقاولة دون أن يكون لديه مقر
لشركة أو أي من مستلزماتها.
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املوظف خارج البلد بعد تدريبه والإنفاق عليه، هذا اإذا مل نتحدث 
عن هروب الأ�ضخا�ص الذين ميكن اأن ي�رشقوا اأو يختل�ضوا اأو ي�ضيئوا 
لل�رشكة ب�ضكل اأو باآخر. ولدى التذكري بالكفلء الذين ي�ضتقدمون 
العمال ملجرد احل�ضول على ح�ضة من اأجورهم دون اأن تكون لديهم 
اأعمال حقيقية اأجاب عدد من اأ�ضحاب العمل باأن هذا الأمر يجب 

اأن يعالج يف اإطار اإ�ضلح نظام الكفالة ولي�ص اإلغاءه.

جتاه  الكفيل  تع�ضف  باإمكانية  العمل  اأ�ضحاب  بع�ص  اأقر  وقد 
الإذن  اأو  اخلروج،  اإذن  منح  يف  مبزاجية  الت�رشف  وباحتمال  املكفول، 
الكفيل  لدى  عمل  وجود  عدم  حال  يف  حتى  الغري،  لدى  بالعمل 
نف�ضه. واأ�ضواأ اأ�ضكال حتكم الكفيل بالعامل هو اأنه يفر�ص عليه 
ال�ضعر الذي يريده لأداء العمل، ومينع انتقال الكفالة يف حال عدم 
اآخر،  اأ�ضحاب العمل ل يجدون حلً  موافقة العامل. لكن معظم 
�ضوى اأن اأحد املدراء اأ�ضار اإىل اإمكانية اأن تتوىل جهة عامة م�ضوؤولية 
تنظيم دخول العمالة وخروجها من البلد، وم�ضوؤولية اتخاذ القرار 
باأحقية العامل يف نقل الكفالة بدلً من حتكم الكفيل بذلك. لكن 

اآخرين اعرت�ضوا باأن ذلك �ضيزيد الأمور تعقيداً بدلً من حلها.

االستنتاجات األساسية

�ضاعدت الدرا�ضة التي اتبعت املنهج ال�ضمويل يف فح�ص اأو�ضاع 
العمال غري املهرة  على اخلروج مبجموعة من النتائج الهامة حول 
هذه  اأو�ضاع  على  الكفالة  نظام  وتاأثريات  وال�ضكن  العمل  ظروف 
وظروف  املادية  واحلاجة  الأجور  م�ضتويات  حيث  من  اله�ضة  الفئة 

العمل ال�ضاقة ، وهي كالأتي:

أوال : تشخيص أوضاع العمال غير المهرة في قطاع اإلنشاءات :

- انخفا�ص م�ضتويات الأجور يف قطاع الإن�ضاءات ، وعدم ر�ضا
العمالة عن م�ضتوى الأجر .

م�رشيون يحاولون اإر�ضاء �ضاحب العمل القطري، بينما يت�ضددون 
يف تطبيق القانون حرفياً اإذا كان �ضاحب العمل غري قطري.

اأنه يلزم �ضاحب العمل بدفع اأجور  اإيجابيات قانون العمل  - ومن 
العامل يف موعده ، واإلزامه بدفع مكافاأة نهاية اخلدمة والإجازات 
م�ضتحقات  جميع  بدفع  ال�رشكة  رخ�ضة  جتديد  رُبط  وقد  وغريها. 
العمال ، مما ي�ضاعد يف احلد من عمليات الن�ضب وا�ضتغلل العامل 

ال�ضعيف.

- اأما �ضلبيات القانون يف نظر اأ�ضحاب العمل، فتتلخ�ص يف ت�ضديده 
على بع�ص الأمور التف�ضيلية التي ل تتعلق دائماً ب�ضاحب العمل، 
اأو يتعذر عليه تطبيقها مثل منع و�ضع �رشيرين فوق بع�ضهما، اأو 
حتديد عدد معني من العمال لكل غرفة اأو حمام .. وما �ضابه. والذين 
ميار�ضون التفتي�ص هم موظفون �ضغار يطبقون القانون بحرفيته 
ولي�ص بروحه واأهدافه. واأكرث ما ي�ضكو من ذلك ال�رشكات ال�ضغرية 
التي ل تتوافر لها الإمكانات التي تتوافر لل�رشكات الكبرية. وعلى 
اأعمال تتطلب عدداً كبرياً من العمال يف فرتة  �ضبيل املثال هناك 
ق�ضرية، وبالتايل لبد من اأخذهم من ال�ضوق. فاإذا داهمتهم ال�رشطة 
اأو اإدارة العمل تتكبد ال�رشكة غرامات كبرية. مثال اآخر: �رشكة تعمل 
يف بناء فيل حتتاج اإىل مهنيني لتمديد الكهرباء فت�ضتعريهم من 
املهنيون  هوؤلء  كان  اإذا  ما  يُعرف  ل  احلالة  هذه  ويف  اأخرى.  �رشكة 
يوؤمنون  “ل  اأ�ضخا�ص  وهناك  ل.  اأم  نظامية  يعملون مبوجب عقود 
بالأوراق”، وبالتايل ل ينظمون عقوداً. ومع ذلك تتحمل ال�رشكة التي 
ا�ضتعارت العمال موؤقتاً امل�ضوؤولية الكاملة عن عدم وجود العقود.

نظام الكفالة من وجهة نظر الكفالء أو أصحاب العمل

مما يلفت النظر اأن جميع اأ�ضحاب العمل واملدراء اأكدوا اأن “نظام 
تقريباً،  املربرات  نف�ص  اجلميع  �ضاق  وقد  اإلغاوؤه”.  ميكن  ل  الكفالة 
اأو  العامل  اأخرى ت�ضمن عدم هروب  اآلية  اأهمها عدم وجود  والتي 
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قبل مكاتب التوظيف يف بلدهم اأو الر�ضوخ لتع�ضف اأ�ضحاب
العمل يف بع�ص الأحيان.

- معظم العمال ل يعرفون ملن يلجئون يف حال حدوث نزاع مع
الكفيل .

- يعترب تاأخري ت�ضليم الرواتب من قبل �ضاحب العمل )الكفيل(
اأهم م�ضكلة يواجهها العمال غري املهرة يف قطاع الإن�ضاءات

يف قطر.

- غالبا  ما يتم ت�ضوية م�ضكلت تاأخري الرواتب عند جلوء العمال
اإىل اأدارة العمل.

ثانيا : تشخيص الثغرات في قانون العمل ونظام الكفالة

- يتميز قانون العمل بتف�ضيلته الدقيقة والتي كفلت معظم
حقوق العمال واأ�ضحاب العمل. اإل انه ا�ضتثنى بع�ص املهن

منه ومل يقدم تربيرات لذلك .

- نظام الكفالة يلغي بع�ص مواد قانون العمل ومينع تفعيلها،
مثل حرية النتقال من عمل اإىل اآخر وحرية ال�ضفر.

- نظام الكفالة به بع�ص الثغرات مثل حق الكفيل باإبعاد
املكفول بدون مربرات اأحيانا، وحقه يف حتديد م�ضتوى الأجر،

واإنهاء العقد، واإبعاد العامل.

- هنــاك تفــاوت يف م�ضتويــات الأجر بني اجلن�ضيـات، وك�ضـفــت
الدرا�ضـة اأن العمــال من نيبـال هم الأدنى من حيث م�ضتويــات
الأجور وانخفا�ص الوعي ب�ضبب انخفا�ص م�ضتوياتهم التعليمية .

- معظمهم قد ا�ضتدان من اجل دفع مبلغ ملكاتب التوظيف يف
موطنه من اأجل القدوم للعمل يف قطر، ومع نق�ص الأجور تزداد

ال�ضغوط القت�ضادية عليهم .

- م�ضتوياتهم التعليمية منخف�ضة واأو�ضاعهم املعي�ضية يف
بلد املن�ضاأ �ضيئة.

- رغبة العمـال يف احلفـاظ على الوظيفـة وتدهـور اأو�ضاعهم يف
البلـد التي قدموا منها ي�ضـاهم يف تقبلهـم للتجـاوزات التـي

يتعر�ضون لها اأحيانا.

- بعـ�ص العمــال يتكد�ضون يف غرف �ضغرية احلجــم وي�ضتخـدمــون
دورات مياه واحدة ، وبع�ص غرف العمال ل تتوفر بها مكيفات للهواء.
- هناك نق�ص يف اخلدمات يف مكان العمل  مثل عدم توفر مياه

لل�رشب ودورات املياه والوجبات الغذائية.

- نق�ص بع�ص اخلدمات الطبية يف املجمعات العمالية الكبرية.

- عدم توفر اإجراءات ال�ضلمة ونق�ص وعي العمال بها رغم
خماطر املهنة التي يعملون بها.

- جهل العمال بقوانني العمل ونق�ص الوعي حتى بوجود عقد
عمل بينهم وبني الكفيل مما يعر�ضهم للنتهاكات �ضواء من
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- حت�ضني �رشوط ال�ضلمة يف اأماكن العمل.

- اإلزام اأ�ضحاب العمل بتوفري الوجبات الغذائية للعمال واملياه
ودورات املياه وظل يف اأماكن ال�ضرتاحة اأثناء العمل.

- التدقيق على ال�رشكات يف جمال توفري ا�ضرتاطات امل�ضكن
املنا�ضب للعمال وتوفري اخلدمات الطبية وتطويرها .

- رفع درجة وعي العمال بحقوقهم وبقوانني العمل وباجلهات التي
يلجئون اإليها عند احلاجة.

- املواءمة بني قانون العمل ونظام الكفالة ، من خلل تقليل
بع�ص ال�ضلحيات املمنوحة للكفيل.

- مراعاة م�ضلحة الطرفني ) �ضاحب العمل والعامل ( عند اإجراء
اأي تعديلت على القوانني اأو نظام الكفالة.

- درا�ضة �ضيغة بديلة عن نظام الكفالة من اأجل تليف العيوب
يف هذا النظام .

- تكري�ص مفاهيم حقوق الإن�ضان وتوطينها يف العلقة بني
�ضاحب العمل والعمال.

- عقد ور�ص تدريبية للعمال لرفع درجة وعيهم مبا توفره لهم 
القوانني من حقوق و�ضبل حت�ضني م�ضتوى معي�ضتهم.

- قد يظل العامل يف حجز الإبعاد فرتات طويلة بدون اأن يقدم اإىل
حمكمة وقد يتم ترحيله يف اأغلب احلالت مما يفقده حقوقه.

- عدم توفر حمكمة للعمل ي�ضاهم يف ت�ضلط اأ�ضحاب العمل
وعدم قدرة العمال على نيل حقوقهم .

- يف�ضح نظام الكفالة لبع�ص �ضعاف النفو�ص املتاجرة بالعمال
كاأن ي�ضتجلبهم ثم يرتكهم يعملون وياأخذ ح�ضة من الأموال

التي يك�ضبونها.

- يف�ضح املجال للكفيل باأن مينع املكفول من النتقال لعمل اأخر،
اأو للعمل عند غريه .

- يرى اأ�ضحاب العمل اأن نظام الكفالة قد يحتاج للتعديل لكنه
اآلية منا�ضبة للتحكم يف ا�ضتقدام العمالة وحفظ حقوق

اأ�ضحاب العمل.

- يرى اأ�ضحاب العمل اأن تطبيق قانون العمل بتف�ضيلته ي�رش
مب�ضاحلهم لأنه غالباً ما ي�ضب يف م�ضلحة العامل.

- امل�ضكلة الأ�ضا�ضية التي يواجهها اأ�ضحاب العمل هو هروب
العمالة بعد اأن يتم الإنفاق على جلبها وتدريبها على العمل،

ووقوعهم حتت طائلة امل�ضئولية نتيجة لذلك.

توصيات الدراسة

- رفع م�ضتويات الأجور بالنظر اإىل م�ضتويات الأ�ضعار يف البلد
وطبيعة العمل وم�ضقته وخطر الإ�ضابة اأثناء العمل.




