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ألن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان يف دولة قطر تؤمن أن تعزيز وحامية
الحقوق هو رشط أسايس يف تنمية املجتمع الذي أنت جزء منه ،فقد صمم هذا
الكتيب خصيصاً لك ،ليكون دليلك إىل معرفة حقوقك وواجباتك أثناء عملك
يف دولة قطر.
ومبا أننا يف اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان نسعى لنرش الوعي بحقوق اإلنسان
يف ظل ظاهرة تدفق األيدي العاملة إىل الوطن ،فنحن عىل ثقة بنجاح هذه
املساعي لزيادة تحسني كافة الظروف املرافقة لعملك.
يف هذا الكتيب معظم األجوبة عن االستفسارات املتعلقة باألمور القانونية
بشكل ميرس بعيداً عن املصطلحات الجامدة ،بحيث تكون بحوزتك كافة
املعلومات األساسية قبل مجيئك إىل العمل بدولة قطر.
يف كتاب الجيب للعامل ،تتمنى اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان أن يحقق
الفائدة املرجوة منه يف فهم القوانني القطرية ألجل البقاء تحت مظلة القانون،
وأن يكون الكتيب رفيقك ،يف جيبك ويف متناول يدك ،كلام احتجت إليه.

د .عيل بن صميخ املري

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان
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 تعد اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان إحدى املؤسسات الحقوقية التي تعملمن أجل تعزيز وحامية كافة صنوف الحقوق والحريات لجميع من يخضع
للوالية القانونية لدولة قطر.
 تعمل من أجل تحقيق األهداف الواردة باالتفاقيات واملواثيق الدولية املعنيةبحقوق اإلنسان ،التي انضمت إليها الدولة.
 تعمل عىل رصد أوضاع حقوق اإلنسان يف قطر ،واستقبال الشكاوى. تقدم اللجنة مجموعة من التوصيات واملقرتحات الخاصة بحقوق اإلنسانللجهات املعنية عىل أساس استشاري.
 تحرص اللجنة عىل التعاون مع كافة اللجان والجمعيات واملنظامت املامثلة يفمشاريع تهدف إىل نرش ثقافة حقوق اإلنسان.
 تتلقى اللجنة الشكاوى وااللتامسات الخاصة بأية تجاوزات عىل حقوق اإلنسان،وتعمل مع كافة الجهات املختصة بأسلوب تعاوين ،مام يوفر لها دع ًام جيداً
ألداء مهامها.



الفصل األول

قبل القدوم إىل دولة قطر
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قبل القدوم إىل دولة قطر

13

س 1-كيف تأيت إىل دولة قطر؟
عن طريق جهة حكومية:
إما عرب مندوب ترسله الدولة لالتفاق مع العامل ،أو باتفاقية بني حكومة دولة
قطر وحكومة بلد العامل ،وذلك للعمل يف القطاع الحكومي.
عن طريق جهة خاصة:
من خالل مكاتب االستقدام أو صاحب العمل نفسه ،وذلك للعمل يف القطاع
الخاص واملشرتك.

س 2-إىل من يوجه كتاب الجيب للعامل؟

 مصطلح «العامل» ينرصف إىل كل شخص ذكراً كان أم أنثى ،قطرياً كان أم غريقطري.
 إىل العامل يف املنشآت الخاصة ،والعامل يف املؤسسات التي ال يقل رأس املالالقطري فيها عن ( )% 51من مجموع رأس مالها ،ويكون مركزها الرئييس يف
قطر.
13
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 ال تنطبق األحكام الواردة يف هذا الكتيب عىل العاملني يف القطاع الحكومي2009
واملؤسسات العامة والرشكات التي تؤسسها قطر للبرتول ،وكذلك اللذين تنظم
14
شؤون توظيفهم قوانني خاصة ،وضباط وأفراد القوات املسلحة والعاملني يف
البحر.
 ال تنطبق األحكام الواردة يف هذا الكتيب عىل املستخدمني يف األعامل العارضةوأفراد أرسة صاحب العمل إن كانوا عامالً يقيمون معه وينفق عليهم بصورة
كاملة ،وكذلك العامل اللذين ميارسون الزراعة والرعي عدا من يعملون
مبؤسسات زراعية تقوم بتصنيع وتسويق منتجاتها والعاملون بصفة دامئة يف
اآلالت الالزمة للزراعة.
 ال تنطبق األحكام الواردة يف هذا الكتيب عىل عامل املنازل كالسائق واملربيةوالطاهي والبستاين ومن يف حكمهم.
 تنطبق األحكام الخاصة بنظام الكفالة عىل كافة الفئات املشار إليها منالوافدين.

س 3-إىل ماذا يجب أن تنتبه قبل قدومك إىل دولة قطر؟
 احذر من الوعود الخادعة التي يقدمها لك «تجار التأشرية» بأعامل ذات أجورعالية وظروف معيشية جيدة وحواالت ضخمة تحولها ألهلك ،فكل ما يهتم به
هؤالء قبض مثن التأشرية وتحقيق ربح رسيع.
 إن دفع مبلغ لرشاء تأشرية عمل يف دولة قطر قد يضعك داخل حدود الدولة،14
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لكنه ال يعني بالرضورة وجود عمل حقيقي أو سكن ،قد تكون الرشكة التي تم
وعدك بالعمل لديها رشكة وهمية ال وجود لها.

2009

15

 احرص عىل التأكد قبل سفرك للعمل يف دولة قطر من حصول الوكيل أي«مكتب تشغيل العامل يف بلدك» أو «أي شخص آخر ينصحك بالعمل يف قطر»
عىل ترخيص من وزارة العمل يف قطر الستقدام العامل لحساب الغري.
 احرص عىل التأكد من طبيعة العمل والراتب والسكن ،وذلك بتحرير عقدمبديئ بينك والوكيل ،واطلب االطالع عىل قيد املنشأة الخاص بالرشكة أو املحل
الذي ستعمل فيه.
 إن االتفاق الشفهي مع صاحب العمل قبل مجيئك إىل قطر ليس ملزماً ،وبالتايلميكن إلغاؤه ألي سبب بعد الوصول ولذا يجب أن تتمسك بإبرام عقد العمل
الخاص بك عند بدء مبارشة العمل وبالرشوط السابق االتفاق عليها وقاية لك
من التعرض ألحد األمور التالية:
* االستغالل من قبل جهة العمل ،بتشغيلك يف غري العمل املتفق عليه.
* إعطاؤك راتباً أقل مام ذكر لك ،أو البقاء لشهور طويلة دون راتب.
* عدم توفري املسكن املتفق عليه بينك وصاحب العمل ،أو منحك سكناً
غري مناسب يخالف ما تم االتفاق عليه.
احرص عىل التأكد من امتالكك القدرات املهنية املطلوبة للعمل املستقدم من
أجله إىل دولة قطر ،وأن تذكر للوكيل يف بلدك الدورات التدريبية الالزمة لك
لتحسني أدائك العمل.
15
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س 4-هل يجوز ملكاتب االستقدام يف دولة قطر أن تتقاىض منك أتعاب
عن أية مصاريف عن استقدامك؟

 16ال يجوز ملكاتب االستقدام القطرية أن تأخذ منك كعامل مستقدم أي مبالغ بصفة
أتعاب أو مصاريف.

س 5-ما هي اإلجراءات التي يجب أن تطلب من صاحب العمل القيام
بها فور قدومك إىل دولة قطر؟
 مراجعة الجهة املختصة خالل سبعة أيام عمل من تاريخ دخولك البالد الستكاملإجراءات الرتخيص باإلقامة.
 إذا مل يكن لديك عقد ،فيجب أن تطلب من جهة عملك إبرام عقد العملوتوثيقه يف إدارة العمل.

س 6-هل يجوز لك العمل يف دولة قطر دون وجود عقد عمل؟
العمل يف قطر دون عقد مكتوب وموقع بينك وبني صاحب العمل مخالف
للقانون ،ويعرضك للكثري من املخاطر ،إال أنه يجوز لك إثبات عالقة العمل بكافة
طرق اإلثبات عند امتناع صاحب العمل عن تحرير العقد.

س 7-ما هي الوثاثق املطلوبة منك إلكامل إجراءات العمل واإلقامة يف قطر؟
شهادة حسن سري وسلوك من بلدك األصيل ،موثقة من الجهات املختصة ،مع
العلم أن هذه الشهادة يجب أن تصدق من قبل سفارتك يف قطر ،ووزارة الخارجية
القطرية.
16
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فحص طبي يؤكد أنك الئق صحياً للعمل ،ويعاد هذا الفحص يف قطر من قبل
الجهة املختصة ،وسوف ترحل من قبل السلطات القطرية إذا مل يؤكد الفحص
أنك الئق صحياً.

2009
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س 8-هل يجوز أن يحتفظ (صاحب العمل) بجواز سفرك؟
ال يجوز ،عىل صاحب العمل تسليمك جوازك أو وثيقة سفرك بعد االنتتهاء من
إجراءات اإلقامة أو تجديدها ،حيث يتم تجديد رخصة اإلقامة خالل مدة ال
تتجاوز تسعني يوماً من تاريخ إنتهائها.

17

الفصل الثاين

بعد القدوم إىل دولة قطر
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بعد القدوم إىل دولة قطر
أو ًال :عقد العمل
س 1-ماذا يجب أن يتضمن عقد العمل بشكل أسايس؟
 اسم صاحب العمل ومكان العمل. اسم العامل ومؤهالته وجنسيته ومهنته ومحل إقامته وما يلزم إلثباتشخصيته.
 تاريخ إبرام العقد. طبيعة ونوع العمل ومحل التعاقد. تاريخ البدء بالعمل. مدة العقد إذا كان محدد املدة. األجر املتفق عليه وطريقة وموعد أدائه. يعترب توفري السكن و بدل التنقل من األمور التي يجدر االتفاق عليها بتأمينهاأو دفع بدل نقدي عنها.
21
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س 2-لدى نشوب نزاع بينك وجهة عملك بشأن تحديد املستحقات ،هل
 2009يؤخذ بتاريخ بداية العقد أم بتاريخ بدء العمل الفعيل؟
 22يعتد بتاريخ بدء العمل الفعيل وليس بتاريخ بدء العقد ،مع االنتباه عىل أن ال
ينص عقد العمل عىل غري ذلك.
مثال :إذا كان تاريخ بداية عقدك يف  ،2008/3/1وأما تاريخ مبارشتك الفعلية
للعمل  ،2008/1/1يعترب أن بداية العمل يف  ،2008/1/1وتحسب مستحقاتك من
بداية هذا التاريخ.
س 3-هل يجوز لك االحتفاظ بنسخة أصلية من عقد العمل الخاص بك؟
نعم ،و يعترب عدم حصولك عىل نسخة من العقد مخالفة لقانون العمل.
س 4-ما هي مدة العقد؟
هنالك نوعان من العقود:
 عقد محدد املدة -عقد غري محدد املدة

22

س 5-ماذا يعني عقد محدد املدة؟
أن تتعهد بأداء عمل معني لصاحب العمل ،وتحت إدارته وإرشافه للمدة املتفق
عليها بالعقد والتي يجب أن ال تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد ملدة أو ملدد
أخرى مامثلة ،وال يجوز ألي من طريف العقد بعد انتهاء مدة االختبار املنصوص
عليها يف العقد إنهاء العقد قبل املدة املحددة فيه بشكل مستقل ،وإال اعترب إنها ًء
غري مرشوع ،معطياً للطرف األخر الحق يف التعويض عام أصابه من رضر.
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س 6-ماذا يعني عقد غري محدد املدة؟
أن تتعهد بأداء عمل معني لصاحب العمل ،وتحت إدارته وإرشافه ملدة غري
محددة لقاء أجر ،ويجوز ألي من طريف العقد إنهائه دون إبداء األسباب يف أي
وقت بعد االلتزام مبدة اإلخطار.
س 7-ما هي مدة اإلخطار يف العقد غري محدد املدة؟
إذا كان عقد العمل غري محدد املدة ،جاز لكل من طرفيه إنهاؤه دون إبداء
األسباب ،ويف هذه الحالة يجب عىل الطرف الذي يرغب يف إنهاء العقد أن يخطر
الطرف اآلخر كتابة عىل النحو التايل:
 للعامل الذين يتقاضون أجورهم سنوياً أو شهرياً ،يوجه اإلخطار قبل إنهاءالعقد مبدة ال تقل عن شهر واحد إذا كانت مدة الخدمة خمس سنوات أو
أقل فإذا زادت مدة الخدمة عىل خمس سنوات تكون مدة اإلخطار شهرين
عىل األقل.
 أما يف الحاالت األخرى كالعامل اللذين يتقاضون أجورهم يومياً ،أو من يرتبطتقاضيهم األجر باإلنتاج ،فيوجه اإلخطار يف املواعيد التالية:
* إذا كانت مدة الخدمة تقل عن سنة واحدة تكون مدة اإلخطار أسبوعاً
واحداً عىل األقل.
* إذا كانت مدة الخدمة تزيد عىل سنة وتقل عن خمسة سنوات تكون
مـدة اإلخطار أسبوعني عىل األقل.
* إذا كانت مـدة الخـدمة تزيد عىل خمس سنوات تكون مدة اإلخـطار
شهـراً عىل األقل.

2009
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س 8-ما حكم الحالة التي يتم فيها إنهاء عقدك دون االلتزام مبدة اإلخطار؟
 2009يلزم من أنهى العقد دون مراعاة مدة اإلخطار أن يؤدي إىل الطرف األخر تعويضاً
 24مساوياً ألجر العامل عن مدة اإلخطار.
س 9-ما هو األجر األسايس؟
هو الراتب الذي يدفع لك عن العمل الذي يؤديه يف مدة معينة من الزمن أو عىل
أساس القطعة أو اإلنتاج ،ويشمل العالوة السنوية دون غريها.
س 10-ما هو األجر؟
هو األجر األسايس مضافاً إليه جميع العالوات والبدالت واملكافآت ،التي تتقاضاها
مقابل العمل ومبناسبته ،أيا كان نوعها وطريقة حسابها.
س 11-ما هي مدة االختبار يف العقد؟
تعني املدة التي يتم وضع العامل خاللها تحت االختبار إلثبات مدى صالحيته
لالستمرار بالعمل ،ويجب أن ال تتجاوز ستة أشهر كحد أقىص ،من تاريخ مبارشتك
العمل ،ويجوز لصاحب العمل أن ينهي عقدك خالل مدة االختبار ،رشيطة أن
يخطرك قبل ثالثة أيام عىل األقل ،من إنهاء العقد.
س 12-هل يجوز لصاحب العمل أن يكلفك بأداء عمل غري املتفق عليه؟
 يجوز له ،إذا كان ذلك منعاً لوقوع حادث أو إلصالح ما نشأ عنه ،مع إعطائكالحقوق املرتتبة عىل ذلك.
24
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 يجوز له ،إذا كان العمل املطلوب بصورة مؤقتة ،وال يختلف عن عملك األصيلاختالفاً جوهرياً ،وال ينطوي التكليف به عىل إساءة بحقك وبرشط عدم تخفيض
أجرك.

2009
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س 13-كيف تثبت عملك لدى صاحب العمل إذا مل يوجد عقد مربم بينك
وصاحب العمل؟
 تحويل الراتب إىل البنك التوقيع عىل استالم األجر. طلب شهادة زمالء العمل ،وغري ذلك من طرق اإلثبات التي يجيزها القانون.س 14-ما هو عقد التدريب املهني؟
 ُيلزم قانون العمل القطري صاحب العمل الذي يستخدم خمسني عامال فأكرثأن يدرب عىل األعامل الفنية ما يعادل ( )% 5من مجموع عامله ،من القطريني
الذين ترشحهم له إدارة العمل بالوزارة ،وفقاً لربنامج التدريب املعتمد من
الوزارة.
 يكون عقد التدريب املهني مكتوباً ،ويحدد فيه نوع املهنة أو الحرفة ،ومدةالتدريب ،ومراحله ،ومقدار األجر الذي يتقاضاه املتدرب.
 يجوز للطرفني إنهاء عقد التدريب يف أي وقت بنا ًء عىل أسباب مرشوعة ،عىلأن يكون اإلخطار بذلك كتابة قبل سبعة أيام عىل األقل من تاريخ اإلنهاء.
25
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ثانياً :تجديد عقد العمل

 26س 1-ماهي العقود املؤقتة؟
 هي العقود التي تفرتض طبيعتها إنجاز العمل يف مدة محدودة ،أو التي تنصبعىل عمل معني و تنتهي بانتهائه ،كالعقد الذي يربمه صاحب العمل مع بعض
العامل لتقديم خدمات خالل فرتة انعقاد أحد االحتفاالت أو املؤمترات أو
ما شابه ذلك ،أو العقد الذي يربمه صاحب العمل مع العامل للقيام بأعامل
الرتميم أو الطالء ملسكنه.
 ينتهي العقد املؤقت بانتهاء العمل املتفق عليه يف العقد ،وإذا مل يعلن صاحبالعمل عن رغبته يف تجديد عقدك أو «إعارتك» بشكل قانوين لجهة عمل أخرى
أو نقل كفالتك ،فعليك عندئذ مغادرة البالد ،وذلك النتهاء الغرض الذي قدمت
ألجله.

س 2-هل يعترب عقدك «املحدد املدة» مجدد تلقائياً إذا استمر أداؤك للعمل
بعد انتهاء العقد دون اعرتاض صاحب العمل؟
إذا كان العقد محدد املدة واستمر الطرفان يف تنفيذه بعد انقضاء مدته دون
اتفاق رصيح ،يعترب العقد مجدداً ملدة غري محددة بالرشوط الواردة فيه ،وتعترب
مدة التجديد امتداداً للمدة السابقة وتحسب خدمتك اعتباراً من تاريخ دخولك
يف خدمة صاحب العمل ألول مرة.
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س 3-إذا انتهى «العمل املحدد يف العقد» واستمر أداؤك للعمل دون اعرتاض
صاحب العمل ،فهل يعترب ذلك تجديداً للعقد؟
إذا كان محل العقد تنفيذ عمل معني ،انتهى العقد بتنفيذه ،فإذا كان العمل قاب ًال
بطبيعته ألن يتجدد ،واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل املتفق عليه اعترب
العقد مجدداً ملدة أخرى مامثلة باتفاق الطرفني ،أي يبقى محدد املدة.
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مثال :إذا كان االتفاق يف العقد عىل تصنيع وتركيب عدد معني من األبواب
لصاحب العمل وانتهت هذه األعامل ،ينتهي العقد بانتهائها.
مثال :إذا كان العقد قاب ًال بطبيعته أن يتجدد كام لو تم االتفاق يف العقد عىل
تركيب أجهزة تكييف لعقار مكون من مئة وحدة سكنية ،وكان موضوع
العقد تركيب هذه األجهزة لعرشة وحدات فقط ،وتم االنتهاء من تركيبها،
فإذا استمر العمل بعد االنتهاء من هذه األعامل ،اعترب العقد مجدداً ملدة
مامثلة وبنفس الرشوط أي يبقى محدد املدة.

ثالثاً :ساعات العمل
س 1-هل يوجد عدد محدد لساعات العمل؟
 مثان ساعات يومياً ،تتخللها فرتة راحة ملدة ساعة (صالة  -تناول الطعام) ،دونأن تحسب فرتة الراحة ضمن ساعات العمل الفعلية.
 ست ساعات يومياً يف شهر رمضان ،تتخللها فرتة راحة ،دون أن تحسب فرتةالراحة من ضمن ساعات العمل الفعلية.
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س 2-هل يجوز تشغيلك ساعات إضافية؟
 2009يجوز ذلك ،عىل أال يزيد مجموع ساعات العمل كلها عن عرش ساعات ،ماعدا
 28حاالت الرضورة التي تستدعي العمل املتواصل ملنع وقوع خسارة جسيمة أو
إلصالح وتخفيف ما نشأ عن حادث.
س 3-هل يجب أن تكون ساعات العمل اإلضايف مدفوعة األجر؟
يدفع لك عن الساعات اإلضافية ما ال يقل عن األجر األسايس املستحق يف ساعات
العمل العادية مضافاً إليه زيادة ال تقل عن ( )% 25من هذا األجر.
مثال :إذا كانت ساعة العمل العادية تساوي  20ريال فيجب إعطاؤك  25ريال
عن كل ساعة عمل إضايف.
س 4-هل يوجد نوع معني من األعامل التي يجوز فيها استمرار العمل دون
توقف ألغراض الراحة؟
يجوز ذلك يف بعض األعامل التي تقتيض طبيعتها ذلك والتي يصدر بتحديدها
قرار من الوزير املختص ،كأعامل الحراسة.

رابعاً :العطل واإلجازات
س 1-هل يجوز تشغيلك يف يوم الراحة األسبوعي؟
 يوم الجمعة هو يوم راحتك األسبوعية العادية عدا عامل املناوبة. ويجوز تشغيلك يف يوم الراحة األسبوعي إذا استدعت ظروف العمل ذلك ،عىل28
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أن يدفع لك األجر كام أجرك األسايس مع تعويضك بيوم آخر للراحة .أو أن
يدفع لك أجرك األسايس مضافاً إليه ( )% 150ومثال ذلك:
 إذا كان األجر األسايس يف اليوم العادي هو  100ريال ،فيجب إعطاؤك  250ريالإذا قمت بالعمل يف يوم العطلة األسبوعية.
 ال يجوز تشغيلك أكرث من يومي جمعة متتالني. إذا كنت تقوم بالعمل بني التاسعة مسا ًء والثالثة صباحاً ،يجب أن يدفعصاحب العمل أجرك األسايس مضافاً إليه زيادة ( ،)% 50ويستثنى من ذلك
عامل املناوبة ومثال ذلك:
 إذا كان األجر األسايس يف األوقات العادية  50ريال فيجب إعطاؤك  75ريالإذا كنت تقوم بالعمل بني التاسعة والثالثة صباحاً.
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س 2-ما هي أيام العطالت الرسمية وهل تستحق أجر عنها؟
تستحق سنوياً إجازة بأجر كامل عىل النحو التايل:
 ثالثة أيام مبناسبة عيد الفطر. ثالثة أيام مبناسبة عيد األضحى. يوم واحد مبناسبة اليوم الوطني  12/18من كل عام. ثالثة أيام يحدد مواعيدها صاحب العمل. إن استدعت ظروف العمل تشغيلك يف أي من تلك اإلجازات وجب تعويضكعنها.
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س 3-ما هي مدة إجازتك السنوية؟

 2009تكون إجازتك السنوية مدفوعة األجر عىل النحو اآليت:
30
 ثالثة أسابيع إذا كانت مدة خدمتك يف العمل تقل عن خمس سنوات. أربعة أسابيع إذا كانت مدة خدمتك خمس سنوات فأكرث. تكون إجازتك عن كسور السنة بنسبة املدة التي قضيتها يف الخدمة ومثالذلك:
 إذا كان قد تبقى عىل موعد حصولك عىل اإلجازة السنوية ستة أشهر ،بإمكانكالحصول عىل نصف إجازتك.

س 4-هل ميكن تأجيل إجازتك إىل السنة القادمة؟
 يحدد صاحب العمل إجازتك السنوية حسب مقتضيات العمل ،ويجوز لهمبوافقتك تجزئة اإلجازة عىل أن ال تزيد فرتة التجزئة عن أسبوعني.
 يجوز لصاحب العمل تأجيل نصف مدة اإلجازة السنوية إىل السنة التالية لسنةاستحقاقها ،بنا ًء عىل طلب كتايب منك.
 تنازلك عن حقك يف اإلجازة السنوية باط ًال. يجوز الحصول عىل بدل نقدي يعادل األجر املستحق بدالً عن اإلجازة. إذا انتهى عقد عملك قبل حصولك عىل اإلجازة ،يجب دفع بدل نقدي يعادلأجرك عن أيام اإلجازة املستحقة.
30
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س 5-ما املوعد املقرر للحصول عىل أجرك املستحق عن إجازتك السنوية؟
يلتزم صاحب العمل بأن يدفع للعامل األجر املستحق عن اإلجازة قبل قيام
العامل باإلجازة.
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س 6-ما هي أحكام اإلجازة املرضية؟
 ال متنح هذه اإلجازة إال بعد ميض ثالثة أشهر من تاريخ االلتحاق بالعمل أولمرة.
 إثبات املرض بشهادة طبية من طبيب يوافق عليه صاحب العمل. تحصل عىل أجرك كام ًال إذا مل تتجاوز مدة اإلجازة املرضية أسبوعني. إذا امتدت اإلجازة أكرث من أسبوعني تحصل عىل نصف أجرك ملدة أربع أسابيعأخرى.
 إذا امتدت اإلجازة أكرث من الفرتة املذكورة يف الفقرة السابقة ،تكون اإلجازةبدون أجر ،إىل أن تعود فتستأنف العمل أو تستقيل أو تنتهي خدمتك ألسباب
صحية.

خامساً :إنهاء عقد العمل

س  1-متى يجوز لك إنهاء عقد العمل؟

يجوز لك أن تنهي عقد عملك سواء أكان محدد املدة أم غري محدد املدة مع
االحتفاظ بحقك يف مكافأة نهاية الخدمة يف الحاالت التالية:
 .1إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته حسب العقد املربم ،أو خالف قانون العمل.
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 .2إذا وقع عليك أو عىل أحد أفراد أرستك من صاحب العمل أي اعتداء أو فعل
ينايف اآلداب.
2009
 .3 32إذا أدخل عليك صاحب العمل الغش فيام يتعلق برشوط العقد.
 .4وجود خطر جسيم يتهدد سالمتك أو صحتك برشط أن يكون صاحب العمل
عىل علم بوجود هذا الخطر ومل يعمل عىل إزالته.

س 2-هل يجوز لصاحب العمل فصلك من العمل وإنهاء عقدك دون إنذار
ودون منحك مكافأة نهاية الخدمة؟
 يجوز له ذلك يف الحاالت اآلتية:* انتحالك شخصية أخرى أو جنسية غري جنسيتك ،أو تقدميك ألوراق
ووثائق وشهادات مزورة ،كذلك إذا ارتكبت خطأ نشأ عنه خسارة مادية
جسيمة لصاحب العمل.
* مخالفتك أكرث من مرة التعليامت الخاصة بسالمة العامل واملنشأة رغم
إنذارك كتابة ،وبرشط أن تكون التعليامت التي يجب أن تتبعها مكتوبة
ومعلنة يف مكان ظاهر.
* اإلخالل أكرث مرة بالتزاماتك يف عقد العمل أو مخالفتك قانون العمل رغم
توجيه إنذار كتايب لك.
* إذا وجدت أثناء ساعات العمل تحت تأثري املخدر أو الكحول.
* اعتداءك عىل صاحب العمل أو املدير أو أحد رؤسائك أثناء العمل.
* تكرار اعتداءك عىل زمالئك رغم إنذارك كتابياً.
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* التغيب عن عملك بدون سبب مرشوع أكرث من سبعة أيام متصلة أو
خمسة عرشة يوماً متقطعة خالل السنة.
* إدانتك بحكم نهايئ يف جرمية ماسة بالرشف أو األمانة.
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س 3-هل يجوز إنهاء خدمتك خالل مدة اإلجازة من العمل؟
ال يجوز إنهاء عقدك أو حتى إخطارك بإنهاء خدمتك أثناء مدة اإلجازة.
س 4-متى ُتلزم بأداء قيمة تذكرة السفر؟
 يلزم صاحب العمل بدفع مثن تذكرة السفر عند استقدامك ولدى انتهاء مدةعقدك ،كام يلزم صاحب العمل بأداء قيمة تذكرة السفر لدى قيامك بإجازتك
السنوية إذا تضمن العقد ذلك.
 وتلزم بدفع قيمة بطاقة السفر قي حال قمت برتك العمل ،أو تقدمت باستقالتكقبل انتهاء مدة العقد دون سبب قانوين.
 يلتزم صاحب العمل بدفع مثن التذكرة يف العقد غري محدد املدة عند انتهاءالخدمة.
س 5-كيف تحسب مكافأة نهاية الخدمة؟
 تمُ نح مكافأة نهاية الخدمة إذا كانت مدة عملك لسنة كاملة فأكرث ،وتستحقعن كافة عدد سنوات الخدمة ،وتحدد هذه املكافأة اتفاقاً بني الطرفني رشط أن
ال تقل عن أجر ثالثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة.
 ميكنك إقامة الدعوى القضائية بشأن تحديد عدد سنوات الخدمة املستحقة33
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للمكافأة ،يف حال مل تقبل برأي صاحب العمل يف تحديد عدد سنوات
الخدمة.

سادساً :تشغيل النساء

س 1-هل تحصلني عىل ذات أجر الرجل عند القيام بذات العمل؟
تمُ نحي أجراً مساوياً ألجر الرجل عند قيامك بذات العمل ،وتتاح لك ذات فرص
التدريب والرتقي ويحظر تشغيلك يف األعامل الخطرة أو الشاقة أو الضارة بك
صحياً أو أخالقياً ،أو غريها من األعامل التي يصدر بتحديدها قرار من وزير
العمل.
س 2-كيف تحسب إجازة الوضع؟
خمسون يوماً بأجر كامل ،رشط أن تكوين قد عملت ملدة سنة كاملة قبل طلب
اإلجازة.
س 3-هل يجوز فصلك من العمل إذا حالت الحالة الصحية دون عودتك إىل
العمل بعد انتهاء إجازتك؟
 ال يجوز ،بل تعتربي يف إجازة بدون أجر ،عىل أال تزيد مدة انقطاعك عن العملستني يوماً متقطعة أو متصلة ،وبرشط تقدميك شهادة عن حالتك الطبية من
طبيب مختص يقبله صاحب العمل.
 -ال ينتقص حصولك عىل إجازة الوضع من حقك يف أي من اإلجازات األخرى.
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س 4-كيف تحسب ساعة الرضاعة؟
ساعة واحدة يومياً  -يرتك تحديدها لك  -ملدة سنة ،تبدأ بعد انتهاء إجازة
الوضع.
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سابعاً :تشغيل األحداث

س 1-ما هو السن الذي يسمح فيه للحدث مبزاولة العمل؟
 ستة عرش عاماً ،بعد موافقة والده وويل أمره وصدور إذن خاص بذلك منإدارة العمل.
 إذا كان الحدث تلميذاً قطرياً يجب الحصول عىل موافقة وزير الرتبيةوالتعليم.
س 2-ماهي األعامل التي ال يسمح للحدث مبزاولتها؟
كل األعامل التي من شأنها إلحاق الرضر بصحته أو سالمته أو أخالقه.

ثامناً :إصابة العمل

س 1-ما هي إصابة العمل؟
 هي التي تنشأ عن حادث يقع لك أثناء تأدية عملك أو بسببه ،أو خالل فرتةذهابك أو عودتك منه ،برشط أن يكون الذهاب واإلياب دون توقف أو تخلف
أو انحراف عن الطريق الطبيعي للعمل ،وكذلك قد ينتج عن إصابة العمل
«الوفاة» ،ويجب التعويض عنها للورثة.
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 يكون تلقي العالج املناسب عىل نفقة صاحب العمل ،وفقاً ملا تقرره الجهةالطبية املختصة.
2009
 - 36تتقاىض أجرك كام ًال طوال مدة العالج أو ملدة ستة أشهر،فإذا استمر العالج أكرث
من ستة أشهر تتقاىض نصف أجرك الكامل حتى يتم شفاؤك أو يثبت عجزك
الدائم.
 يعترب العجز الكيل الدائم عن العمل يف حكم الوفاة عند حساب مقدارالتعويض.
 ميكن اإلطالع عىل إصابات العمل بأحد أمراض املهنة يف الجدول رقم ( )1والجدولرقم ( )2يف قانون العمل رقم  14لسنة 2004م ،الذي يبني نسبة العجز.

س 2-هل يجوز حرمانك من تعويض إصابة العمل وتعويض الوفاة؟
يجوز ذلك ،يف حالة تعمدك إصابة نفسك ،أو كنت واقعاً تحت تأثري مخدر أو خمر
وقت اإلصابة أو الوفاة ،وكان هذا املؤثر هو السبب يف اإلصابة أو الوفاة ،أو رفضت
أن يتم الكشف الطبي عليك دون أسباب جدية ،وكذلك رفضك إتباع العالج الذي
قررته الجهة الطبية املختصة ،أو خالفت متعمداً تعليامت صاحب العمل بشأن
وسائل الوقاية من مخاطر العمل أو أهملت إهامالً جسي ًام يف ذلك.
س 3-ما املدة التي يجب خاللها دفع التعويض لك؟
يؤدي صاحب العمل التعويض عن العجز ،خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ
ثبوت عجز العامل أو إعالن نتيجة التحقيقات املؤيدة لحدوث العجز بسبب
العمل.
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عىل صاحب العمل أن يودع التعويض عن الوفاة ،خزينة املحكمة املختصة خالل
مدة ال تزيد عن خمسة عرش يوما ًمن تاريخ الوفاة أو من تاريخ إعالن نتيجة
التحقيقات ،املؤيدة لحدوث الوفاة بسبب العمل.
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س 4-هل يسقط حقك باملطالبة بالتعويض عن العجز أوحق الورثة يف
التعويض عن الوفاة؟
يسقط حقك يف املطالبة بالتعويض عن العجز أو الوفاة بالنسبة للورثة ،بانقضاء
مدة سنة من تاريخ التقرير الطبي النهايئ املتضمن حدوث العجز ،أو من تاريخ
حدوث الوفاة.

تاسعاً :التنظيامت العاملية
س 1-ما هي التنظيامت العاملية؟
 يجوز يف منشأة ال يقل عدد العامل القطريني فيها عن مائة عامل تكوين لجنةتسمى «اللجنة العاملية».
 يجوز للعامل من نفس املهنة تكوين لجنة عامة تسمى «اللجنة العامة لعاملاملهنة أو الصناعة».
 تكون العضوية يف اللجنتني املذكورتني مقصورة عىل القطريني ،ويحدد وزيرالعمل رشوط وإجراءات تكوين التنظيامت العاملية والعضوية فيها ،ونظام
عملها.
37
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 يحظر عىل التنظيامت العاملية مامرسة أي نشاط يتعلق باملسائل السياسيةوالدينية ،أو تحضري أو طباعة أو توزيع منشورات تيسء إىل الدولة أو أألوضاع
2009
القامئة فيها ،كذلك الدخول يف مضاربات مالية أو قبول الهبات والتربعات إال
38
مبوافقة وزارة العمل.

س 2-ما هي رشوط اإلرضاب عن العمل؟
 يجوز اللجوء لإلرضاب بعد موافقة ثالثة أرباع اللجنة العامة لعامل املهنة أوالصناعة ،وبعد منح صاحب العمل مهلة ال تقل عن أسبوعني قبل الرشوع يف
اإلرضاب ،ويجب الحصول عىل موافقة وزارة العمل بعد التنسيق مع وزارة
الداخلية فيام يتعلق بزمان ومكان اإلرضاب ،عىل أن ال يتم املساس بأموال
الدولة أو ممتلكات األفراد أو أمنهم أو سالمتهم.
 ال يجوز اإلرضاب يف املرافق الحيوية وهي البرتول والغاز والصناعات املرتبطةبها ،الكهرباء و املاء ،املوانئ واملطارات ،واملستشفيات واملواصالت.
 ال يجوز اللجوء إىل اإلرضاب إال بعد تعذر الحل بني العامل وصاحب العملبالتوفيق أو التحكيم وفقاً ألحكام القانون.
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الفصل الثالث

2009

حقوق وواجبات (عامل املنشآت)

41

أو ًال :الرشوط الخاصة بالسكن
س 1-ما هي اشرتاطات ومواصفات السكن املناسب ؟
 أن ال تقل املساحة املخصصة للفرد الواحد داخل الغرفة املشرتكة عن أربعةأمتار من املساحة الخالية.
 عدم إيواء أكرث من أربع عامل داخل الغرفة الواحدة يف املجمعات السكنيةومثانية عامل يف املساكن املؤقتة.
 أال تستخدم املداخل أو املمرات أو أسطح املباين أو الرساديب كغرف إليواءالعامل.
 أال تسمح نوافذ املبنى بترسب أي أتربة وأن تغطى بسلك معدين مينع دخولالحرشات.
 أن تكون جميع الغرف جيدة التهوية وتتوفر بها اإلضاءة الطبيعية مع تزويدهاباإلضاءة الصناعية الكافية.

41
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أ .يلتزم صاحب العمل بتزويد السكن بالتجهيزات األساسية التالية:
 أرسة مزودة بالفراش واألغطية املناسبة ،ودواليب لحفظ املالبس ،ويحظراستعامل أرسة ذات طابقني أو أكرث.

2009
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 أجهزة تكييف الهواء الكافية واملناسبة ،وم��راوح شفط لسحب األبخرةواألدخنة.
 براد مياه ذو مرشب واحد لكل عرشين عام ًال عىل األكرث ومزود بفلرت ذيثالث شمعات فخارية ويحظر استعامل فالتر الفيرب أو ذات الخيوط.
 ثالجة لحفظ الطعام تتناسب وعدد العامل. صندوق قاممة ذو غطاء ومزود بأكياس بالستيكية شديدة التحمل. يجب عىل صاحب العمل تعيني عامل لتنظيف املسكن ،ومرشف عىل املبنىإلخطاره مبا يحتاج املبنى من تجهيزات وأعامل صيانة.
 صندوق لإلسعافات األولية يحتوي عىل عدد كايف من املطهرات واألربطة. توفري دورة مياه كاملة لكل مثانية عامل كحد أقص عىل أن تكون جيدةالتهوية واإلضاءة وتزود بسخان ماء.
 يلتزم صاحب العمل بأعامل الصيانة الدورية ملرافق السكن ،ويحظر استقطاعأي مبالغ مالية من العامل نظري تجهيز السكن أو صيانته.

42
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ب -يشرتط يف املساكن املؤقتة توافر ما ييل:
 قاعات لتناول الطعام تكون مجهزة مبا يتناسب وعدد العامل املقيمني بالسكناملؤقت وأن تزود بشبك عىل األبواب والنوافذ ومصائد الحرشات.

2009
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 غرفة مجهزة باإلسعافات الطبية األولية يعهد بها ملمرض متمرس ،وذلك يفحالة زيادة عدد العامل عن ( )100عامل.
 الوسائل الالزمة للتخلص من مخلفات السكن والرصف الصحي بطريقةصحية وبصفة منتظمة.
 يحظر قطعياً استخدام أو استغالل سكن العامل يف غري األغراض املخصصة له. يلتزم صاحب العمل بتوفري أجهزة إطفاء وإنذار مناسبة وفقاً ملا تقرره إدارةالدفاع املدين.
 يراعى تزويد السكن بصناديق اإلسعافات الطبية األولية مزودة باألدويةواألربطة واملطهرات الكافية.

ثانياً :الرشوط الخاصة مبكان العمل

س 1-كيف تتعرف عىل تعليامت املنشأة التي تعمل بها؟

عىل صاحب العمل الذي يستخدم عرشة عامل فأكرث ،أن يضع الئحة لتنظيم
العمل يف املنشأة ،يف مكان ظاهر ،وتعترب أحكام هذه الالئحة جزءاً متم ًام للعقد
املربم بينك وبني املنشأة.
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س 2-كيف تترصف لدى وجود خطر يتهدد سالمتك يف العمل؟
 2009يجوز لك بعد تبليغ صاحب العمل بهذه املخاطر ،وعدم وجود استجابة منه،
 44االتصال عىل دائرة مفتيش العمل يف وزارة العمل إلخطارهم باألمر.
س3-ه��ل يجوز استخدامك يف املنشأة لتأدية خدمات خاصة ألصحاب
العمل؟
يحظر عىل املدراء والرؤساء استخدامك يف تأدية خدمات خاصة لهم ،كام يحظر
عليهم التعدي عليك ،أو إساءة معاملتك.
س 4-ما هي اشرتاطات السالمة املهنية؟
تضمن قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن إلزام صاحب العمل
باتخاذ العديد من االحتياطات الخاصة بذلك ومن أهمها:
 عىل صاحب العمل إطالعك عىل كافة مخاطر العمل الذي متارسه ،وتبصريكبكافة االحتياطات الرضورية للوقاية من هذه املخاطر وبلغة تفهمها.
 عىل صاحب العمل تزويدك باملالبس واألدوات الواقية. يف حالة وجود فتحات مبواقع العمل تعرضك لخطر السقوط ،يجب أن تحاطهذه الفتحات بحواجز واقية.
 عند إنشاء سندرة يجب أن تنشأ طبقاً لألصول الفنية املقررة مع استصدارالرتاخيص الالزمة لذلك ،وأن تزود بحاجز مانع للسقوط وبوسيلة مأمونة
للصعود.
44
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 يجب أن تكون السالمل الثابتة مصنوعة من مواد تحول دون االنزالق ،ومجهزةباحتياطات الوقاية والسالمة.

2009

45

 يجب أن يراعى عند استخدام السقاالت أن تكون من مواد متينة ومناسبةوباتساع كاف ومحاطة بحواجز وأجهزة أمان ملنع سقوط العامل.
 يجب يف حالة استخدام معدات يصدر عن تشغيلها ضوضاء واهتزازات ،اتخاذ كلما من شأنه تقليل شدة الضوضاء واالهتزازات ،كتوزيع واقيات أذن مناسبة ،مع
مراعاة أن ال تزيد شدة الضوضاء أو مدة التعرض لها عن املستويات املرصح بها.
 يجب تجهيز أماكن مغلقة لآلالت التي ينجم عن تشغيلها أتربة وأدخنة أوغازات ضارة ،وتزويدها بأجهزة الشفط والتجميع املناسبة.
 -أن تتواجد يف املاكينة وسيلة إليقافها فوراً ،مثل قطع التيار الكهربايئ.

س 5-ما هي احتياطات الوقاية عند تداول وتخزين املواد وأدوات العمل؟
تضمن قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة يف هذا الشأن إلزام صاحب
العمل باتخاذ العديد من االحتياطات الخاصة بذلك ومن أهمها:
 توفري معدات الرفع امليكانيكية املناسبة ،مع التأكد من سالمة وصالحيةالسالسل وخطافات التعليق ،والتفتيش عليها دورياً.
 أن يوضع عىل كل آلة رفع بيان بأقىص حمل تشغيل مأمون. تزويد كباين عامل التشغيل آللة الرفع بوسيلة اتصال.45
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2009
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 يحظر إسناد تشغيل آالت الرفع والجر والنقل لغري الفنيني املختصني واملرخصلهم بذلك من الجهة املختصة.

س 6-ما هي اشرتاطات الوقاية من الكهرباء؟
تضمن قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة يف هذا الشأن إلزام صاحب
العمل باتخاذ العديد من االحتياطات الخاصة بذلك ومن أهمها:
 أن تكون لوحات التوزيع الكهربايئ يف مكان آمن وسهل االستخدام ،كذلكاستخدام مفاتيح من النوع الذي ال يصدر عنه رشر.
 -إجراء الفحص الدوري عىل جميع الكابالت واألسالك والتوصيالت.

س 7-ما هي احتياطات الوقاية من أخطار الحريق؟
عىل صاحب العمل اتخاذ االحتياطات الالزمة للوقاية من أخطار الحريق طبقاً
ملا تحدده الجهات املختصة حسب نوع النشاط الذي تجري مزاولته يف أماكن
العمل ،وخواص املواد األولية ومواد اإلنتاج املستخدمة ،ويراعى بصفة خاصة
االحتياطات التالية:
 توفري عدد كاف من مخارج الطوارئ ،ووضع أجهزة إنذار مع تدريبك عىلاستعاملها.
 إتباع املعايري الفنية الالزمة يف إنشاء األفران والغاليات و غريها من مصادر الحرارة،وتغليف أنابيب الغازات الحارة وعوادم اآلالت ذات االحرتاق الداخيل باملواد
العازلة.
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 منع التدخني يف أماكن العمل ،وتطبيق الجزاءات املقررة عىل من يخالفها. ترك مسافات كافية بني وحدات العمل ملنع انتشار الحريق وخاصة بني األماكنالتي تحتوي عىل مواد قابلة لالشتعال ،وعدم ترك أي مصدر للنريان بهذه
األماكن.
 توعية العامل بأخطار الحريق وطرق منعه وتدريبهم عىل كيفية استخدام وسائلاملكافحة األولية للحريق.

س 8-ما هي احتياطات الوقاية من األخطار الطبيعية؟
يلتزم صاحب العمل بتوفري االحتياطات الالزمة للوقاية من األخطار الطبيعية
ومن أهمها ما ييل:
 حظر العمل يف ساعات الظهرية يف األماكن املكشوفة خالل فصل الصيف يف الفرتةمن  15يوليو وحتى  31أغسطس من كل عام ،بحيث ال تزيد عىل خمس ساعات
يف الفرتة الصباحية ،وال تجاوز الحادية عرشة والنصف صباحاً ،عىل أال يبدأ العمل
يف الفرتة املسائية قبل الساعة الثالثة مسا ًء ،وعىل صاحب العمل أن يضع جدوالً
بذلك يف مكان ظاهر يسهل االطالع عليه ملفتيش العمل عند زيارتهم التفتيشية.
 تزويدك بالقفازات والجوارب واألحذية واملالبس الثقيلة ،لدى وجود انخفاض يفدرجات الحرارة.
 تزويدك بسرتات واقية يف موسم املطر. تزويدك باألغطية الواقية للرأس وتوفري مياه الرشب املربدة عند أداء العملباألماكن املكشوفة.

2009
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س  9-ما هي االشرتاطات يف مناطق العمل البعيدة عن املدن؟

 2009تعترب مناطق بعيدة عن املدن املناطق التالية:
48
منطقة دخان  -منطقة أم باب  -منطقة مسيعيد  -منطقة الشامل  -منطقة
جزيرة حالول  -أي منطقة عمل أخرى تبعد خمسة عرش كيلومرتاً عىل األقل من
حدود أقرب مدينة أو قرية.
عىل صاحب العمل الذي يستخدم عامالً يف املناطق النائية أن يوفر لهم الخدمات
التالية:
 وسائل االنتقال املناسبة أو السكن املناسب ،أو كالهام. املياه الصالحة للرشب. املواد الغذائية املناسبة ،أو وسائل وصول هذه املواد. وسائل اإلسعافات الطبية. فيام عدا املواد الغذائية تكون الخدمات املشار إليها عىل نفقة صاحب العملوال يجوز تحميل العامل منها شيئاً.

س  10-كيف يتم تنظيم الرعاية الطبية باملنشآت؟
 الكشف الطبي عىل عامل املنشأة. إجراء التحاليل املختربية وصور األشعة. تقديم األدوية الالزمة للعالج خارج املستشفى تحصني عامل املنشأة من األمراض السارية طبقاً للتعليامت التي تصدر من48
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وزارة للصحة يف هذا الشأن.
 إعداد صندوق اإلسعافات األولية وتزويده باألدوية واألدوات الطبية الالزمة. يلتزم صاحب العمل يف املؤسسات التي يزيد عددها عن مئة عامل بتوظيفممرض متفرغ يف املنشأة ،فإذا زاد عدد العامل عن خمسامئة عامل ،وجب
عليه أن يخصص لهم عيادة يعمل بها طبيب وممرضني عىل األقل ،وأن يتوفر
مبكان العمل غرفة لإلسعافات األولية.

2009
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ثالثاً :واجبات العامل

س  1-ما هي واجباتك تجاه صاحب العمل؟
 يحق لصاحب العمل تعيينك أو نقلك من مكان آلخر أو من عمل آلخر ،رشط أاليختلف العمل الجديد اختالفاً جوهرياً عن العمل املتفق عليه وال ينطوي عىل
اإلساءة ،مع عدم املساس بأجرك والرشوط التي يتضمنها عقد العمل.
 أن تتواجد يف مكان عملك يف املوعد املحدد لبدء العمل ،و عدم االنرصاف قبلاملوعد املحدد النتهائه.
 ال يجوز ترك العمل أو التوقف عنه ،أو ترك مكان العمل خالل أوقات العمل إالبإذن من رئيسك املبارش.
 ال يجوز الدخول إىل مكان العمل يف غري أوقات العمل الخاصة به إال بإذن كتايبيسلم إىل املنوط به مراقبة الدخول.
 عليك إطاعة أوامر وتعليامت الرؤساء الخاصة بالعمل وتنفيذها بدقة يف أيوقت.
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 يجب أن تكون عالقاتك مع زمالئك العامل طيبة وقامئة عىل أساس التفاهمواملودة.
2009
 - 50يحظر عليك قبول هدايا أو مكافآت من الغري بسبب األعامل التي تؤديها بحكم
وظيفتك.
 ال يجوز تلقي اإلعانات أو توزيع األوراق ألي غرض إال بإذن كتايب من إدارةاملنشاة.
 يحظر عليك االشتغال لدى صاحب عمل آخر حتى يف غري ساعات عملكباملنشاة ،ويجب أن تؤدي عملك بدقة وأن تحافظ عىل اآلالت واألدوات التي
تستخدمها.
 ال يجوز لك ،يف حالة حدوث خلل باآلالت ،العبث بها أو محاولة إصالحها ،ويجبعليه إخطار رئيسك املبارش فوراً إلجراء الالزم.
 ال يجوز رصف أي مبلغ أو أجر أو أتعاب أو غري ذلك إال بنا ًء عىل قرار املنشأة. ال يجوز إفشاء أرسار العمل الصناعية أو أي أمر يتعلق بأعامل املنشأة ونشاطها. يحظر عليك ارتكاب أي فعل أو تقصري يقصد منه منع تنفيذ تعليامت السالمةوالصحة املهنية.

س 2-ما هي الجزاءات التأديبية؟
 اإلنذار ،ويتحقق بخطاب مكتوب و موجه إليك ،يتضمن إخطارك باملخالفةالتي ارتكبتها ،ويدعوك إىل عدم تكرارها ويحذرك بتوقيع جزاء أشد يف حالة
العودة إىل تكرار املخالفة.
50
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-

الخصم من أجرك ملدة ال تزيد عىل خمسة أيام عن املخالفة الواحدة.
الوقف عن العمل مع حرمانك من األجر ملدة ال تزيد عن خمسة أيام عن
املخالفة الواحدة.
الوقف عن العمل دون أجر أو بأجر مخفض لحني البت يف التهمة الجنائية
املنسوبة إليك ،وإذا ثبت براءتك من التهمة أو تم حفظها ،اعترب الوقف كأن
مل يكن ،ويتم دفع ما يكون مستحقاً من أجرك عن مدة الوقف.
الفصل من العمل مع حفظ الحق يف مكافأة نهاية الخدمة.
الفصل من العمل مع الحرمان من نهاية الخدمة.
يجب إخطارك بالجزاء املوقع عليه كتابة ،فإذا امتنعت عن استالم اإلخطار
يعلن الجزاء يف مكان ظاهر من العمل.

2009
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س 3-هل تلتزم بتعويض صاحب العمل عن ما تتسبب يف إتالفه أو تدمريه؟
 يجوز إلزامك بالتعويض بعد إجراء تحقيق عن الواقعة. اقتطاع قيمة التعويض من أجرك ،بحيث ال يزيد ما يقتطع عن أجر سبعة أياميف الشهر الواحد.
 تستطيع التظلم أمام إدارة العمل خالل سبعة أيام من تاريخ إبالغه بتقديرالتعويض.

51

الفصل الرابع
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الفصل الرابع

2009
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األحكام الخاصة بالكفالة
س 1-ما املقصود بنظام الكفالة؟
عىل كل شخص (وافد) يود اإلقامة بغرض العمل يف دولة قطر أن يكون لدية
موافقة عىل دخول البالد «تأشرية» وكفيل ،ويكون الكفيل مواطن قطري ،أو وافد
مقيم يف الدولة وفقاً للقانون ،أو شخص معنوي (رشكة – مؤسسة) رشط أن يكون
مركزه الرئييس دولة قطر أو لديه إدارة فرعية بها.
ويجب أن يكون الكفيل مؤه ًال لتحمل تبعات الكفالة التي يفرضها القانون املنظم
لها ،و أن يلتزم بعمل الوافد لديه وتحت إرشافه.
ويقتيض ذلك االلتزام بتأدية العمل لكفيلك فقط ال غري ،ويحظر عليك تأدية أي
عمل مهام كان نوعه ألي جهة أخرى ،إال يف حالة منحك «إعارة».

س 2-ما هي اإلعارة؟
 أن تأذن الجهة املختصة يف وزارة الداخلية لكفيلك بإعارتك للعمل لجهة عملأخرى ملدة ال تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد ملدة أخرى مامثلة.
55
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 يجوز للجهة املختصة يف وزارة الداخلية أن تأذن لك بالعمل بعض الوقت لدىجهة أخرى يف غري أوقات عملك األصيل ،رشط حصولك عىل موافقة كتابية
2009
بذلك من كفيلك.
56
*ويف جميع األحوال املشار إليها يجب الحصول عىل موافقة وزارة العمل
بالنسبة للفئات الخاضعة ألحكام قانون العمل.

س 3-ما هي عقوبة رب العمل الذي يقوم بالسامح لك بالعمل لدى
الغري دون إذن من الجهة املختصة ،أو يقوم باستخدامك وأنت عىل
كفالة الغري؟
يعترب السامح للعامل بالعمل لدى الغري دون إذن من الجهة املختصة ،أو استخدام
عامل عىل كفالة جهة أخرى ،جرمية يعاقب عليها القانون بالحبس مدة ال تجاوز
ثالث سنوات وبالغرامة التي ال تزيد عن خمسني ألف ريال أو بإحدى هاتني
العقوبتني .وتشدد العقوبة حال تكرار الجرمية.

س 4-هل يعاقب القانون عىل إتجار رب العمل بتأشريات االستقدام أو
التنازل عنها للغري؟
يجرم القانون ذلك ،ويقرر عقوبة الحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات وبالغرامة
التي ال تزيد عن خمسني ألف ريال أو بإحدى هاتني العقوبتني .وتشدد العقوبة
حال تكرار الجرمية.
* وال يغري من طبيعة الجرمية ،سواء أمتت مبقابل أو غري مقابل.
56
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س 5-ما هي املدة التي يتوجب عليك خاللها مغادرة البالد؟

بعد مدة تسعني يوماً من تاريخ انتهاء الغرض من استقدامك ،أو من تاريخ انتهاء
عقد العمل الخاص بك دون تجديده ،دون نقل كفالتك لرب عمل آخر ،أو يف
حالة إلغاء إقامتك ألي سبب.

2009
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س 6-هل يجوز لك التقدم بنقل كفالتك إىل رب عمل آخر؟
يجوز لك التقدم إىل وزارة الداخلية بطلب لنقل كفالتك بصفة مؤقتة ،حال
وجود دعاوى بينك وبني كفيلك ،أو يف حالة ثبوت تعسف الكفيل ،أو إذا اقتضت
املصلحة العامة نقل كفالتك.

س 7-ما املقصود بالتعسف؟
يعني التعسف وجود حالة ظلم واضح (ينطوي عىل مخالفة لقانون العمل ،أو
مخالفة بنود عقد العمل) من قبل كفيلك أو رب عملك ،إضافة إىل رفضهم منحك
«عدم مامنعة» بالعمل لدى جهة أخرى.

س 8-ما هي الحاالت التي تشري إىل وجود تعسف من الكفيل ،وميكنك
مبوجبها التقدم بطلب نقل كفالة؟
 أن يوجد يف العقد الذي أبرمته مع صاحب العمل بند يشرتط نقل الكفالة،وامتنع عن إجابتك عىل طلبك.
 إذا تأخر صاحب العمل يف رصف مستحقاتك لشهرين متتاليني أو أكرث.57
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 إذا مل يوفر صاحب العمل عم ًال حقيقياً لقاء أجر. - 2009إذا مل يؤد صاحب العمل االلتزام بتوفري سكن مالئم رغم وجود هذا الرشط يف
العقد.
58
 إذا ثبت سوء معاملة صاحب العمل. إذا أنهى صاحب العمل عالقة العمل معك قبل الفرتة املحددة يف العقد ،مبايخالف القانون.
 الفصل التعسفي ،ويتم إثباته بحكم قضايئ يصدر عن املحكمة املختصة. إذا تم استخدامك للعمل بشكل غري قانوين لدى غري الجهة التي استقدمتك.* يعود للجهة املختصة تقدير الظروف املشار إليها أعاله ،وتحديد وجود
حالة تعسف من عدمه.

س 9-ما هي الحاالت التي ال يجوز لك مبوجبها التقدم بطلب نقل كفاله؟
 انتهاء مدة العقد دون تجديده تعني انتهاء العمل الذي قدمت ألجله ،وعليكمبوجب ذلك مغادرة دولة قطر إال إذا استطعت تأمني موافقة الكفيل عىل
تجديد عقدك أو نقل كفالتك لجهة عمل أخرى ،فإن مل تستطع تأمني هذه
املوافقة توجب عليك مغادرة البالد يك ال تعترب مخالفاً للقوانني يف دولة قطر،
وبالتايل قد تعرض نفسك لالحتجاز يف «حجز اإلبعاد» بشكل مؤقت لحني تأمني
مغادرتك ،باإلضافة إىل أداء الغرامات املالية املستحقة.
 الهروب من مكان العمل أو السكن والعمل لدى الغري (غري الكفيل) ،والذي58
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يرتتب عليه صدور حكم قضايئ بإبعادك من دولة قطر أو يعرضك لصدور قرار
إداري بإبعادك عن البالد إذا ما شكل ذلك إخالالً بالنظام العام.
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 -االستقالة مبحض إرادتك أو امتناعك عن أداء العمل دون مسوغ قانوين.

س 10-هل يجوز نقل كفالتك باالتفاق بني جهة عملك ورب عمل
آخر؟
يجوز للجهة املختصة التي يحددها وزير الداخلية ،املوافقة عىل نقل كفالتك،
عند وجود اتفاق كتايب بني صاحب العمل الجديد وصاحب العمل السابق ،وبعد
موافقة الجهة املختصة بوزارة العمل ،رشط أن تكون من الفئات الخاضعة لقانون
العمل.
ويرتتب عىل نقل الكفالة حلول الكفيل الجديد محل السابق يف جميع التزاماته
وانقضاء الكفالة بالنسبة للكفيل السابق وبراءة ذمته من التزاماته املرتتبة عليها.

س 11-هل ميكن الحصول عىل ترخيص إقامة بدون كفيل؟
ميكن ذلك إذا كنت من أحد الفئات التالية:
 املستثمرين الخاضعني ألحكام القانون رقم ( )13لسنة  2000بتنظيم استثامررأس املال الغري قطري يف النشاط االقتصادي.
 املالكني واملنتفعني بالعقارات والوحدات السكنية وفقاً ألحكام القانون رقم( )17لسنة  2004بتنظيم متلك وانتفاع غري القطريني بالعقارات والوحدات
السكنية.
59
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 أي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء. 2009ويجب الرجوع للقانون رقم ( )4لسنة  2009بتنظيم دخول وخروج الوافدين
 60وإقامتهم وكفالتهم ،للوقوف عىل أحكام منح الفئات املشار إليها ترخيص إقامة
بدون كفيل.

س 12-هل يجوز لك استقدام أفراد أرستك لإلقامة صحبتك خالل
تواجدك بدولة قطر؟ وما هي رشوط ذلك؟
 يجوز لك كعامل أو عاملة ،بعد االنتهاء من إج��راءات اإلقامة الخاصة بكالتقدم بطلب الستقدام زوجك وأوالدك القرص ،وكذلك الذكور الذين مل يكملوا
دراستهم الجامعية حتى سن الخامسة والعرشين ،وبناتك غري املتزوجات -
لإلقامة صحبتك بدولة قطر عىل كفالتك الشخصية  -وذلك إذا كان لديك
مسكن عائيل وكان راتبك يكفي إلعالتهم خالل تواجدهم بدولة قطر بحد أدىن
تحدده اللجنة الدامئة لالستقدام بوزارة العمل.
 يجوز للمرأة العاملة التقدم بطلب لوزير الداخلية الستقدام زوجها ،ويجوزللوزير املوافقة عىل طلبها إذا رأى مربراً لذلك.

س 13-ما الجهة التي يُقدم إليها طلب االستقدام العائيل؟
ُيقدم الطلب إىل اللجنة الدامئة لشؤون االستقدام بوزارة العمل ،ويجب أن ترفق
بطلبك شهادة صادرة من جهة عملك بشأن الراتب الذي تتقاضاه وما يفيد
إقامتك مبسكن عائيل ووثيقة الزواج الخاصة بك وشهادات ميالد أبنائك املراد
استقدامهم وكشف بحسابك لدى البنك املحول إليه راتبك ،ويعرض الطلب عىل
60
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اللجنة املختصة للبت فيه بالقبول أو الرفض.

2009

س 14-إذا التحقت زوجتك بعمل بعد قدومها لإلقامة صحبتك بدولة
قطر ،هل يتطلب ذلك نقل كفالتها إىل جهة عملها؟

61

املرأة األجنبية التي قدمت لإلقامة مع رب أرستها والتحقت بالعمل عقب ذلك
تظل عىل كفالة رب أرستها.

س 15-هل تستطيع كفالة والديك (األب واألم)؟
يجوز مبوافقة وزير الداخلية أو من ينيبه منح والديك موافقة لإلقامة صحبتك
إذا وجد مربراً لذلك.

س 16-هل ميكن ألي من ذويك وأفراد عائلتك زيارتك خالل إقامتك
بدولة قطر ،وما هي إجراءات ذلك؟
ميكن أن تتقدم بطلب إىل اإلدارة العامة لجوازات املنافذ وشؤون الوافدين
للحصول عىل تأشرية زيارة لهم ،وذلك ملدة ال تتجاوز ستة أشهر بعد سداد الرسوم
املقررة عن ذلك.

س 17-املقصود بإذن الخروج؟
يعني إذن الخروج ،حصولك عىل إذن مبغادرة البالد بصفة مؤقتة أو نهائية.

61
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س 18-من مينحك هذا اإلذن؟

 2009يتعني أن يكون إذن الخروج موقعاً من كفيل اإلقامة ،أو من وكيله ،أمام الجهة
 62املختصة.
أما إذا كان كفيل الخروج (والذي عادة ما يتعهد بالوفاء بكافة االلتزامات الخاصة
باملكفول) غري كفيل اإلقامة فيشرتط لقبول كفالته أن يوقع عىل إذن الخروج أمام
الجهة املختصة.

س 19-ما هي البدائل املتاحة أمامك لدى تعذر الحصول عىل إذن
الخروج من كفيلك؟
يحل محل هذا اإلذن عند تعذر حصولك عليه المتناع كفيلك عن إعطائه لك ،أو
لدى وفاته أو غيابه مع عدم تعينيه وكي ًال عنه ،البدائل التالية:
 تقديم كفيل خروج( .ويلتزم كفيل الخروج بالوفاء بجميع االلتزامات التيتكون قد ترتبت يف ذمتك قبل مغادرتك البالد ومل تف بها ،وتنتهي مسؤوليته
بعودتك للبالد).
 -شهادة بعدم وجود أحكام تحت التنفيذ ،أو دعاوى مطالبة ضدك.

 تصدر الشهادة املشار إليها من املحاكم املختصة بعد ميض خمسة عرش يوماًمن تاريخ اإلعالن يف صحيفتني يوميتني ملرة واحدة عن تاريخ مغادرتك البالد.

س 20-متى يتحمل كفيلك نفقات إعادتك إىل بلدك األصيل؟
 يلتزم الكفيل بسداد نفقات سفرك عند انتهاء ترخيص إقامتك أو إلغائه أو62
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صدور أمر برتحيلك ،ويجب عىل كفيلك إبالغ السلطات املختصة بالرتحيل مع
سداد نفقات الرتحيل.
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 ال يلتزم الكفيل بسداد نفقات الرتحيل ملن ال يخضعون لقانون العمل (السائق املربية) ،حال هروبهم (ويكون الهروب عادة برتك العمل ومقر السكن وعدموجود أي معلومات لدى رب العمل عنك) وميض ثالثني يوماً من تاريخ اإلبالغ
عن الهروب من العمل،

س  21-متى تستطيع العودة لغرض العمل يف دولة قطر ،حال مغادرتك
البالد؟
 إذا كان قد سبق لك اإلقامة لغرض العمل يف دولة قطر ،فال يجوز لك العودةللعمل مرة أخرى إال بعد مرور سنتني من تاريخ املغادرة.
ولوزير الداخلية ،أو من ينيبه ،التجاوز عن هذه املدة ،كام يجوز للجهة املختصة
استثناء بعض الحاالت من تلك املدة بناء عىل موافقة كتابية من الكفيل
السابق.
 إذا تم فصلك من عملك ،مبوجب أحكام املادة ( )61من قانون العمل ،أو أيقانون آخر ،ومل يطعن يف القرار أمام املحكمة املختصة ،أو طعن عليه ورفض
طعنهن فال يجوز لك العودة إىل البالد للعمل إال بعد ميض أربع سنوات من
تاريخ مغادرتك دولة قطر.
س 22-ما املقصود بالرتحيل واألمر بالخروج واإلبعاد؟
 لوزير الداخلية إصدار أمر بالرتحيل ألي وافد إذا ثبت أن يف وجوده يف الدولةما يهدد أمنها أو سالمتها يف الداخل أو الخارج أو يرض باالقتصاد الوطني أو
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الصحة العامة أو اآلداب العامة.

 - 2009يجوز لوزير الداخلية عند الرضورة ،توقيف الوافد الذي صدر حكم قضايئ
64
بإبعاده أو أمر برتحيله من البالد ،ملدة ثالثني يوماً قابلة للتجديد ملدة أخرى
مامثلة.
 يجوز للوزير أن يفرض عىل الوافد الذي صدر حكم قضايئ بإبعاده أو أمربرتحيله ،وتعذر تنفيذه ،اإلقامة يف جهة معينة ملدة أسبوعني قابلة للتجديد،
بدالً من توقيفه ،ملدة أو مدد أخرى مامثلة.

س  23-هل يجوز لك العودة إىل دولة قطر بعد صدور أمر برتحيلك؟
ال يجوز بعد أن صدر حكم قضايئ بإبعادك ،أو أمر بخروجك أو ترحيلك العودة
إال بقرار من وزير الداخلية.
س  24-هل ميكن البقاء يف دولة قطر بعد صدور أمر ترحيلك أو خروجك؟
يجوز للوزير أو من ينيبه أن مينحك وقتاً لتصفية مصالحك يف البالد ،مبهلة ال
تجاوز تسعني يوماً قابلة للتجديد برشط تقديم كفالة مقبولة.

64

الفصل الخامس

دائرة االختصاص

Workers Rights Booklet

كتاب الجيب للعامل

الفصل الخامس

2009

دائرة االختصاص

67

س 1-أين تذهب لدى نشوب نزاع بينك وجهة عملك؟

 - 1إدارة العمل (وزارة العمل):
-

-

صاحبة االختصاص يف كافة الشكاوى التي تتعلق بطلبات املستحقات املالية
وظروف السكن ،أو أي مخالفة لقانون العمل.
تقوم إدارة العمل بحل الخالفات ودياً ،أو تحويل ملف العامل إىل القضاء
(املحكمة) ،إذا لزم األمر.
تقدم طلبات االستقدام العائيل إىل اللجنة الدامئة لالستقدام بوزارة العمل.
ميكن طلب مساعدة اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان لدى وجود أي تعقيدات
يف الطلبات املشار إليها.

 - 2املحكمة:

يجوز لك اللجوء إىل املحكمة لرفع الدعوى القضائية بشأن أي موضوع ،وتدخل
ضمن اختصاص املحكمة كافة الطلبات املتعلقة مبستحقاتك املادية قبل أو بعد
إنهاء عقدك ،حال نشوب خالف بشأنها مع جهة عملك.
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مثال :ميكن إقامة الدعوى العاملية للمطالبة بالرواتب املتأخرة ومكافأة نهاية
الخدمة وبدل اإلجازات والعمل اإلضايف ..الخ.

 - 3مراكز الرشطة (أمن العاصمة):
عند وقوع اعتداء عليك من قبل أي شخص ،أو لدى وجود معلومات هامة تريد
أن تديل بها قبل أو بعد وقوع جرمية ما ،كذلك حني استدعائك لغرض معني.

 - 4اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان:

 تقدم اللجنة االستشارات القانونية مجاناً ،وتساعدك عىل فهم موقفك القانوينبشكل عام ،وقد توكل محامياً للدفاع عنك إن وجدت حاجة لذلك.

 تتلقى اللجنة الشكاوى بشأن معظم الخالفات بني الكفيل واملكفول وتحاولتقديم الحلول الودية لكال الطرفني.
 يف حال عدم نجاح املساعي الودية ،وبعد حصول قناعة لدى اللجنة برضورةاملطالبة مبا هو حق لك ،تقوم اللجنة مبخاطبة الجهات املختصة ،وتطلب النظر
نحو إمكانية مساعدتك.
 تقوم اللجنة برصد التجاوزات واملخالفات التي تقع عىل العامل ،خاصة مايسمى «االتجار بالبرش» ،وتسعى لتعديل الوضع القانوين إلقامة العامل الغري
قانونية من خالل عرض حالته عىل الجهة املختصة بوزارة الداخلية.
 تقوم اللجنة مبخاطبة الجهة املختصة بوزارة الداخلية لطلب إعادة النظر يفقرارات اإلبعاد اإلدارية ،إذ ثبت للجنة وجود ما يقتيض ذلك.
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 - 5إدارة حقوق اإلنسان يف وزارة الداخلية:

 تتلقى اإلدارة الشكاوى والبالغات الخاصة بكافة املوضوعات التي تختص بهاوزارة الداخلية.
 تقوم اإلدارة بعد النظر إىل حالتك اإلنسانية مبتابعة موضوعك لدى اإلدارةاملختصة ،وإطالعك عىل موقفك القانوين وما يتوجب عليك إتباعه من
إجراءات.
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 - 6املكتب الوطني ملكافحة االتجار بالبرش:

 يقوم املكتب برصد التجاوزات واملخالفات الناجمة عن بعض املكاتب والرشكاتالوهمية الجالبة لأليدي العاملة سوا ًء داخل دولة قطر أو خارجها ،والتي قد ينتج
عنها وجود حاالت من التعرض لالستغالل كالسخرة والتحرش الجنيس وغريها من
صور االتجار بالبرش.
 وتقوم الدار القطرية لإليواء والرعاية اإلنسانية  -التابعة للمكتب  -بتقديمالرعاية و توفري الحامية لضحايا االتجار بالبرش من النساء واألطفال ،ومساعدة
الراغبني منهم يف العودة لبلدانهم ،فض ًال عن إيواء هذه الفئات وتوفري الرعاية
الطبية والنفسية واملعيشية لهم.

س 2-هل يجوز لك مغادرة دولة قطر وتوكيل شخص آخر ملتابعة دعواك
العاملية يف املحكمة؟
يجوز لك مغادرة دولة قطر بعد توكيل أي شخص ذو أهلية ملتابعة دعواك أمام
القضاء ،وذلك بعد إجراء التوكيل وتوثيقه يف املحكمة.
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س 3-متى مُتنع من السفر خارج دولة قطر؟

 2009متنع من السفر خارج دولة قطر إذا كنت مته ًام يف قضية جنائية (شيك بدون
 70رصيد  -خيانة أمانة وغريها من الجرائم الجنائية )..وقررت النيابة العامة أو
املحكمة منعك من السفر عىل ذمة هذه القضية.
إذا أقيمت ضدك دعوى مدنية (كدعاوى املطالبة بالديون املدنية كالديون
الناشئة عن القروض البنكية) ،وصدر قرار من املحكمة  -بنا ًء عىل طلب املدعي
 مبنعك من السفر ما مل يصدر أمر باإلبعاد خارج دولة قطر إذا اقتىض ذلكالصالح العام.
ويجوز لك التظلم من قرار املنع من السفر يف الدعوى املدنية املقامة ضدك أمام
املحكمة إذا قمت بإيداع قيمة الدين املطالب به ،أو قدمت ضامناً كافياً لذلك.

س 4-هل يجرم القانون القطري عمل السخرة واإلكراه عىل العمل؟
يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشهر ،وبالغرامة التي ال تزيد عىل ثالثة آالف
ريال أو بإحدى هاتني العقوبتني ،كل من سخر أو أكره إنساناً عىل العمل ،سواء
بأجر أو بغري أجر.
وتكون العقوبة الحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات ،إذا كان املجني عليه مل يبلغ
السادسة عرش من عمره .وميكن اللجوء إىل اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان ،أو
اللجوء مبارشة إىل مركز أمن العاصمة ،أو النيابة العامة ،لدى تعرضك للعمل
الجربي.
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مالحظة هامة:

2009

جميع األحكام الواردة يف كتاب الجيب للعامل مستمدة من قانون العمل رقم
14لسنة 2004م والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً ألحكام هذا القانون ،والقانون
رقم  4لسنة 2009م بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم .وقانون
العقوبات رقم  11لسنة 2004م ،والقانون رقم  23لسنة 2004م بإصدار قانون
اإلجراءات الجنائية ،وقانون املرافعات املدنية والتجارية رقم  13لسنة 1990م.

71

تناول كتاب الجيب للعامل األحكام األساسية يف قانون العمل والقرارات الوزارية
ذات الصلة ،ويجب الرجوع إىل القانون ملن يود الحصول عىل املزيد من
املعلومات.
يجب متابعة ما قد يستجد من تحديث أو تعديل أو إلغاء يف القوانني والقرارات
املشار إليها يف الفقرة األوىل ،التي قد تصدر بعد تاريخ طباعة كتاب الجيب
للعامل.
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الفصل السادس

عناوين وأرقام
بعض املواقع املهمة والسفارات
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مواقع مهمة

2009

IMPORTANT LOCATIONS
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إدارة األدلة واملعلومات الجنائية

Criminal Evidence and
Information Department (C.E.I.D.)
Tel: 4471 444

إدارة التحقيقات الجنائية

Department of Criminal Investigation
Al Aziziya, Salwa Road

املحكمة املدنية واإلستئناف

Appeals and Civil Court
Near General Post Office,
(Dafna) Tel: 4859 111

املحكمة اإلبتدائية

Intermediate Court
Al Sadd Next to C.E.I.D.
Opposite Intl. Bank of Qatar
Tel: 447 1747

املحكمة اإلبتدائية

Intermediate Court
Rayyan Road
Tel: 445 2222
75

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان

National Human Rights Committee
Souq al Rawdah, Salwa Road
Tel: 4444 012 Fax: 4444 013
e-mail: nhrc@qatar.net.qa

 وزارة الداخلية- إدارة حقوق اإلنسان
Human Rights Department
Ministry of the Interior
Al Markhiya Street
Tel: 4866 322 Fax: 4866 311

إدارة العمل

Labour Department
C Ring Road
Tel: 4406 554, 4406 406
(Buildings and Construction)
Fax: 4406 556
e-mail: labour_camp@mcsah.gov.qa

إدارة العمل

Labour Department
Street No. 13, Industrial Area
Tel: 4508 111
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السفارات
EMBASSIES

السفارة املرصية

هاتف 4832555 :فاكس4832196 :
ص.ب2899 :

السفارة األردنية

هاتف 4832204 :فاكس 4832173 :ص .ب4192 :
بريد إلكرتوينgordand@qatar.net :

السفارة السورية

هاتف 4831844 :فاكس4832139 :
ص .ب 1257 :بريد إلكرتوينdoha@mofa.gov.sy :

السفارة السودانية

هاتف 4831473 :فاكس 4833031 :ص .ب2999 :
بريد إلكرتوينsuemdoha@yahoo.com :

السفارة اللبنانية
هاتف 4933330 :فاكس 4933331 :ص .ب 2411
بريد إلكرتوينlebanondoha@hotmail.com :
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السفارة املغربية
هاتف 4831884 :فاكس 4833416 :ص .ب3242 :
بريد إلكرتوينmoroccoe@yahoo.com :
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السفارة الهندية
هاتف4672716 - 4672067 :
فاكس 4670448 :ص .ب2788 :
بريد إلكرتوينconsular@qatar.net.qa :
سفارة الصني
هاتف4884200 - 4880365 :
فاكس4873959 :
بريد إلكرتوينchinashi@qatar.net.qa :
سفارة أفغانستان
هاتف4930822 - 4930821 :
فاكس 4930819 :ص .ب22104 :
بريد إلكرتوينafgembqatar@hotmail.com :
سفارة بنغالدش
هاتف4673471 - 4671927 :
فاكس 2080 :ص .ب2080 :
77

Workers Rights Booklet

كتاب الجيب للعامل

2009

78

السفارة االندونيسية
هاتف4664981 - 4657945 :
فاكس4657610 :
بريد إلكرتوينinemb@qatar.net.qa :
السفارة الفلبينية
هاتف4836871 - 4831585 :
فاكس4831595 :
بريد إلكرتوينdohape@qatar.net.qa :
السفارة النيبالية
هاتف4675683 - 4675681 :
ص .ب 23002 :فاكس4675680 :
بريد إلكرتوينrnedoha@qatar.net.qa :
سفارة رسيالنكا
هاتف 4677627 :ص .ب19075 :
فاكس4674788 :
بريد إلكرتوينlankaemb@qatar.net.qa :

كتاب الجيب للعامل ،نسخة منقحة
78

إن هدف اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان توعيـة العامل بدءاً
من ذوي األجـور الزهيدة إنتهاءاً باملدير الذي يف قمة الهرم.
يحتـوي هـذا الكتيب عىل معلومات غنيـة عـن القـوانني يف
دولة قطـر بطريقة مبسطة قدر اإلمكان ،بحيث يسـتفيد منها
الراغبون بالعمـل يف الدولة ،وأيضاً املواطنون واملقيمون ممن
ينطبق عليهم قانون العمل رقم ( )14لسنة 2004م.

معاً من أجل تعزيز وحامية حقوق اإلنسان
الخط الساخن+974 662 6663 :
هاتف +974 444 4012 :فاكس+974 444 4013 :
صندوق الربيد ،24104 :الدوحة  -قطر

