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 ملخص 
 

عندما تلقى "ھنري"، وھو رجل كیني، القائمة الكاملة بالوثائق المطلوبة التي سمحت لھ بالعمل في  
للحصول على وظیفة سباكة في قطر، كان علیھ أن   1قطر، ظن أنھ تمت االستجابة لكل صلواتھ.

دوالر  1,173ألف شلن كیني ( 125% لدفع تكالیف وكیل توظیف كیني قدرھا  30یستدین بمعدل فائدة  
دوالر)  329لایر قطري ( 1,200كان سعیدا ألن عقد عملھ وعده بـ  )عاما  26 (أمریكي). لكن ھنري

قرضھ، باإلضافة إلى تعویض إضافي للطعام، وسكن مدفوع سیسمح لھ بسداد كان في الشھر، ما  
، وتعویضات عن العمل اإلضافي عن كل ساعة تتعدى ثماني ساعات في  من صاحب العمل األجر
 الیوم. 

 
، تبدد حماس ھنري. في الشھر األول، لم یوفر  2019عند وصولھ إلى الدوحة في یونیو/حزیران لكن 

على أي أجر. في الشھر باستطاعتھ الحصول لم یكن أنھ  صاحب العمل لھنري أي عمل، ما یعني
الثاني، احتجز صاحب العمل راتبھ كـ "ودیعة ضمان". إلطعام نفسھ وعائلتھ، اضطر ھنري إلى  
مزید االقتراض. في النھایة، في سبتمبر/أیلول، حصل على راتبھ ألول مرة. لكنھ صدم بانخفاض  

 دوالر). 228ا (ریاال قطری  830المبلغ، حیث حصل فقط على 
 

ساعة في الیوم في فندق  14ا ھنري بعمل مجھد كسباك لمدة تصل إلى  مخالل شھرین، قام خاللھ
% أقل مما كان یجب أن یحصل علیھ كأجر أساسي. قال   30بمدینة لوسیل، دفع لھ صاحب العمل 

مال العمل اإلضافي والطعام الذي أستحقھ؟ ُصدمت، لكن  ذھب راتبي الكامل؟ أین ذھب ھنري: "أین
 عامال كینیا".  13لقد خدعت الشركة معي   -وحدي لك أكن 

 
، كانت "سامانتا" تستعد لمغادرة وافد المریر للعمل في قطر كعامل الواقع   بینما كان ھنري یُصارع

 2ین.قطر بعد أن تعرضت للغش في راتبھا األساسي والعمل اإلضافي لمدة عام
 

عاما،   32، وھي فلبینیة عمرھا سامنتا، 2019ودیسمبر/كانون األول   2017بین دیسمبر/كانون األول 
كنس صالة الطعام في مركز تجاري راٍق في الدوحة. قالت لـ ھیومن تلحمامات أو تفرك ا إما كانت  

ساعة، وصادر جواز سفرھا وجوازات   12إن صاحب عملھا جعلھا تعمل على مدار  رایتس ووتش 
 سفر زمالئھا ومنعھم من مغادرة أماكن اإلقامة التي توفرھا الشركة ألي سبب ما عدا العمل. 

 

 
 تم تغییر االسم لحمایة ھویتھ.  1
 تم تغییر االسم لحمایة ھویتھا.  2
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، عندما اتخذت قرار ترك طفلیھا للعمل في قطر، وافقت على العمل براتب شھري قدره 2017في 
دوالر). نص العقد على أنھ مقابل كل ساعة عمل تزید عن ثماني ساعات   494لایر قطري ( 1,800

ساعة في   12لمدة  سامنتا% إضافیة على أجرھا األساسي. في الواقع، عملت  25في الیوم، ستتلقى 
دوالر) شھریا دون أي تعویض عن العمل اإلضافي   357لایر قطري ( 1,300الیوم، وكانت تتقاضى 
سألت لماذا راتبھا أقل من الموعود بھ واشتكت من كون تأخیرات الراتب لمدة الذي قامت بھ. عندما 

في تجویع عائلتھا في الفلبین، أمرھا صاحب عملھا "بالتركیز على عملھا كانت تتسبب  یوما  25
صمت". كما احتجز راتبھا الشھري األول، قائال إنھ "مقیاس حسن النیة، ودیعة ضمان". قبل أسبوع ب

ى الفلبین، قالت إن صاحب عملھا أبلغھا أنھ لن یدفع لھا ما ھو مدین لھا بھ من  من عودتھا إل 
مدفوعات نھایة الخدمة، وسیستخدم راتبھا الشھري األول لشراء تذكرة رحلة عودتھا إلى الفلبین، بدال 

 عقدھا.  ت بموجبعدمن دفع ثمن التذكرة بنفسھ كما وُ 
 

انتھاكات األجور التي یمارسھا أصحاب العمل على العمال الوافدین في   سامنتاھنري و  ا توضح قصت 
% من   95یشكلون حوالي   -ملیون عامل مھاجر  2قطر الیوم. یعتمد اقتصاد قطر على حوالي 

یأتون من دول مثل الھند، ونیبال، والفلبین، وبنغالدیش، وكینیا،   - في البالد إجمالي القوى العاملة 
فرص دخل أفضل. ھؤالء العمال المھاجرون مسؤولون عن بناء المالعب  وأوغندا للبحث عن 

المقبلة، وھم وحدھم المسؤولون  2022ووسائل النقل والفنادق من أجل كأس العالم لكرة القدم فیفا 
تقریبا عن بناء البنیة التحتیة وتشغیل قطاع الخدمات في الدولة بأكملھا. في مقابل ھذا العمل، یتم 

دوالر) فقط في الشھر، والذي، عندما یُدفع   206لایر قطري (  750دنى لألجور بقیمة  ضمان الحد األ
كامال في الوقت المحدد، بالكاد یكفي للعدید من العمال لتسدید دیون التوظیف، ودعم األسر في  

عالوة على ذلك، تضع انتھاكات   3وطنھم، وتوفیر االحتیاجات األساسیة أثناء وجودھم في قطر.
 األجور من قبل أصحاب العمل الكثیرین في ظروف محفوفة بالمخاطر.

 
، مختلفین صاحب عمل وشركة  60عامال وافدا یعملون لدى  93تحدثت ھیومن رایتس ووتش إلى 

، وجمیعھم أبلغوا عن شكل من أشكال انتھاكات  2020ومایو/أیار   2019بین ینایر/كانون الثاني 
مثل ساعات العمل اإلضافیة غیر مدفوعة األجر، أو االقتطاعات   ،ألجور من قبل صاحب العملا

 التعسفیة، أو تأخر األجور، أو وقف األجور، أو أجور غیر مدفوعة، أو أجور غیر دقیقة. 
 

یدیرون  أولئك الذین تُظھر النتائج الواردة في ھذا التقریر أن أصحاب العمل المستقلین وكذلك
قطر، كثیرا ما یؤخرون أجور العمال، أو یحجزونھا، أو    في مختلف أنحاءشركات تورید العمالة 

یخصمون منھا تعسفا. غالبا ما یحجز أصحاب العمل مدفوعات العمل اإلضافي المضمون بموجب  
العقاب. في   العقد ومستحقات نھایة الخدمة، وینتھكون بانتظام عقودھم مع العمال الوافدین ویفلتون من

 
كان من المتوقع أن تعلن قطر عن الحد األدنى األساسي لألجور في  .  قطرحددتھ لایر ھو الحد األدنى األساسي لألجور الذي   750 3

 . لكنھا لم تفعل ذلك بعد 2020  كانون الثاني /ینایر
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أسوأ الحاالت، قال العمال لـ ھیومن رایتس ووتش إن أصحاب العمل توقفوا ببساطة عن دفع  
إدارة عالقات  "إلطعام أنفسھم. إحالة أصحاب العمل وشركاتھم على  عانواأجورھم، وكثیرا ما 

عال،  أمر صعب ومكلف ویستغرق وقتا طویال، وغیر ف "لجان فض المنازعات العمالیة"أو   "العمل
خسارة في  ویمكن أن یؤدي غالبا إلى االنتقام. غالبا ما یصف العمال اتخاذ إجراءات قانونیة على أنھا 

  تسلكھا.   اإلجراءات أم لم سلكت طریق عبء الدیون سواء ستقع تحت  – الحالتین 
 

أدى تفشي فیروس كورونا إلى تضخیم السبل التي تُنتھك فیھا حقوق العمال الوافدین في األجور منذ 
فترة طویلة. في حین أن أیا من المشاكل المتعلقة باألجور التي یواجھھا العمال المھاجرون في ظل 

واإلعادة إلى  األجور المتأخرة، واألجور غیر المدفوعة، واإلنھاء القسري،   -الوباء لیست جدیدة 
الوطن دون تلقي مدفوعات نھایة الخدمة، وتأخر الوصول إلى العدالة فیما یتعلق باألجور،  

منذ ظھور الوباء ألول مرة في قطر، ظھرت ھذه االنتھاكات   -واالقتطاعات التعسفیة من الرواتب 
 . بوتیرة أكبر

 
یواجھونھا تعكس نمطا من  في حین أن لكل عامل مھاجر قصة فریدة، فإن انتھاكات األجور التي

االنتھاكات، تدفعھا وتُسھلھا ثالثة عوامل رئیسیة: نظام الكفالة، وھو نظام إدارة العمالة المھاجرة في  
بما  األعمال،  قطر؛ وممارسات التوظیف الخادعة في قطر وفي بلدان العمال األصلیة؛ وممارسات

إلى تأجیل أجور العمال  الفرعي  ع المقاولذلك ما یسمى بشرط "الدفع عند القبض"، والذي یدف ھا فی
 ویترك العمال الوافدین عرضة لتأخیر الدفع في سلسلة اإلمداد. 

 
 الكفالة في صلب إساءة معاملة العمال الوافدين 

في صلب تمكین انتھاكات   ،الذي یربط تأشیرات العمال الوافدین بأصحاب عملھم  ،یقع نظام الكفالة
األجور. وھذا یجعل العمال یعتمدون على أصحاب عملھم للحصول على اإلقامة القانونیة ووضعھم 

 في الدولة، ما یضعھم في موقف ضعف یمكن ألصحاب العمل أن یستفیدوا منھ، وغالبا ما یفعلون.
 

وبینما أدخلت منذئذ بعض التدابیر التي عملت على   4، التزمت قطر بإلغاء نظام الكفالة.2017في 
وإلغاء تصاریح  ،وتجدید ،التخلص من الكفالة، فإن أصحاب العمل ال یزالون مسؤولین عن تأمین

اإلقامة للعمال الوافدین، وبالتالي ما یزالون قادرین بشدة على تقیید قدرة العمال على تغییر وظائفھم.  
غیر خاضعة للرقابة، ما یسمح لھم على العمال الوافدین مل سلطات  یمنح نظام الكفالة أصحاب الع

بالتھرب من المساءلة عن انتھاكات العمل وحقوق اإلنسان، ویترك العمال مدینین وفي خوف دائم من 
المنازل،  عامالت االنتقام. في قطر، حیث یعتمد العمال، وخاصة العمال ذوو األجور المنخفضة و

 
4 Qatar World Cup workers’ rights to improve with end of kafala system, claims union, The Guardian, October 25, 2017, 

https://www.theguardian.com/football/2017/oct/25/qatar-world-cup-workers-rights-kafala-system   
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ر من األحیان لیس فقط في وظائفھم ولكن أیضا في السكن والطعام،  على صاحب العمل في كثی
وممارسات مصادرة جوازات السفر، ورسوم التوظیف المرتفعة، والتوظیف الخادع مستمرة غیر 

 الجبري.   ُمعاقب علیھا إلى حد كبیر، یواصل نظام الكفالة تشجیع االنتھاكات، واالستغالل، والعمل

 
 ة تجعل العمال مدينين وضعفاءممارسات التوظيف المخادع

المتمثلة في  الواسعة االنتشارو أن القضیة غیر القانونیةصرحت سابقا كانت الحكومة القطریة قد  
العمال الوافدین رسوم توظیفھم لیست مشكلة قطریة، وھي مشكلة على دول العمال األصلیة  تحمیل 

التوظیف في البلدان األصلیة؛ تتواطأ الشركات،  معالجتھا. ومع ذلك، ال تقتصر األرباح على شركات 
لى دفع رسوم  عالعمال  یجبرعندما یستفیدون ، والقطریون وأصحاب العمل، ووكالء االستقدام

توظیفھم. تعمل الشركات في قطر على زیادة قدرتھا التنافسیة من خالل االستعانة بمصادر خارجیة  
رعیین، الذین یمررون المسؤولیة في نھایة المطاف إلى  لدفع رسوم التوظیف للمقاولین األساسیین والف

العمال الذین ینتھي بھم األمر بدفع رسوم التوظیف بأنفسھم. وھكذا، قال عمال مھاجرون مثل ھنري،  
ن في ھذا التقریر، لـ ھیومن رایتس ووتش إنھم كانوا واقعین أصال تحت الدین عند وآخر  71و

لتأمین ھذه   استقدامدوالر كرسوم  2,613دوالر إلى   693وصولھم إلى قطر، حیث دفعوا بین 
الوظائف. في نھایة المطاف، وجدوا أنفسھم مضطرین للعمل لشھور بدون أجر، ألنھ ال خیار أمامھم 

وعد بالدفع فقط. تزید ھذه المدیونیة من "سلطة" الشركات وأصحاب  بال شيء سوى  سوى البقاء
 إلفالت من العقاب عن إساءة معاملة العمال.با أكثر یسمح لھم  العمل على العمال، ما 

 
 الممارسات التجا�ية الضارة تعاقب العمال أكثر 

لتحقیق أرباح إضافیة.   ھم منھا أو حرمانأجور العمال تتعمد بعض الشركات في قطر حجب أو تأخیر  
اء، حیث تكون  عادة ما تكون شركات صغیرة ومتوسطة في قطاع البنولكن الشركات األخرى، 

سالسل التعاقد الفرعي الطویلة والمعقدة في الغالب ھي القاعدة، قد تكون غیر قادرة على دفع أجور 
العمال بالكامل وفي الوقت المحدد بسبب اضطرابات الدفع في أعلى السلسلة. یمكن أن تؤدي ھذه 

كن غیر الرسمیة. ھذه  االضطرابات إلى اإلفالس وتشجع على سیاسة "الدفع عند القبض" الشائعة ل
المشاكل لیست حكرا على قطر. ولكن في حین تبنت العدید من البلدان األخرى سیاسات وقوانین 

تھدف إلى معالجة مشكلة األجور غیر المدفوعة للعمال نتیجة سیاسات "الدفع عند القبض"، فإن قطر  
رك آالف العمال قطر، وقد تُ لم تفعل ذلك بعد. عالوة على ذلك، البناء ھو أكبر قطاع للوظائف في  

 في أعلى سلسلة التورید.الفرعیین لمقاولین  اإلعسار المالي ل الوافدین مفلسین بسبب قضایا 
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 حماية األجور ال يستحق االسم ل نظامٌ 

لیس فقط في   ،من االنتھاكات األكثر شیوعا وتدمیرا لحقوق العمال الوافدینھي انتھاكات األجور  
قطر، ولكن في جمیع أنحاء منطقة الخلیج، حیث توجد أشكال مختلفة من نظام الكفالة وحیث یكون 

نظام  "قطر   أنشأت،  2009اإلمارات في  وعلى خطى  ، 2015البناء غالبا من بین أكبر القطاعات. في 
وقتھا وبدقة. توجد الیوم أشكال  ، الذي یھدف إلى ضمان دفع أجور العمال الوافدین في "حمایة األجور 

باستثناء البحرین. على الرغم ، مختلفة من نظام حمایة األجور في جمیع دول مجلس التعاون الخلیجي 
من اإلعالن عن نظام حمایة األجور كآلیة فعالة لمعالجة انتھاكات األجور، ال تزال انتھاكات أجور 

 العمال سائدة في جمیع أنحاء المنطقة. 
 

حمي في الواقع األجور، ویمكن  تال مجیة بر لاسم خاطئ   بالفعل ھو نظام حمایة األجورفي قطر، 
وصفھ بشكل أفضل على أنھ نظام لمراقبة األجور مع وجود ثغرات كبیرة في قدرتھ الرقابیة. في  

عندما تكون المدفوعات  إصدار تنبیھ أحسن األحوال، یحاول نظام األجور مراقبة رواتب العمال و
 في بعض األحیان، حتى ھذه المھام ال تنفَّذ بفعالیة.   -دقیقة أو متأخرة غیر 

 
المنازعات العمالیة، المصممة لتسریع عملیة التقاضي وتقصیر   فض، أنشأت قطر لجان 2018في 

الوقت المستغرق لحل النزاعات العمالیة. وفي نفس العام، أصدرت أیضا قانونا إلنشاء "صندوق دعم 
والذي یھدف إلى ضمان تلقي العمال أجورھم التي لم تتم المطالبة بھا في الحاالت   وتأمین العمال"،

التي حكمت فیھا لجان تسویة المنازعات العمالیة لصالحھم، وحیث لم تستطع شركتھم أو لم ترد الدفع  
 لھم.

 
ما  ، 2019ول "منظمة العفو الدولیة" صادر في سبتمبر/أیللـ ومع ذلك، وفقا لنتائج ھذا التقریر وتقریر 

لجان تسویة المنازعات العمالیة بطیئة، وغیر متاحة، وغیر فعالة. طالما أن العمال الوافدین ال  زالت  
یزالون یفتقرون إلى السیطرة على وضعھم كمھاجرین، ویتم بشدة تقیید قدرتھم على العمل مع  

في الحصول على تعویض ال  صاحب عمل آخر من أجل دعم أنفسھم مالیا للبقاء في البالد، فإن الحق 
صندوق دعم وتأمین العمال، الذي یھدف إلى حمایة العمال من تأثیر  طائل منھ. وفي الوقت نفسھ،

 العام الحالي.  إال في وقت سابق من  لفعَّ ولم یُ  2018أسس في األجور المتأخرة أو غیر المدفوعة، 
 

ثماٍن تحدد معاییر العمل األساسیة،   صادقت قطر على خمس اتفاقیات لمنظمة العمل الدولیة من أصل
أجور العمال. أوصت منظمة العمل الدولیة بأن تنظر دول مثل قطر في تدابیر ال تحمي  لكن قطر 

تشریعات الدفع الفوري؛ وحظر سیاسات "الدفع عند القبض" غیر الرسمیة؛  ، منھا لحمایة األجور
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للمشاریع، وأنظمة مراقبة مدفوعات التعاقد الفرعي، السریع، والحسابات المصرفیة  البت   وإدخال
 وأنظمة المسؤولیة المشتركة.

ال یمكن التراجع عن االنتھاكات التي واجھتھا سامانتا في قطر، ولكن ما یزال من الممكن دفع  
األجور التي خدعت فیھا، ومحاسبة صاحب عملھا لمنعھ من خداع آخرین. أما بالنسبة لھنري، فإن  

قطر بالكاد دامت عاما. ما یزال لدى الحكومة القطریة الوقت الكافي لمحاسبة صاحب   رحلتھ إلى
 المستحقة.  ھ العمل، وإعادة عقده األصلي، وتسدید أجوره ورسوم توظیف

 
بّراق  بقي أقل من ألف یوم على أول مباراة في كأس العالم لكرة القدم التي ستنطلق في ملعب جدید و

الشاق الذي بذلھ العمال الوافدون. وھذا یترك للسلطات القطریة الوقت  في قطر، مبني بفضل العمل 
 أول العبي وصول لبدء إصالحات األجور بسرعة وكفاءة قبل أن یبدأ ، ولكن المحدود،الكافي

 .  كرة القدم ومشجعي
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 المنهجية 

 
.  2020ومایو/أیار   2019لھذا التقریر بین ینایر/كانون الثاني األبحاث  أجرت ھیومن رایتس ووتش

شركة وأصحاب عمل مختلفین،   60عامال مھاجرا من   93أجرى الباحثون مقابالت مفصلة مع 
من ھؤالء ھم عامالت منازل تختلف شروط رواتبھن قلیال   11  -وكانت ظروفھم محور ھذا التقریر 

عمال الوافدین اآلخرین. وصف العمال الوافدون عملیات الھجرة إلى قطر، بما في ذلك  مقارنة بال
الھجرة، وظروف العمل التي وجدوھا عند وصولھم. قدموا   المعلومات التعاقدیة التي كانت لدیھم قبل 

روایات عن تجاربھم في العمل في قطر بأجور متأخرة أو غیر دقیقة أو غیر مدفوعة، وكذلك أي  
 االنتصاف.    محاوالت للحصول على

 
راجعت ھیومن رایتس ووتش أكثر من عشر وثائق للعمال الوافدین في قضایا تتعلق بنقص  

بالتأخر في  التي توظفھم متعلقة  شركات الصادرة عن   تبدال العقود، وأربع مذكراتالمدفوعات واس
الدفع. كما شاھد الباحثون محادثات عبر الرسائل النصیة من أربعة عمال إلى أصحاب عملھم،  

 الطعام.    لمناقشة المدفوعات المتأخرة وما یترتب على ذلك من نقص في المال من أجل
 

، وأوقات مختلفة من الیوم. أجریت  جدا في أماكن متنوعةفي قطر أجرى الباحثون مقابالت مع عمال 
وكینیا، وباكستان، والفلبین.  ، بعض المقابالت عبر الھاتف، خاصة مع العمال الذین عادوا إلى الھند

ن، ویعملون، التقى الباحثون بالعمال الوافدین في مختلف األماكن العامة. بما أن العمال یعیشو
ویتجمعون في ظروف مزدحمة في طل محدودیة المساحات الخاصة، لم تتمكن ھیومن رایتس ووتش  

. تم توظیف العمال الذین تمت مقابلتھم من قبل  بالكامل من إجراء مقابالت فردیة في أماكن خاصة
ومھندسین، وكذلك أصحاب عمل متنوعین في مجاالت مختلفة، بما في ذلك كمدیرین، ومساحین، 

من   ، وعامالت منازل. على الرغم من ھذه االختالفات، أبلغ العمال عن أشكالیدویین كعمال
باإلنغلیزیة، وكذلك الھندیة،  العمال  بشكل ملفت. قابلت ھیومن رایتس ووتشاالنتھاكات متشابھة 

لة، وكیف سیتم واألردیة، والعربیة. في كل حالة، أوضحت ھیومن رایتس ووتش الغرض من المقاب
استخدامھا ونشرھا، وحصلت على الموافقة إلدراج تجاربھم وتوصیاتھم في التقریر. لم یحصل أي 
 ممن أجریت معھم المقابالت على تعویض مالي أو حوافز أخرى للتحدث إلى ھیومن رایتس ووتش. 

 
ھم أعرب معظم العمال الذین قابلتھم ھیومن رایتس ووتش عن خوفھم على وظائفھم ووضع

كمھاجرین إذا اكتشف أصحاب العمل أنھم تحدثوا إلى منظمة حقوقیة عن ظروف عملھم. أجرى  
الباحثون مقابالت معھم بشرط أال تستخدم ھیومن رایتس ووتش أسماءھم، وطالب الكثیرون بعدم 

ذكر اسم الشركة التي تستخدمھم. تعكس طلباتھم درجة سیطرة أصحاب العمل على العمال، وخوف 
 من االنتقام وسوء المعاملة إذا حاولوا ممارسة حقوقھم. العمال 
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تطلب فیھا   ،واإلنشاءات تأمین العمال  شركة في قطاَعي  11ھیومن رایتس ووتش رسائل إلى  وجھت
ھیومن تكن  ، لم 2020أغسطس/آب   1 تعلیقھا على سیاسات أجور العمال الوافدین في قطر. حتى

 الشركات. أي رد من ھذه قد تلقت رایتس ووتش 
 

كما تحدث الباحثون مع ممثلي "اللجنة الوطنیة لحقوق اإلنسان" القطریة، وھي منظمة حقوقیة تمولھا  
 الحكومة في الدوحة، وكذلك مع منظمة العمل الدولیة. 

 
كما أجرى الباحثون مقابالت مع أساتذة خبراء في سیاسة الھجرة، وأخالقیات الھجرة، وحقوق  

تقاریر  أكادیمیة، ومصادر  الباحثین في مجال حقوق اإلنسان، وراجعوااإلنسان، وغیرھم من 
 حكومیة ومؤسسات دولیة.   نشرتھا المنظمات غیرذات صلة  إخباریة، وتقاریر

 
التقریر سعر صرف   لایر أو    0.03  شلن كیني یساوي  1دوالر؛    0.27لایر قطري یساوي    1یستخدم 

 0.05  روبیة ھندیة تساوي  1دوالر؛    0.02لایر قطري أو    0.07بیزو فلبیني یساوي    1دوالر؛    0.009

دوالر؛ ما لم یكن ھناك   0.008 لایر قطري أو   0.03روبیة نیبالیة تساوي    1دوالر؛    0.01لایر قطري أو  
 5ما یبرر استخدام سعر الصرف بقیمة سابقة.

 
رسائل تلخص نتائج ھذا التقریر، وتطلب ردا رسمیا، وتقدم   ھیومن رایتس ووتشوجھت  وأخیرا، 

مجموعة مفصلة من االستفسارات، إلى المسؤولین المعنیین في وزارة الداخلیة ووزارة التنمیة  
اإلداریة والعمل والشؤون االجتماعیة (وزارة العمل)، وكذلك إلى "الفیفا" و"اللجنة العلیا للمشاریع 

مدرجة كمالحق لھذا التقریر، واألجزاء ذات الصلة مدرجة مباشرة في  واإلرث". ھذه المراسالت 
 عرض التقریر.
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 ملخص التوصيات 
 

 ين إلى مجلس الشو�ى ومجلس الوزراء القط�يَّ 

إلغاء نظام الكفالة بالكامل، وجعل الدولة الراعي  ینبغي  مع االلتزامات المعلنة، انسجاما  •
تأشیرات دخول العمال وإقاماتھم وعملھم بأصحاب  للعمال الوافدین، وضمان عدم ربط 

أو   م العمل، وضمان عدم إلزام العمال بالحصول على إذن صاحب العمل لتغییر عملھ
 على الھروب.   مغادرة البالد، ویجب إلغاء العقوباتل
تعدیل قانون العمل لضمان حق العمال في اإلضراب وحریة تكوین الجمعیات والمفاوضة   •

 .العمال الوافدین وعامالت المنازلیشمل  الجماعیة، بما
لى نفس الحمایة مثل العمال وحصولھن عتعدیل قانون العمل لیشمل عامالت المنازل  •

 .اآلخرین
اإلعالن الفوري عن الحد األدنى ألجور العمال الوافدین وتطبیقھ، بما فیھ حساب الحد األدنى   •

  ھمللعمال بمستوى معیشي الئق للألجور بالساعة، الذي یساوي أجر المعیشة الذي یسمح 
ا كافیا  أن تراجع لجنة الحد األدنى لألجور بشكل دوري بحیث یضمن أجر ینبغيولعائالتھم. 

 .لمعیشةل

 

 إلى وزارة العمل القط�ية 
زیادة قدرات "نظام حمایة األجور"، و"إدارة عالقات العمل"، و"لجان فض المنازعات   •

  حاالت انتھاكات األجور وحلھا بشكل أكثر فاعلیة وبطریقةمن مراقبة تتمكن  العمالیة" حتى 
 .رحیمة للعمالسریعة و

أكثر    الرواتبنظام حمایة األجور بحیث تكون ملفات معلومات  تحسین أسالیب عمل وأنظمة •
وضمان أن الشركات تزود   ؛بطریقة صارمة التنبیھات   وأن یتم التعامل مع ؛تفصیال وشموال

وضع اللمسات األخیرة على عملیة العقود  ؛ ومفصلة الدفع الوقسائم بالكشوف الزمنیة العمال 
اإللكترونیة لضمان أن تفاصیل عقود العمال بما فیھا األجور األساسیة یتم تسجیلھا بدقة  

 .نظام حمایة األجور وتلقائیة في 
والمقاولین  االستقدامتجاریة مع وكاالت  رصد وضمان أن الشركات لیس لدیھا أعمال  •

الفرعیین، في قطر وخارجھا، الذین یفرضون رسوم على العمال أو تكالیف السفر 
  إلى العمال أصحاب العملضمان أن یعید والتأشیرات وعقود العمل أو أي شيء آخر. یجب 

 ھؤالء. یتحملھا  سفر أي تكالیف توظیف أو رسوم
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.Iخلفية 
 

 
 

العمال الذین یبنون البنیة التحتیة  باإلضافة إلى وسط الدوحة.  "سوق واقف " الزبائن في تنتظر متجر ة في عمل مساعدت ةوافد ةعامل
أعباء  للبالد، یعمل العمال الوافدون أیضا كعمال نظافة، وموظفي مطاعم، وحراس أمن، ومساعدین في المتاجر، وسائقین، ومضیفین؛ إن

ماھام جفایید / ھیومن   2019©. ملقاة على عاتقھم 2022تدفق األشخاص المتوقع أن یزوروا البالد في عام قطاع الضیافة الستیعاب 
 رایتس ووتش 

 

 

تعتمد قطر، وھي إحدى أغنى دول العالم على أساس الدخل الفردي، بشكل كامل تقریبا على حوالي  
من إجمالي القوى العاملة في البالد ویعملون في المقام   % 95ملیون عامل مھاجر یمثلون حوالي  2
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بدون مثل ھؤالء العمال، الذین یأتي الكثیر منھم من بعض أفقر   6البناء والخدمات. يْ قطاعَ األول في 
 7البالد. عن الدوران في  عجالت اإلنتاج دول العالم بحثا عن فرص عمل أفضل، ستتوقف

 
، فازت قطر بحق استضافة كأس العالم فیفا 2010قبل عقد من الزمان، في دیسمبر/كانون األول 

كانت التقدیرات األولیة لدولة قطر لإلنفاق على البنیة التحتیة ألكبر حدث ریاضي في العالم  20228.
International  Frontline Conference of the" ووفقا لتقریر 9.أمریكي ملیار دوالر  220تصل إلى 

Trade Conference"  جعل ھذا شركات البنیة التحتیة القطریة والدولیة تتوقع أرباحا طائلة  ،  2015في
تكالیف البنیة التحتیة لكأس العالم.  ترتفع  منذ ذلك الحین، من المرجح أن 10ملیار دوالر. 15تبلغ 

لشركات دولیة ومحلیة لبناء مترو  2014عقدا بملیارات الدوالرات في   11منحت الحكومة القطریة  
على أحدث    ، وستكون2022ألجل كأس العالم  من الصفریتم بناء سبعة مالعب جدیدة  11الدوحة.

استغرق بناء   12مزودة بتقنیة تبرید متقدمة في الھواء الطلق، ومعظمھا ال یزال قید اإلنشاء.و طراز
فدان، مع اثنین من أطول مدارج آسیا، أكثر  5,400، الممتد على مساحة الدولي" البّراق  مطار حمد"

 مع نمو ھذه االستثمارات، تنمو األرباح أیضا.  13ملیار دوالر. 16من عقد وكلف 
 

على عكس ذلك، فإن العدید من العمال الوافدین الذین یعملون في بناء المالعب، ونظام المترو،  
وغیرھا من البنى التحتیة الالزمة   والطرق السریعة، ومواقف السیارات، والجسور، والفنادق،

الستضافة مالیین الزوار الذین یتوقع أن یجذبھم كأس العالم، یتلقون أجورا زھیدة. وكذلك الحال  
بالنسبة إلى عمال النظافة، وموظفي المطاعم، وحراس األمن، والسائقین، والمضیفین الذین 

 توقع زیارتھم للبالد. سیتحملون جھود قطاع الضیافة الستیعاب تدفق األشخاص الم

 
 .Data Bank, World Bank, 2019 .للناتج المحلي اإلجمالي للفرد بالدوالر األمریكي الحالي ھذا مقیاس 6

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=NY.GDP.PCAP.PP.KD&country=# ) مایو/أیار   15تم االطالع في
2020(  . 

7 May 11, 2020,  The New Arab, Courtney Freer, “Can Gulf Economies Survive Without their Foreign Workers Post Pandemic?” 
https://english.alaraby.co.uk/english/comment/2020/5/11/can-gulf-countries-survive-without-their-foreign-workers-post-

pandemic  
8 , December 2, 2010, The GuardianJamie Jackson, “Qatar Wins the 2022 World Cup Bid,” 

https://www.theguardian.com/football/2010/dec/02/qatar-win-2022-world-cup-bid 
9 Day -15, Qatar: Profit and Loss, Counting the Cost of ModernInternational Trade Union Confederation, “Frontlines Report 20

Slavery in Qatar,” https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/qatar_en_web.pdf 
 السابق.  10
11 Júlio César Bueno, 2017 ” ed. Seventh Edition -Projects and Construction Review The Law Reviews, “

https://thelawreviews.co.uk/digital_assets/94eabc15-f9d4-4b10-bfa1-d47553066b8e/TPCR7_full_book.pdf 
12 Al Jazeera English.  ,”Qatar 2022 World Cup stadiums: All you need to know“

https://www.aljazeera.com/news/2018/10/qatar-2022-world-cup-stadiums-181025142408471.html  
13 , September 12, 2014, Business InsiderBenjamin Zhang, “Take a look at Qatar’s Astounding $16 Billion Airport,” 

https://www.businessinsider.com/take-a-look-at-qatars-16-billion-airport-2014-9#hia-took-a-decade-to-complete-at-a-cost-
of-16-billion- 
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دوالر) شھریا، وھو  206ریاال قطریا ( 750یبلغ الحد األدنى لألجور األساسیة للعامل المھاجر حالیا، 
بالكاد یكفي، عند دفعھ في الوقت المحدد وكامال، لسداد العدید من دیون توظیف العمال، ودعم  

 14إلیھا أثناء وجودھم في قطر. العائالت في الوطن، وتحمل التكالیف األساسیة التي یحتاجون
 

  ا عاما من كینیا، حیث تتعرض عائلتھ للمضایقة یومی 35یشرح "كیفین"، وھو حارس أمن عمره 
دوالر) كرسوم استقدام  1,123شلن كیني ( ألف 120بسبب القرض الذي لم یدفعھ كیفین بعد، "دفعت 

كان من   . براتبي ومدفوعات العمل اإلضافي الموعودة في العقد،2017لوظیفة في قطر عام 
، وال تدفع الدفعات أتمكن من تسدیده في غضون عام. ولكن كما ترون، الشركة تؤخر المفترض أن 

في الوطن. أستمر في   مستحقات العمل اإلضافي، لذا فأنا أقترض المزید ألطعم نفسي وعائلتي  مطلقا 
االقتراض أكثر فأكثر. في بعض األحیان أعتقد أنھ لیس ھناك مخرج. سأحاصر ھنا وأعمل إلى  

 15األبد".
 

لسوء الحظ، العدید من العمال الذین قدموا إلى قطر على أمل أن یكسبوا ما یكفي لدفع فواتیر طبیة  
المدرسیة لألطفال، أو توفیر المال للزواج أو بناء منازل  آلبائھم وأمھاتھم المرضى، أو دفع الرسوم 

في بلدانھم األصلیة، وجدوا أنفسھم في وضع أسوأ مما كانوا علیھ عندما غادروا بلدانھم. في كثیر من 
األحیان، یعاني العمال المھاجرون من انتھاكات األجور على أیدي أصحاب عملھم، بما في ذلك تأخر  

 شھورمن األجور، واألكثر إنھاكا، لكن األكثر شیوعا،  العقابیة وغیر القانونیة قتطاعات  االاألجور، و 
 ساعات طویلة من العمل الشاق. مقابل من األجور غیر المدفوعة 

 
انتھاكات األجور ھي إحدى أھم المشاكل التي تواجھ العمال الوافدین في قطر ومختلف دول 

أصحاب العمل على العمل لساعات طویلة، والعیش   قبلھم من بصرف النظر عن إجبار  16.الخلیج
ن لكفالئھم بوظائفھم، وطعامھم، وسكنھم، وتصاریح یفي مساكن ضیقة، وسداد دیونھم، وكونھم مدین

إقامتھم، وتأشیراتھم، فإن العدید من العمال الوافدین في قطر یخوضون معركة مستمرة ضد انتھاكات  
الذین تمت مقابلتھم لھذا التقریر، مرة واحدة على األقل،   93ین الـ  األجور. واجھ كل من العمال الوافد

األجور، واالقتطاعات التعسفیة،  حجب  مشاكل مثل تأخر األجور، والعمل اإلضافي غیر المدفوع، و
واألجور غیر الدقیقة أو غیر المدفوعة، أو شكل آخر من أشكال انتھاكات األجور على أیدي أصحاب  

 العمل في قطر.

 
الدائم  كان من المتوقع أن تعلن قطر عن الحد األدنى األساسي  . قطر حددتھ لألجور الذي  المؤقت لایر ھو الحد األدنى األساسي   750 14

 .لكنھا لم تفعل ذلك بعد ، 2020 كانون الثاني /لألجور في ینایر
 . 2019أكتوبر/تشرین األول   30(اسم مستعار)، عامل مھاجر كیني،   'كیفن'مقابلة ھیومن رایتس ووتش عبر الھاتف مع  15
16 -2019, https://www.business Engineers Against Poverty, “Protecting the Wages of Migrant Construction Workers,” October

humanrights.org/sites/default/files/documents/Part-Three-Protecting-the-Wages-of-Migrant-Construction-
Workers_October.pdf 
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عاما من غانا، إن صاحب عملھ یؤخر راتبھ الشھري البالغ    33قال "یوفي"، وھو حارس أمن عمره 
"لم نتقاض   201917.دوالر) منذ أن بدأ العمل في قطر في یونیو/حزیران  275ألف لایر قطري (

اء، شھرا. كل شھر یقولون إن الراتب سیتأخر، لذا فإننا نقترض المال من األصدق 11رواتبنا منذ 
كل ما یمكننا تناولھ ھو األرز المسلوق. وبسبب  في تلك الحالة، حتى  و على الحساب.  ةنشتري البقال و

 18كل االقتراض والشراء على الحساب، لیس لدینا أموال إلرسالھا إلى عائالتنا".
 

حاالت تأخیر أجور العمال ذوي الرواتب األعلى. أفاد "ألفین"،   كما وجدت ھیومن رایتس ووتش
، والذي تم التعاقد معھ على أعمال  عاما  38عمره  مدیر للموارد البشریة في شركة بناء في قطروھو 

، أن راتبھ،  2022مدنیة ومائیة وأعمال بناء على الجزء الخارجي من ملعب لكأس العالم ھندسة 
دوالر)، تم تأخیره لمدة تصل إلى أربعة أشھر على األقل خمس مرات في    1,235لایر قطري ( 4,500
"تأثرت بسبب تأخر الراتب ألنني تأخرت في دفع مستحقات بطاقاتي االئتمانیة،   201919.و 2018

  ،حالیا حتى  و  إلیجار، ورسوم مدرسة األطفال. أقترض المال من البنك كلما تأخرت المدفوعات.وا
راتبي تأخر شھرین. إنھا نفس القصة لجمیع الموظفین من مستواي وحتى العمال. قال ألفین: "ال  

 20أنا".یمكنني أن أتخیل كیف یتدبر العمال أمورھم، ال یمكنھم أخذ قروض من البنك كما أستطیع 
 

في معظم الحاالت التي وثقت فیھا ھیومن رایتس ووتش انتھاكات األجور، كانت ھناك مشكلتان 
وھو إرسالھا إلى العائالت. "سانیو"، التي من المفترض  فوریتان نشأتا عن الجوع ونقص األموال 

حیاة أفضل'' في  حارس أمن لدیھ ستة أطفال یعتمدون علیھ في وطنھ أوغندا، جاء "إلى قطر بحثا عن 
دوالر) شھریا، ولكن  329لایر قطري ( 1,200عقده بأنھ سیحصل على وعده  201921.سبتمبر/أیلول 

، حصل على راتب شھر واحد فقط من العمل؛  2019ودیسمبر/كانون األول  2019بین سبتمبر/أیلول 
لتغطیة  دوالر) شھریا  68ریاال قطریا ( 250وبالنسبة لألشھر الثالثة المتبقیة، منحھ صاحب العمل 

مال یكفي للبقاء على قید الحیاة لمدة شھر في  ال. قال "سانیو": "یعتقدون أن ھذا مصروف الطعام
نیا تتضور جوعا. أنا على قید الحیاة فقط ألن  . أتضور جوعا، وعائلتي في كیغیر صحیحقطر؟ 

العمال األوغندیین ساعدوني في الحصول على أموال للطعام. ھذه العقود التي وقّعناھا والوظائف 
التي جاءت معھا مثل السیوف فوق رؤوسنا. عندما نسأل أصحاب العمل عن موعد وصول الراتب  

 22شر مرات".ع أصالتأجیلھ   تمیقولون األسبوع المقبل، ولكن 

  

 
 . 0202أبریل/نیسان   16(اسم مستعار)، عامل مھاجر في قطر من غانا،   'یوفي'مقابلة ھیومن رایتس ووتش عبر الھاتف مع  17
 السابق.  18
 . 2020(اسم مستعار)، عامل مھاجر من الفلبین، فبرایر/شباط  ' ألفین'مقابلة ھیومن رایتس ووتش عبر الھاتف مع  19
 السابق.  20
 . 2019دیسمبر/كانون األول  11(اسم مستعار)، عامل مھاجر في قطر من أوغندا،  ' سانیو' ھیومن رایتس ووتش عبر الھاتف مع مقابلة  21
 السابق.   22
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عامال وافدا من  93حصیلة لقاء عدد الحاالت المسجلة جاء في قطر؛ واجھھا العمال الوافدون مختلف أنواع انتھاكات األجور التي  أعالهالجدول  یصور  
 ماھام جفایید/ھیومن رایتس ووتش   2020 ©. صاحب عمل وشركة مختلفة  60أكثر من  

 

 
 اإلطار الذي ُيشجع على عدم دفع األجور

توفر مجموعة من العوامل في قطر ودول الخلیج األخرى بیئة یعاني فیھا العمال المھاجرون الذین 
في  یضعھم  یبحثون عن فرص أفضل من انتھاكات األجور لشھور، وأحیانا لسنوات، من الخدمة، ما 

اما  یعیشونھا عندما بدأوا رحلة الھجرة. وتشمل نظ  كانوا كثیر من األحیان في ظروف أصعب من تلك
؛ والممارسة غیر القانونیة ولكن الشائعة جدا المتمثلة في تحمیل العمال  استغاللیا ومقیِّدا إلدارة العمل

الوافدین رسوم توظیف باھظة لتأمین الوظائف في دول الخلیج؛ وسیاسات "الدفع عند القبض" التي  
المدفوعات من المقاولین األساسیین؛ وعدم تسمح للمقاولین الفرعیین بتأخیر أجور العمال حتى یتلقوا 

 إتاحة سبل االنتصاف الفعالة للعمال الوافدین.
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 نظام الكفالة

نظام الكفالة، الذي توجد صیغ مختلف منھ في جمیع أنحاء المنطقة ولكن بشكل خاص في البحرین، 
عمل المسؤولیة  والكویت، وعمان، وقطر، والسعودیة، واإلمارات، واألردن، ولبنان، یمنح أصحاب ال

دخولھم إلى بلد  : عن العمال الوافدین وبالتالي السیطرة علیھم في واحدة على األقل من خمس طرق 
المقصد، وتجدید تصاریح إقامتھم، وتأشیرات العمل، وإنھاء العمل، واالنتقال إلى صاحب عمل آخر،  

 23والخروج من بلد المقصد.
 

 ،كفالة العامل من قبل صاحب العمل من أجل دخولھ البالدفي قطر، في الوقت الحاضر، یجب أن تتم  
ویبقى في الغالب مرتبطا بصاحب العمل طوال فترة إقامتھ. أصحاب العمل مسؤولون عن تجدید 

وإلغاء تصاریح إقامة العمال وتأشیرات العمل، ما یجعل العمال یعتمدون على أصحاب عملھم  
للحصول على اإلقامة القانونیة والوضع القانوني في البالد. عدم استحصال أصحاب العمل على  

یوما من وصول العامل  90قانوني ینبغي القیام بھ خالل   إقامة للعمال لدیھم، مع أنھ التزامتصاریح 
االعتقال والترحیل. بینما یمكن لصاحب العمل إلغاء تصریح إقامة  خطر الوافد، یضع العمال تحت 
صاحب  بدء إجراءات اإلعادة إلى الوطن، فإن العامل الذي یترك من خالل العامل الوافد في أي وقت 

 24العمل بدون إذن یمكن أن یعاقب بالسجن، والغرامات، والترحیل، واالعتقال بتھمة "الھروب".
 

أن االنتھاكات الخطیرة والممنھجة لحقوق العمال الوافدین في    أظھرت أبحاث ھیومن رایتس ووتش
مثل المصادرة الروتینیة   ، قطر غالبا ما تنبع من نظام الكفالة المقترن بممارسات ضارة أخرى

لجوازات سفر العمال من قبل أصحاب العمل، وتحمیل العمال رسوم االستقدام، ما یبقیھم مدینین 
اإلضرابات العمالیة، ساھمت ھذه العوامل في ظروف العمل  لسنوات. إلى جانب الحظر على 

، ما جعل من المستحیل فعلیا على العمال مغادرة أصحاب العمل المسیئین، مع أنھم یعانون الجبري 
ظروف السكن  غالبا من عدم دفع األجور، وساعات العمل الطویلة، وظروف العمل الخطیرة، و

 السیئة.  
 

خیرة التي أُدخلت لتحسین حمایة حقوق العمال الوافدین، ال یزال نظام  على الرغم من اإلصالحات األ 
الكفالة بطبیعتھ منتھكا لحقوق العمال الوافدین. التدابیر المتخذة لم تحِم حتى اآلن العمال من المواقف 

. على سبیل المثال، ألغت قطر تصریح الخروج لمعظم العمال  الجبريالتعسفیة وحاالت العمل 
یث كان ألصحاب العمل الحق في منح أو رفض قدرة العامل المھاجر على مغادرة  الوافدین، ح

 
، 2017، عالقات أصحاب العمل بالعمال المھاجرین في الشرق األوسط: استكشاف نطاق التنقل داخل سوق العمل والھجرة العادلة 23

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_552698.pdf  
ة. حتى إذا  جنائی جریمة ، وھو دون موافقة كتابیة من صاحب العمل، فقد یُتھم بـ "الھروب"إذا قرر العامل المھاجر مغادرة مكان العمل  24

 Reform of the Kafalaة؛ حیكضسب من تلقي الدعم المنا ظل عرضة لخطر معاملتھ كمجرم بدال ، یغادر العامل بسبب سوء المعاملة
System, Policy Brief No 2. ILO, https://www.ilo.org/dyn/migpractice/docs/132/PB2.pdf   
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ومع ذلك، وفي معظم الحاالت، ال یمكن للعمال الوافدین تغییر وظائفھم قبل انتھاء عقودھم   25البالد.
 26دون موافقة خطیة من أصحاب العمل السابقین.

 
بشكل أساسي سلطات غیر خاضعة للرقابة تسمح لھم بالسیطرة   العمل یوفر نظام الكفالة ألصحاب 

في خوف دائم، ویمنعھم من تقدیم شكوى رسمیة إلى  على العمال الوافدین، ویترك العمال یعیشون 
السلطات. على سبیل المثال، یمارس أصحاب العمل سیطرتھم على عمالھم من خالل مصادرة 

جوازات سفرھم روتینیا، على الرغم من أن ھذا غیر قانوني، ومن خالل التھدیدات بإبالغ الشرطة  
 بأنھم "ھاربون".

 
لتزمت قطر بإلغاء نظام الكفالة من بین إصالحات العمل األخرى،  ، ا2017في أكتوبر/تشرین األول 

كجزء من اتفاقیة التعاون التقني مع منظمة العمل الدولیة، ووقف شكوى تثبت عدم التزام قطر  
. 1947، واتفاقیة تفتیش العمل لعام  1930باتفاقیة العمل القسري لعام  

وتحت الضغط، وافقت قطر   27
على استبدال الكفالة بنظام تأشیرات للعمال تصدرھا وتتحكم فیھا الحكومة. وبموجب ھذا االلتزام،  

وافقت أیضا على رفع القیود المفروضة على قدرة العمال الوافدین على تغییر أصحاب العمل،  
تنفیذ قانون العمل المنزلي،   والخروج من البالد دون الحاجة إلى تصریح خروج من كفیلھم؛ وضمان

ومراجعتھ من قبل منظمة العمل الدولیة؛ وأن یتم تحسین ممارسات التوظیف من خالل المراقبة 
لھجرة. ومع ذلك، في وقت  ثالثة ممرات ل  في " التوظیف العادل" والتنظیم األفضل، وتنفیذ إرشادات 

ج، لم تصدر إصالحات لنظام الكفالة  اإلصالحات المتعلقة بتصریح الخروبخالف   كتابة ھذا التقریر،
 األوسع.

 
حتى اآلن، یحظر القانون القطري على العمال الوافدین االنضمام إلى النقابات والمشاركة في  

 اإلضرابات. 

 
ال یزال تصریح الخروج ینطبق على بعض العمال المھاجرین. یمكن ألصحاب العمل التقدم بطلب إلى السلطات لتعیین ما یصل إلى خمسة   25

الوطنیین األجانب الذین یحتاجون إلى تصاریح خروج لمغادرة البالد؛ باإلضافة إلى ذلك، تحتاج عامالت المنازل إلى بالمئة من موظفیھم  
ساعة من مغادرتھن، وقد یؤدي عدم إبالغ أصحاب العمل مسبقا إلى تخلي العمال عن    72إبالغ أصحاب العمل إذا كن یردن المغادرة قبل 

 حقة، ویمكن أن یؤدي أیضا إلى حظر لمدة أربع سنوات من إعادة الدخول إلى قطر.أجرة سفر العودة، واألجور المست
،  2020ینایر/كانون الثاني   20"، ھیومن رایتس ووتش، قطر: وقف تصاریح الخروج المسیئة للعمال الوافدین" 26

https://www.hrw.org/ar/news/2020/01/20/338068  
27  observance of the Forced Labour -Business and Human Rights Centre, “ILO decision on complaint concerning Qatar’s non

and Labour Inspection conventions (2014-2017),” https://www.business-humanrights.org/en/qatar-under-scrutiny-at-ILO-
for-forced-labour-treatment-of-migrant-workers 
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قطر. یحظر القانون القطري على العمال الوافدین االنضمام إلى النقابات والمشاركة في ب صورة من إضراب بشأن تأخر األجور في الدوحة

 اسمھ غیر مذكور  عامل وافد / 2020على انتھاكات األجور.© كل عامل یحتج العتقال لخطر ا اإلضرابات، وبالتالي یتعرض 
 

 رسوم االستقدام: الغ�ق في الديون

كیني في قطر: "لو كنت أعرف أن حیاتي في قطر ستكون على  وھو سباك ، )عاما  33(قال "إسحاق" 
یشعر إسحاق بأنھ مضطر للبقاء في قطر، ویعمل لدى صاحب عمل یدفع  28".قط  ھذا النحو، لما أتیت

لھ بشكل غیر عادل وتعسفي ألن رسوم التوظیف التي دفعھا، مثل آالف العمال الوافدین اآلخرین،  
دوالر، حاصرتھ بالدیون حتى قبل وصولھ إلى  1,125للحصول على وظیفة في قطر، البالغ قیمتھا 

 البالد. 
 

عامال لـ ھیومن رایتس ووتش إنھم  77 الذین تمت مقابلتھم إلعداد ھذا التقریر، قال  عامال 93من بین 
مدینون بسبب دفعھم رسوم التوظیف للعمالء في بلدانھم األصلیة. أفاد ھؤالء العمال أنھم دفعوا  

دوالر، وتختلف ھذه الرسوم اعتمادا على الجنسیة، حیث   2,613دوالر و 693رسوما تتراوح ما بین 
قطر لیست الدولة   29عادة العبء األكبر، ویدفع العمال من الفلبین أقل المبالغ.الیون حمل البنغیت

الوحیدة التي یواجھ فیھا العمال المھاجرون رسوم التوظیف. وثقت تقاریر أخرى مجموعة مماثلة من  
 

. 2019دیسمبر/كانون األول  19(اسم مستعار)، عامل مھاجر في قطر من كینیا،  'إسحاق'عبر الھاتف مع   مقابلة ھیومن رایتس ووتش 28
 . 2020أبریل/نیسان تحدثت ھیومن رایتس ووتش مع "إسحاق" مرات عدیدة عبر الھاتف إلى غایة 

سبل التقدم في توظیف العمال المھاجرین من ذوي "المھارات  ؛  تم أخذ مجموعة رسوم التوظیف من المقابالت التي أجریت لھذا البحث 29
 ،  2016المتدنیة" في ممر آسیا والدول العربیة، ورقة بیضاء صادرة عن منظمة العمل الدولیة، 

 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_519915.pdf  
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دوالر  400رسوم التوظیف التي یدفعھا العمال لیحصلوا على وظائف في مختلف أنحاء الخلیج من 
قال عمال مھاجرون لـ ھیومن رایتس ووتش إنھم باعوا ممتلكات ثمینة، أو   30دوالر. 5,200إلى 

فائدة باھظة لتغطیة رسوم  خاصین ب رھنوا منازل عائلیة، أو اقترضوا مبالغ كبیرة من مقرضین
بأجر  تكون وعدوا بھا، واالستقدام. لكن الوظائف التي یحصلون علیھا عادة ما تختلف عن تلك التي 

 أقل. 
 

تدرك الحكومة القطریة الدیون التي یتكبدھا العمال المھاجرون في طریقھم إلى قطر، وقد منعت  
ومع ذلك، ال یشترط القانون على أصحاب   31الشركات من فرض تكالیف االستقدام على العمال.

  وكالءلج مشكلة أصحاب العمل أو العمل أن یُسددوا رسوم التوظیف التي تكبدھا العمال، وال یعا 
 32في بلدانھم األصلیة. الرسوم العماللتحمیل  الذین یعملون مع وكالء أجانب القطریین  االستقدام

 
، صّرحت الحكومة القطریة أن مسألة رسوم التوظیف، رغم خطورتھا، لیست مشكلة قطر  2012في 

المشكلة، كما تزعم، ینبغي أن تعالجھا البلدان   33حیث توجد إجراءات ضد مثل ھذه الوكاالت.
مذكرة تفاھم مع بلدان   19، واتفاقیة ثنائیة متعلقة بالعمل  40وقت قطر ، ذمنذئ 34األصلیة للعمال.

 العمال المھاجرین من رسوم االستقدام الباھظة.  المنشأ لحمایة  
 

كبیر عندما یضطر العمال لدفع رسوم  األرباح ال تقتصر على الدول المرسلة: تستفید قطر بشكل 
حول الھجرة من   2011. على سبیل المثال، قدرت دراسة أجراھا "البنك الدولي" عام  بأنفسھم توظیفھم

ملیون دوالر  17في قطر یتلقون عموالت من نیبال تتراوح بین   االستقدام نیبال إلى قطر أن وكالء
قطر ملزمة بمنع وكاالت التوظیف العاملة في الدولة من فرض رسوم،  35ملیون دوالر كل عام. 34و

ومنع الشركات القطریة من االعتماد على وكاالت التوظیف التي تطالب برسوم، بغض النظر عن 
 مكان إجراء المعاملة. 

 
وفقا لورقة بحثیة صادرة عن منظمة العمل الدولیة، تتحایل الشركات في قطر على قوانین العمل  

حلیة وتزید من قدرتھا التنافسیة من خالل االستعانة بمصادر خارجیة لدفع رسوم التوظیف  الم
 

30 r for Business and Human Rights, New York University, “Making Workers Pay, Recruitment of the Migrant Labor Force Cente
in the Gulf Construction Industry,” April 2017, https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2018/01/Making-Workers-

Pay.-Recruitment-of-the-Migrant-Labor-Force-in-the-Gulf-Construction-Industry.pdf   
،  33بإصدار قانون العمل، المادة    2004لسنة  14قانون رقم  31

https://www.grsia.gov.qa/ar/Lists/LawsAndLegislations/Attachments/7//%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%
20%D8%B1%D9%82%D9%85%20(%2014%20)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202004.pdf  

32 “Up to 10,000: What Migrant Workers Pay For a Job in the GCC”, Al Jazeera English, 
https://www.aljazeera.com/indepth/features/10000-migrant-workers-pay-job-gcc-180710130540087.html  

   https://www.hrw.org/ar/report/2012/06/12/256329"، ھیومن رایتس ووتش، "بناء كأس عالم أفضل 33
 السابق.  34
35 -8213-0-https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/978The Qatar Nepal Remittance Corridor, World Bank, 2011. 

7050-6   
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یمكن للمقاولین حذف تكالیف التوظیف من أجل تقلیل النفقات   36للمقاولین والمقاولین الفرعیین.
ثم یمررون المسؤولیة إلى وكاالت   37المتوقعة في العروض التي یقدمون فیھا عطاءات للشركات.

التوظیف في بلدان المنشأ، والتي تفرض على العمال الوافدین دفع تكالیف توظیفھم. كما وجدت  
منظمة العمل الدولیة أن العمال یضطرون في كثیر من األحیان إلى دفع رسوم مضخمة إضافیة  

یر مشروعة لموظفي الشركات  عموالت غ للوكالة المحلیة. تُستخدم ھذه الرسوم جزئیا لتوفیر 
غالبا ما تكون ھذه العموالت غیر الشرعیة طریقة تمكن   38الموظفة ووكاالت التوظیف في قطر.

 الوكاالت الخاصة في البلدان األصلیة من تأمین عقود تورید العمالة. 
 

ب العمل  تلعب رسوم االستقدام دورا كبیرا في إبقاء العمال المثقلین بالدیون یعملون لدى أصحا
ال یمكنھم تبدیل الوظائف دون و المسیئین. عندما یدین العمال بآالف الدوالرات كرسوم توظیف، 

ودون المرور بعملیة دفع الرسوم من جدید، وال یحتفظون بجوازات سفرھم،   موافقة صاحب العمل 
 39.الجبريالعمل  مستوى یمكن أن یصل الوضع إلى 

 
 سلسلة التو�يد في معاقبة العمال كيف تمعن سياسات الدفع في 

أرباحا إضافیة.  لكي تجني  تحجب بعض الشركات في قطر، أو تؤخر، أو ترفض دفع أجور العمال
عادة ما تكون شركات صغیرة ومتوسطة في قطاع البناء حیث تكون  و ولكن الشركات األخرى، 

سالسل التعاقد الفرعي الطویلة والمعقدة في الغالب ھي القاعدة، قد تكون غیر قادرة على دفع أجور 
العمال بطریقة دقیقة وفي الوقت المناسب بسبب اضطرابات في الدفع في أعلى السلسلة تؤدي إلى  

كات على "الدفع عند القبض". بعض شركات المقاولة الفرعیة ھذه، بینما  وتشجیع الشرإعسار مالي 
مقرھا في قطر، قد تكون مملوكة ویعمل بھا مھاجرون من الشركات ذات الدخل المنخفض. ھذه  

 40المشاكل لیست خاصة بقطر وھي متأصلة في بنیة وعمل قطاع البناء في جمیع أنحاء العالم.
 

 
سبل التقدم في توظیف العمال المھاجرین من ذوي "المھارات المتدنیة" في ممر آسیا والدول العربیة، ورقة بیضاء صادرة عن منظمة   36

-https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---roالعمل الدولیة، 
beirut/documents/publication/wcms_519915.pdf   

37 “Up to 10,000: What Migrant Workers Pay For a Job in the GCC”, Al Jazeera English, September 9, 2018, Faras Ghani, 
https://www.aljazeera.com/indepth/features/10000-migrant-workers-pay-job-gcc-180710130540087.html )  15تم االطالع في 

   .)2020مایو/أیار 
ف العمال المھاجرین من ذوي "المھارات المتدنیة" في ممر آسیا والدول العربیة، ورقة بیضاء صادرة عن منظمة  سبل التقدم في توظی 38

 ،   2016العمل الدولیة، 
 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_519915.pdf)  تم االطالع

 . )2020أغسطس/آب  14في 
حزیران  /یونیو 28، المعتمدة في و العمل القسري (اتفاقیة العمل القسري)أ  العمل القسريبشأن  29اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم  39

1930 ،39 U.N.T.S. 55 1998 آذار/مارس  12، صدقت علیھا قطر في 1932أیار /مایو  1، دخلت حیز التنفیذ في . 
40 “Protecting the Wages of Migrant Construction Workers, Part Three,” October 2019,  Engineers Against Poverty, 

https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/Part-Three-Protecting-the-Wages-of-Migrant-
Construction-Workers_October.pdf  ) 2020مایو/أیار  15تم االطالع في(. 
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، مكون من ثالثة أجزاء، على معالجة القضیة السائدة 2018في د الفقر" "مھندسون ض  لـ ركز تقریر
المتمثلة في األجور المتأخرة وغیر المدفوعة لعمال البناء الوافدین في دول الخلیج. ونظر في  و

النظم الحالیة في دول مجلس التعاون الخلیجي في حمایة أجور العمال  تتقاعس فیھا  الطرق التي 
للخطر، وأوصى بالتدابیر التي من خاللھا یتم ضمان حصول العمال على مصدر دخل  المعرضین 

أن  أفادوا و 41یدفع أجورھم.  -أو لن  -إضافي یعتمدون علیھ إذا لم یتمكن صاحب العمل المباشر 
على نطاق واسع الفرعي   التأخیر في األجور موجود ألنھ "بموجب نموذج العمل الحالي، أدى التعاقد

واالستعانة بمصادر خارجیة للعمالة إلى زیادة المسافة التي یجب أن تعبرھا المدفوعات المؤقتة  
لقوى العاملة، والذین غالبا ما یكونون شركات  ا الذین یشغّلون  للوصول إلى أصحاب العمل المباشرین

المدفوعات على العمل  صغیرة ذات موارد مالیة محدودة، وغیر قادرة على دفع األجور إلى أن تتلقى 
 42المنجز بالفعل".

 
یصف التقریر ممارسة "الدفع عند القبض"، والتي عادة ما یتم دمجھا في العقود في جمیع أنحاء  

یوما التي یفرضھا القانون، على أنھا ممارسة ال یكون  30خالل    الدفعمنطقة الخلیج في غیاب دورة 
من العمیل.   المدفوعاتقات المقاولین الفرعیین حتى یتلقون فیھا المقاولون ملزمین قانونا بدفع مستح

وفقا للتقریر، فإن األكثر تأثرا غالبا ما یكونون شركات صغیرة ذات موارد مالیة محدودة ال یمكنھا  
دفع األجور حتى تتلقى مدفوعات مقابل العمل المنجز بالفعل، ما یجعل العمال الوافدین في عملھم،  

 والذین ھم في أسفل التسلسل الھرمي للتعاقد الفرعي، األكثر ضعفا. 
 

، شھدت قطر طفرة في نمو الشركات التي یقتصر عملھا على تورید 2022تحسبا لكأس العالم 
في كثیر من األحیان، ال تمتلك ھذه الشركات الصغیرة ومتوسطة الحجم أمواال كافیة لدفع   43العمالة.

قریر أنھ  األجور إذا كانت تعاني ھي نفسھا من تأخیرات في الدفع. في كثیر من األحیان، یذكر الت
"بینما یتحمل المقاولون الفرعي وموردو العمالة اللوم عندما یتم اكتشاف تأخر األجور، نادرا ما ال 

 44تملك األموال للدفع في الوقت المحدد". القد  ھذه الشركات  یُؤخذ بعین االعتبار أن
 

  أحزن علیھم، ھؤالء" 45العمالة،قالت "بریا"، وھي نیبالیة مالكة لشركة متوسطة الحجم لتورید 
شعبي على أیة حال، إنھم نیبالیون، ولم أدفع راتبھم الكامل منذ تسعة أشھر. لم یدفع لي زبائني، ما 

یعني أنھ لیس لدي المال ألدفع لعمالي. دفعت أجورا أساسیة ألكبر عدد ممكن من العمال". قالت  
 

   السابق.  41
 السابق.    42
43 -https://www.businessConstruction Firms in Qatar, Business and Human Rights Resource Center. 

humanrights.org/en/construction-firms-in-qatar-only-a-handful-make-serious-efforts-to-improve-conditions-for-migrant-
workers ) 2020مایو/أیار   15تم االطالع في(  . 

 Engineers؛ 2019من نیبال، الدوحة، دیسمبر/كانون الثاني  ة مھاجر ة (اسم مستعار)، عامل ' بریا'مع   مقابلة ھیومن رایتس ووتش 44
Without Poverty: Part Two: Protecting the Wages of Migrant Construction Workers 

 http://engineersagainstpoverty.org/wp-content/uploads/2018/12/EAP-OSF-final-for-web.pdf  
 . 2019دیسمبر/كانون الثاني  18عمالة في قطر،  د(اسم مستعار)، نیبالیة صاحبة شركة تور ' بریا'مع   مقابلة ھیومن رایتس ووتش 45
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ذكر اسمھا بالعمال، وفي دیسمبر/كانون األول  "بریا" إنھا كانت تزود شركة بناء ال ترغب في 
، كیف یمكنني أن أقبض ، لم تتسلم مدفوعات عن العمل المنجز منذ تسعة أشھر. قالت: "إذا لم2019

 إن لدیھا العدید من األصدقاء المقاولین العالقین مثلھا. قالت لـ ھیومن رایتس ووتش 46أدفع لعمالي؟".
 

ل العمال  قالت "بریا" لـ ھیومن رایتس ووتش إنھا على عالقة ودیة مع مالك شركة البناء التي تشغّ 
لمدة عامین. وتتوقع شركة    لھ  الذین وظفتھم. یُزعم أن ھذا المالك قد أسّر لـ "بریا" كیف لم یُدفع

فرعي، مدفوعات من شركة بناء دولیة كبیرة، المقاول الرئیسي، التي تنتظر    لالبناء، وھي مقاوِ 
 47بدورھا مدفوعات من مؤسسة عامة قطریة.

 
لشركات مثل شركة   العواقب تجنب  ومع ذلك، فإن إجراءات اإلعسار المالي المعتادة ال تترك مجال

عتمد ض لھا الموظفون عندما یُ "بریا". على العكس من ذلك، فإنھا تؤكد على المخاطر التي یتعر
نموذج األعمال على دفع عقود المنبع، والتي یتم تأخیرھا بانتظام، لتغطیة رواتب الموظفین. یجب  

لدفع لجمیع عمالھم في الوقت المحدد بالنظر إلى  إمكانیات ا على أصحاب العمل التأكد من أن لدیھم
جدول زمني واقعي للوقت الذي یمكنھم فیھ توقع الدفع على العقود المستحقة لھم. لتوفیر حمایة  

إضافیة لألجور من سلسلة التورید القائمة على "الدفع عند القبض" في قطر، یمكن للدولة أن تنظر 
بعد صاحب العمل المباشر في سالسل التعاقد الفرعي. وفقا لـ   في تمدید المسؤولیة عن األجور إلى ما 

لشركة تورید العمالة، كما ھو الحال في حالة بریا،   الفرعيمھندسون ضد الفقر، إذا لم یدفع المقاول  
القطریة، یمكن أن یتحمل مسؤولیة ھذا  الحكومیةالمؤسسة  ھو فإن المقاول الرئیسي، في ھذه الحالة 

،  فحسب  أن یخدم میزتین: لن یضمن دفع أجور العمال بالكامل وفي الوقت المحدد الدین. یمكن لذلك
ولكن سیتحمل المقاولون الرئیسیون أیضا مسؤولیة أكبر عن إجراءات المقاولین الفرعیین، وھذا من 

 شأنھ التخلص من المقاولین الفرعیین غیر الموثوق بھم. 

 
 جهود قطر لمعالجة األجور غير المدفوعة

، وفي محاولة لمعالجة قضیة انتھاكات األجور السائدة، أدخلت قطر تعدیالت على قانون 2015في 
، وھو نظام إلكتروني لتحویل الذي كثر الحدیث عنھ  العمل وكشفت النقاب عن نظام حمایة األجور

ضمان التزام أصحاب العمل بدفع االجور بانتظام وفي المواعید المحددة   بھدفالرواتب مصمم "
تم تطبیق نظام حمایة األجور في األصل من  48".ا للقواعد والشروط التي نص علیھا قانون العملطبق

 ، والیوم قامت جمیع دول مجلس التعاون الخلیجي، باستثناء البحرین،  2009قبل اإلمارات في 

 
 السابق.  46
 السابق.  47
"، وزارة التنمیة اإلداریة والعمل والشؤون االجتماعیة،  منشور تعریفي عن نظام حمایة األجور" 48

https://adlsa.gov.qa/ar/Pages/wpsleaflet.aspx )2020أغسطس/آب   15االطالع في  تم( . 
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 49بتطبیق صیغ مختلفة من ھذا النظام.
 

، 2014رفعت ضد الدولة في بشأن العمل الجبري   ، استجابةً لشكوى2017في أكتوبر/تشرین األول 
وافقت قطر على اتفاقیة تعاون تقني لمدة ثالث سنوات مع منظمة العمل الدولیة وافقت فیھا على  

تحسین حمایة األجور؛ وتعزیز تفتیش العمل وأنظمة السالمة والصحة المھنیة؛ واستبدال نظام الكفالة  
ر أعاله في نظام الكفالة)؛ وتكثیف  بنظام تأشیرات للعمال تصدرھا وتسیطر علیھا الحكومة (أنظ

 50، وتعزیز صوت العمال.الجبريالجھود لمنع العمل 
 

فیما یتعلق بحمایة األجور، التزمت قطر بتعزیز نظام حمایة األجور (أنظر أدناه) وضمان تطبیق 
العقوبات المفروضة على عدم دفع األجور؛ وإنشاء صندوق ضمان األجور؛ واعتماد حد أدنى غیر  

مییزي لألجور؛ وتوسیع التغطیة الفعالة لنظام حمایة األجور لتشمل الشركات الصغیرة والمتوسطة  ت
 والمقاولین الفرعیین وعامالت المنازل في نھایة المطاف.

 
فیما یتعلق بانتھاكات   51منذئذ، وبكثیر من الصخب، أدخلت قطر العدید من اإلصالحات المجزأة.

المنازعات  فض  مؤقتا لألجور للعمال الوافدین، وأنشأت لجانا جدیدة ل األجور، حددت حدا أدنى 
العمالیة مصممة لمنح العمال طریقة أسھل وأسرع لمتابعة الشكاوى ضد أصحاب عملھم، وأصدرت  

تأكد من أن العمال یتقاضون  وأحد أسباب إنشاء ھو ال قانونا إلنشاء صندوق لدعم وتأمین العمال،
 . الدفع عنالشركات ال تتخلف  عندما تفشل  مدفوعةأجورا غیر 

 
ومع ذلك، یظل العمال المھاجرون عرضة لسوء المعاملة واالستغالل. الحد األدنى المؤقت لألجور،  

لضمان "العیش الكریم ألنفسھم أقل من أن یكون كافیا  دوالر) شھریا، 206لایر قطري ( 750
 52لحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة.وألسرھم"، كما ھو موضح في العھد الدولي الخاص با 

باإلضافة إلى ذلك، فإن سیاسة األجور الحالیة في قطر ال تحمي من ممارسة التمییز في األجور  

 
49 Ray Jureidini, “Wage Protection Systems and Programmes in the GCC, Gulf Labor Markets and Migration,” October 2017, 

https://www.researchgate.net/publication/321105628_Wage_Protection_Systems_and_Programmes_in_the_GCC_Gulf_Lab
our_Markets_and_Migration_ReseaRch_RepoRt_Wage_protection_systems_and_programmes_in_the_Gcc_Wage_Protection

_Systems_and_Programmes_in_the_GCC_  )2020مایو/أیار   15الع في تم االط( . 
50 observance by Qatar of the Forced Labour Convention, 1930 -Complaint concerning nonInternational Labour Organization, 

of the Session (2014)  rd(No. 29), and the Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81), made by delegates to the 103
International Labour Conference under article 26 of the ILO Constitution, October 13, 2017, 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_586479.pdf ) تم
 . )2020مایو/أیار  15االطالع في 

report/2020/country-https://www.hrw.org/ar/world-، 2020، ھیومن رایتس ووتش، التقریر العالمي 2019قطر، أحداث عام   51
chapters/336713   

 بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة  العھد الدولي الخاصمكتب المفوض السامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان،   52
كانون    16) المؤرخ في 21-ألف (د   2200لألمم المتحدة   والتصدیق واالنضمام بموجب قرار الجمعیة العامةاعتمد وعرض للتوقیع 

 27، وفقا للمادة 1976كانون الثاني/ینایر  3تاریخ بدء النفاذ: ، 1966األول/دیسمبر 
  https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx ) 2020یولیو/تموز  27تم االطالع في( .   
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احتساب   العمل أصحاب  و الحكومات  على  یجب  عادة، 53.العرق، أو األصل القومي الجنس، أو 
  أساسیة ئیةغذا سلة تكالیف : المعیشة أجر: المعیشة أجر  مستوى تحدید عند أدنى  كحد التالیة التكالیف 

  الصحي، والصرف والمیاه والمالبس، والطاقة،  واإلسكان الصحیة،  والرعایة الوجبات، وتحضیر
 لضمان الوطني   بالسیاق الصلة  ذات الھامة التقدیریة والنفقات األطفال، وتعلیموالنقل األساسي، 

 لجنة  تشكلو للساعة، لألجور أدنى  حدا  وتطبق  تحسب  أن  قطرینبغي ل كما. الئق معیشي مستوى
عالوة على ذلك، ال   54.معیشیا  ارأج  تضمن بحیث لألجور األدنى الحد مستویات دوري  بشكل  تراجع

تنطبق لجان تسویة المنازعات العمالیة على العمال المستبعدین في قانون العمل. كما أنھا تستغرق 
المتوقع لحل النزاعات، وال یزال بعض العمال یواجھون عقبات كبیرة في استعادة  وقتا أطول من 

   55األجور غیر المدفوعة.

 
 نظام "حماية" األجور

والصادر   ، من تألیف د. راي جریدیني2019وفقا لتقریر "تقییم نظام حمایة األجور في قطر" لعام 
ملیون عامل  1.3عن مكتب مشروع منظمة العمل الدولیة لدولة قطر، منذ إنشاء نظام حمایة األجور،  

ألف عامل دون  700  قرابةومع ذلك، ال یزال  56شركة في البرنامج. ألف 50من وتم تسجیل أكثر 
حمایة، وال سیما الذین یعملون مع الشركات الصغیرة، والذین تم استبعادھم عمدا من قبل نظام حمایة  

 57األجور مثل عامالت المنازل، والعمال الزراعیین في مزارع صغیرة.
 

فعل في  تال  لبرمجیةتشیر الدالئل الواردة في التقریر إلى أن نظام حمایة األجور ھو تسمیة خاطئة  
الواقع سوى القلیل لحمایة األجور، وفي أحسن األحوال، یمكن وصفھ بشكل أفضل على أنھ نظام  

 لرصد األجور مع وجود ثغرات كبیرة في قدرتھ الرقابیة. 
 

التسجیل لدى نطام حمایة األجور من أجل دفع أجور العمال إلكترونیا  لشركات في قطر  ینبغي ل
بحلول الیوم السابع من الشھر؛ یقوم أصحاب العمل بذلك عن طریق فتح حساب في أي من البنوك 

یقدم صاحب العمل كل شھر وثیقة یُسمى "ملف معلومات الرواتب" عن كل   58المعتمدة في قطر.

 
الجة  على الرغم من التزام قطر لمنظمة العمل الدولیة بتوفیر الحد األدنى لألجور غیر تمییزي، إال أننا لسنا على علم بالجھود الحكومیة لمع 53

 . ا التمییزاالختالفات في األجور على أساس الجنسیة. لیس لدى قطر قانون لمكافحة التمییز أو توفیر سبل انتصاف فعالة لضحای 
 سیاسة ھیومن رایتس ووتش الخاصة باألجر المعیشي.  54
55 Amnesty International, Unpaid and Abandoned: the abuse of Mercury MENA workers, 26 September 2018. 

https://www.amnesty.org/en/latest/research/2018/09/mercury-mena-abuses-qatar/  
،  2019، تقریر أعدتھ منظمة العمل الدولیة لدولة قطرة األجور في قطر، تقییم نظام حمای 56

http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_729469.pdf . 
    السابق.  57
 ، 2004لسنة   14بتعدیل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم   2015لسنة   1القانون رقم  58

https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=6547&TYPE=PRINT&language=ar  ؛ العامالت المنزلیات ال تشملھن ھذه
 األحكام. 
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وي ھذا الملف على تفاصیل ھویة العامل والمبلغ المستحق من الشركة. یقوم  یحت 59عامل إلى البنك.
البنك بعد ذلك بتوزیع الرواتب على حساب كل عامل، ویھدف إلى إخطارھم عبر الرسائل النصیة  

القصیرة، وعندھا یمكن للعمال سحب الرواتب باستخدام بطاقات الصراف اآللي الصادرة عن 
 الشركة. 

 
وزارة التنمیة  ملف معلومات الرواتب تلقائیا إلى وحدة نظام حمایة األجور في یتم أیضا إرسال 

(وزارة العمل)، حیث تتمثل مھمة الموظفین الذین یطلق علیھم  االداریة والعمل والشؤون االجتماعیة
في التعامل مع أي انتھاكات األجور   )مفتشون مسؤولون عن فرض الحظر("المدققون" و"المانعون" 

التي ینبھھم إلیھا البرنامج. یقرر المدققون والمانعون مدى خطورة التنبیھ، وكیفیة معاقبة صاحب  
لایر  50یشمل ذلك راتب أقل من  -العمل، إذا كان ذلك ممكنا. ھناك عدة أسباب إلصدار تنبیھ 

الستحقاق، ووجود تباین بین عدد الموظفین في  قطري، وراتب متأخر بأكثر من سبعة أیام بعد تاریخ ا 
الشركة وعدد الموظفین الذین تم الدفع لھم في ذلك الشھر، العمل اإلضافي غیر المدفوع األجر حیث  

%   50عنھا، واالقتطاعات المفرطة ألكثر من   دفعھایتم تسجیل ساعات العمل اإلضافیة ولكن ال یتم 
 60من الراتب اإلجمالي.

 
بالثغرات التي تستخدمھا الشركات   ئةفإن الصیغة الحالیة لنظام حمایة األجور ملیومع ذلك،  

وأصحاب العمل الستغالل العمال الوافدین. یشیر تقریر منظمة العمل الدولیة المذكور أعاله إلى أن  
الشكاوى المتعلقة باألجور تشكل معظم الشكاوى التي تتلقاھا إدارة عالقات العمل ولجان تسویة  

نازعات العمالیة ووزارة العمل. یشیر التقریر إلى أن "انتھاكات األجور ال تزال شائعة جدا"،  الم
 61والدلیل على ذلك ھو ارتفاع معدل عدم االمتثال لنظام حمایة األجور.

 
تشمل األسباب الثالثة الرئیسیة لعدم قدرة نظام حمایة األجور على حمایة العمال التنسیق المعیب  

نظام التنبیھ، وعدم إلزام أصحاب العمل تشغّل التي األسباب   ضعفاتب، وو لملفات معلومات الر
 بإصدار قسائم دفع فعلیة للعمال الوافدین. 

 
أوال، ال یتضمن ملف معلومات الرواتب نص أو شروط عقود العمال. وھذا یقوض الغرض الكامل 
من العقد المكتوب، والشروط التي اتخذ بموجبھا العمال الوافدون قرار مغادرة أوطانھم وعائالتھم 

ندما  والعمل في قطر. عدم وجود تفاصیل تعاقدیة یجعل نظام حمایة األجور غیر قادر على اإلنذار ع
ینتھك أصحاب العمل الوعود المنصوص علیھا في العقود. عالوة على ذلك، ال تحتوي ملفات 

 
بنوك من قبل أصحاب العمل عن كل موظف، یحتوي على البیانات المالیة المطلوبة  اتب ھو ملف إلكتروني مقدم إلى الوملف معلومات الر  59

 . لعمال فیما خص ا  لضمان اإلشراف والتدقیق وزارة التنمیة االداریة والعمل والشؤون االجتماعیة لدفع األجور، مطلوب من قبل 
،  2019ة قطر، تقریر أعدتھ منظمة العمل الدولیة لدولتقییم نظام حمایة األجور في قطر،  60

http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_729469.pdf )  تم االطالع
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معلومات الرواتب على قسم منفصل لمدفوعات العمل اإلضافي، والتي یتم تجمیعھا بدال من ذلك في  
ن ساعات  لدخل اإلضافي. یتم إصدار تنبیھ العمل اإلضافي غیر المدفوع فقط عندما یتم اإلبالغ عل  فئة

وھذا یعني أن صاحب العمل یمكن أن یفلت  مع ذلك.  للترافق  العمل اإلضافي، وال یتم تحدید أي دفعة
 من التحقیق بدفع مبلغ ضئیل وغیر دقیق من مدفوعات العمل اإلضافي.

 
 50ثانیا، یصدر نظام حمایة األجور فقط تنبیھا بشأن عدم دفع الرواتب عندما یتلقى العامل أقل من  

 750دوالر) كأجر شھري، على الرغم من أن الحد األدنى المؤقت لألجور یبلغ  14 قطریا ( ریاال
أیضا ألصحاب العمل بخصم مبالغ  السقف المنخفض   یسمح ھذا 62دوالر) شھریا. 206ریاال قطریا ( 

 باھظة بشكل تعسفي من الرواتب دون الحاجة إلى تقدیم تفسیر.
 

دفع فعلیة للعمال. بدون قسائم دفع توضح  قسائمثالثا، ال یقدم نظام حمایة األجور وال أصحاب العمل 
بالتفصیل األجور األساسیة، وبدالت الطعام، وتكالیف النقل، والمكافآت، والرواتب المتأخرة،  

دمة، وما  واالقتطاعات، ومدفوعات العمل اإلضافي، وساعات العمل اإلضافي، ومدفوعات نھایة الخ
إلى ذلك، یمكن لصاحب العمل التعتیم على المبلغ الذي یدین بھ للعمال. وھذا یترك للعمال الوافدین 

 المستحقات.   دلیال ضئیال على كیف ومتى حرموا من األجور أو
 

باإلضافة إلى ذلك، ھناك تراكم كبیر في مراقبة نظام حمایة األجور بسبب نقص الموظفین. وفقا  
ألف شركة مسجلة (حتى   52العمل الدولیة، ھناك عدد قلیل جدا من المدققین لمراقبة   لتقریر منظمة 

حتى   63)، أكثر من نصفھا عرضة لنوع من التنبیھ الذي یحتاج إلى المراجعة.2018منتصف 
ما    كانوا ، كانت مراجعة التنبیھات عالیة المخاطر حدیثة، لكن المدققین2018نوفمبر/تشرین الثاني 

 64، ومعظمھا عن شركات صغیرة.2018زالوا یراجعون المعلومات من ینایر/كانون الثاني 
 

باإلضافة إلى ذلك، تفوقت العدید من الشركات وأصحاب العمل على نظام حمایة األجور عن طریق  
المستندات بشكل دقیق  غیر الدقیقة، أو عبر ملء معلومات الرواتب  تسجیل الموظفین باستخدام ملفات

 ولكن بحجب البطاقات المصرفیة عن الموظفین. 
 

أخیرا، ال یشمل نظام حمایة األجور عقوبات كافیة على االنتھاكات. یشیر التقریر المشترك الصادر 
عن منظمة العمل الدولیة ووزارة التنمیة اإلداریة والعمل والشؤون االجتماعیة إلى أن التھدید  

 
الدائم  كان من المتوقع أن تعلن قطر عن الحد األدنى األساسي  . قطر حددتھ لألجور الذي  المؤقت لایر ھو الحد األدنى األساسي   750 62

 .لكنھا لم تفعل ذلك بعد ، 2020 كانون الثاني /لألجور في ینایر
،  2019، تقریر أعدتھ منظمة العمل الدولیة لدولة قطرتقییم نظام حمایة األجور في قطر،  63

http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_729469.pdf )  تم االطالع
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وعقوبة  دوالر)  1,648دوالر إلى  550لایر قطري (آالف  6لایر قطري إلى  2,000بالغرامات من 
، خاصة ألن الشركات غالبا ما تُمنح تحذیرات  بالسجن ال تزید عن شھر ال یعمل كرادع فوري وكافٍ 

عالوة على ذلك، من  65وفرصا متعددة لتصحیح انتھاكات األجور بعد أن یضع النظام عالمة علیھا.
الشائع لدى أصحاب العمل إنشاء شركة ثانیة تحت اسم آخر إذا رفضت األولى من قبل المصالح 

الحكومیة بسبب انتھاكات نظام حمایة األجور. ال تتم مراجعة سجالت نظام حمایة األجور دائما لمنح 
 . العقود الحكومیة، ما یقلل من أي سلطة یمكن أن تمتلكھا على الشركات

 
 لجان فض المنازعات العمالية 

"أخشى أن تكلف العملیة [القانونیة] الكثیر، فكیف أطعم نفسي وأدفع ثمن التنقل إلى وزارة  
 العمل؟" 

"آلن"، عامل نظافة عام فلبیني یعمل لدى شركة لتورید العمالة، یشیر إلى مخاوفھ من تقدیم نزاع متعلق باألجور إلى قسم  
 عالقات العمل.

 
المنازعات العمالیة، المصممة لتسریع عملیة التقاضي    فض، قامت لجان  2018آذار في مارس/

وتشمل والیتھا االستماع إلى   66.ھاوتقصیر الوقت الذي تستغرقھ لحل النزاعات العمالیة، بتولي مھام
الشكاوى المتعلقة باألجور غیر المدفوعة أو المتأخرة، وخرق العقود، وعدم تجدید أصحاب العمل 

 تصاریح إقامة العمال. 
 

بشأن لجان تسویة المنازعات العمالیة، إذا كان للعمال نزاع مع صاحب العمل،   2017وفقا لقانون 
ع صاحب العمل. إذا فشل ذلك، یمكن للعامل أن یرفع شكواه إلى  فعلیھم أوال محاولة حلھ مباشرة م

إدارة عالقات العمل في وزارة العمل، المكلفة بإطالق محاولة للوساطة. إذا كانت اإلدارة غیر قادرة 
على التوسط بنجاح خالل سبعة أیام، یتم تحویل الشكوى إلى لجان تسویة المنازعات العمالیة، والتي  

الجلسة األولى في القضیة في غضون ثالثة إلى سبعة أیام من استالمھا والتوصل   تكون مفوضة لعقد
  67إلى قرار، وھي تھدف إلى الحصول على قوة تنفیذیة، في غضون ثالثة أسابیع من الجلسة األولى.

یمكن لألطراف التي ترغب في استئناف قرار اللجنة تقدیم استئنافھا إلى محكمة االستئناف في  
 یوما من القرار.  15غضون 

 
مكرر،   145ِ، المادة 2004) لسنة 14بتعدیل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ( 2015) لسنة 1قانون رقم ( 65

https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=6547&TYPE=PRINT&language=ar 
لسنة    14بتعدیل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم  2017لسنة  13تم تجمیع لجان تسویة منازعات العمل بموجب قانون رقم   66

 .www.almeezan.qa/LawPageیة والتجاریة، بإصدار قانون المرافعات المدن  1990لسنة  13والقانون رقم  2014
aspx?id=7310&language=ar   

  ، ویترأس كل منھا قاٍض یعینھ مجلس القضاء األعلى ویتألف من عضوین آخرین منا ثالث لجان نزاع من ھذا النوعحالی ھناك 67
MADLSA2019، منظمة العفو الدولیة، "أجل العدالةعمل دائم، بدون أجر: نضال العمال األجانب في قطر من ؛ " ، بما في ذلك محاسب ،

https://www.amnesty.org/en/documents/mde22/0793/2019/ar / 
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، أصدرت منظمة العفو الدولیة تقریرا حققت فیھ بشأن حاالت أكثر من 2019في سبتمبر/أیلول 
من ھؤالء   1,620 عامل في ثالث شركات عملوا لشھور بدون مرتبات. قدم ما ال یقل عن 2,000

لم یحصل أي منھم على أي تعویض مباشرة من  68المنازعات العمالیة. فضالعمال شكاوى إلى لجان 
خالل األنظمة التي وضعتھا اللجان وعادت الغالبیة العظمى من العمال إلى أوطانھم بال شيء.  
یخلص التقریر إلى أن ھناك عدة أسباب لعدم فعالیة اللجان والتي تشمل نقص عدد الموظفین،  

للعاملین، والمساعدة المحدودة من السفارات، الخدمات القانونیة المجانیة  غیاب وتكالیف السفر، و
 69وعدم مشاركة الشركات وأصحاب العمل في اإلجراءات القانونیة، وأسباب عدیدة أخرى.

 
عامال   93كما وجدت ھیومن رایتس ووتش أن العملیة بطیئة، وغیر متاحة، وغیر فعالة. من بین 

منھم إلى اللجان للمساعدة في الحصول على أجور   15مھاجرا قابلتھم ھیومن رایتس ووتش، لجأ 
عندما أنشئت لجنة فض   70مستحقة. وتمكن عامل واحد منھم فقط من الحصول على جزء من أجره.

المنازعات العمالیة، قُدر أن تتوصل اللجنة إلى استنتاجات في غضون ثالثة أسابیع على النحو  
المنصوص علیھ في القانون، وستستغرق العملیة برمتھا من وزارة التنمیة اإلداریة والعمل والشؤون 

ووتش وجدت أن األمر قد یستغرق  االجتماعیة إلى القوة التنفیذیة ستة أسابیع، لكن ھیومن رایتس 
شھورا وكانت أطول مدة سجلتھا ھیومن رایتس ووتش ثمانیة أشھر، وھو ما یمكن أن یكون لھ تكلفة  

 71باھظة للغایة على العمال الوافدین.
 

وھي واحدة   2012ومنظفة عامة في قطر منذ  في مقھى ، وھي فلبینیة، تعمل نادلة  )عاما   28("ماري" 
في أكتوبر/تشرین األول  72.الذین لم یتلقوا أجورھم العالقة   شخصا غیر المحظوظین 14من الـ  

عالقات العمل من صاحب عملھا في شركة تورید العمالة الذي  إدارة، قالت إنھا اشتكت إلى 2019
خدمة، وتذكرة )، وتعویض نھایة ال2019احتجز راتبھا لمدة شھرین (أغسطس/آب وسبتمبر/أیلول 

تم  73دوالر). 2,908لایر قطري ( 10,590إلى ھي مبالغ تتراكم لتصل قیمتھا  سفر إلى الفلبین، و
 شكوىإخطار صاحب عملھا بشكواھا وُطلب منھ الحضور للوساطة، لكنھ رد برفع 

 
، 2019عمل دائم، بدون أجر: نضال العمال األجانب في قطر من أجل العدالة، منظمة العفو الدولیة،  68

https://www.amnesty.org/en/documents/mde22/0793/2019/ar/   
   . السابق 69
 . 2019دیسمبر/كانون الثاني  11، عامل مھاجر كیني یعمل في مقھى في قطر، 'مارتن'مع   مقابلة ھیومن رایتس ووتش 70
 ،  أن الحاالت استغرقت فترة أطول تصل إلى ثمانیة أشھربنظر أیضا تقریر منظمة العفو الدولیة الذي أوضح نتائج مماثلة أ 71

،  2019عمل دائم، بدون أجر: نضال العمال األجانب في قطر من أجل العدالة، منظمة العفو الدولیة، 
https://www.amnesty.org/en/documents/mde22/0793/2019/ar  

.  2019اني تشرین الثنوفمبر/  19، في قطرفلبینیة مھاجرة ، عاملة (اسم مستعار)  'ماري'عبر الھاتف مع   ھیومن رایتس ووتشمقابلة  72
 . 2020أیار /عبر الھاتف عدة مرات حتى مایو 'ماري' تحدثت ھیومن رایتس ووتش إلى 

لایر قطري   1,400تستحق  ، ولایر قطري لكل منھا  1,800مع مدفوعات العمل اإلضافي التي تصل إلىراتب شھرین   'ماري'ستحق ت 73
 . نھایة الخدمةتعویض لایر قطري ك  5,590، ووطنلتذكرة السفر إلى ال 
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تم القبض على "ماري" وأمضت لیلتین  201974.ھروب ضد ماري في أوائل دیسمبر/كانون األول 
  برأت ، 2020لدى الشرطة قبل أن یأتي صاحب عملھا الستالمھا. في ینایر/كانون الثاني   محتجزة

في الدوحة من خالل توفیر شھود أكدوا أنھا لم تھرب  الجنائیة"ماري" اسمھا لدى إدارة التحقیقات  
، قالت لـ ھیومن رایتس ووتش:  الجنائیة. بعد خروجھا من مكتب إدارة التحقیقات سكن الموظفینمن 

حوالي نھایة دیسمبر/كانون  المسكن"لم یبق لي شيء. ال مال، وال منزل [طردھا صاحب عملھا من 
ھو األمل في وجود عدالة تنتظرنا في لجان تسویة المنازعات   ]، وال وظیفة. كل ما لدي2019األول 

  فض انتقلت قضیتھا الخاصة بالنزاع العمالي من إدارة عالقات العمل إلى لجان  75العمالیة".
المنازعات العمالیة إلى محكمة االستئناف، حیث تم إصدار حكم إیجابي لصالحھا في فبرایر/شباط  

، لم تتلق "ماري" المدفوعات المستحقة لھا ولم تتلق شھادة عدم 2020. لكن حتى یولیو/تموز 2020
 76ممانعة من صاحب العمل تسمح لھا بالعثور على عمل بشكل قانوني في مكان آخر.

 
، قد یفقد العمال المھاجرون تصاریح  ". ونتیجة لذلكنوھاربعن العمال على أنھم "فارون" أو "یمكن ألصحاب العمل إبالغ الشرطة   74

 . إقامتھم ویواجھون غرامات أو الترحیل أو السجن
. تحدثت 2019نوفبمر/تشرین الثاني  19(اسم مستعار)، عاملة مھاجرة فلبینیة في قطر،  'ماري'مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع  75

 . 2020ھیومن رایتس ووتش إلى ماري كریس عبر الھاتف عدة مرات حتى أبریل/نیسان 
All International,  Amnestyعندما تم إنشاء لجنة منازعات العمل، تم تقدیر أنھا ستصل إلى نتائج في القضایا في غضون ستة أسابیع،  76

Work No Pay: the Struggle of Qatar’s Migrant Workers for Justice, 2019, 
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2207932019ENGLISH.PDF. 

 
كانون /وینایر 2018  تشرین األول/نوفمبرشھري بین الخاصة بھ األجور المتأخرة وغیر المدفوعة  تاریخمفصل من أحد العمال لح شر

من الشھر، مما یجعل من المستحیل على العمال التخطیط الیوم ، وال تُدفع أبدا في نفس شھر. غالبا ما تتأخر المدفوعات أل2020 الثاني
.©   قبل رفع قضایاھم إلى إدارة عالقات العمل في قطر.بشكل مفّصل مثل ھذه التواریخ تسجیل للمستقبل. من المھم للعمال المتضررین 

 اسمھ غیر مذكور   عامل وافد /2020
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  فضالعمال الوافدون لـ ھیومن رایتس ووتش إنھم غیر واثقین من رفع مخاوفھم إلى لجان  قال  
وثائق كافیة إلثبات  امتالكھم  المنازعات العمالیة ألنھم یخشون الترحیل، وفقدان منازلھم، وعدم

قضیتھم، وقیام أصحاب العمل برفع قضایا ھروب كاذبة ضدھم. كما عبّر غالبیة العمال عن انعدام 
 المنازعات العمالیة ونظام العدالة في قطر على نطاق أوسع.   فضلثقة في فعالیة وسرعة لجان ا
 

بالنسبة لمعظم العمال الذین تحدثت إلیھم ھیومن رایتس ووتش، فإن اتخاذ قرار بشأن متابعة حقھم في  
: یمكنھم إما االنتظار ألشھر، وأحیانا سنوات، قبل أن یتلقوا  ھو خسارة في الحالتین التعویض في قطر

المنازعات العمالیة، وخالل ذلك،   فضأخیرا بعض أو كل أجورھم المستحقة من خالل مسار لجان  
یجب علیھم التعامل مع وضع الھجرة غیر اآلمن وعدم قدرتھم على دعم أنفسھم مالیا للبقاء في البالد 

یمكنھم مغادرة البالد معوزین ومدیونین دون الحصول على مستحقاتھم. قال   أو ؛ في ظل نظام الكفالة
في شركة بناء في قطر، لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ    بنغاليوھو سائق شاحنة  )،عاما  42("أنصار'' 

اتبھ لمدة و، بعد أن احتجز صاحب عملھ ر2019ذھب إلى إدارة عالقات العمل في یونیو/حزیران 
إلى   2018دوالر)، من أكتوبر/تشرین األول  3,955لایر قطري (  14,400 بقیمة ثمانیة أشھر

  فض، وصلت قضیتھ إلى لجان 2019بحلول دیسمبر/كانون األول  201977.یونیو/حزیران 
المنازعات العمالیة التي حكمت لصالحھ. خلصت اللجنة إلى أن صاحب العمل مدین لـ "أنصار" 

بأجر ثمانیة أشھر، وتذكرة إلى بنغالدیش، وتعویض نھایة الخدمة، والراتب بدل أیام اإلجازة التي لم  
، لم تدفع لھ  0202لكن حتى مایو/أیار  78دوالر). 6,237لایر قطري ( 22,710تُمنح لھ والذي یقارب 

شركتھ مستحقاتھ. قال: "لیس لدي مال ألجل الطعام أو التنقل. أتناول الطعام فقط عندما یتمكن 
أصدقائي من مساعدتي على التسلل إلى مقصف شركتھم، وفي أیام أخرى، أتضور جوعا. كلما بقیت  

ر التسعة التي كنت  ھنا في انتظار راتبي المستحق، زادت دیوني، ولكن إذا غادرت اآلن، فإن األشھ
 79أنتظر فیھا مستحقاتي ستذھب سدى".

 
قابلت ھیومن رایتس ووتش ستة عمال آخرین في شركة "أنصار" رفعوا قضایا إلى قسم عالقات  

شخصا اشتكوا ضد الشركة وفازوا بقضایاھم؛ لم   35قال "أنصار" إن  80العمل لعدم دفع األجور.
 81یتلق أي منھم رواتبھم المستحقة بعد.

 

 
 . 2019انون األول دیسمبر/ك 6عامل مھاجر بنغالي في مقھى في قطر، (اسم مستعار)،  ' أنصار'مع   ھیومن رایتس ووتشمقابلة  77
ستحقات نھایة ملایر قطري  3,780عطلة، و یوم  30عن لایر قطري    1,800أشھر مستحقة، و  رواتب ثمانیة قطري لایر  14,400 78

 ). دوالر 6,237لایر قطري (  22,710ما یصل إلى ، لتذكرة إلى بنغالدیشلایر قطري ل   2,730الخدمة، و
 . 2019دیسمبر/كانون األول  6في مقھى في قطر،  بنغالي عامل مھاجر  (اسم مستعار)،   'أنصار'مع   مقابلة ھیومن رایتس ووتش 79
دیسمبر/كانون األول   8- 6في قطر،  'عبدول' ، و'أبل'، و'راي'، و 'سلیمان'، و'ؤولا ر' ، و'عباس'، و'أنصار'مع   مقابلة ھیومن رایتس ووتش 80

2019 . 
ساعات في الیوم سیُحسب    ثمانيإلى أن أي عمل یزید عن    انشیراللذین ی  'لو راؤ'و 'سلیمان' يھیومن رایتس ووتش نسخ من عقد لدى  81

 . بمعدالت العمل اإلضافيعنھ   التعویضعلى أنھ عمل إضافي ویتم 



 

أجر؟" بدون نعمل كيف ” 30 

، إن صاحب عملھ  2010عاما ویعمل في الدوحة منذ   45دن"، وھو تقني كمبیوتر فلبیني عمره آقال "
. براتب شھري 2019حجب عنھ راتبھ لمدة خمسة أشھر من یونیو/حزیران إلى دیسمبر/كانون األول 

دن" لـ ھیومن رایتس آدوالر. قال " 3,020دوالر) وھذا یساوي   604لایر قطري (  2,200قدره 
 82ووتش إنھ ال ینوي المطالبة بتعویض عن ھذا االنتھاك لحقھ في أجر عادل:

 
"یمكنني أن أبلغ عن صاحب عملي لوزارة العمل، لدي جمیع البیانات المصرفیة المطلوبة إلثبات  

یحتجزون مستحقاتنا، لكن العملیة تستغرق حوالي عام. كیف یمكن للمرء أن یعیش بدون أجر  أنھم 
لمدة عام؟ باإلضافة إلى ذلك، أعرف أشخاصا ذھبوا إلى إدارة العمل ولجان فض المنازعات  

 83العمالیة، حتى بعد عام، لم ینجح أحد في الحصول على مستحقاتھ من شركتھ".

 

 وتأمين العمال صندوق دعم 

، أنشأت الحكومة صندوقا لدعم العمال الذین عانوا من انتھاكات العمل ویواجھون مشاكل 2018في 
مالیة. بحسب "مكتب االتصال الحكومي"، یرمي صندوق دعم وتأمین العمال (الصندوق) إلى حمایة  

تتوقف فیھا الشركة عن  العمال من آثار تأخر أو عدم صرف األجور المستحقة في الحاالت التي 
 العمل أو تُجبَر على اإلغالق بسبب نشاط غیر قانوني. 

 
وفقا للقانون الُمنشئ لھ، یھدف الصندوق إلى تقدیم إغاثة للعمال الذین كسبوا قضایاھم لدى لجان فض  

ى  بدل إجبار العامل عل 84المنازعات العمالیة، لكن أصحاب عملھم لم یدفعوا لھم التعویض المستحق.
مالحقة صاحب العمل في المحاكم المدنیة، یقدم الصندوق المال المستحق إلى العامل أوال، ثم یسعى  

 إلى تعویض من صاحب العمل، وبذلك یبعد العبء عن العامل. 
 

الكثیرة التي تسمح باالنتھاكات المتعلقات األجور وتفاقمھا في النظام  الجذریة  في سیاق المشاكل
الصندوق إجراًء أساسیا لضمان حصول العمال على مستحقاتھم بمجرد صدور الحالي، قد یكون ھذا 

بحسب ما قال حكم من لجان فض المنازعات العمالیة، بدل االنتظار أو عدم الحصول علیھا أصال. 
 5,500، فقد استفاد من الصندوق حتى اآلن 2020"مكتب االتصال الحكومي" في أغسطس/آب 

. لم یتم تفعیل الصندوق  )ملیون دوالر 3.85(ملیون لایر قطري  14ة عامل ووزع مساعدة مالیة بقیم
القرارات الرئیسیة المتعلقة بقواعد وإجراءات دفع مستحقات العمال، ومصادر  قبل العام الحالي. 

  15  من أصل  تمویلھ، وتعریف مستحقات العمال، ومعاییر تحدید طبیعة الدعم وحجمھ، لم تُنشر بعد.

 
دیسمبر/كانون األول   13(اسم مستعار)، عامر مھاجر فلبیني، أحد فروع ماك دونالدز في قطر،   ' آدن'مع   مقابلة ھیومن رایتس ووتش 82

2019 . 
 السابق.   83
،  بإنشاء صندوق دعم وتأمین العمال 2018) لسنة 17قانون رقم ( 84

https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=7798&language=ar ) 2020مایو/أیار  15تم االطالع في( . 
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لم    ورفعوا قضایاھم إلى لجان فض المنازعات العمالیة،عامال مھاجرا قابلتھم ھیومن رایتس ووتش 
 مصدر آخر.  منھم بعد، سواء من الصندوق أو   14تدفع مستحقات 

 
تقریرا مؤقتا قدّم فیھ   "قطر في الدولیة  العمل  منظمة مشروع نشر "مكتب 2019في یونیو/حزیران 

شغیل الصندوق بشكل فعّال، شملت أمثلة عن صنادیق مماثلة في سنغافورة،  توصیة حول كیفیة ت 29
وألمانیا، والنمسا، وھونغ كونغ، واإلمارات، وكندا، والصین، والھند، وكولومبیا، وجمھوریة  

من المیزانیة   %60، حتى اآلن( من بین توصیاتھ تنویع مصادر تمویل الصندوق  85الدومینیك.
، واستعادة األجور من )وتجدیدھا  تصاریح العمال إلصدار  السنویة للصندوق تأتي من الرسوم المجباة 

أصحاب العمل، ومعالجة الضغط المالي الذي یواجھھ الصندوق، وتعریف مستحقات العمال، ووضع  
 معاییر خاصة بالمطالب اإلنسانیة، ونشر تقریر سنوي. 

 

 
"توصیات بشأن إنشاء صندوق دعم وتأمین العمال في قطر: االستفادة من الخبرات الدولیة"، مكتب مشروع منظمة العمل الدولیة في دولة  85

-http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro، 2019قطر، یونیو/حزیران 
beirut/documents/publication/wcms_729472.pdf  

لى القوانین واألنظمة القطریة المتعلقة بالعامالت  ع  تعلیق ھیومن رایتس ووتشھیومن رایتس ووتش، "العامالت المنزلیات في قطر:  86
 .  https://www.hrw.org/ar/news/2018/06/25/319222، 2018یونیو/حزیران  26"، المنزلیات

 السابق.    87
 . 2019دیسمبر/كانون األول  10مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع 'علیاء' (اسم مستعار)، عاملة منزلیة كینیة، 88
 . 2019دیسمبر/كانون األول  20ة منزلیة فلبینیة، مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع 'مریم' (اسم مستعار)، عامل89

 عامالت المنا�ل

لالنتھاكات،  بشكل كبیر زلن عرضة  ألف عاملة منزلیة مھاجرة في قطر ما  174ثر من أك
واالستغالل، والعمل القسري رغم إصدار قانون یوفر حمایة قانونیة لعامالت المنازل في  

عامالت المنازل غیر مشموالت بالحمایة التي یوفرھا قانون العمل،   201786.أغسطس/آب  
مؤخرا في قطاع العمل، بما في  اعتمدت  وبالتالي ھّن محرومات من أغلب اإلصالحات التي

تش الثغرات  ونظام حمایة األجور ولجان فض المنازعات العمالیة. وثّقت ھیومن رایتس وذلك 
في القانون الخاص بالعامالت المنزلیات، الذي یوفر حمایة أضعف من تلك التي یوفرھا قانون 

 87العمل.
 

عاملة منزلیة بین ینایر/كانون الثاني ودیسمبر/كانون  11إلى  تحدثت ھیومن رایتس ووتش
، ورغم أن كل عاملة كانت لھا مشاكلھا الخاصة مع صاحب عملھا، فإن أكثر  2019األول 

الشكاوى شیوعا كانت تتعلق باألجور المنخفضة، والتأخیر في صرف األجور، أو عدم صرفھا 
نزلیة كینیة، إن عقدھا كان ینص على أجر شھري عاما)، وھي عاملة م 20أصال. قالت 'علیاء' (

لایر فقط   900دوالر)، غیر أن صاحب العمل كان یصرف لھا  275قیمتھ ألف لایر قطري (
كما قالت 'مریم'  201988.دوالر) في الشھر من أبریل/نیسان إلى نوفمبر/تشرین الثاني  247(
دوالر)، إن صاحب   233لایر ( 850دره عاملة منزلیة فیلیبینیة بأجر شھري ق  وھي عاما)، 32(

  22قالت 'إیما' ( 89یوما. 25، لفترات وصلت  2019عملھا كان یتأخر في دفع أجرھا في معظم 
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 تدابير إضافية لمعالجة االنتهاكات المتعلقة باألجور

أثبتت فعالیتھا  اعتمدت البلدان األخرى التي تواجھ مشاكل مماثلة في انتھاكات األجور تدابیر، بعضھا  
في تمكین العمال من قبض أجورھم الكاملة في وقتھا. باإلضافة إلى تحسین نظام حمایة األجور  

وحظر ممارسات "الدفع عند القبض"، یمكن لقطر أن تعتبر ھذه التدابیر وسیلة لتعزیز حمایة أجور 
 العمال. 

 
على حمایة عمال اإلنشاءات في   وركزت فیھا  2018نشرتھا منظمة العمل الدولیة في ورقة بحثیة  في

الشرق األوسط، تقدم جیل ویلز ستة تدابیر اعتمدتھا دول أخرى لمكافحة التأخر في صرف األجور 

 
 . 2019دیسمبر/كانون األول  10مع 'إیما' (اسم مستعار)، عاملة منزلیة كینیة،  الھاتفیة  مقابلة ھیومن رایتس ووتش90
 . 9201دیسمبر/كانون األول  10مع 'علیاء' (اسم مستعار)، عاملة منزلیة كینیة،  الھاتفیة  مقابلة ھیومن رایتس ووتش91
92 “Ministry urges employers to open bank accounts for domestic workers”, The Peninsula Qatar, April 2020, 

https://thepeninsulaqatar.com/article/28/04/2020/Ministry-urges-employers-to-open-bank-accounts-for-domestic-
workers     

دوالر)، إن صاحب عملھا  247لایر ( 900عاما)، وھي عاملة منزلیة كینیة بأجر شھري قیمتھ 
 90فقط أربعة أجور من أصل ثمانیة.  2019صرف لھا في الفترة بین فبرایر/شباط وسبتمبر/أیلول 

 
ھؤالء النساء الثالث لم تكن جوازات سفرھن لدیھن؛ ولم یحصلن على بطاقات ھویة قطریة،  

المتعلقة بأجورھن لدى   ولم یستلمن قسائم دفع األجور التي قد تساعدھن على إثبات االنتھاكات
 سفارات بلدانھن، و"اللجنة الوطنیة لحقوق اإلنسان" ووزارة العمل القطریّتین.  

إضافة إلى ذلك، قالت جمیع العامالت لـ ھیومن رایتس ووتش إنھن یعملن على مدار الساعة،  
]  دون أن یحصلن على ساعات عمل إضافیة. قالت علیاء: "أستیقظ قبل المدام [صاحبة العمل

ساعة یومیا تقریبا، لكنني أتقاضى بدل ثماني ساعات فقط.   18وأنام بعدھا بعدة ساعات. أعمل 
جسدي یؤلمني كثیرا، وأنا دائما متوترة جدا بشأن راتبي وقروضي، حتى أني لم أعد أعرف 

، تدفع عامالت المنازل أیضا رسوم توظیف  اآلخرین  مثل العمال المھاجرین 91للراحة معنى".
ة للحصول على عمل في قطر. أغلب النساء الالتي قابلتھن ھیومن رایتس ووتش كانت  كبیر

 علیھن دیون بسبب رسوم التوظیف ھذه. 
 

، حثت وزارة العمل أصحاب العمل على فتح حسابات بنكیة لعامالت  2020في أبریل/نیسان 
مات حول ما إذا المنازل، لكنھا لم تلزمھم بصرف أجورھن الكترونیا. حتى اآلن ال توجد معلو

كانت تدابیر نظام حمایة األجور المنطبقة على العمال المھاجرین اآلخرین ستشمل عامالت  
 92المنازل أو ال.
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ھذه التدابیر، الملخصة في الجدول أدناه، ھي ردّ على "التعاقد الفرعي على نطاق  93أو عدم صرفھا.
94حتیاجات من الید العاملة".واسع واالستعانة بوكاالت استقدام العمال لتلبیة اال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"دراسة استكشافیة للسیاسات الجیدة من دراسة منظمة العمل الدولیة بعنوان  4ملخص الجدول أدناه، 
: مقارنة بین سیاسات حمایة العمال من  2018 للعام   لحمایة عمال اإلنشاءات في الشرق األوسط"

 صرفھا.التأخر في صرف األجور أو عدم 
  

 
الجیدة لحمایة عّمال اإلنشاءات في الشرق األوسط"، منظمة العمل الدولیة، المكتب اإلقلیمي للدول العربیة،   "دراسة استكشافیة للسیاسات93

2017 ،https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_618171.pdf .
 الفقر"، ومؤلفة الورقة البیضاء لمنظمة العمل الدولیة.   جیل ویلز ھي مسؤولة البرامج في "مھندسون ضدّ 

 السابق.   94

توفر حمایة   تُسّرع دفع األجور التدابیر
ضّد عدم  

 الدفع

 نظام حمایة األجور (مجلس التعاون الخلیجي)  .1
نظام إلكتروني لتحویل الرواتب ُصّمم لدفع األجور مباشرة 

في حسابات العمال. یعزز ھذا النظام رفاھیة العمال،  
ویساعدھم على إثبات عدم الدفع من خالل كشوفات الحسابات  

العمال لإلضراب. ھذا اإلجراء لھ  دوافع  المصرفیة، ویحدّ 
 تغطیة محدودة.

  

 (توجیھ االتحاد األوروبي) تشریع الدفع الفوري  .2
ُصّمم إلحكام تشریعات االتحاد األوروبي المتعلقة بدفع  

المستحقات المتأخرة لدى المدینین العامین أو الخاصین. یتعین 
على المدینین العامین معالجة الطلبات المتعلقة بحساباتھم في  

یوما من تاریخ صدور الفاتورة، والعقوبات   30غضون 
مرتفع. ھذا من شأنھ تحسین العلم بالتأثیر تشمل معدل فائدة 

السلبي للتأخر في الدفع. الدائنون یتأخرون في استخدام ھذا  
 اإلجراء خوفا من تعریض عالقات العمالء للخطر. 

  

القبض" (قوانین اإلنشاءات في   عند  حظر "الدفع .3
 المملكة المتحدة وإیرلندا)

ة إلى اعتماد تشریع یحظر ال بنود المتعلقة  الحكومات مدُعوَّ
'بالدفع عند القبض' في كل العقود، وإدراج حق المقاولین 

  



 

أجر؟" بدون نعمل كيف ” 34 

والمقاولین الفرعیین في تعلیق العمل بسبب عدم الدفع. ھذا 
یحمي المقاولین الفرعیین من تأخر الدفع من قبل العمالء،  
غیر أن الشركات تتردد في استخدام ھذا اإلجراء خوفا من 

 تعریض عالقات العمالء للخطر. 

السریع (قوانین اإلنشاءات في المملكة البت  اعتماد .4
 المتحدة وإیرلندا)

ھذه العملیة تضمن دفع األجزاء غیر المتنازع علیھا أثناء  
مناقشة األجزاء المتنازع علیھا واالتفاق بشأنھا. اعتماد ھذه 

الطریقة یتطلب موارد، لكنھ یمنح یقینا بتاریخ الدفع للمقاولین  
 والمقاولین الفرعیین. 

  

 )المملكة المتحدة(أ. حساب مصرفي للمشروع  .5
یتم فتح حساب محمي في بدایة المشروع كوسیلة یتم من  

استُحقت  خاللھا الدفع. یودع العمیل المال في الحساب كلما  
یضمن ھذا النظام دفع مستحقات المقاولین الفرعیین، دفعة. 

 لكّن إنشاؤه یستغرق وقتا. 

  

 ب. نظام مراقبة دفع التعاقد الفرعي (سیول) .5
ن خالل حساب مصرفي خاص  تُدفَع جمیع أموال المشروع م

بالمشروع یُؤمنھ ویُنشئھ المقاول العام. یحتاج ذلك إلى تعاون  
البنوك وبرمجیات نظام التحقق من برمجیات. یسمح النظام  

بالدفع المباشر من حساب محمي للسلسلة بأكملھا، لكن یجب  
مراسیم وعقوبات تفرض على العمیل في   فرضھ من خالل

 امتثالھ.  حال عدم 

  

الدفع المباشر من   –المسؤولیة المشتركة  .6
 العمیل إلى المقاول الفرعي  (االتحاد األوروبي) 

یجعل العمالء والمقاولین األساسیین یتحملون مسؤولیة  
مشتركة لضمان حصول العمال والمقاولین الفرعیین على  

التعاقد  مستحقاتھم. یُشّرع الدفع المباشر عبر روابط سلسلة 
الفرعي، من العمیل إلى المقاولین الفرعیین أو من المقاولین 

األساسیین إلى العمال. ھذا یحمي حقوق العمال في أجور 
عادلة في عملیات التعاقد الفرعي، وھو األكثر شیوعا في  

 األشغال العامة. 
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.II انتهاكات أصحاب العمل فيما خص أجور العمال المهاج�ين 

 
سّوقت الحكومة القطریة لنظام حمایة األجور، ولجان فض المنازعات العمالیة، وصندوق دعم  
وتأمین العمال كحلول إلحدى المسائل األكثر إلحاحا التي یواجھھا العمال المھاجرون في قطر:  

انتھاكات األجور. لكن بعد خمس سنوات من إطالق نظام حمایة األجور وثالث سنوات من إنشاء  
ن والصندوق، تحدث كل عامل قابلتھ ھیومن رایتس ووتش عن مواجھتھ انتھاك واحد على اللجا 

األقل، وأحیانا انتھاكات متعددة تتعلق باألجر من قبل أصحاب العمل. تشمل ھذه االنتھاكات التأخر  
 في دفع األجور أو عدم دفعھا، وحجبھا، والتنقیص منھا، وعدم احتساب الساعات اإلضافیة، واستبدال

 العقود، وعدم دفع أصحاب العمل مستحقات نھایة الخدمة التي تلزمھم بھا العقود. 
 

شركة وصاحب   60مھاجرین قابلتھم ھیومن رایتس ووتش، ویعملون لدى  وعاملة  عامال 93من بین 
عامال إن   35منھم عن أجور غیر مدفوعة وتأخیرات طویلة في صرف أجورھم. قال  59عمل، أبلغ 

أصحاب عملھم لم یحترموا مقدار األجور المحدّد في عقودھم. حتى في الحاالت التي نالت فیھا العقود 
موافقة الحكومة، والعمال یستلمون أجورھم عبر حسابات مصرفیة خاضعة لمراقبة نظام حمایة  

أصحاب العمل أسالیب لخرق بنود العقود المتعلقة باألجور األساسیة دون أي محاسبة.    األجور، وجد
عامال عن عدم حصولھم على مستحقات العمل اإلضافي، وھو واحد من أكبر المشاكل التي   55تحدث 

یواجھونھا، حیث ال یتم احتساب ساعات عملھم اإلضافیة بشكل دقیق، بل في أغلب الحاالت یتجاھل  
ساعة في الیوم، إال أن أصحاب العمل  18العمل ھذه الساعات. رغم أنھم یعملون أحیانا  أصحاب 

عامال عن التعرض إلى   13یدفعون لھم فقط أجر الساعات الثماني المعتادة في الیوم. كما تحدث  
إن أصحاب عملھم لم یدفعوا لھم مستحقات نھایة الخدمة أو حجبوھا، وتشمل  20استبدال العقد، وقال 

 وائد نھایة الخدمة، وتذاكر العودة إلى الوطن، وأي مبالغ سابقة مستحقة. ف
 

 أجور متأخرة وغير مدفوعة
 ""یخدعوننا بوعود مزیفة بأنھم سیدفعون لنا 'قریبا'. یلعبون بحیاتنا وحیاة أطفالنا

 95مھندس ھندي یعمل في شركة إنشاءات في قطر عاما)، 33'أفیناش' (  - 
 
أفظع االنتھاكات المتعلقة باألجور التي یقول العمال إنھم یواجھونھا في قطر تتعلق باألجور المتأخرة  

عامال مھاجرا قالوا إن أجورھم دُفعت بشكل  59وغیر المدفوعة. تحدثت ھیومن رایتس ووتش إلى 
األحیان، بدال من دفع األجور بشكل شھري كما ینص على ذلك   متأخر أو لم تُدفع أصال. في بعض

 القانون القطري، یحصل العمال على أجورھم مرة كل شھرین أو ثالثة. وفي أحیان أخرى، یتأخر  

 
 . 2020فبرایر/شباط   1مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع 'أفیناش' (اسم مستعار)، عامل ھندي مھاجر في قطر، 95
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عمال في الغالب في أصحاب العمل في دفع أجور العمال لفترات تصل إلى ستة أشھر، فیتركون ال

 ظروف مزریة، تشمل االستدانة طیلة تلك الفترة. 
 

، بدأ یعمل في محطة  2018. في 2015موقع نیبالي، إلى قطر سنة  عاما)، مھندس 34جاء 'غوبال' ( 
 1,800إطفاء في أقصى غرب قطر. قال غوبال لـ ھیومن رایتس ووتش إنّھ حصل على أجره البالغ 

، عندما توقف كلیا. في  2019في الوقت المحدد حتى فبرایر/شباط دوالر) شھریا  494لایر (
، بعد توقف أجره وبدل الطعام منذ سبعة أشھر، ذھب إلى وزارة العمل للشروع 2019أغسطس/آب  

 
أجر، ال عمل بالأشھر من الرواتب غیر المدفوعة، و ستةوجود  ره بذكَّ تُ  ھإلى صاحب عملوافد صورة لرسائل نصیة مرسلة من عامل 

ماھام   2019  على المكالمات الھاتفیة أو الرسائل النصیة. © بعد صاحب العمل  یردّ مر شھران ولم نقود للطعام. افتقاره إلى الو
 ھیومن رایتس ووتش/جفایید
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قال لـ ھیومن   96دوالر) من األجور المستحقة. 3,460لایر ( 12,600في إجراءات الحصول على  
إنھ على حافة "الجوع" بسبب انتھاكات األجور من قبل صاحب عملھ. في   رایتس ووتش 

 ، قال لـ ھیومن رایتس ووتش:2019دیسمبر/كانون األول 
 

رغبت عائلتي مؤخرا في االحتفال بعید دیوالي [عید ھندوسي]، ورغبت بناتي في  
وض  مالبس وأساور. اقترضت المال من أصدقاء وأرسلتھ لھم. أنا قلق بشأن كل القر

التي أخذتھا ھذا العام، وكیف سأستطیع إرجاعھا إن لم أحصل على أجري؟ أحیانا  
 97.أعتقد أن االنتحار ھو الخیار الوحید

 
إلى لجنة فض المنازعات العمالیة، ومازال ھو في قطر    ، وصل ملف غوبال2020حتى مایو/أیار 

 98ینتظر مستحقاتھ.
 

عاما)، عامل توصیل نیبالي، لـ ھیومن رایتس ووتش إّن أجره الشھري المقدّر بـ   24قال 'تامانغ' ( 
.  2020وفبرایر/شباط  2019دوالر) تأخر ألكثر من شھرین بین دیسمبر/كانون األول  206لایر ( 750

عامال آخرین أجر شھرین في منتصف فبرایر/شباط   52ضا إّن صاحب العمل دفع لھ ولـ قال أی
. لكن حینھا، كانوا سبق أن راكموا دیونا. قال تامانغ: "كنا نشتري البقالة على الحساب لمدة 2020

شھرین. واآلن حصلنا على أجورنا، فدفعنا قروضنا السابقة، لكن لم یبَق لنا مال لشراء األكل ھذا 
 99الشھر".

 
من خالل مقابالتھا مع العمال المھاجرین أن أغلب االنتھاكات المتعلقة   خلصت ھیومن رایتس ووتش

باألجور المتأخرة أو غیر المدفوعة تشمل الشركة بأكملھا. بعبارة أخرى، عندما یواجھ أحد العمال 
 تأخیرا، فإن عددا كبیرا من العاملین في نفس الشركة یواجھون نفس التأخیر أیضا. 

 
موظف إداري لمدة  500ارة واإلنشاءات تأخرت في دفع أجور حوالي یبدو أن إحدى شركات التج

. ھذه 2020وفبرایر/شباط  2019عامل لمدة شھرین، بین سبتمبر/أیلول   500خمسة أشھر، وأجور 
مشروعا حالیا في قطر، بعضھا یشمل ملعبا سیستضیف مباریات كأس العالم   25الشركة لھا أكثر من 

 لعب، ومشروع بناء طرق. أفاد عاملون في ھذه الشركة أّن ھذه  ، والشوارع المحیطة بالم2022
 100لیست المرة الوحیدة التي یتأخر فیھا صرف األجور.

 

 
لشراء األكل، ویشرح لھ أنھ یحصل على األكل من  لدى ھیومن رایتس ووتش صور لرسائل نصیة من غوبال إلى كفیلھ یُذّكره بأنھ بال نقود 96

 الجیران. 
 . 2019دیسمبر/كانون األول  13(اسم مستعار)، عامل مھاجر نیبالي، في مقھى في قطر،  'غوبال'مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع 97
 . 2020ر مارس/آذا 28مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع 'غوبال' (اسم مستعار)، عامل نیبالي مھاجر، 98
 . 2020فبرایر/شباط  10مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع 'تامانغ' (اسم مستعار)، عامل نیبالي مھاجر في قطر، 99

،  2020فبرایر/شباط  15"قطر: نظام حمایة األجور منقوص"، ھیومن رایتس ووتش، 100
https://www.hrw.org/ar/news/2020/02/15/338915  . 
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قال موظفو اإلدارة إنھم اضطروا إلى العمل دون أجر بسبب التھدید بالخصومات حتى قّرر العدید 
یومن رایتس ووتش إّن  منھم التوقف عن العمل حتى یحصلوا على أجورھم. قال موظفون لـ ھ

  2019صاحب العمل واإلدارة ھددوا أیضا بجعل العمال یعملون طوال دیسمبر/كانون األول 
فبرایر/شباط، واجھ الموظفون خطر االعتقال لما احتجوا علنا   9. وفي 2020وینایر/كانون الثاني 
  الرواتبومة وعدت بدفع كل تدخلت اإلدارة العلیا للشركة وقالت لھم إّن الحك 101على تأخر األجور.

 وفي غضون أسبوع، كان جمیع العمال قد حصلوا على أجورھم العالقة.  102المستحقة.
 

إضافة إلى ذلك، تؤثر األجور المتأخرة أو غیر المدفوعة على قدرة العمال على تسدید قروضھم، وقد  
ي الشركة المذكورة أعاله یجدون أنفسھم ممنوعین من السفر أو في السجن بسبب ذلك. قال مھندس ف 

ألف  15، وكان قد أخذ قرضا قیمتھ 2019لـ ھیومن رایتس ووتش إّن أجره تأخر في سبتمبر/أیلول 
. ولما وصلتھ أجوره المتأخرة في  2019دوالر) من البنك في أكتوبر/تشرین األول  4,119لایر (

ُوضع تحت حظر السفر،  ، كان قد تخلف عن سداد قرضھ فأخبره البنك بأنھ 2020فبرایر/شباط  
لكن في األخیر تمّكن من التسدید وتم  103وُرفعت دعوى ضدّه لدى الشرطة بسبب عدم تسدید القرض.

إنھ فّوت والدة طفلھ في الھند بسبب   سحب اسمھ من الدعوى، غیر أنھ قال لـ ھیومن رایتس ووتش
 104التأخیر في دفع األجر وحظر السفر الناتج عنھ.

 

 حجب أجور العمال المهاج�ين من قبل أصحاب العمل 

 إلى سبع عمال مھاجرین قالوا إن أصحاب عملھم حجبوا أجورھم عمدا تحدثت ھیومن رایتس ووتش
ھذه الممارسة تندرج مباشرة ضمن مؤشرات منظمة العمل الدولیة بشأن   105أمان". في شكل "ودائع

  أي من تُغتصب خدمات  أو أعمال  العمل الجبري، الذي تعّرفھ "اتفاقیة العمل الجبري" على أنھ "كل
 106اختیاره". بمحض بأدائھا  الشخص ھذا یتطوع ولم عقوبة، بأي التھدید  تحت شخص

 
عاما)، من الھند ویعمل مھندسا في قطر. أغلقت الشركة التي كان یعمل لصالحھا في   27'قابیل' (

أنھ كان محظوظا لّما تّم نقلھ إلى شركة شقیقة. لكن بعد أن  شعر  ، وقال إنھ2018یونیو/حزیران 
الشركة الجدیدة، زال شعوره بأنھ محظوظ. قال: "في الشھر األول حجبوا أجري  أمضى شھرا في

دوالر). یفعلون ذلك مع كّل من یلتحق بالشركة، فھم یعتقدون أّن الحجب   686لایر (  2,500البالغ 
 

نوعون بموجب القانون القطري من تكوین نقابات والمشاركة في االضرابات، ولذلك واجھ العمال الذین لم تُدفع  العمال المھاجرون مم101
 أجورھم خطر االعتقال إذا احتجوا. 

 لكترونیة من اإلدارة العلیا للشركة إلى الموظفین قالت فیھا إن وزارة المالیة القطریة أودعت المال إ لدى ھیومن رایتس ووتش مراسالت 102
 في الحساب المصرفي للشركة لدفع األجور المستحقة. 

 . 2020مقابالت ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع 'أرجون' (اسم مستعار)، ینایر/كانون الثاني وفبرایر/شباط 103
 السابق.  104
فع بانتظام أو تتأخر ال یعني قد یجبر العمال على البقاء مع صاحب عمل مسيء بینما ینتظرون تلقي أجورھم المستحقة. كون األجور ال تُد  105

تلقائیا وجود حالة عمل جبري. ولكن حین یتم بشكل منھجي ومتعمد حجب األجور إلجبار العامل على البقاء، أو حرمانھ من فرصة تغییر 
---/https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_normصاحب العمل، فذلك مؤشر على العمل الجبري. 

declaration/documents/publication/wcms_554694.pdf 
، 1930یونیو/حزیران  28المتعلقة بالعمل الجبري أو االلزامي (اتفاقیة العمل الجبري)، اعتُمدت في  29اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم 106

39 U.N.T.S. 55  1998مارس/آذار  12، وصادقت علیھا قطر في 1932مایو/أیار  1، دخلت حیز النفاذ في . 
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لكني أعتقد أنھ شكل من أشكال االبتزاز. أعرف أن  107سیُثني العمال عن المغادرة، مثل ودیعة األمان.
الشركة ال تنقصھا السیولة، ألنھا في األشھر السبعة التالیة دفعت لنا أجورنا في وقتھا". شرح قابیل 
أیضا أن حجب األجور لھ تأثیر سلبي على نفسیة العمال. قال: "عندما نكون على علم بأن أجورنا  

 108طالبة بحقوقنا. ھكذا یسیطرون علینا".عندھم، نصیر أكثر خوفا من الم
 

  219لایر (  800، ویعمل بأجر قیمتھ 2017عاما) عامل آخر من الھند، جاء إلى قطر في    29'سلیمان' (
دوالر). قال لـ ھیومن رایتس ووتش إّن جمیع العمال في شركة اإلنشاءات التي یعمل لدیھا ال  

، لكني استلمت أجري 2018"جئت في ینایر/كانون الثاني   قال: 109یحصلون على أجر الشھر األول.
األول في مارس/آذار، وكان فقط أجر العمل الذي أنجزتھ في فبرایر/شباط. قالوا إن أجر ینایر/كانون 

الثاني كان ودیعة أمان ستُدفع لي عندما أغادر. وبحلول وقت المغادرة، یكون للعامل أجور أخرى 
 عمل، فیضیع أجر الشھر األول". مستحقة وتفاوت في ساعات ال

 
وثقت ھیومن رایتس ووتش أیضا حاالت لحجب أجور من قبل شركات تورید العمالة. كانت 'رایتشل' 

، وتعمل منظفة  2017عاما)، عاملة فلیبینیة مھاجرة، وظفتھا شركة تورید عمالة في الدوحة منذ  30(
نادرا ما دفع لھا صاحب العمل أجرھا في   110دوالر) في الشھر. 411لایر ( 1,500في الدوحة مقابل 

، عند نھایة عقد راشیل لمدة عامین مع الشركة، توقفت شركة تورید 2019وقتھ. في سبتمبر/أیلول 
العمالة عن الدفع تماما. قالت رایتشل متحدثة عن حجب أجرھا من قبل صاحب العمل كشكل من  

معھم للسنوات الثالثة المتبقیة أو المغادرة دون  أشكال االبتزاز: "خیروني بین االستمرار في العمل
 111دوالر". 822أن أحصل على أجر شھرین مستحقین، بمبلغ قیمتھ 

  

 
  الودائع  فإن ذلك،  ومع. رأیھم  غیروا إذا   المغادرة  من العمال یمنع  قد  قیدا الكبیرة، الودائع  ذلك في  بما  دفعھا، وعدم األجور  حجب یشكل 107

 ھذه  استیفائھم بمجرد  بالفعل  استردادھا یتم   الودیعة  وأن الودیعة، إعادة  بشروط العمال  إبالغ تم  إذا جبریا عمال  تشكل  ال  المعقول  المبلغ ذات
 https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/faqs/WCMS_DOC_ENT_HLP_FL_FAQ_EN/lang--en/index.htm. الشروط

 . 2019دیسمبر/كانون األول  11مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع 'قابیل' (اسم مستعار)، عامل ھندي مھاجر، في مقھى في قطر،   108
 . 2019دیسمبر/كانون األول  6مستعار)، عامل ھندي مھاجر، في مقھى في قطر،   مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع 'سلیمان' (اسم 109
 .   2019أكتوبر/تشرین األول    15مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع ''رایتشل' (اسم مستعار)، عاملة فلبینیة مھاجرة،  110
 السابق.    111
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 التحیّل على نظام حمایة األجور: االحتفاظ ببطاقات الصراف اآللي للعمال 
 

حتى یتمكن نظام حمایة األجور من مراقبة أجور العمال بشكل فعال، یستلم العمال أجورھم عبر 
بطاقات الصراف اآللي وحساباتھم المصرفیة. ما ال یأخذه نظام حمایة األجور في الحسبان ھو  

أّن أصحاب العمل یأخذون بطاقات الصراف اآللي الخاصة بالعمال قسرا، ومعھا أرقامھا  
یسحبون األموال نیابة عنھم. تحدثت ھیومن رایتس ووتش إلى سبعة عمال قالوا إّن  السریة، و

 أصحاب عملھم احتفظوا ببطاقات ائتمانھم معھم.
 

عاما) كرئیس عّمال في شركة مختصة في مشاریع السباكة، والبناء، واألسالك   36یعمل 'سلیم' (
عد ذلك سحبوھا منا ومعھا األرقام  الكھربائیة. قال: "أعطونا بطاقات الصراف اآللي، لكنھم ب

عقد العمل األول الذي   السریة. األجر الذي نتقاضاه نقدا مختلف عن األجر المحدد في عقودنا".
  466لایر (  1,700وقعھ سلیم في بنغالدیش قبل مجیئھ إلى قطر ینص على أجر شھري قیمتھ  

  600تلفا بأجر شھري ال یتجاوز  دوالر). لكن بعد أن قدم إلى الدوحة، قدّمت لھ الشركة عقدا مخ
دوالر). قال:   412لایر في الشھر ( 1,500دوالر). لكن بدل ذلك، یحصل سلیم على  164لایر (

"وضع صاحب العمل ھذا المبلغ المنخفض في نظام حمایة األجور لحمایة نفسھ من دفع مبلغ  
 112كبیر عند نھایة الخدمة. ھكذا ھو یخدع الحكومة ویخدعني".

 
یبدو أن مصادرة أصحاب العمل بطاقات الصراف اآللي وسحب المال بالنیابة عن العمال  

طریقة شائعة لتأخیر أو حجب األجور یتعذر على نظام حمایة األجور مراقبتھا، وتسمح 
 ألصحاب العمل بالحفاظ على جزء من األجر ألنفسھم. 

 
لھم خطیر بسبب حوادث السیر  التوصیالت، الذین قالوا لـ ھیومن رایتس ووتش إن عم عمال

  24والحرارة المرتفعة، قالوا أیضا إن أصحاب عملھم یحتفظون ببطاقاتھم البنكیة. قال 'تامانغ' (
رجل توصیل   51دوالر) شھریا: " 206لایر (  750عاما)، عامل مھاجر من نیبال بأجر شھري قیمتھ  

ن. قالوا لنا إنا لدینا بطاقات  في شركتي، وأنا معھم، لم نحصل على أجورنا منذ أكثر من شھری
صراف آلي تحمل أسماءنا، لكننا لم نرھا قط. یستلم زمیلنا رسائل نصیة على ھاتفھ كل شھر تعلمھ أّن  
أجره تم إیداعھ وسحبھ من حسابھ". كما قال تامانغ لـ ھیومن رایتس ووتش إّن صاحب عملھ یدفع لھم 

الذي یرغب في توزیعھ على العمال، وبالتالي فھو  األجور نقدا، ویحتفظ بھا حتى یصیر لدیھ المبلغ 
 113یخدع نظام حمایة األجور.

 

 
 . 2019ینایر/كانون الثاني  6لي مھاجر في قطر،  مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع 'سلیم' (اسم مستعار)، عامل بنغا 112
 . 2020فبرایر/شباط  10مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع 'تامانغ' (اسم مستعار)، عامل نیبالي مھاجر في قطر،  113
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ھذه الظاھرة تشیر إلى وجود مشكلة في ظروف العمل األوسع التي یعمل فیھا العمال المھاجرون في  
قطر: سیطرة أصحاب العمل على العمال المھاجرین بموجب نظام الكفالة. لم یُصمم نظام حمایة  

من أجل كشف ھذا النوع من الممارسات، ومن غیر المرجح أن یرفع العمال دعاوى رسمیة  األجور 
ألنھم یخشون فقدان عملھم بشكل انتقامي. بحسب د. جریدیني في تقریر منظمة العمل الدولیة  

مــن أصحــاب الشــركات المتوســطة   الءرجـح أن یكــون أصحــاب العمــل ھــؤیُ المذكور أعاله: "
جـراءات تسـمح لھـم بتأخیـر المدفوعـات  إلوالصغیــرة الحجــم والمتعاقدیــن مــن الباطــن. إن ھـذه ا

ویشـیر تقریـر صـدر حدیثـاً عـن دولـة أخـرى فـي المنطقـة   سـابیع أو شـھور.ألجـور النقدیـة لأل 
 40-35ة  عمـال یحصلـون علـى أجورھـم المسـتحقة منقوصـة بنسـبحـول الظاھـرة عینھـا، إلـى أن ال

 114".في المائة
 

 أجور أساسية ناقصة 
 "العقد ال معنى لھ، ھو مجرد ورقة وھمیة تستخدمھا الشركة لخداع الحكومة".

 عاما)، مراقب وثائق فلبیني في شركة بناء 41'جوشوا' (
 

حالة یبدو أن أصحاب العمل خرقوا فیھا بنود العقود التي تربطھم   35وجدت ھیومن رایتس ووتش 
بھ في العقود. وھذا یشمل حاالت دفع فیھا أصحاب   دون ما التزموابالعمال من خالل دفع أجور 

تعسفیة؛ أو عمدوا حسومات  أو فرضوا ؛العمل أجور ُمخفّضة (أجور دون المبالغ الموعودة للعمال)
مید أجور العمال أثناء بحث أصحاب العمل عن عمالء وعقود جدیدة. وھذا إلى "تكدیس" العمال (تج

 یؤدي في الغالب إلى دفع أجور العمال بالیوم بدال عن المستحقات الشھریة المحددة في العقود).   
 

ضة 
ّ
 مدفوعات مخف

وجدت ھیومن رایتس ووتش ثماني حاالت ألجور مخفّضة حصل فیھا العمال على مبالغ دون ما ھو  
 دد في عقودھم.مح

 
لایر   2,500بعد أن وقعت عقدا مدتھ عامین بأجر شھري قدره  2015إلى الدوحة في  "جانیت" جاءت 

دوالر)، مع بدل طعام. كانت تعمل طاھیة في معھد حكومي. قالت: "بدال من المبلغ المحدد في   686(
دوالر)، دون بدل األكل. في معظم األحیان، یصلني  494لایر ( 1,800عقدي، حصلت فقط على  

أجري متأخرا بأسبوعین، وغیر كامل. لم أستلم أبدا أي قسائم تشرح لماذا لم أكن أتقاضي أجري  
 115".كامال

 

 
 ،2019"تقییم نظام حمایة األجور في قطر"، تقریر أعدتھ منظمة العمل الدولیة لدولة قطر،  114

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_729469.pdf  )  تم
    . )2020أغسطس/آب  18االطالع في 

 . 2019سبتمبر/أیلول   9(اسم مستعار)، عاملة فلبینیة مھاجرة في قطر،   'جانیت'مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع  115
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وبالتالي تستطیع الشركات دائما دفع أجور دون التي ُوعد بھا العمال، وتفلت من المحاسبة، ألن  
 116النظام ال "یُدرج تفاصیل حزمة األجور المتفق علیھا في عقد العمل".

 
عاما)، حارس أمن كیني، وضعا مماثال لوضع جانیت، حیث ُوعد في العقد بأجر  38واجھ 'موھا' ( 

دوالر)، وقد حصل علیھ فعلیا لمدة عام ونصف، من ینایر/كانون  466لایر ( 1,700ھري قیمتھ  ش
  2019. لكنھ قال إن أجره ُخفّض دون تفسیر في یونیو/حزیران 2019إلى یونیو/حزیران  2018الثاني 

دوالر) شھریا. قال: "لم تشرح الشركة سبب تخفیض أجورنا، وھذا خرق   370لایر (  1,350إلى  
عقد، لكن إن اشتكینا [موھا وزمالؤه] إلى وزارة العمل، فسنفقد وظائفنا. ولذلك نستمر في العمل لل

عامل. قال موھا إن  900برؤوس مطأطئة". الشركة األمنیة التي یعمل فیھا موھا توظف أكثر من 
  117حراس األمن العاملین فیھا یعدون بالمئات، وجمیعھم عانوا من تخفیض األجور.

 

 مات تعسفيةخصو
عامال قالوا إن أصحاب عملھم خصموا مبالغ متفاوتة من   12تحدثت ھیومن رایتس ووتش إلى  

 أجورھم بشكل تعسفي. 
 

بموجب القانون القطري، یستطیع أصحاب العمل خصم أجور العمال ألسباب متعددة، منھا إتالف 
غیر أن العمال الذین تحدثت إلیھم   118.سابقا العامل لآلالت أو الممتلكات، أو حصولھ على قرض

ھیومن رایتس ووتش لم یشتكوا من الخصومات المحددة بالقانون، بل من الخصومات التعسفیة التي  
كانت في الغالب تنطوي على مشكلتین. أوال، بما أن أغلب أصحاب العمل في قطر ال یسلّمون قسائم  

لمبلغ المخصوم من أجورھم. وثانیا، نادرا ما  أجور، یعجز العمال عن احتساب، أو تدوین، أو إثبات ا
 یشرح أصحاب العمل خصوماتھم.

 
عاما)، مسؤول حسابات من باكستان، لـ ھیومن رایتس ووتش إّن صاحب عملھ خصم   31قال 'أكمل' (

شھرا منذ   18دوالر) لمدة   687لایر ( 2,500دوالر) من أجره الشھري المقدّر بـ  55لایر ( 200
. قیل لھ شفھیا إّن الخصومات كانت لتسدید رسوم تأشیرتھ  2017التحاقھ بالشركة في فبرایر/شباط  

 ومستحقات نھایة الخدمة، لكن صاحب العمل لم یُضف ھذه المعلومات إلى قسیمة راتبھ، فلم  

 
 ،2019م حمایة األجور في قطر"، تقریر أعدتھ منظمة العمل الدولیة لدولة قطر، تقییم نظا 116

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_729469.pdf  . 
 .  2019أكتوبر/تشرین األول   20ر في قطر، مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع 'موھا' (اسم مستعار)، عامل كیني مھاج  117
األسباب التي یستطیع أصحاب العمل بموجبھا استقطاع األجور تشمل تسدید القروض أو إتالف اآلالت أو المنتجات. غیر أن ھذه   118

امل. وإذا تجاوز  من أجر الع % 50االستقطاعات مقیدة: فإذا كان سبب االستقطاع ھو تسدید القروض، ال یستطیع أصحاب العمل تجاوز 
أیام  7، فیجب تقسیمھ على عدة أشھر. أما إذا كان االستقطاع بسبب إتالف اآلالت أو المنتجات، فال یجب أن یتجاوز قیمة % 50االستقطاع  

 بإصدار قانون العمل، فصل األجور، وسلطة صاحب العمل التأدیبیة   2004لسنة  14عمل؛ القانون رقم 
https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12641 ) أغسطس/آب  18تم االطالع في

2020( . 
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یكن لدى أكمل أي دلیل على انتھاك أجره. قال لـ ھیومن رایتس ووتش: "بالنسبة للناس مثلي، علینا  

  119أن نستسلم".
 

لتجوال  في حاالت أخرى، یعاني العمال من خصومات بسبب عدم تنظیف غرفھم أو تجاوز حظر ا 
عاما)، عاملة فلیبینیة مھاجرة تعمل منظفة في شركة لتورید  27الذي تفرضھ الشركة. قالت 'جیني' (

 
 .  2019مارس/آذار  31مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع 'أكمل' (اسم مستعار)، عامل باكستاني مھاجر، في مقھى في الدوحة، قطر،  119

 
معظم العمال  فّضل ھویتھ وتصویره في ھذا التقریر. یذكر في الذي رغب باكستاني، الشخص الوحید وافد عبد اللطیف، عامل كان 

إذ بالفعل في بلدانھم األصلیة بعد تعرضھم لسوء المعاملة في قطر، الذي عادوا ، حتى أولئك ألمانھمعدم الكشف عن ھویتھم الوافدین 
وعاد إلى وطنھ.فقد تقاعد اللطیف عبد أما عدم الكشف عن ھویتھم. یطلبون یعتقدون أنھم قد یعودون یوما ما إلى الخلیج وبالتالي     ©  

ماھام جفایید/ھیومن رایتس ووتش  2019  
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: "شركتي تعشق االقتطاع من أجري. یقتطعون عندما ال أسّوي  2018العمالة منذ مارس/آذار 
یُقدّر أجرھا الشھري  120فراشي، وعندما أتأخر عشر دقائق عن مكان سكني، وإذا جادلت المشرف".

دوالر) شھریا بسبب   45-41لایر (  200إلى  150دوالر)، غیر أنھا تخسر من  330لایر ( 1,200بـ 
 االقتطاع التعسفي. 

 
شخصا) قالوا لـ  55تقریبا جمیع العمال الذین فرض علیھم أصحاب العمل ساعات عمل إضافیة (

اع إذا رفضوا تأدیة العمل اإلضافي. وبدال ھیومن رایتس ووتش إنھم كانوا سیواجھون خطر االقتط 
من منحھم من أجر إضافي لقاء الساعات اإلضافیة، وھو ما یفرضھ قانون العمل القطري، واجھوا  

 121الخصم في حال رفضوا.
 

األسباب األخرى التي جعلت أصحاب العمل یقتطعون أجور العمال شملت الخصومات غیر المنتظمة  
أغلب أصحاب  122أّن قانون العمل یسمح للعامل بعطل مرضیة مدفوعة األجر.بسبب المرض، رغم 

العمل یطلبون شھادة من المستشفى حتى یمنحوا العامل أیام راحة مرضیة، لكن العمال قالوا إن  
 االنتقال إلى المستشفى للحصول على الشھادة ُمكلف جدا. 

 
عامل في فندق من كینیا،   عاما)،  30قال 'تِیم' (القلق الرئیسي بشأن الخصومات ھو أنھا غیر مبررة. 

  411لایر ( 1,500بأجر شھري قیمتھ  2019إلى أبریل/نیسان   2018وقد عمل في قطر من أبریل/نیسان 
دوالر): "أحیانا یقتطعون مبالغ من أجورنا دون أن یُخبرونا بالسبب. وعندما تستفسر [لدى الموارد 

 123البشریة]، ال یجیبونك".
 

 التكديس 

أثناء الفترة التي   تحدثت ھیومن رایتس ووتش إلى تسعة عمال قالوا إنھم تعرضوا إلى "التكدیس"
من قبل صاحب العمل،  ممارسة ھو  (warehousing)"التكدیس" أو "التخزین" أمضوھا في قطر.  
ھ یعامل العمال  . ھذا مصطلح إشكالي ألنألنھ لیس لدیھم لھم عمل أجور للعمالتتمثل في عدم دفع 

في كثیر من األحیان، تكون شركات تورید الحقوق العمالیة للعمال.  كأشیاء، وھي ممارسة تخرق 
العمالة ھي صاحب العمل الرسمي بالنسبة إلى العمال المھاجرین، خاصة في مجال الضیافة في 

قطر. بعد أن یتم توقیع العقود بوقت كامل، تُرسل الشركات العمال على المدى القصیر إلى مقاولي  
والمكاتب، إلخ. من الناحیة التعاقدیة، یتعین على   البناء، والفنادق، والمطاعم، والموالت، والمدارس،

 
دیسمبر/كانون األول   15مستعار)، عاملة فلبینیة مھاجرة، في محطة مترو في الدوحة، قطر، مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع 'جیني' (اسم  120

2019 . 
بإصدار قانون العمل القطري، یمكن مطالبة العمال بالعمل لوقت إضافي شرط أال   2004لسنة   14من القانون رقم   74بموجب المادة  121

لم یكن العمل ضروري لمنع وقوع خسارة جسیمة أو حادث خطیر أو إلصالح أو تتجاوز ساعات العمل الفعلیة عشر ساعات في الیوم، ما  
 التخفیف من أثر ما نشأ عن تلك الخسارة أو ذلك الحادث.

https://www.refworld.org/cgi-بإصدار قانون العمل القطري،   2004لسنة  14من القانون رقم   82المادة  122
bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=542978e34  ) 2020مایو/أیار   15تم االطالع في(  . 

 . 2019مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع 'تیم' (اسم مستعار)، عامل كیني مھاجر، أغسطس/آب  123
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شركات تورید العمالة دفع أجور العمال بصرف النظر عما إذا كان لدیھا عمالء، لكن ھذا القانون یتم 
تجاھلھ في عدة قطاعات. وجدت ھیومن رایتس ووتش أن الشركات في قطر تعمد إلى "وضع العمال  

   124عندما ال یكون لدیھا ما یكفي من العمالء." كدیسھمعلى مقاعد االحتیاط" أو "ت 
 

عاما)، من غانا، واحد من العمال الذین لم یدفع لھم صاحب العمل. جاء كاھیل إلى قطر    36'كاھیل' (
للعمل في شركة لتورید العمالة توفر حراسا للفنادق والموالت والمدارس. قرأ عقده،   2018في 

دوالر). غیر أن ذلك لم   412لایر ( 1,500أجر شھري قیمتھ  وفھمھ، ووقع علیھ، وكان ینّص على 
یسعف كاھیل كثیرا. قال كاھیل إن شركتھ لم یكن لھا عمالء منتظمین، فلم یستطع العمل والحصول  
على أجر خالل األشھر الثالثة األولى. وفي األخیر، ُعیّن حارسا في أحد الموالت، غیر أن عملھ لم  

ھرا آخر. قال: "أمضیت ثالثة أشھر یكن منتظما، فكان یعمل لشھر ثم یُرَسل إلى سكنھ دون أجر ش
 125كاملة بال أجر... في شركتي ھناك من بقوا ثمانیة أشھر دون أجر".

 
في األشھر التي لم یُكلَّف فیھا بأي عمل، لم یكن لدیھ المال لیرسلھ إلى عائلتھ واألشخاص الذین 

الدوحة. قال: "لماذا   أقرضوه كي یدفع رسوم توظیفھ في قطر. لم یكن لدیھ المال حتى لیأكل في 
جلبوني إلى ھنا بال عمل؟ كیف سأعیش؟ العودة إلى الوطن فارغ الیدین لیس خیارا". كما قال لـ  

حارسا، جمیعھم بقوا في االحتیاط معھ،   30ھیومن رایتس ووتش إن شركتھ توظف ما ال یقّل عن  
 126نادرا ما كانت تصل.وجمیعھم لدیھم حسابات مصرفیة وبطاقات للصراف اآللي، غیر أن األجور 

 
ولھ قصة   2019عاما)، حارس أمن من كینیا، یعیش في قطر منذ ینایر/كانون الثاني    43'رویال' (

مماثلة: "أعمل كحارس أمن في موالت وفنادق مختلفة في قطر. شركتي ال تعطیني أي مھام لشھور،  
ل إنھ عمل فقط خمسة أشھر طیلة  ودون ھذه المھام لن یكون لي راتب أرسلھ إلى بالدي". قال رویا 

. كانت شركتھ تدفع لھ راتبھ كل شھر في وقتھ عبر حسابھ المصرفي، لكن في األشھر التي  2019سنة 
دوالر) المحدد في العقد، كانت شركتھ تدفع لھ   357لایر ( 1,300منحھ مبلغ   لم تكن فیھا مھام، بدال من

أن األمر سیّان بالنسبة إلى حراس  أسمع قال رویال: "دوالر)، وھو بدل أكل تافھ.   115لایر ( 420فقط 
األمن في جمیع شركات الدوحة. عندما ال یكون ھناك عمالء، تبقى في مسكنك وتصلي من أجل أن  

 127تعثر الشركة على عمیل".
 

 
124  Ray Jureidini, “Wage Protection Systems and Programmes in the GCC, Gulf Labor Markets and Migration,” October 2017, 

https://www.researchgate.net/publication/321105628_Wage_Protection_Systems_and_Programmes_in_the_GCC_Gulf_Lab
our_Markets_and_Migration_ReseaRch_RepoRt_Wage_protection_systems_and_programmes_in_the_Gcc_Wage_Protection 

)_Systems_and_Programmes_in_the_GCC_)2020مایو/أیار   15االطالع في  تم(  . 
 .2019أبریل/نیسان   5مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع 'كاھیل' (اسم مستعار)، عامل غاني مھاجر في قطر،  125
 السابق.   126
 . 2019ل دیسمبر/كانون األو   9مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع 'رویال' (اسم مستعار)، عاملة كینیة مھاجرة في قطر،  127
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دوالرات) في الیوم عندما ال یكون لدیھا   4ریاال ( 17وجدت ھیومن رایتس ووتش شركة تدفع للعمال 
مبلغ بالكاد یكفي لثالث وجبات في الیوم، عالوة على أنھ یجعل العمال عاجزین عن  –لھم  مھام

 128إرسال أي أموال إلى عائالتھم أو تسدید دیونھم.
 

 عدم دفع مستحقات العمل اإلضافي
 بدون أجر إضافي". انھارو"كنت أعمل لیال  

، دون أي أجر  2019إلى دیسمبر/كانون األول  2018قطر من أغسطس/آب عمل في شركة بناء في ، من الفلبین  عاما) 41'جوشوا' (
 . إضافي 

 
عامال قالوا إنھم ال یحصلون على أجر العمل اإلضافي. یحدد قانون   55قابلت ھیومن رایتس ووتش 

ساعة أسبوعیا، بمعدل ثماني ساعات یومیا، باستثناء شھر  48العمل القطري ساعات العمل العادیة بـ 
فیما یتعلق بالعمل   129ساعة. 36رمضان الذي حددت فیھ ساعات العمل القصوى في األسبوع بـ 

نون على أنھ یُمكن مطالبة العامل بالعمل عشر ساعات في الیوم، ویكون أجر اإلضافي، ینص القا 
،  ةبالمناو عمالباستثناء  130.% 25الساعتین اإلضافیتین باحتساب األجر األساسي وزیادة قیمتھا 

من  %  50صباحا یجب أن تكون قیمة زیادة أجرھم على األقل   6مساء و 9العمال الذین یعملون بین 
األجر األساسي باإلضافة إلى األجر األساسي. باإلضافة إلى ذلك، ینص القانون على أال یتجاوز یوم 

العمل عشر ساعات ما لم یكن العمل ضروریا لمنع خسائر كبیرة، أو حادث خطیر، أو تخفیف  
ساعة، وإذا   24ین. كما یمنح القانون العمال راحةً أسبوعیة مدتھا عواقب الخسارة أو الحادث المذكورَ 

على    % 150ما أُجبر العامل على العمل في یوم الراحة، یكون مقدار أجره األجر األساسي مع زیادة بـ  
 131األقل من األجر األساسي.

 
نون العمل بشكل غیر أّن ھیومن رایتس وجدت على أرض الواقع أن أصحاب العمل ینتھكون بنود قا 

معتاد فیما یتعلق بدفع مقابل العمل اإلضافي. وجدت ھیومن رایتس ووتش ذلك بشأن أغلبیة العمال 
المھاجرین الذین تمت مقابلتھم واشتكوا بخصوص دفعات العمل اإلضافي. نادرا ما كانت شكواھم 

دم حصولھم على أي  بشأن عدم حصولھم على مبالغ العمل اإلضافي المحددة في العقود، بل بشأن ع
 مستحقات لقاء العمل اإلضافي أصال. 

 
عاما)، وھو عامل نیبالي مھاجر، لدى شركة لتورید العمالة توفر عمال تنظیف   36یعمل 'أكاش' ( 

لمحطات المترو في كل أنحاء الدوحة. قال لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ وقع عقدا للعمل ثماني ساعات  
دوالر) شھریا. قال إن عقده كان ینّص على أنھ في حال عمل العامل   247لایر ( 900یومیا مقابل 

 
 . 2019یولیو/تموز  13مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع 'إدوین'، عامل كیني مھاجر في قطر،  128
بإصدار قانون العمل القطري،   2004لسنة  14تنظیم وقت العمل واإلجازات، الفصل السابع من القانون رقم  129

https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12647 ) مایو/أیار   15تم االطالع في
2020( .   

 السابق.      130
 السابق.  131
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دوالر)   307لایر (  1,120في الیوم بشكل منتظم، فإنھ یحصل على تعویض قیمتھ   عشر ساعات
 قال أیضا:  132شھریا.

 
كان  –ساعة في الیوم  12دوالر)، أجبرونا على العمل  247لایر (  900مقابل  

دي ؤصباحا. كان كل عامل من شركتي یعمل في المترو ی  7مساًء إلى   7من  دوامي
ساعة في  14ساعة. إذا أضفت إلى ذلك وقت التنقل، فنحن نقضي  12مدتھا   تنوبا 

ال نحصل على أجر مقابل   . العمل یومیا، ولنا فقط خمس ساعات تقریبا للنوم كل لیلة
 132FF133.وكأننا لم نؤدي ھذا العمل اإلضافي أصالھذه الساعات اإلضافیة األربع. 

 
ووتش إّن أغلب الشركات ال تستخدم جداول زمنیة،   قال عمال تنظیف وحراس أمن لـ ھیومن رایتس

شركات البناء  التي یصعب من دونھا اإلثبات بشكل قانوني أن العامل ُحرم من أجر العمل اإلضافي. 
كانت تمیل إلى جعل العمال یسجلون الحضور والمغادرة في الجداول الزمنیة. لكن الشركات التي ال  

عامال مھاجرا قابلتھم   82إلیھا. من بین  الوصول  العمال من تستخدم ھذه الجداول غالبا ما تمنع
ھیومن رایتس ووتش، قال خمسة عمال بناء فقط إنھم كانوا یصلون إلى جداولھم. وبمساعدة ھذه 

الجداول، رفعوا جمیعا دعاوى ضدّ أصحاب العمل بسبب عدم صرف مستحقات العمل اإلضافي أو  
 التأخر في صرفھا. 

 
العمال أیضا أن الشركات التي تستخدم جداول وبطاقات زمنیة تُدرج معلومات ناقصة أو غیر   أفاد

ساعة في   12عاما)، فني من الفلبین، إنھ یعمل  45دقیقة في السجالت المصرفیة للعمال. قال 'أدان' (
أضاف: "یمكن ألصحاب   134الیوم، ستة أیام في األسبوع، وأحیانا یضطر للعمل أیام الجمعة أیضا.

عدد ساعات  [العمل أن یكتبوا عدد الساعات الخاطئ للمصرف. ال یمكننا أن نخبر المصرف أن  
رغم أن أجره باحتساب  ناقص أو خاطئ، من سیصدقنا نحن العمال المھاجرین؟"  ]العمل اإلضافي

فقط على أجره  دوالر)، إال أنھ قال إنّھ یحصل  604لایر ( 2,200العمل اإلضافي یجب أن یكون 
 دوالر) شھریا رغم ساعات العمل اإلضافیة التي یؤدیھا.  466لایر (  1,700األساسي المقدّر بـ  

 
. وقع على عقد 2018في قطر منذ أغسطس/آب متواجد  عاما)، وھو حارس أمن كیني، 39'دانییل' (

ت إضافیة بأسعار دوالر)، مع مدفوعا  329لایر ( 1,200للعمل ثماني ساعات في الیوم بأجر قیمتھ 
العمل اإلضافي عن كل عمل یتجاوز ثماني ساعات في الیوم. غیر أن دانییل قال لـ ھیومن رایتس  

إلى    2019ساعة، لستة أیام في األسبوع، من ینایر/كانون الثاني   12ووتش إنھ عمل في نوبات مدتھا 

 
الذي نُشر في جریدة نیبالیة من قبل شركة تورید العمالة التي یعمل لدیھا 'أكاش'. ینص على   اإلعالنلدى ھیومن رایتس ووتش نسخة من   132

 نفس البنود المذكورة في عقده. 
 . 2019ول دیسمبر/كانون األ 18مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع 'أكاش' (اسم مستعار)، عامل نیبالي مھاجر في قطر،  133
دیسمبر/كانون األول   13ماكدونالد في قطر،   فرع لـمقابلة ھیومن رایتس ووتش مع 'أدان' (اسم مستعار)، عامل فلبیني مھاجر، في  134

2019 . 
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بل إّن أجر   135، ولم یحصل على أجر العمل اإلضافي وال مرة.2019أكتوبر/تشرین األول 
لم یُدفع لھ أصال. قال دانییل: "العمل اإلضافي كل یوم وعدم الحصول على أي  2019فبرایر/شباط  

مستحقات مقابل ذلك أمر یؤثر علّي بشكل كبیر. أضطر إلى االقتراض من األصدقاء، وال أستطیع  
دفع رسوم الدراسة ألطفالي. نفس الشيء بالنسبة لن جمیعا في ھذه الشركة، حیث یؤثر ھذا الوضع 

 136خص آخر. ھذا تحد كبیر، لكن ما ھي خیاراتنا؟"آالف ش 3على 
 

 استبدال العقود 
في   إلى كینیا. نحن في سجن  قالوا لنا إما أن نوقع أو نعود قدّموا لنا عقدا جدیدا بأجر أقّل، و"“

 في قطر". الھواء الطلق 
 .'دیكالن'، عامل من كینیا واجھ استبدال العقد – 

 
عامال قالوا إنھم واجھوا استبدال العقود في رحلة الھجرة إلى   13تحدثت ھیومن رایتس ووتش إلى  

قطر. العدید من العمال المھاجرین كانوا مستائین ویائسین ألنھم أجبروا بعد وصولھم إلى قطر على  
العقود التي وقعوھا في بلدانھم. ھذه الممارسة االحتیالیة في  شروط  القبول بعقود ال تتوافق مع

تي تشارك فیھا بعض وكاالت التوظیف، وأصحاب العمل، وشركت تورید العمالة،  استبدال العقود، ال
 قد تُعّرض العمال إلى العمل القسري، خاصة إذا اضطر العمال إلى االستدانة لدفع رسوم التوظیف.

 
لمعالجة معضلة استبدال العقود، أدخلت قطر "مراكز تأشیرات قطر". فتح المركز األول أبوابھ في  

، وبعده أنشئت مراكز أخرى في بعض المدن في الھند،  2018في أكتوبر/تشرین األول سریالنكا 
بعد الموافقة على التأشیرة من السلطات   137وباكستان، وسریالنكا، وبنغالدیش، ونیبال، والفلبین.

تریة،  القطریة، یُفترض أن تصبح المراكز مكانا واحدا تتم فیھ االختبارات الطبیة، واالختبارات البیوم
والتوقیع على العقود االلكترونیة مع أصحاب العمل. وبالتالي فإن العقد الذي یوقعھ العامل في بالده 

 138ھو الذي یتعین على صاحب العمل االلتزام بھ.
 

 
.  2019إلى أكتوبر/تشرین األول   2019لدى ھیومن رایتس ووتش نسخة من كشف الحساب المصرفي لـ 'دانییل' من ینایر/كانون الثاني  135
دوالر). كان   302لایر (   1,100دوالر)، وأغلب المدفوعات كانت في حدود  353لایر ( 1,287حصل دانییل على أي مدفوعات فاقت لم ی

 أجر فبرایر/شباط ناقصا.  
 . 2019دیسمبر/كانون األول  8مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع 'دانییل' (اسم مستعار)، في مول في قطر،   136

 . )2020مایو/أیار   15تم االطالع في ( /https://www.qatarvisacenter.comكز تأشیرات قطر"، الموقع االلكتروني لـ "مر137 
یُمكن ربط عقود العمل بنظام حمایة األجور بشكل إلكتروني، لكن بما أن ذلك غیر إجباري، یبقى ممارسة غیر شائعة. "تقییم نظام حمایة   138

 Ray Jureidini, “Ways Forward in Recruitment of Low-Skilled، 2019األجور في قطر"، أعدتھ منظمة العمل الدولیة لدولة قطر،  
Migrant Workers in the Asia-Arab corridor,” International Labour Organization White Paper, 2016, 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_519913.pdf )  تم االطالع
 . )2020مایو/أیار  15في 
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الراتب األساسي وبدل  صورة لعقد عمل بین شركة بناء وعامل وافد في قطر. یجب أن یذكر عقد العمل تفاصیل األجور بما في ذلك 

 ید/ھیومن رایتس ووتشایم جفاماه 2019الطعام والنقل ومكافآت نھایة الخدمة، من بین أمور أخرى. 
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اتخذت الحكومة القطریة أیضا تدابیر أخرى لمنع استبدال العقود، بما في ذلك تشجیع الدول المرسلة  
العقود النموذجیة كأمثلة یمكن اتباعھا،  للعمالة على استخدام وكاالت التوظیف المعتمدة، واستخدام 

لكن إلى حدّ الیوم، لم تتمكن ھذه التدابیر  139والتأكد من مصادقة وزارة العمل على جمیع عقود العمل.
من القضاء على ھذه الممارسة المسیئة، لكن عندما تُطبّق ھذه التدابیر على نطاق واسع، قد یتم إحراز  

 التقدم. 
 

ساعة في الیوم  12بعد أن وقّع عقدا للعمل   2019اما) إلى قطر في أغسطس/آب ع 27جاء 'جوزیف' (
  12دوالر). قال لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ كان یعلم أن العمل  247لایر ( 900بأجر شھري قیمتھ 

ساعة كان غیر قانوني، لكن ذلك كان أفضل عرض وجده في كینیا. إضافة إلى ذلك، كان العقد یعد 
ن والنقل، فاعتقد أنھ سیستطیع توفیر ما یكفي من المال لیرسلھ إلى بالده. قال: "عندما  باألكل والمسك 

وصلت إلى قطر، بدأت األمور تسیر من سیئ إلى أسوأ. أجبرنا على توقیع عقد جدید نّص على أن 
دوالر) [شھریا]. تجادلنا [جوزیف وصاحب   206لایر ( 750ساعة في الیوم بأجر قیمتھ   12نعمل 

العمل] قلیال لكنني في األخیر وقعت على العقد الجدید. إن لم تكن قطریا، فلیس لك أي سلطة. تعمل 
 140متى تؤمر بالعمل، وتوقع ما یُطلب منك أن توقعھ".

 
واحد) في كینیا  كما قال إن الشركة لم توفر لھ الطعام أو بدل طعام. رغم أن زوجتھ وابنھ (عام 

ینتظران األموال التي سیرسلھا إلیھما، إال أنھ بعد شراء مواد بقالتھ وتسدید أقساط القرض الذي أخذه  
 141لدفع رسوم التوظیف، ال یبقى لھ ما یكفي لیرسلھ.

 
تعّرض 'مارتن'، الذي یعمل ویعیش مع جوزیف، إلى الخداع في عقده األول. كان العقد الجدید یسمح 

دوالر) إلى بلده كل شھر، ألن األجر الذي كان یكسبھ كان أقل من  54لایر (  200لھ فقط بإرسال 
بدل األكل  دوالرا. كما أنھ لم یحصل على 150األجر الذي وعد بھ في العقد الذي وقعھ في األول بـ 

الذي وعد بھ. قال: "أشعر بالخجل ألنني أرسل ذلك المبلغ الصغیر، لكنھم خدعونا، ویدفعون لنا أقل  
ساعة في الیوم لقاء ذلك األجر الزھید،   12مما قالوا إنھم سیفعلون، فماذا عساي أفعل؟ بعد أن نعمل 

م أّن جسدي مازال حیا، لكن ونحن نعلم أننا نتعرض للخداع، یساورنا شعور سیئ كامل الوقت. أعل
 142روحي ماتت".

 
قال مارتن وجوزیف إنھما یرغبان في العودة إلى بالدھما، فالعقد الجدید لیس أسوأ من "عقوبة  

غیر أن مارتن یعتقد أّن الدین الكبیر یمنعھ من العودة إلى بالده، وھو دین راكمھ كي   143سجنیة".
بودیة، فنحن عالقون في ھذه الوظائف بسبب قوانین وتوقیعات یأتي إلى قطر. قال مارتن: "ھذه ع

تجبرنا على البقاء ھنا. ما ھي الحریة؟ الحریة ھي أن تتحدث إلى الناس، وتخالط الناس، وتذھب إلى  

 
139  vance by Qatar of the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), and the Labour obser-Complaint concerning non

Inspection Convention, 1947 (No. 81), made by delegates to the 103rd Session (2014)  of the International Labour Conference 
under article 26 of the ILO Constitution, ILO, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

relconf/documents/meetingdocument/wcms_586479.pdf 
 . 2019دیسمبر/كانون األول  19مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع 'جوزیف' (اسم مستعار)، عامل كیني مھاجر في قطر،   140
 السابق.  141
 السابق.  142
 . 2019دیسمبر/كانون األول  19رایتس ووتش مع 'مارتن' (اسم مستعار)، عامل كیني مھاجر في قطر، مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن   143
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مكان ما عندما ترید، وتختار عملك، وتحصل على أجر عادل، ال أستطیع فعل أي شيء من ذلك. ال  
وال السیاح. یا لھا من حیاة صعبة ھنا. نحن عالقون المواطنین  خص، ال یُسمح لي بالتحدث إلى أي ش

 144ھنا".
 

استبدال العقود ممارسة قدیمة، وتستمر في التأثیر سلبا على أجور العمال. یمكن معالجة ھذه المشكلة  
إذا صارت كل العقود ُمصادق علیھا ومربوطة الكترونیا بالمصارف في مراكز تأشیرات قطر. قالت  

قود العمال ): "إذا تّم ربط عMigrant Rightsفاني ساراسواثي، مؤسسة منظمة "حقوق المھاجرین" ( 
وأرقام ھویتھم في قطر وأرقام حساباتھم المصرفیة في مراكز تأشیرات قطر، ستتمكن السلطات من 
كبح الغش في األجور. بالطبع، للقیام بذلك یجب أن تكوم المصارف أكثر شموال، وتعامل كل العمال  

عمال المھاجرون فتح  في الوقت الحالي، ال یستطیع ال 145كعمالء مباشرین، لكن ذلك غیر ممكن".
 حسابات خاصة بھم، فأصحاب العمل وحدھم یستطیعون فتح حسابات لھم.

  

 حجب مستحقات نهاية الخدمة من قبل أصحاب العمل 

عامال ُحرموا من مستحقات نھایة الخدمة أو یعتقدون أنھم  20تحدثت ھیومن رایتس ووتش إلى 
 سیحرمون منھا باالستناد إلى تجارب زمالئھم.

 
ب قانون العمل، عندما ینتھي عقد العامل، یكون لدى صاحب العمل أسبوعان لدفع مستحقات  بموج

وإذا تم إنھاء خدمة العامل  146نھایة الخدمة، وأي مدفوعات أخرى مستحقة، وتذكرة العودة إلى بالده.
عة  قبل انقضاء العقد، یتعین على صاحب العمل دفع أجره وأي مبالغ مستحقة أخرى في غضون سب

كما ینّص قانون العمل القطري على أن یتفق صاحب العمل والعامل  147.في الوظیفة أیام من آخر یوم
على تعویض نھایة الخدمة، على أال تقل عن أجر ثالثة أسابیع عن كل عام عمل. والحتساب تعویض  

 148نھایة الخدمة، یتم االعتماد على آخر أجر أساسي للعامل.
 

بتأشیرة عمل في مجال النظافة    2018 ر فيعاما)، وھو عامل فلبیني مھاجر، إلى قط  28جاء 'جون' (
 494لایر ( 1,800العامة، وأقد أنھى عقده المحدد بعامین مع شركة تورید العمالة بأجر شھري قیمتھ  

لما تحدث جون إلى ھیومن رایتس ووتش، قال إن صاحب العمل كان یرفض منحھ   149دوالر).
دوالر) تقریبا. قال: "تؤخر الشركة   412لایر ( 1,500مستحقات نھایة الخدمة التي تصل إلى  

شاھد جون ذلك یتكرر مع    150مستحقات المغادرة إلى أن تمّل االنتظار وتقبل بتذكرة العودة دونھا".
 ستة زمالء آخرین انتھت عقودھم مؤخرا. قال لـ ھیومن رایتس ووتش:

 
 السابق.  144
 . 2020أبریل/نیسان   27مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع فاني ساراسواثي، مؤِسسة منظمة حقوق المھاجرین،  145
. الحد األدنى من المكافأة التي یجب أن یحصل علیھا العامل  بموجب القانون القطري، تسمى المستحقات في نھایة الخدمة "مكافأة" 146

لسنة    14، القانون رقم 54، المادة 4المھاجر ھي ثالثة أسابیع من األجر األساسي ضرب عدد سنوات الخدمة. عالقة العمل الفردیة، الفصل 
 . https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12641بإصدار قانون العمل،  2004

بإصدار قانون العمل،  2004لسنة  14، القانون رقم 54، المادة 4عالقة العمل الفردیة، الفصل  147
https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12641  . 

 السابق.   148
 . 2019دیسمبر/كانون األول  16مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع 'جون' (اسم مستعار)، عامل فلبیني مھاجر، في مول في قطر،  149
 السابق.   150
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  أن أعود إلى. أرغب في العودة إلى بالدي وبناتي، لكن كیف لي  مكتئب أعتقد أنني
فقد عشت في   .وھذا لیس خطأھنمن أنا.  مال لعائلتي؟ بناتي بالكاد یعرفن بال دیاري

أرید فقط   –. أنا ال أطلب خدمة، بل أطلب ما نّص علیھ العقد فقط نقطر معظم حیاتھ
 151.تذكرة العودة ومعھا مستحقات نھایة الخدمة

 
حاب العمل ال یدفعون مستحقات نھایة الخدمة  في حاالت أخرى، وجدت ھیومن رایتس ووتش أّن أص

 بشكل دقیق. یفعلون ذلك من خالل تحریف األجر األساسي للعامل في وثائق البنك. 
 

. ولّما انتھى عقدھا  2019و 2015عملت 'جاسمین' لدى شركة لتورید العمالة تقدّم خدمات نظافة بین 
ا كانت تتوقع. ولما استفسرت عن ذلك لدى وكانت ستعود إلى الفلبین، استلمت مبلغا أصغر بكثیر مم

الموارد البشریة، علمت أن مستحقات نھایة الخدمة الخاصة بھا احتُسبت على أساس أجر شھري  
 152دوالر) شھریا. 382لایر (  1,400دوالر) بدل األجر الحقیقي المقدّر بـ  300لایر (  1,100قدره 

قالت: "تأخروا في صرف مستحقاتنا. أساؤوا معاملتنا كثیرا، لم یسمحوا لنا بأخذ عطل حتى نزور 
 153عائالتنا، واآلن نخسر الكثیر من مستحقات نھایة الخدمة. النظام خدعنا".

 

 تأثير فيروس كورونا على أجور العمال المهاج�ين

العمال في ظل تفشي فیروس "كورونا" لیست   رغم أن جمیع المشاكل المتصلة باألجور التي یواجھھا
جدیدة، بما فیھا األجور المتأخرة أو غیر المدفوعة، واإلنھاء القسري، والترحیل دون الحصول على  

فوائد نھایة الخدمة، والتأخر في الوصول إلى العدالة فیما یتعلق باألجور، واالقتطاع التعسفي من 
التي طالما   تھاك حقوق العمال المھاجرین في األجور،الرواتب، فإن الوباء كشف وعّزز سبل ان

استخدم بعض أصحاب العمل الجائحة كذریعة لحجب األجور أو رفض دفع أجور مستحقة  انتُھكت.  
للعمال المحتجزین والُمرّحلین قسرا. الذین لجؤوا إلى إجراءات قضائیة شھدوا تعطیالت بسبب  

جر، بینما اضطر آخرون إلى البقاء في قطر دون عمل إغالق المحاكم ومحدودیة الخدمات أثناء الح 
إلى أجل غیر مسمى في انتظار العدالة، أو تخلوا عن سعیھم القانوني وعادوا إلى بلدانھم بال أجورھم 
المستَحقة. لم تحرص الحكومة القطریة على تنفیذ إجراءات الحمایة الخاصة بانتھاك األجور بالشكل 

 الالزم. 
 

 
 السابق.   151
لعمال غیر متصلة الكترونیا بنظام حمایة األجور، وھو ما یسمح ألصحاب العمل بإدخال أجر أساسي قد ما یجعل ھذا ممكنا ھو أن عقود ا 152

 ال یكون مطابقا لعقد العامل. 
 . 2019یونیو/حزیران  18مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع 'جاسمین' (اسم مستعار)، عاملة فلبینیة مھاجرة في قطر،  153
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وبحلول األسبوع الثاني   2020154.فبرایر/شباط  29إصابة بكورونا في قطر یوم تّم الكشف عن أول 
ألف عامل مھاجر،   50من مارس/آذار، ُوضعت المنطقة الصناعیة في الدوحة، التي تأوي حوالي 

 155تحت حجر صارم، مع حراسة محیط المنطقة من قبل الشرطة في محاولة لوقف تفشي الفیروس.
قالت الحكومة إن الذین ثبتت إصابتھم بالفیروس ُوضعوا في الحجر الصحي، غیر أن الھلع انتشر في  

في مساكن ضیقة وغیر المنطقة الصناعیة ألن آالف العمال المھاجرین "وجدوا أنفسھم محاصرین 
 156صحیة، محرومین من الدخل وغیر قادرین على العودة إلى دیارھم بسبب قیود السفر".

 
مایو/أیار، أشارت وزارة الصحة العامة إلى العمال  5بعد ارتفاع في عدد الحاالت المبلّغ عنھا یوم 

 تم بأشخاص  اتصالھم بسبب اأصیبو مھاجرین لعمال ھي الجدیدة الحاالت المھاجرین قائلة إّن أغلب 
 157سابق، وھو ما یجعلھم موصومین ومعّرضین لالستھداف والتمییز. وقت في  تشخیصھم

 
ملیار   75مارس/آذار، أعلنت قطر عن حزمة من الحوافز للقطاع االقتصادي والمالي بقیمة  16في  

تحركت قطر بسرعة باعتماد سیاسات   158ألجور العمال.منھا ملیارات لایر  3لایر، مع تخصیص 
ترمي إلى الحد من انتھاكات األجور في ظّل الوباء واإلغالق المتصل بھ، لكن المقابالت أثبتت أن  

 ھذه السیاسات لم تنفذ بشكل فعال. 
 

إحدى السیاسات التي أعلنت عنھا الحكومة تمثلت في استمرار حصول العمال الخاضعین للحجر 
أطلقت قطر أیضا     أجورھم كاملة، إضافة إلى األكل، والماء، والكمامات، والمطھرات.الصحي على  

مایو/أیار، ذكرت صحیفة "غاردیان"   7لكن في   شكاوى العمال خالل الوباء.خطا ساخنا جدیدا لتلقي 
) اشتكى من 2020مایو/أیار -أن عامال كان عالقا في المنطقة الصناعیة لشھرین تقریبا (مارس/آذار 

ستعطیھ نقودا ولكن ، 2020فاد الطعام. كانت شركتھ قد أعلمتھ أنھ لن یحصل على أجر أبریل/نیسان ن
في المقابل، قالت الحكومة إّن "ألف شاحنة محملة بالسلع [الغذائیة]  159للطعام، إال أنھا لم تنفذ وعدھا.

 
154  , Al Jazeera English, Iran” coronavirus case in citizen who was inQatar reports first “

www.aljazeera.com/news/2020/02/qatar-reports-coronavirus-case-citizen-iran-200229144225648.html 
155  through testing to 'allow understanding of virus', Al Jazeera English, -Qatar: Drive

200512092746551.html-virus-understanding-testing-drive-www.aljazeera.com/news/2020/05/qatar/https:/ )  15تم االطالع في  
 . )2020مایو/أیار  

156   13, 2020.April poverish Migrants in the Persian Gulf. The New York Times. s Terrify and ImarCoronavirus Fe
 coronavirus.html-migrants-gulf-https://www.nytimes.com/2020/04/13/world/middleeast/persian ) مایو/أیار   15تم االطالع في

2020( . 
157   924 total recoveries”, Gulf Times, MoPH reports 951 new coronavirus cases, 1, -“Qatar

recoveries-total-1924-cases-coronavirus-new-951-reports-MoPH-https://menafn.com/1100119285/Qatar )  15تم االطالع في  
 . )2020مایو/أیار  

158  vate sector,” The Peninsula Qatar, stop all incoming flights, shuts public transport, QR75bn incentives for pri“Qatar to 
https://thepeninsulaqatar.com/article/15/03/2020/Qatar-to-stop-all-incoming-flights-shuts-public-transport-QR75bn-

sector-private-for-ncentivesi ) 2020مایو/أیار    15تم االطالع في( . 
159  19 infections rise” The Guardian, May 7, 2020, -kers beg for food as Covid“Qatar’s migrant wor

https://www.theguardian.com/global-development/2020/may/07/qatars-migrant-workers-beg-for-food-as-covid-19-
rise-nfectionsi )  2020مایو/أیار  15تم االطالع في( . 
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نطقة الصناعیة قاال لـ ھیومن  لكن عاملَْین على األقل في الم 160تدخل المنطقة الصناعیة" یومیا،
رایتس ووتش إنھما لم یحصال على أي طعام من الحكومة أو أصحاب العمل، واضطرا إلعالة 

 أنفسھما أثناء الحجر. 
 

بحسب الغاردیان، حتى الذین ھم خارج المنطقة الصناعیة واجھوا العوز والجوع وخطر التعرض  
منازل النیبالیات "ممن یعشن في الخارج"، أي یعملن "قالت مجموعة من عامالت ال 161إلى الفیروس.

في المنازل الخاصة نھارا ویعدن إلى بیوتھن لیال، للصحیفة إنھّن تعّرضن للتجویع بعد أن رفضن 
البقاء لدى العائالت التي یعملن لدیھا، خوفا من الفیروس واالنتھاكات، وھو أمر شائع بین عامالت  

ذلك، قالت النسوة إن الشركة التي یعملن لدیھا بشكل مباشر أجبرتھن المنازل في الخلیج. وكردّ على 
  7على توقیع ورقة تنص على أنھا لم تعد مسؤولة عن أجورھن. من بدایة مارس/آذار حتى 

  162."جنیھ استرلیني) 22ریاالت ( 110مایو/أیار، حصلن فقط على 
 

األجور األساسیة للعاملین في الشركات التي لم أظھرت سیاسة أخرى أنھ یجب االستمرار في دفع 
بما یشمل أي منح أخرى تنص علیھا عقودھم. في الحاالت التي  الوباء،  تتوقف عن العمل بسبب

وثقتھا ھیومن رایتس ووتش، والتي استمر أصحابھا في العمل لساعات منتظمة، لم تكن االنتھاكات  
انتھاكات في أجورھم قبل انتشار الفیروس استمرت   جدیدة في ظل الوباء. فالعمال الذین عانوا من

معاناتھم فیما یتعلق بتأخیر صرف األجور وتجاھل مستحقات عملھم اإلضافي. بقیت أغلب شركات  
عامل فلبیني مھاجر، مھندسا لدى شركة  وھو عاما)،  38البناء مفتوحة أثناء الجائحة. یعمل 'ألفین' (

. قال لـ ھیومن رایتس  2022ء الخارجي لملعب لكأس العالم فیفا بناء تم التعاقد معھا للعمل في الجز
دوالر) وأجور زمالئھ تأخرت لما یصل إلى أربعة أشھر  1,235لایر ( 4,500ووتش إن أجره البالغ 

عاما)، وھو حارس أمن  27قال 'میكاه' (  163، وھي مستمرة في التأخر لشھرین أثناء الوباء.2019 منذ
دوالر)، إنھ لم   385لایر ( 1,400ساعة في الیوم أثناء الوباء بأجر شھري قدره  12من كینیا یعمل 

، وأكد أن ھذه التأخیرات شائعة في  2020ومایو/أیار  2020یحصل على أي أجر بین فبرایر/شباط 
 2019164. شركة تورید العمالة التي یعمل لدیھا منذ بدایة

 

 
160  ng to protect laborers from coronavirus. AP News. April 7, 2020. Qatar says it’s worki

https://apnews.com/39079d7a3e608058c02f9510f95856f8 ) 2020مایو/أیار   15تم االطالع في( . 
161  19 infections rise” The Guardian, May 7, 2020, -kers beg for food as Covid“Qatar’s migrant wor

https://www.theguardian.com/global-development/2020/may/07/qatars-migrant-workers-beg-for-food-as-covid-19-
infections-rise 

162  19 infections rise” The Guardian, May 7, 2020, -kers beg for food as Covid“Qatar’s migrant wor
https://www.theguardian.com/global-development/2020/may/07/qatars-migrant-workers-beg-for-food-as-covid-19-

rise-nfectionsi )  2020مایو/أیار  15تم االطالع في( . 
 . 2020یونیو/حزیران  1مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع 'ألفین' (اسم مستعار)، عامل فلبیني مھاجر،  163
 . 2020أبریل/نیسان  21كیني مھاجر،  (اسم مستعار)، عامل'  میكاه'مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع  164
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بسبب الفیروس،  اتُخذت جراءات االحتیاطیة التي بالنسبة للشركات التي علقت نشاطھا بسبب اال 
یستطیع أصحاب العمل والعمال االتفاق على خروج العمال على عطل غیر مدفوعة األجر، وطلب  

لم تراع ھذه  165عطالتھم السنویة، وتخفیض ساعات عملھم، أو االتفاق على تخفیض أجورھم مؤقتا.
وأصحاب العمل. قالت عاملة تنظیف من نیجیریا، تعمل السیاسة اختالل موازین القوى بین العمال 

إّن صاحب عملھا لم یتحدث معھا    دوالر)، لـ ھیومن رایتس ووتش 247لایر ( 900بأجر شھري قدره 
أو مع زمالئھا بشأن إیقاف أجورھم مؤقتا. وصلتھا معلومة أنھا لن تحصل على أجرھا في رسالة 

:  2019عاما)، وھي تعمل في قطر منذ ینایر/كانون الثاني   23صوتیة عبر "واتساب". قالت 'تریزاه' (
لمنا فیھا أنھ ال یستطیع أن یدفع لنا أكثر  أبریل/نیسان من مدیرنا یع 21"وصلتنا رسالة صوتیة یوم  

وأضافت: "قال إنھ ال یرغب في اقتراض   166لایر [شھریا] ألنھ لیس لدیھ مال". 200من بدل أكل 
 المال من الحكومة لیدفع أجورنا. قال لماذا یواجھ وطأة القروض بمفرده، فكلنا في نفس المشكلة". 

 
ل مھاجر من كینیا یعمل سبّاكا في قطر منذ یونیو/حزیران عاما)، عام  33وبالمثل، ذكر 'اسحاق' ( 

أنھ   2020أبریل/نیسان  15دوالر) أن صاحب عملھ أخبره یوم  206لایر (  750بأجر شھري  2019
ھذا القرار لم یكن محل اتفاق. كان أمرا من فوق،  سیتم تخفیض ساعات عملھ وأجره. قال اسحاق: "

تحدثت ھیومن رایتس إلى سبعة عمال آخرین من شركات مختلفة قالوا إن  167علینا قبولھ بصمت".
 أجورھم ُخفضت في أعقاب الوباء دون أي نقاشات. 

 
أعلنت الحكومة أیضا أن أصحاب العمل یستطیعون إنھاء عقود العمل بشرط االمتثال ألحكام قانون 

 168لفوائد المستحقة وتذاكر العودة.العمل، التي تشمل االلتزام بفترة اإلخطار، ودفع جمیع األجور وا
 15لكن أفادت تقاریر أنّھ تم ترحیل عمال من قطر دون أن یحصلوا على مستحقاتھم القانونیة. وفي 

اعتقلت وطردت عشرات من "السلطات القطریة قد یة" أّن  منظمة العفو الدول"أبریل/نیسان، أفادت 
أوضح التقریر  169.خضاعھم لفحص فیروس كورونا م یؤخذون إلبعد إبالغھم بأنھ "العمال األجانب

أّن العمال اعتُقلوا في مناطق مختلفة من الدوحة ثم أخذوا إلى مركز احتجاز. تحدثت العفو الدولیة إلى  
 آخرین. رجال ممن طردوا، دون اختبارات كورونا، فقالوا إنھم اعتُقلوا مع مئات  20

 
شخصاً جرى التواصل معھم، قال اثنان فقط إنھ تم االتصال بھم من قبل  20من بین 

الشركات التي عملوا بھا، التي عرضت علیھم دفع رواتبھم. وقال رجل إن شركتھ  
 

165  stop all incoming flights, shuts public transport, QR75bn incentives for private sector,” The Peninsula Qatar, “Qatar to 
https://thepeninsulaqatar.com/article/15/03/2020/Qatar-to-stop-all-incoming-flights-shuts-public-transport-QR75bn-

sector-private-for-ncentivesi ) 2020مایو/أیار    15تم االطالع في( . 
 . 2020أبریل/نیسان  21، ةمھاجر  ة كینی  ة(اسم مستعار)، عامل'  تریزاه' مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع  166
 . 2020أبریل/نیسان   15' (اسم مستعار)، عامل كیني مھاجر، مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع 'اسحاق 167
168  “Qatar to stop all incoming flights, shuts public transport, QR75bn incentives for private sector,” The Peninsula Qatar, 

-for-incentives-QR75bn-transport-public-shuts-flights-incoming-all-stop-to-https://thepeninsulaqatar.com/article/15/03/2020/Qatar
sector-rivatep  ) 2020مایو/أیار   15تم االطالع في( . 

169  y International, 15 April, 19 pandemic, Amnest-Qatar: Migrant workers illegally expelled during COVID
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/qatar-migrant-workers-illegally-expelled-during-covid19-pandemic/  )  تم االطالع في

 .  )2020مایو/أیار   20
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ن ضابط شرطة أخذھا منھ لـ"حفظھا" ولم  أعطتھ نقودا أثناء وجوده في الحجز، لك
إن شركتھ طلبت منھ فتح حساب مصرفي إلرسال   یعدھا إلیھ. وقال الرجل اآلخر

أجوره إلیھ. وقد غادر جمیع العمال قطر دون الحصول على رواتبھم المستحقة  
واستحقاقات نھایة الخدمة، وھو مصدر قلق خاص حیث أنفق الكثیرون مبالغ  

 170لوظائف في قطر، وربما یدفعون قروضاً مرتفعة الفائدة.ضخمة على تأمین ا
 

عاما)، نادلة نیبالیة في جامعة في قطر.   37إضافة إلى ذلك، تحدثت ھیومن رایتس ووتش إلى 'راما' (
. قالت: "شركة تورید العمالة التي أعمل لدیھا لم تدفع لي  2019تعمل في قطر منذ یونیو/حزیران 
، ثم جاء  2019دوالر) منذ أكتوبر/تشرین األول  247لایر (  900ولزمالئي أجرنا الشھري البالغ بـ 

الفیروس فصاروا الیوم یقولون إنھم سیرسلوننا إلى بلداننا، دون أي مدفوعات مستحقة أو تعویض  
نادلة أخرى معھا لم یحصلن على أجورھن منذ  30كما قالت إّن ھناك ما ال یقل عن  171نھایة الخدمة".

وأضافت: "إذا أرسلونا إلى بلداننا، انتھى كل شيء. لن نحصل أبدا   2019172.نوفمبر/تشرین الثاني 
 على أموالنا المستحقة". 

 
أخیرا، أثرت الجائحة أیضا على العمال الذین ینتظرون جلسات محاكمة أو قرارات بشأن قضایا  

فالعمال الذین لھم قضایا عالقة في إدارة عالقات العمل ولجان فض المنازعات   تتعلق باألجور.
العمالیة واجھوا تأخیرات ألن بعض المحاكم أغلقت أثناء الجائحة، وبعضھا اآلخر حافظ فقط على  

، قد  2016عاما)، الذي یعمل مھندس موقع في قطر منذ   27خدمات محددة وعاجلة. كان 'فارون' (
عملھ لدى إدارة عالقات العمل بسبب انتھاكات تتعلق بأجره في أغسطس/آب   اشتكى ضد صاحب

، قال لـ ھیومن رایتس ووتش إن السبب الوحید لبقائھ في قطر  2020وفي یونیو/حزیران  2019173.
، وفوائد نھایة  2019إلى أغسطس/آب  2019ھو الحصول على سبعة أجور مستحقة من فبرایر/شباط 

دتھ إلى الھند. قال: "إذا دفع لي صاحب العمل مستحقاتي، سأعود إلى بالدي  الخدمة، وتذكرة عو
كما تحدثت   174ن یحتاجان إلي في ھذه الجائحة، لكن كورونا أصبح االنتظار أطول".یووالدّي اللذ

إلى عاملین آخرین اكتشفا أن جلسات لجان فض المنازعات العمالیة المتعلقة  ھیومن رایتس ووتش
 بانتھاك أجورھما تأجلت بسبب الوباء.  

  

 
 السابق.  170
 . 2020مایو/أیار  4مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع 'راما' (اسم مستعار)، عاملة نیبالیة مھاجرة،  171
 السابق.   172
، ثم عبر 2019دیسمبر/كانون األول مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع 'فارون' (اسم مستعار)، عامل ھندي مھاجر، في مقھى في قطر،  173

 . 2020الھاتف في یونیو/حزیران 
 . 2020مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع 'فارون' (اسم مستعار)، عامل ھندي مھاجر، یونیو/حزیران  174
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.III االلتزامات القانونية الدولية لقطر 
 
وانضّمت إلى خمس من أصل ثماني اتفاقیات   1972أصبحت قطر عضوا في منظمة العمل الدولیة في  

ل األساسیة. االتفاقیات التي انضمت إلیھا تشمل القضاء على العمل القسري للمنظمة تحدد معاییر العم
 175والجبري، والقضاء على التمییز في التوظیف والمھنة، وإلغاء عمالة األطفال.

 
و"توصیة   7)95(رقم   1949تھدف كل من "اتفاقیة منظمة العمل الدولیة بشأن حمایة األجور" لسنة 

إلى ضمان وحمایة حقوق العمال   8)85(رقم   1949منظمة العمل الدولیة بشأن حمایة األجور" لسنة 
) شكل وطریقة  i، التي تعالج (95دولة إلى االتفاقیة رقم  98في احترام أجورھم. حتى اآلن، انضمت  

)  iv) واجب تقدیم المعلومات؛ (iii) حریة العمال في التصرف في أجورھم؛ (iiاألجور؛ (دفع 
 176) التنفیذ.vضمانات األجر؛ و(

 
، یعني "عمل السخرة أو العمل القسري )29 رقم( منظمة العمل الدولیة بشأن السخرةبحسب اتفاقیة  

تحت التھدید بأي عقاب، والتي ال   جمیع األعمال أو الخدمات التي تُفرض عنوة على أي شخص
بحسب منظمة العمل الدولیة، "التھدید   177یكون ھذا الشخص قد تطوع بأدائھا بمحض اختیاره".

والترحیل،   –بما في ذلك الشرطة والھجرة  –یشمل عقوبات مالیة، التبلیغ لدى السلطات  بالعقاب" قد 
من  178والطرد من العمل الحالي، واالستثناء من العمل المستقبلي، وإلغاء الحقوق واالمتیازات.

األمثلة التي قدمتھا منظمة العمل الدولیة عن الطبیعة غیر الطوعیة للعمل: الحجز البدني في مكان  
العمل، واإلكراه النفسي (أوامر العمل المشفوعة بتھدید معقول بعقوبة)، والتسبب بالمدیونیة (بواسطة  

وشروطھ، وحجب  تزویر في الحسابات، وفرض فوائد عالیة، إلخ)، والخداع بشأن أنواع العمل
  179األجور أو عدم دفعھا، ومصادرة وثائق الھویة وغیرھا من الممتلكات الخاصة القیّمة.

 

 
 39، 1930یونیو/حزیران  28بشأن العمل الجبري أو االلزامي (اتفاقیة السخرة)، اعتُمدت في  29اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم  175

U.N.T.S. 55 105. اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم 1998مارس/آذار   12، انضمت إلیھا قطر في 1932مایو/أیار   1، دخلت حیز النفاذ في  
 17لنفاذ في ، دخلت حیز اU.N.T.S. 291 320، 1957یونیو/حزیران  25بشأن إلغاء العمل الجبري (اتفاقیة العمل الجبري)، اعتُمدت في 

بشأن التمییز في االستخدام  111. اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم 2007فبرایر/شباط  2، انضمت إلیھا قطر في 1959ینایر/كانون الثاني  
  ، انضمت إلیھا قطر في1960یونیو/حزیران  15، دخلت حیز النفاذ في U.N.T.S. 31 362، 1958یونیو/حزیران  25والمھنة، اعتُمدت في 

بشأن الحد األدنى لسن االستخدام (اتفاقیة الحد األدنى للسن)، اعتُمدت في   138. اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم 1976أغسطس/آب  18
ینایر/كانون    3، انضمت إلیھا قطر في 1976یونیو/حزیران  19، دخلت حیز النفاذ في U.N.T.S. 297 1015، 1976یونیو/حزیران   26

بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واالجراءات الفوریة للقضاء علیھا، اعتُمدت في    182اقیة منظمة العمل الدولیة رقم . اتف2006الثاني 
مایو/أیار   30، وانضمت إلیھا قطر في  2000نوفمبر/تشرین الثاني  19، دخلت حیز النفاذ في I.L.M. 1207 38، 1999یونیو/حزیران   17

2000   . 
176  the reports concerning the Protection of Wages Convention (No. 95) and the Protection of Wages  General Survey of

Recommendation (No. 85), 1949 (ILO, Geneva), 2003.   
https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc91/pdf/rep-iii-1b.pdf ) 2020مایو/أیار  15تم االطالع في(  . 

،  1932مایو/أیار   1، دخلت حیز النفاذ في 1930یونیو/حزیران  28بشأن السخرة، اعتمدت في  29اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم  177
 . 2المادة 

178Fundamental up to the ILO Declaration on -ILO, A Global Alliance Against Forced Labour: Global Report under the Follow 
Principles and Rights of Work (Geneva: ILO, 2005), p. 6. 
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، انضمت قطر إلى "العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة" و"العھد 2018في مایو/أیار  
فظات الرسمیة التي  الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة"، لكن بمجموعة من التح 

حرمت النساء والعمال المھاجرین من بعض اإلجراءات الحمائیة التي یوفرھا العھدان. بحسب المادة  
من العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، تعترف قطر بـ "ما لكل   7

مكافأة متساویة لدى شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضیة" تضمن أجورا عادلة و
تساوي قیمة العمل، وعیشا كریما للعمال وعائالتھم، وفرصا متساویة للجمیع في الترقیة واالستراحة  

 11وأوقات الفراغ، والتحدید المعقول لساعات العمل والعطل الدوریة مدفوعة األجر. بحسب المادة 
معیشي كاف لھ وألسرتھ،   كل شخص في مستوىاالعتراف بحق "من نفس العھد، یتعین على قطر 

 180.یوفر ما یفي بحاجتھم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقھ في تحسین متواصل لظروفھ المعیشیة" 
قالت قطر في تحفظاتھا على العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة إنھا  

من قانون العمل القطري  116ستفسر عبارة "نقابات" بما یتماشى مع قانونھا الوطني. تسمح المادة 
اجرین من  فقط للمواطنین القطریین بحق تكوین جمعیات عمالیة أو نقابات، ما یحرم العمال المھ

 حقوقھم في حریة تكوین الجمعیات والنقابات. 
 
 
  

 
 بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة  العھد الدولي الخاصمكتب المفوض السامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان،   180

كانون    16) المؤرخ في 21-ألف (د   2200لألمم المتحدة   العامةاعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق واالنضمام بموجب قرار الجمعیة 
 27، وفقا للمادة 1976كانون الثاني/ینایر  3تاریخ بدء النفاذ: ، 1966األول/دیسمبر 

  https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx ) 2020یولیو/تموز  27تم االطالع في( .   
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 .IV التوصيات 
 

 إلى مجلس الشو�ى ومجلس الوزراء 
إلغاء نظام الكفالة بالكامل، وجعل الدولة الراعي للعمال   ینبغي تماشیا مع االلتزامات المعلنة،  •

الوافدین، وضمان عدم ربط تأشیرات دخول العمال وإقاماتھم وعملھم بأصحاب العمل،  
أو مغادرة البالد.   موضمان عدم إلزام العمال بالحصول على إذن صاحب العمل لتغییر عملھ

 :ھذا یتضمن
o  بتنظیم دخول وخروج الوافدین وإقامتھم،  2015لعام  21من القانون رقم  8تعدیل المادة

للتأكد من أن الموظف ال یعتمد كلیا على صاحب العمل للحصول على تصریح إقامة،  
التي تنص على االستثناء في الحاالت التي یطلب    8الواردة في المادة  العباراتوإزالة 

ل بجواز سفره، ما یضمن عدم اضطرار العمال  أن یحتفظ صاحب العم  فیھا العامل كتابةً 
 .إلى تسلیم جوازات سفرھم ألصحاب العمل في أي حال 

o   "ال  2009لعام   4من القانون رقم  11بتعدیل المادة وذلك عدم تجریم فعل "الھروب .
السماح لرب العمل أو الطلب منھ رفع قضیة "ھروب" عندما یختار  االستمرار بیجوز 

تھم "ھروب" زائفة  وجھوا   ملھ. یجب حرمان أصحاب العمل الذینالعامل الوافد ترك ع
من كفالة تأشیرات دخول مزید من العمال الوافدین. یجب إلغاء أحكام قانون الكفالة التي  

 وي العمال "الھاربین". أ تعاقب من ی
ما قبل إلغاء الكفالة، بالنسبة ألصحاب العمل المسؤولین بشكل كامل   االنتقالیة   مرحلةالفي  •

عن تصاریح العمال، یجب ضمان أن أي تأخیر في استصدار أو تجدید التصریح ال یؤدي 
وھي لیست   إلى فرض رسوم إضافیة على العمال، أو معاقبتھم ألنھم أصبحوا بدون وثائق 

، باإلضافة إلى ضمان منع صاحب العمل وشركتھ مؤقتا من توظیف مزید من غلطتھم
 .العمال 

، لتشمل عامالت المنازل لضمان  2004لعام    14رقم  ، القانونمن قانون العمل 3تعدیل المادة  •
تمتعھن بنفس الحقوق التي یتمتع بھا جمیع العمال اآلخرین، وضمان أنھن مدرجات في  

بما فیھا أحكام نظام   ، جمیع تدابیر حمایة العمال األخرى التي أدخلتھا وزارة العمل للعمال 
 ر.حمایة األجو

من قانون العمل لضمان حق جمیع العمال في اإلضراب وحریة تكوین  120تعدیل المادة   •
 .ن وعامالت المنازل والجمعیات والمفاوضة الجماعیة، بمن فیھم العمال الوافد 

ساب  تحا في قطر وتطبیقھ، بما فیھ  اإلعالن الفوري عن الحد األدنى ألجور العمال الوافدین •
اعة، الذي یساوي أجر المعیشة الذي یسمح للعمال بمستوى معیشي  الحد األدنى لألجور بالس

قطر أیضا تشكیل لجنة تراجع الحد األدنى لألجور بشكل دوري ینبغي ل ولعائالتھم.  لھمالئق 
. عادة، یجب على الحكومات وأصحاب العمل حساب التكالیف  يجر المعیشاألبحیث تضمن  

للعائلة: سلة طعام أساسیة وتكالیف إعداد الوجبات،  التالیة كحد أدنى في تقییم األجر المعیشي 
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والرعایة الصحیة، واإلسكان والطاقة، والمالبس، والمیاه والصرف الصحي، والنقل 
السیاق الوطني في ضمان  بحسب    األساسي، وتعلیم األطفال، والمصاریف التقدیریة الھامة 

 مستوى معیشي الئق. 
س أو العرق أو األصل القومي، بما فیھ من  ضمان أن التعویض ال یمیز على أساس الجن •

واألصل القومي بما  النوع االجتماعي   خالل سن تشریع لتعریف التمییز بما فیھ على أساس
نصاف فعالة  إیتماشى مع المعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان، ووضع عقوبات مناسبة وسبل 

 لضحایا التمییز.
من قانون العمل لتشدید العقوبات على أصحاب العمل الذین یؤخرون   145مراجعة المادة  •

من قانون العمل،   66أجور الموظفین، ویحجزونھا، ویخصمون منھا تعسفیا بما ینتھك المادة 
، عن طریق زیادة الغرامات الدنیا والقصوى،  2015لعام  1بصیغتھ المعدلة بالقانون رقم 

تعویض العمال الفوري عن جمیع األجور المستحقة  باإلضافة إلى مطالبة أصحاب العمل ب
 باإلضافة إلى الفائدة على األجور المتأخرة.

، للتأكد من أن أصحاب العمل أو  2004لعام  14من قانون العمل رقم  33تعدیل المادة  •
الشركات أو الوكاالت في قطر ممنوعین من ممارسة األعمال التجاریة مع الوكاالت في  

 التي تفرض رسوم توظیف.  ینافدالوالعمال  بلدان
جمیع أصحاب العمل،    إللزامسن قانون، أو تعدیل قانون العمل لیشمل حكما قانونیا جدیدا،  •

تقدیم نسخ مادیة من قسائم  بحتى أولئك الذین لم یتم تضمینھم بعد في نظام حمایة األجور، 
 لجمیع العمال، بمن فیھم عامالت المنازل. سجالت الدوام األجور و

حداث إجراءات إضافیة لمعاقبة أصحاب العمل الذین یجبرون الموظفین على العمل أكثر  است •
ساعات في الیوم وكذلك أصحاب العمل الذین ال یعوضون عن ساعات العمل  10من 

 اإلضافي. 
الواجبة عند توظیف   االجراءاتتشریعات جدیدة تتطلب من الشركات تنفیذ تبني استحداث و •

فیھ مسؤولیة ضمان حصول العمال الوافدین على معلومات كاملة  ، بما  العمال الوافدین
 ودقیقة حول الوظائف قبل السفر، وحمایة العمال من الرسوم االستغاللیة. 

استحداث وتمریر تشریعات الدفع الفوري التي تتطلب من جمیع عمالء القطاع العام الدفع   •
یوما من تاریخ التقییم. یجب تضمین شرط جعل الفائدة   30للمقاول الرئیسي في غضون 

 إلزامیة وتلقائیة عند الدفع المتأخر. 
تشریع یعاقب المقاول الرئیسي عندما یكون صاحب العمل المباشر غیر قادر   سنّ النظر في  •

 على الدفع بسبب التأخر في استالم المدفوعات للتكالیف المتكبدة مسبقا. 
 

 ا�ية والعمل والشؤون االجتماعية وزارة التنمية االدإلى 

 بشأن صندوق دعم وتأمين العمال 

یأخذ في االعتبار التوصیات الواردة في تقریر عام   صندوق دعم وتأمین العمال   ضمان أن •
الصادر عن مكتب "منظمة العمل الدولیة" بوجوب تنویع مصادر تمویلھ، واسترداد  2019
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  مستحقاتوتحدید  الصندوق،األجور من أصحاب العمل، ومعالجة الضغوط المالیة على 
 .العمال، ووضع معاییر للمطالبات اإلنسانیة، ونشر تقریر سنوي

 

 بشأن آليات الشكوى في نزاعات األجور

تطویر قنوات موثوقة للعمال لتقدیم شكاوى حول انتھاكات األجور ضد أصحاب العمل بما   •
الرسائل النصیة، والسماح بشكاوى المبلغین و ،البرید اإللكتروني ، والبرید، وفیھا الھاتف 

المجھولین أیضا، وتوظیف موظفین مستقلین یمكنھم التحقیق الفوري في الشكاوى. وضع  
بما فیھا اسم وعنوان الشركة وصاحب العمل، وعدد العمال، وعدد  ،معاییر لھذه الشكاوى

غیر المدفوعة، ومقدار الخصومات المستمرة أو النقص في  ، والمحجوبة، والرواتب المتأخرة
ام أو األسابیع التي ال یتم دفعھا للعمال في شركات تورید العمالة لعدم  المدفوعات، وعدد األی

 توافر عمل في الشركة، أو مبلغ من مدفوعات العمل اإلضافي غیر المدفوعة. 
بناء الثقة بین وزارة العمل والعمال الوافدین من خالل تدریب موظفي وزارة العمل على   •

، مثل التواصلفیھ التدریب على تقنیات  بما ،  جور العمال بشأن األ االستجابة لشكاوى
المستخدمة الكتساب الثقة وإجراء مقابالت    التواصل،مھارات التعامل مع اآلخرین ومھارات  

الضعف لدى العمال، باإلضافة إلى  جوانب وتوعیتھم ب ھم؛فعالة مع العمال وأصحاب عمل
الترجمة المتاحة للتحدث إلى العمال  ضمان امتالكھم المھارات اللغویة المطلوبة أو مساعدة 

الوافدین، وضمان قدرة العمال على تقدیم الشكاوى بشكل شامل. ضمان وجود موظفین ذكور  
موظفي إدارة العمل من  اإلشراف على   الشكاوى. التأكد أیضا منلتلقي   وإناث متاحین للعمال

ضد سلوك موظفي  خالل مراقبة سلوك الموظفین وضمان أن العمال یمكنھم تقدیم شكوى 
 وزارة العمل، بما فیھ بشكل مجھول.  

ضمان وجود موظفین، إلى جانب المترجمین، في قسم عالقات العمل ولجان فض   •
انتھاكات   المنازعات العمالیة یمكنھم توجیھ العمال حول الوثائق التي یحتاجون إلیھا إلثبات 

 .قضایاھمفي  األجور 
والشفویة، للجان فض المنازعات العمالیة  المكتوبة  ة زیادة القدرات، بما فیھا قدرات الترجم •

 .حتى یتم حل القضایا في غضون اإلطار الزمني المحدد بثالثة أسابیع
إنشاء ملجأ طارئ للعمال الذین أصبحوا بال مأوى أثناء التماس اإلنصاف ضد أصحاب   •

إلى المعلومات  العمل. ضمان تلبیة المالجئ للمعاییر المقبولة دولیا فیما یتعلق بالوصول 
  والنقل  ،والطعام ،اإلیجار  بدل لعمال المساعدة المالیة لدفع منح اوحریة الحركة والخدمات.  

إلى حین منحھم دفعاتھم  اإلنصاف ضد أصحاب عملھم بینما یسعون إلى الحصول على سبل 
 .المستحقة

تم حلھا والتي  نشر البیانات المتعلقة بالنزاعات حول األجور، وتقسیمھا حسب الشكاوى التي ی •
  لم یتم حلھا، وما إذا كانت الشكاوى تتعلق بشكاوى الرواتب غیر المدفوعة أو المتأخرة أو

 .والعمل اإلضافي بدون أجر، والمدفوعات غیر المدفوعة المتعلقة بالمغادرةالناقصة، 
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 بشأن نظام حماية األجور

لمراقبة انتھاكات األجور، ونشر  " مانعینزیادة عدد األشخاص المعینین للعمل "كمدققین" و" •
العقوبات في غضون ثالثة أیام من االبالغ، وتوفیر اإلشراف لضمان وجود اتساق في ھذه  

 .المراقبة والعقوبات المفروضة
تنبیھات جدیدة النتھاكات نظام حمایة األجور، بما فیھا عندما یفقد عامل في شركة   إدخال  •

فع األجور المنقوصة بحیث یستند إلى الدفع راتب شھر واحد، ومراجعة التنبیھ عن د
المنقوص لراتب العامل المعلن الذي ال یجب أن یكون أقل من الحد األدنى لألجور، على  

دوالر) كأجر شھري، وتعدیل  14لایر قطري (  50عكس التنبیھ الحالي بعدم دفع أقل من 
ألجر األساسي  من ا %10التنبیھات بشأن خصومات الرواتب التي تساوي أو تزید عن 

 .للعامل، مع ضمان أن ھذه الخصومات تكون فقط ألسباب مشروعة وقانونیة
 :لـ تعدیل ملفات معلومات الراتب •

o   ،تضمین تفاصیل عقود العمال الوافدین بما فیھا تفاصیل أجورھم األساسیة، وبدل الطعام
لعمل  ، وأجر ا الخصوماتوبدل اإلقامة، وتكالیف النقل، والمكافآت، والتأخیر، و

 .اإلضافي، وساعات العمل اإلضافي، ومدفوعات نھایة الخدمة
o   أجر   تستخدمخانات ضمان احتساب أجر العمل اإلضافي في فئة منفصلة في الملف، مع

أعلى للعمل یوم ألجور  وعدد ساعات العمل اإلضافي، وفقا  بالساعة العمل اإلضافي
 .الجمعة أو خالل شھر رمضان إلخ

o   العمل یقدم األسباب المشروعة والقانونیة ألي خصومات من أجر ضمان أن صاحب
العمال. یجب توضیح فئات الخصم ھذه في قسیمة أجر العامل حتى یتمكن من الطعن 
فیھا. یجب أن یُسمح ألصحاب العمل بخصم الراتب فقط ألسباب مشروعة وقانونیة.  

یعتبرونھ ضعف األداء   على سبیل المثال، ال یُسمح ألصحاب العمل بخصم الرواتب لما 
 أو لتسدید رسوم التوظیف. 

o   نھایة الخدمة، وتذكرة مستحقات احتساب مدفوعات المغادرة لكل عامل تلقائیا، بما فیھا
العودة إلى بلده األصل، وبدالت أیام اإلجازات غیر المستخدمة. یجب أن یؤدي عدم دفع 

 ى تنبیھ في نظام حمایة األجور.أو تأخیر مدفوعات المغادرة قبل شھر من انتھاء العقد إل 
o  .ضمان ملء ملف معلومات الراتب تلقائیا عبر العقود اإللكترونیة 
o  إنشاء ملف معلومات راتب أكثر بساطة یحوي كافة المعلومات نفسھا ولكن یمكن

عامالت  الذین یشغّلون  ألصحاب العملأكبر  بسھولة والتعامل معھا الوصول إلیھا 
 المنازل. 

ملفات معلومات الراتب یتم تحویلھا إلى قسائم دفع مفصلة یمكن إصدارھا تلقائیا  ضمان أن  •
ربما من خالل بنوكھم. یجب أن تتضمن بصیغ أخرى تسھل االطالع علیھا، و ةً للعامل مطبوع 

جمیع األشكال  تفصیل قسیمة األجور عدد ساعات العمل، والراتب األساسي والصافي، و
على سبیل المثال بدل الطعام)، وساعات العمل اإلضافي وكیف  األخرى للتعویضات والمزایا (

 یتم حسابھا، وأي خصومات من الرواتب وأسبابھا. 
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وضع اللمسات األخیرة على عملیة العقود اإللكترونیة لضمان أن تفاصیل عقود العمال بما فیھا   •
ظام حمایة األجور،  األجور األساسیة وغیرھا من االستحقاقات المالیة تُسّجل بدقة وتلقائیة في ن 

 وأن ھذا التعویض في العقود ال یقل عن الحد األدنى لألجور، وال یمیز ضد العمال. 
زیادة عملیات تفتیش العمل غیر المعلنة في  ینبغي  عند تلقي تنبیھات نظام حمایة األجور، •

ل  مواقع العمل والشركة، ألن األجور المتأخرة أو غیر المدفوعة قد تدل على أن صاحب العم
 مزیدا من االنتھاكات في موقع العمل أو أماكن اإلقامة. تمارس أو الشركة 

بالمثل، بعد تلقي تنبیھات من عامل عن صاحب عمل أو شركة، یجب على نظام حمایة األجور   •
بذل جھد للتحقیق في وضع العمال اآلخرین لدى نفس صاحب العمل، ألن انتھاكات األجور  

ة ككل. ینبغي مطالبة البنوك بتقدیم بطاقات الصراف اآللي  غالبا ما تكون على نطاق الشرك
إنشاء آلیات   ینبغيوتفاصیل الحساب المصرفي مباشرة إلى العمال ولیس أصحاب عملھم. 

 . مالبطاقات المصرفیة التي تعود إلى العبالأصحاب العمل ال یحتفظون  أنمن   للتأكدمراقبة 
 .جمیع العمال الوافدین في قطرلتشمل   توسیع تغطیة نظام حمایة األجور •
  العمل مع وزارة الداخلیة لتوقیف مرتكبي االنتھاكات العمالیة التي ترقى إلى مستوى العمل •

ومالحقتھم قضائیا، مع مالحظة أن ھناك مجموعة من مؤشرات العمل القسري بما   الجبري
عقابیة وغیر القانونیة،  فیھا المدیونیة النابعة من رسوم التوظیف غیر القانونیة، والخصومات ال

وحجب األجور، والعمل اإلضافي القسري، ومصادرة جواز السفر، وعدم تمتع العامل بحریة  
 .تغییر وظیفتھ أو تركھا 

نشر بیانات سنویة حول استجابات نظام حمایة األجور بما فیھ عدد تنبیھات األجور وما یتعلق   •
 عقوبات التي فرضت، إن وجدت. بھا وما ھي نتائجھا وما ھي القرارات بما فیھا ال

 بشأن برسوم التوظيف

في قطر   ،ومقاولین فرعیین استقداممع وكاالت  ال تتعامل   الرصد وضمان أن الشركات •
تأشیرات أو عقود رسوما للأو تكالیف سفر أو  ا رسومممن یفرضون على العمال وخارجھا، 

معلومات من وكالء  العمل أو أي شيء آخر. مطالبة أصحاب العمل بالحصول على 
االستقدام، في قطر وخارجھا، للتحقق من أن المستقِدم لم یتقاضى من العمال الذین وظفوھم  

 .أي رسوم توظیف
إلزام أصحاب العمل بالحصول على معلومات من وكالء االستقدام، في قطر والخارج، تؤكد  

 أن الوكیل ال یحّمل العمال المستقدَمین أي رسوم استقدام.
وفي حال لم تدفع الشركات ینبغي   دفعت ھذه الرسوم،بتقدیم إثبات على أنھا  لشركاتا إلزام  •

أصحاب العمل ووكاالت االستقدام والمقاولین . ینبغي مالحقة  تعویض العمالب إلزامھا
 ن وفرض عقوبات كبیرة علیھم.  الفرعیین الذین ینتھكون القانو

 

 أصحاب العملبشأن  

ضمان منح ل نظام حمایة األجور عن كثب قبل منح العقود الحكومیة،  مراجعة سجالت •
ضمان  ولیس لدیھم انتھاكات لھذه العقود، و األولویة ألصحاب العمل الذین امتثلوا لھذا النظام
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ھذه الشركات أنھا قدمت  إال إذا أثبتت رفض منح العقود لمن ینتھك النظام بشكل متكرر، 
 .معالجة المشاكل الكامنة التي أدت إلى االنتھاكات المتكررة لألجور لالجبر وأدخلت تغییرات  

إلى  وجھوا اتھامات "ھروب" كاذبة  قد إن كان أصحاب العمل عن كثب لما إذا   مراجعةال •
قود لعمال الوافدین، وإذا كان األمر كذلك یجب حرمان أصحاب العمل ھؤالء من الع ا

 .الحكومیة 
  لھم،في حال لم یكن لدیھا عمل كاف  للعماللشركات التي ال تدفع االتحقیق في ممارسات  •

صحاب العمل دفع رواتب كاملة للعمال طوال  أل. ینبغي ومعاقبتھا الممارسات  ھذه مثل ومنع
ألصحاب العمل  إذا كان الوضع المالي متاحة للعامل.   مھاملم یكن لدیھم  فترة عملھم، حتى لو 

  ا جمیع م  منحھمال یسمح لھم بذلك، فعلیھم السماح للعمال بمتابعة العمل في مكان آخر، و
أو مدفوعات  تسریح،  تعویض وإكرامیات، وإشعار شھر مسبقا، أو رواتب،یستحقونھ من  

 .  ھوطن  إلىإنھاء الخدمة المبكر، إلى جانب تذكرة السفر إذا كان العامل یرغب في العودة 
لتسجیل ساعات  ُسبل  مؤتمتة للموظفین، أوسجالت حضور   م أصحاب العمل بتوفیر إلزا •

لجمیع الموظفین.  ال یوفر سجالت حضور  عاقبة أي صاحب عملینبغي مالعمل اإلضافي، و
وأن  ھم في سجالت الحضور، ضمان أن الموظفین قادرون على التحقق من ساعات عمل

من خالل الموارد السجالت  النسخ المادیة من ھذهالموظفین لدیھم سھولة الوصول إلى 
 .البشریة

إجراء تحقیقات صارمة ومعاقبة أصحاب العمل الذین ینتھكون قانون العمل من خالل   •
عدم  حرمان العمال من عقود العمل القانونیة، أو عدم التسجیل في نظام حمایة األجور، أو

، أو حجب أو تأخیر أجور العمال  أو حجبھا عنھم  بطاقات الصراف اآللي للعمالتخصیص 
حرمان العمال من  وإجبار الموظفین على العمل لساعات طویلة دون دفع أجر إضافي، أو 

أیام الراحة أو اإلجازة السنویة أو اإلجازة المرضیة المفروضة قانونا. بالنسبة ألصحاب  
جور، یجب  العمل الذین یكررون االنتھاكات أو یتسببون في ارتكاب مخالفات خطیرة لأل 

ضمان أن عمالھم یمكنھم المغادرة والعمل لدى صاحب عمل جدید من اختیارھم. عندما  
ترقى ھذه الحاالت إلى حد العمل الجبري أو غیره من االنتھاكات الجنائیة، یجب إحالة  

 .أصحاب العمل إلى المحاكمة
م السنویة مدفوعة  مراقبة أصحاب العمل والشركات الذین ال یسمحون للعاملین بأخذ إجازاتھ  •

األجر لمدة ثالثة أسابیع، وضمان أن الموظفین یتلقون مدفوعاتھم المستحقة قبل أن یذھبوا 
 .في إجازة سنویة

" في العقود في كل من القطاعین العام والخاص مع حق  الدفع عند القبضحظر بنود " •
 .المقاولین والمقاولین الفرعیین في تعلیق العمل بسبب عدم الدفع

جمیع المقاولین بدفع أجور مقاولیھم الفرعیین وفقا للجداول الزمنیة المحددة في العقود    إلزام •
 30أن تكون في غضون ینبغي  في حالة صغار المقاولین الفرعیین وموردي العمالة،   ،والتي
 .یوما 

واستكشاف  اإلعسار المالي   لتسریع الدفع والحمایة من اریعالحسابات المصرفیة للمش  تجربة •
 .مباشرة إلى العمال للمشاریع   یات إجراء الدفع من الحسابات المصرفیةإمكان
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النظر في خطط المسؤولیة المشتركة حیث یكون العمالء والمقاولون الرئیسیون مسؤولین  •
بشكل مشترك عن حمایة المقاولین الفرعیین والعمال من التأخیر أو عدم دفع األموال 

على   ، فع المباشر عبر مستویات التعاقد الفرعيوإضفاء الشرعیة على الد ؛ المستحقة لھم 
سبیل المثال من العمالء إلى المقاولین الفرعیین و/أو من المقاولین إلى العمال المستخدمین 

 من قبل المقاولین الفرعیین في حالة التخلف عن السداد.
 

 بشأن وباء كورونا 

 إما  القادرین على العمل،ضمان استمرار تلقي األجور الكاملة للعمال الوافدین غیر  •
 فحص فیروس كورونا.  لبسبب النتیجة اإلیجابیة  بسبب الحجر الصحي الوقائي أو

في ضوء ضعفھن الحاد، ضمان حصول عامالت المنازل على تدابیر وقائیة ورعایة   •
األجر   صحیة مناسبة وفي الوقت المناسب، بما فیھ المأوى في حاالت الطوارئ، وتلقي 

 كّن غیر قادرات على العمل بسبب المرض.  إذاأثناء المرض  
ضمان أن العمال المھاجرین یمكنھم تقدیم التماسات عن بعد إلى لجنة تسویة منازعات   •

 العمل أثناء الوباء. 
ضمان أن العمال الذین لدیھم مبالغ مستحقة غیر مدفوعة أو محتجزة یتلقونھا بشكل  •

فورا وما زال لدیھم أجر غیر  عاجل، وألولئك الذین یرغبون في العودة إلى الوطن
 تمكنھم من ذلك.  مدفوع، ضمان وجود وثائق وإجراءات  

  

 القط�ية إلى وزارة الداخلية
بما فیھا   ،العمل مع وزارة العمل لزیادة الوعي بین العمال الوافدین إلى قطر حول حقوقھم  •

حق الحصول على مدفوعات دقیقة وفي الوقت المناسب من خالل نظام حمایة األجور،  
وسبل االنصاف المتاحة لھم، بما فیھا من خالل  اإلكرامیات، العمل اإلضافي ومدفوعات و

 والمطارات وأثناء إجراءات إصدار تأشیرات اإلقامة.  قطرمراكز تأشیرات 
ومقاضاة أصحاب العمل الذین یرتكبون انتھاكات عمالیة   العمل مع وزارة العمل العتقال •

ترقى إلى مستوى العمل الجبري، مع مالحظة أن ھناك مجموعة من مؤشرات العمل 
القسري من بینھا المدیونیة غیر القانونیة النابعة من االستقدام للتوظیف، والخصومات  

قسري، ومصادرة جوازات  العقابیة وغیر القانونیة، وحجب األجور، والعمل اإلضافي ال
 السفر، وعدم حصول العامل على حریة ترك عملھ. 

بناء الثقة بین وزارة الداخلیة والعمال الوافدین من خالل تدریب موظفي الوزارة على   •
، مثل مھارات التعامل مع  التواصلاالستجابة لشكاوى العمال بما فیھ التدریب على تقنیات 

المستخدمة لكسب ثقة العمال وأصحاب العمل وإجراء مقابالت  ، التواصل اآلخرین ومھارات 
وتوعیتھم بمواطن الضعف لدى العمال، باإلضافة إلى ضمان امتالكھم  ؛معھم بشكل فعال
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المھارات اللغویة المطلوبة أو مساعدة الترجمة المتاحة للتحدث إلى العمال الوافدین، وضمان  
 .قدرة العمال على تقدیم الشكاوى بشكل شامل

راقبة أصحاب العمل الذین یؤخرون ینبغي م  إلغاء نظام الكفالة،في الفترة االنتقالیة إلى حین   •
تجدید تصاریح إقامة العمال، ومعاقبة أصحاب العمل الذین ال یجددون تصاریح العمال، ما  

أن  دون أن یكون لھم ذنب في ذلك. ینبغي ضمان   یؤدي إلى عدم حصول العمال على وثائق 
مثل ھذه الحاالت یرغبون في البقاء في الدولة قبل تمدید أي تصریح، وأن العمال   العمال في 

 لیسوا مضطرین لدفع رسوم تجاوز مدة اإلقامة أو أن غرامات صاحب العمل تغطیھا. 
أصحاب العمل بمساعدة أي عمال أصبحوا بدون وثائق من دون أي خطأ من جانبھم،   إلزام •

أن الوزارة تتحقق من العامل بأنھ یرغب في البقاء،  للمساعدة في تنظیم وضعھم، وضمان 
 وتحظر أصحاب العمل الذین ال یمتثلون لرعایة تأشیرات العمال الجدد.

 إصدار قرار بتعلیق توقیف األفراد بتھمة "الھروب"، وتعلیق تلقي بالغات "الھروب" من   •
 

 .أصحاب العمل

 رحیل واستكشاف بدائل لالحتجاز. وضع حد لالحتجاز المنھجي للوافدین الذین ینتظرون الت •
فرض حظر على مصادرة جوازات سفر العمال، بما فیھ عن طریق إصدار عقوبات   •

باستمرار ضد أصحاب العمل لمصادرة جوازات السفر. تنفیذ حمالت تنص على عدم 
التسامح مطلقا مع مصادرة جوازات السفر والتأكید على العقوبات ذات الصلة بموجب  

. نشر بیانات عن عدد أصحاب العمل الخاضعین للعقوبات لمصادرة القانون القطري
مطالبة أصحاب العمل بتوفیر خزائن أو  للتأكید على ھذا القانون یتم تطبیقھ.  جوازات السفر

صنادیق آمنة أخرى یكون فیھا للعمال الوافدین خیار االحتفاظ بجوازات سفرھم، وغیرھا من  
 الوصول إلیھا. م وحدھالوثائق الشخصیة التي یمكنھم 

التوقف عن إصدار حظر السفر على العمال الوافدین واعتقالھم بسبب التخلف عن سداد  •
 القروض، ال سیما عندما یكونون ضحایا النتھاكات األجور. 

  

 إلى البنوك القط�ية
تطویر القدرات لخدمة جمیع العمال الوافدین كعمالء فردیین، بما فیھ أولئك الذین یكسبون  •

رقام  األدوالر) وضمان أن بطاقات الصراف اآللي و 1,373لایر قطري ( آالف 5من أقل 
  مباشرة إلى العمال، حتى یتمكنوا من استالم كشوف حساباتھم المصرفیة، والالسریة تُسلَّم 

ھذه المعلومات ألي شخص آخر. ضمان قدرة موظفي البنك على تقدیم خدمة قائمة على  تُقدَّم 
افدین دون تمییز، بما فیھ االلتزام بسریة العمیل فیما یتعلق بتفاصیل  العمالء للعمال الو

 حساباتھ المصرفیة. 
ضمان وجود آلیات معمول بھا إلرسال رسائل نصیة للعمال في كل مرة یتم فیھا إیداع  •

 الرواتب أو سحبھا من حساباتھم. 
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سداد القروض إذا واجھوا  عن العمال الوافدین لعدم  تجنب إبالغ الشرطة أو وزارة الداخلیة  •
   .انتھاكات لألجور

 

 والشركات األخ�ى العاملة في قطر  ،وتو�يد العمالة ،إلى شركات اإلنشاءات
  المؤتمتة لكل موظف.  لسجالت الحضورضمان وجود سیاسات وإنفاذ على مستوى الشركة   •

لزمنیة من  أن یتمتع الموظفون بسھولة الوصول إلى النسخ المادیة من ھذه الجداول اینبغي 
 خالل إدارات الموارد البشریة. 

أن العمال ال یدفعون رسوم االستقدام الخاصة بھم، بما  لضمان اتخاذ جمیع الخطوات الممكنة  •
فیھ على سبیل المثال ال الحصر، الحصول على معلومات من وكالء االستقدام في قطر  

ن العمال أنفسھم أنھم لم  والخارج تثبت أنھم لم یفرضوا مثل ھذه الرسوم ومن ثم التحقق م
یدفعوا ھذه الرسوم. تعویض العمال الذین دفعوا مثل ھذه الرسوم والتكالیف األخرى المتعلقة  

فعت لوكاالت  بالتوظیف بما یخالف القانون المحلي، بما فیھ ما إذا كانت الرسوم قد دُ 
 من الوسطاء. ا أو غیرھ االستقدام

أي مقاولین أو مقاولین فرعیین یستمرون في العمل مع وكاالت   ،وإنھاء العالقات مع  ،معاقبة  •
ستقدام في قطر أو البلدان المرسلة للعمالة والتي تفرض رسوما على العمال  االأو وكالء 

 و/أو تضلل العمال فیما یتعلق بظروف العمل.
یحتفظون بجوازات سفر   ضمان أن موظفي الشركة أو أي شركة مقاولة ثانویة أو وسطاء ال •

العمال أو غیرھا من وثائق الھویة، من خالل ضمان أن الموظفین الذین یتبین أنھم 
یصادرون جوازات السفر یواجھون عقوبات، وأن العمال لدیھم قنوات آمنة لإلبالغ عن مثل 

ھذا االنتھاك، وضمان التوضیح لجمیع الموظفین والعمال أن الشركة ال تسمح بمصادرة  
أن العمال لدیھم مرافق تخزین آمنة لالحتفاظ بالوثائق بأمان، إذا  ضمان  زات السفر.جوا

 رغبوا في ذلك، وأنھم وحدھم یمكنھم الوصول إلیھا. 
ضمان أن جمیع العمال یتلقون ویوقعون عقود عمل واجبة النفاذ بلغة یفھمونھا قبل سفرھم،   •

، وفي نظام  ةلكترونیا العقود اإلھ وأن ھذه ھي نفس العقود المسجلة لدى السلطات، بما فی
 حمایة األجور.

ضمان الدفع الكامل في الوقت المحدد ألجور العمال من الشھر األول من عملھم، ودفع   •
 على األقل. مرتین في الشھر  الحسابات المصرفیة 

ضمان وجود مدیري شكاوى أو موظفین مكلفین بمعالجة أي استفسارات حول األجور   •
 بسرعة وبشكل عاجل بعد أن یقدم العامل الشكوى. فوارق ان حل أي ومسائل التعویض وضم

توفیر قنوات آمنة للعمال لتقدیم شكاوى بشأن انتھاكات األجور، أو مصادرة جوازات السفر،   •
یسھل  أو العمل اإلضافي القسري، أو غیرھا من االنتھاكات، بما فیھ من خالل قنوات 

وباللغات التي یتحدثھا العمال،  عن الھویة، دون الكشف  بالغتسمح باإلوالوصول إلیھا 
 وضمان وجود ھذه القنوات أیضا للعاملین في شركات المقاولة الفرعیة.
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توظیف مراقبین مستقلین ذوي سمعة جیدة لرصد ظروف جمیع العمال المستخدمین من قبل   •
تتضمن   المقاولین والمقاولین الفرعیین في مشاریع الشركة. نشر تقاریر رصد مستقلة سنویة 

 یُزَمع اتخاذھا.  أو  اتُخذت تدابیر عالجیة 
وضع إجراءات للمصالحة والوساطة تؤدي، في حالة الوصول إلى طریق مسدود، إلى   •

التحكیم الملزم مع ضمانات كافیة للحیاد والسرعة لحل النزاعات العمالیة، على النحو الذي  
 أوصت بھ لجنة خبراء منظمة العمل الدولیة. 

علنا باحترام حقوق العمال في حریة تكوین الجمعیات والمفاوضة الجماعیة. حظر  التعھد  •
تدخل صاحب العمل في النشاط النقابي والسلوك المصمم لعرقلة أو منع غیر المواطنین من  

أنشطة  للتنظیم ضمن   أن العمال لدیھم الوقت والمساحةضمان  ممارسة حقھم في التنظیم.
االنتقام من أي شخص یشارك في نشاط  أن یُمنع   سیاساتموجب ب ضمانال النقابیة، بما فیھ 
 نقابي أو ینظمھ. 

التعھد علنا بعدم إلغاء  ینبغي  في الحاالت التي تفشل فیھا إجراءات التوفیق والوساطة، •
 حاالت. ھكذا  ، وفرض مثل ھذا التعھد فيعن العمل بونضرِ تأشیرات العمل للعمال الذین یُ 

 ق جمیع العمال المرتبطین بالمشاریع. التعھد العلني بحمایة حقو •
  

 إلى االتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)  

الجاریة حالیا في قطر تتجاوز   2022فیفا   اإلقرار علنا بأن أعمال البناء المتعلقة بكأس العالم  •
مجرد تشیید المالعب، وتشمل إنشاء وصیانة وخدمة الفنادق والمطاعم والطرق والمترو 

 . 2022وغیرھا، لتندرج أیضا ضمن استعدادات قطر الستضافة كأس العالم  
إثارة قضایا حقوق العمال الرئیسیة مع الحكومة القطریة بشكل رسمي، بما یتماشى مع التزام   •

رسوم ومنھا  فیفا العلني بالتواصل مع السلطات القطریة بشأن مسائل حقوق العمال،ال
التي یدفعھا العمال، والتنفیذ غیر المالئم للقوانین التي تھدف إلى منع   أو االستقدام  التوظیف

تقاضي ھذه الرسوم على العمال، والقیود التي تحظر أو تمنع بشكل فعال العمال من تكوین 
واالفتقار إلى سیاسات فعالة لمنع انتھاكات   ؛المفاوضة الجماعیة، واإلضرابات الجمعیات، و

 عمل مسیئین.عالقین مع  والحاجة الملحة إلى إلغاء نظام الكفالة الذي یترك العمال ؛األجور
 طلب التزامات ملموسة ومحددة زمنیا لإلصالح القانوني بشأن ھذه القضایا.  ینبغي

 . 2022عن نزاعات األجور في مواقع بناء كأس العالم طلب الكشف الفوري والكامل  •
كأس العالم   مرافق أن العمال المستخدمین لبناء من التماس التحقق المستقل من طرف ثالث  •

 األجور.النتھاكات  ، والبنیة التحتیة المرتبطة بھا، لم یقعوا ضحایا 2022
مستوى الوعي حول استغالل  تمویل حملة توعیة عامة باستخدام وسائل اإلعالم السائدة لرفع  •

 األجور، وتوعیة الشركات والبلدان ومشجعي كرة القدم بھذه القضایا.
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.V شكر وتنويه 

 
كتبت ھذا التقریر الزمیلة في قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا في ھیومن رایتس ووتش ماھام  

على أبحاث قامت بھا ھي والباحثة المختصة في شؤون الخلیج في ھیومن رایتس ووتش   بناءد یجافای
 ھبة زیدان.  

 
حّرر التقریر كل من ھبة زیدان ومایكل بْیج، نائب مدیر قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا. قدّم 

مبادرات  مراجعة مختصة كل من الباحثة األولى في قسم حقوق المرأة روثنا بیغوم، ومدیرة قسم ال
العالمیة ومنكي ووردن، والباحثة في قسم األعمال وحقوق اإلنسان سارة سعدون، والمنسقة المشاركة  

.  جولیا بلیكنیر  ووتشفي ھیومن رایتس  19-في قسم آسیا والعضو في فریق االستجابة لكوفید  ىاألول
أجرى المستشار القانوني األول كالیف بالدوین مراجعة قانونیة، ونائب مدیر البرامج طوم بورتیوس  

المراجعة البرامجیة. قدمت منسقة مشاركة في قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا مساعدة في  
منسق ر التقریر للنشر الالتحریر واإلنتاج، إلى جانب منسق المنشورات والصور ترافیس كار. حضّ 

 األول خوسیھ مارتینیز، والمدیر اإلداري فیتزروي ھبكنز.  
 

أنتج إبراھیم األنصاري ومترجم آخر الترجمة العربیة للتقریر. أنتجت محررة الفیدیو والمنتجة  
 ساكاي إیشیكاوا وغریس تشوي مدیرة المنشورات وتصمیم المعلومات مواد الملتیمیدیا لھذا التقریر.

 
العمال المھاجرین في قطر، والذین فضلوا عدم نشر بشكل خاص  وتش تشكر ھیومن رایتس و

 أسمائھم لحمایة أنفسھم، على التحلي بالشجاعة إذ وافقوا على منحنا الوقت لمشاركة تجاربھم معنا.
الذین منحونا وقتھم الطالعنا على تجاربھم. خیروا عدم الكشف عن ھویاتھم لحمایة أنفسھم. كذلك   

مدافعین عن حقوق العمال ضمن مجتمعات المغتربین في قطر، الذین فضلوا أیضا  نشكر العدید من ال
 عدم الكشف عن ھویاتھم، لتقدیمھم مساعدة بحثیة ال تقدر بثمن لھذا التقریر. 

 
Migrant-كما أننا ممتنون للمعلومات والتعلیقات القیّمة التي قدمتھا منظمة حقوق المھاجرین ( 

Rights.orgي، أستاذ األخالقیات وحقوق اإلنسان في الھجرة في "جامعة حمد بن )، ود. راي جریدین
خلیفة" في قطر، ومصطفى قدري، المؤسس والمدیر التنفیذي لـ "إیكویدیم ریسیرتش أند كونسالتنغ"  

)Equidem Research and Consulting  "ونیك ماكغھین، المدیر المشارك لـ "فیر/سكویر ریسرتش (
)Fair/Square Research( .لمساعداتھم البحثیة ، 
 

الفیفا، ووزارة التنمیة اإلداریة والعمل والشؤون كما نشكر المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان في  
االجتماعیة، ووزارة الداخلیة، واللجنة الوطنیة لحقوق اإلنسان، ومكتب مشاریع منظمة العمل الدولیة  

 في الدوحة لمقابلتنا في الدوحة وعبر مكالمات الفیدیو واإلجابة على استفساراتنا.  
 

 إصدار  تم والتي وتوصیاتھ، التقریر  ھذا في علیھا  اعتمدنا   التي والتقاریر أننا ممتنون للبحوث  كما 
  نظام تقییم " ذلك في  بما القطریة، العمل  ووزارة الدولیة  العمل منظمة مكتب بین باالشتراك بعضھا 
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و"سبل التقدم في توظیف العمال المھاجرین من ذوي المھارات المتدنیة"،   ، "قطر  في األجور  حمایة
 من والثالث  والثاني  األول واألجزاء  ، "توصیات حول إنشاء صندوق لدعم وتأمین العّمال في قطر"و

 الصادر عن "مھندسون ضد الفقر".  "المھاجرین  البناء عمال أجور حمایة " تقریر
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ة العمل القط�ية  الملحق األول: رسالة إلى وزار   

 

 2020یولیو/تموز  15

 محمد العثمان فخرو بن السید یوسفسعادة 

 وزیر التنمیة اإلداریة والعمل والشؤون االجتماعیة 

 وزارة التنمیة اإلداریة والعمل والشؤون االجتماعیة 

    قطر  ،الدوحة 

 

 الموضوع: انتھاكات األجور

 ، یوسف بن محمد الموقّر  الوزیر سعادة

 تحیة طیبة وبعد،

  "، ھیومن رایتس ووتش"للتعبیر عن تقدیرنا لتعاون حكومتكم مع إلیكم أكتب 
المتعلقة   العمل  أصحابوالستفسارات إضافیة حول سیاسات قطر لمنع انتھاكات 

 ضد العمالة الوافدة.   باألجور

ھیومن رایتس ووتش على تعزیز حقوق العمال في جمیع أنحاء العالم ألكثر من  تعمل
تعلمون، أصدرت ھیومن رایتس  قد دول الخلیج. وكما یشمل جمیع  عاما، بما 20

تقریرا عن حالة حقوق العمال في قطر، وقدمت تقاریر عن حقوق   2012ووتش عام 
 ئذ.  العمال في قطر والدول المجاورة منذ

، والتي  "منظمة العمل الدولیة"نرحب بالتزامات قطر بموجب االتفاقیة المبرمة مع 
د الحد األدنى ألجور العمال الوافدین، وإنشاء صندوق  تتضمن إصالحات من بینھا تحدی

  العمال لضمان دفع أجور العمال المتأخرة، وتحسین التدابیر لمنع استبدال وتأمین دعم
 العقود.  

بحثا حول انتھاكات األجور في قطر.   2020و 2019أجرت ھیومن رایتس ووتش في 
وتسعى إلى فھم وجھة نظر  ، تلتزم ھیومن رایتس ووتش بتقدیم تقاریر عادلة ودقیقة

ة التي توصلنا إلیھا بناء على المقابالت  یالحكومة القطریة. أرفقنا ملخصا بالنتائج الرئیس
التي أجریناھا، باإلضافة إلى األسئلة التي لدینا بخصوص السیاسات واإلجراءات  

 الحكومیة، ال سیما تلك التي اتخذتھا قطر أو تتخذھا لمنع انتھاكات األجور. 

·موسكو·آنجلس لوس ·لندن· سبورغجوهان·جنيف · شيكاغو·بروكسيل ·برلين· بيروت· أمستردام  · با�يس·يورك نيو  · نيروبي 

ك ا ان كف نت· ط خ  اشنط·ت � 

 

HUMAN RIGHTS WATCH 
350 Fifth Avenue, 34th Floor 
New York, NY 10118-3299 
Tel: 212-290-4700 
Fax: 212-736-1300 

 قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا 
 المدیر التنفیذي باإلنابة  إریك غولدستین،

 نائب المدیرمایكل بیج، 
 نائب المدیر آدم كوغل، 

  ةمدیر التواصل والمرافعأحمد بن شمسي، 

 

 االستشاریة اللجنة 
  رئیس مشاركةكاثرین بیراتیس، 

  رئیسة مشاركةآسلي بالي، 
 نائب الرئیسة بروس راب، 
 نائب الرئیسة  غاري سیك،

 فؤاد عبد المومني 
 جمال أبو علي 
 یاسر عكاوي 

 الدوسري  ھالة
 صالح الحجیالن

 غانم النجار 
 لیزا أندرسون 

 دیفید بیرنشتاین 
 روبرت بیرنشتاین 

 ھناء إدوار
 الدین حسن بھي 

 حسن المصري 
 منصور فرحان

 لبنى فریح غورغیس 
 عمر حمزاوي
 أسوس ھاردي 
 شوان جبارین 

 مارینا بینتو كوفمان
 یوسف خالت 

 مارك لینش 
 أحمد منصور 

 عبدالعزیز نعیدي 
 نبیل رجب 

 فیكي رسكین
 تشارلز شماس 
 شید شینبیرغ

 سوزان تاماسیبي 
 كریستوف تانغي 

 
 ھیومن رایتس ووتش 

 ، المدیر التنفیذيروثكینیث 
نائبة المدیر التنفیذي لتنمیة   ،میشیل ألكساندر

 الموارد والمبادرات العالمیة
 ، نائبة المدیر التنفیذي لإلعالم إیما دایلي

، نائب المدیر التنفیذي  برونو ستانیو أوغارتي
 للمناصرة 

 
 
 

 ، مدیر تكنولوجیا المعلوماتولید أیوب
 اإلدارةة ویالمال ة ، مدیرباربرا بیرتو

 ، نائب مدیر البرامج باباتوندي أولوغبوجي
 ةالعام ة ، المستشاردینا بوكیمبنیر
 ، نائب مدیر البرامج توم بورتیوس
 ، مدیر القانونیة والسیاسیة جیمس روس
 ، نائب مدیر البرامج جو ساوندرز
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، ما سیتیح لنا إدراج  2020أغسطس/آب  12كون ممتنین لتلقي رد مكتوب على أسئلتنا بحلول  سن
 .2020ردودكم عند نشر تقریرنا القادم في 

عن أي أسئلة قد ، وھي ستجیب xxxx@hrw.orgید على یا ف ي ماھام جتیرجى التواصل مع زمیل
 األسئلة المرفقة.  علىتلقى ردودكم تتكون لدیكم، وس

 

 كم وقتكم واھتمامكم بھذه الرسالة.شاكرین ل

 

 مع كامل التقدیر،

 یجمایكل بَ 

 نائب المدیر 

 قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا

 ھیومن رایتس ووتش 

 

وأسئلتھا المتعلقة بانتھاكات األجور من  ملخص نتائج ھیومن رایتس ووتش
 أصحاب العمل ضد العمالة الوافدة في قطر

، مقابالت تفصیلیة  2020ومایو/أیار  2019أجرت ھیومن رایتس ووتش، بین ینایر/كانون الثاني  
. یعمل العمال الذین تمت مقابلتھم لصالح  جھة عمل وشركة مختلفة 60عامال وافدا وظفتھم  93مع 

عمال وأیضا  ،ن وومھندس ،نو ومّساح، وھم مدیرون، مختلفةقطاعات ل متنوعین في  عم أصحاب 
في المشاریع المتصلة بكأس العالم "فیفا  تحدیدا بعضھم یعمل أیضا عامالت منازل. ویدویون 
2022 ." 

عامال إنھم لم یتلقوا أجورھم أو نالوھا بعد   59تحدثت إلیھم ھیومن رایتس ووتش، قال    93من أصل 
تسعة  عامال إن أصحاب عملھم لم یدفعوا األجر المنصوص علیھ في عقودھم؛ و 29كبیر. قال  تأخیر

  12و، )إبقاؤھم دون عمل إلى حین إیجاد مشاریع جدیدة("التكدیس" واجھوا  29من ھؤالء العمال الـ
  55أشار دون أي تفسیر.  أجرھم  لم یُدفع  ثمانیةعلى ید أصحاب عملھم، وخصم أجور تعسفي واجھوا  

إلى أن أبرز مشكلة یواجھونھا تتمثل في عدم الدفع مقابل ساعات عملھم اإلضافیة،   وعاملة  عامال
لم  وإیصاالت دفع. بكشوف الدوام  قضیة قالوا إنھا قابلة للتحسین إذا تم تزوید جمیع العمالوھي 

ل  تجاھل أصحاب  معظم الحاالت،  ، وعالوة على ذلك، فيساعات عملھم اإلضافي بشكل دقیق تُسجَّ
ساعة   18عمل مزاولة ال  ساعات عمل فقط رغمثماني  العمل تلك الساعات بالكامل لیعوضوھم عن
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ھیومن رایتس ووتش إن أصحاب عملھم احتفظوا قسرا ببطاقات الصراف ـ عمال لسبعة  یومیا. قال
 في الشركة.  عة  أصحاب العمل بدورھم أن ھذه الممارسة شائأفاد اآللي الخاصة بھم، و

كان ذلك مثار قلق   قضیة شائعة.  يوھ – ھماستبدال عقود عنھیومن رایتس ووتش  عامال  13 أبلغ
راتب  بعد أن ُوعدوا بحصولھم على  رسوم توظیفبما أن العمال أفادوا بأنھم دفعوا خاص بشكل 

عامال بأن   20فاد في الدیون. أ  العمال معین لیكتشفوا الحقا عدم نیة أصحاب العمل دفعھ، ما أوقع
وافق العامل على العودة إلى وطنھ دون  أّخروھا إلى أن   أصحاب العمل تجنبوا دفع مكافآتھم، أو

 نھایة الخدمة. تعویض  الحصول على 

حتى عند وصولھم إلى قطر بسبب  لالنتھاكات    العمال الوافدین ھم عرضةأن  ل بحثنا األولي إلى توصّ 
لعمل والعمال نتیجة نظام الكفالة، ورسوم التوظیف التي یضطر  الخلل في میزان القوى بین أصحاب ا

العمال إلى دفعھا غالبا. كما أن سیاسة "سلسلة التورید" للدفع في قطر تشكل إحدى العقبات الرئیسة  
التي تحول دون دفع أجور العمال في الوقت المناسب، إذ تترك العمال بدون رواتب حتى یتم الدفع 

 فوقھم في السلسلة أوال.  عي فر  لكل مقاول ومقاول

أظھرت  نظام حمایة األجور مثّل خطوة إیجابیة نحو ضمان دفع أجور العمال بدقة وفي وقتھا،  مع أنّ 
إذ یقول عمال كثیرون إنھم مسجلون في النظام لكن یعانون من تأخر األبحاث أن النظام غیر فعّال. 

بحمایة قانون  اتغیر متمتعالمنزلیات  العامالت زالتأجورھم ألشھر بال أي تدخل حكومي. وال 
خیارات أقل لالنتصاف القانوني مقارنة ببقیة العمال. أوصت أبحاث "منظمة العمل   نالعمل ولدیھ

الحسابات  مثل  ، یمكن لقطر اعتمادھا لتحسین مدفوعات العمال أخرى الدولیة" بإجراءات عدیدة
 في التعاقد الفرعي.  وأنظمة لمراقبة المدفوعات ،المصرفیة للمشروع

أن یتمكنوا  ورغم إنشاء لجان تسویة المنازعات العمالیة في قطر، ثمة عوائق أمام العمال تحول دون
لقدرة على التحكم بإقامتھم افقدان العمال الوافدین  امنھ .المحكمة  فيرفع قضایا متعلقة باألجور  من

ام أصحاب العمل؛ وبطء عمل اللجان؛ وعدم وجود وثائق قانونیة تثبت  في البالد؛ والخوف من انتق 
ورغم تلقي العمال الوافدین أحكاما لصالحھم من عدة متعلقة بانتھاكات األجور،  أقوالھم. وفي حاالت

 بال مأوى ومفلسین لعدة شھور الحقة، بال موارد كافیة حتى إلطعام أنفسھم. یترك العمال  اللجان، 

ما یتعلق  كت فیھا حقوق العمال الوافدین فیھِ فیروس "كورونا" الطرق التي انتُ  شيتف  أخیرا، كشف
  ،أصحاب العمل لدفع أجور العمال إلى  الحكومة قروض   تقدیمرغم فاقم االنتھاكات.  األجور وب

لتأخیر األجور وتخفیضھا وإعادة العمال إلى أوطانھم دون دفع   استخدم أصحاب العمل الوباء ذریعةً 
قالوا إن    ،عمال من شركات مختلفةسبعة  . تحدثت ھیومن رایتس ووتش إلى العالقة  ممستحقاتھ

 أو ال متأخرةً  ھمأجوریتلقون  أصحاب العمل خفّضوا أجورھم بسبب الوباء، في حین أن أولئك الذین
 األجور أثناء الوباء. ھذا االنتھاك المتعلق ب یواجھون  نزالو یقبل الوباء، ما یتلقونھا  

على األسئلة  ألي إجابات  ، سنكون ممتنین2020ھیومن رایتس ووتش في ستنشره تقریر ألجل 
 :2020أغسطس/آب  12التالیة بحلول  

. ما ھي اإلجراءات التي اتخذتھا وزارة التنمیة اإلداریة والعمل والشؤون االجتماعیة، أو تفكر في  1
التوظیف في قطر، أو بلدانھم األصلیة،  اتخاذھا، لضمان عدم دفع العمال رسوم استقدام لوكاالت 

 للحصول على وظائف في قطر؟ 
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. ھل ھناك خطة لتحویل جمیع عقود العمل القطریة إلى عقود إلكترونیة؟ إذا كان األمر كذلك، فمتى  2
 تھدف الوزارة إلى تنفیذ ذلك؟ ما الذي سیحدث للعقود الحالیة غیر اإللكترونیة في ھذه الحالة؟  

 ألدنى لألجور غیر التمییزي في قطر، ومتى سیتم تطبیقھ؟ . ما ھو الحد ا3

معا؟ ھل ھو محدد   ینالوافدالعمال . ھل ینطبق الحد األدنى لألجور غیر التمییزي على القطریین و4
  ھذا حسب القطاع؟ ھل ستنشئ قطر مجلس أجور لمراجعةب لجمیع العمال على حد سواء أم محدّد 

ر كذلك، ھل لدیكم معیار لمراجعة الحد األدنى لألجور للتأكد من الحد األدنى لألجور؟ إذا كان األم
 أنھ أجر الئق معیشیا؟

. ھل سیكون الحد األدنى لألجور غیر التمییزي أیضا ھو الحد األدنى لألجور الذي یتم إدخالھ في  5
ألدنى  نظام حمایة األجور، بمعنى أنھ سیصدر تنبیھا تلقائیا إذا تلقى أي عامل أجرا أقل من الحد ا

 لألجور في شھٍر ما؟  

، كم عدد التنبیھات التي أصدرھا نظام حمایة  2020ومایو/أیار  2019. بین ینایر/كانون الثاني  6
 الحاالت التالیة: في األجور 

 دوالر أمریكي)، 14ریاال قطریا ( 50إجمالي الراتب أقل من أو یساوي  -

 ساعات عمل إضافي تجاوزت الحد المسموح، -

 .في الراتب تجاوزت الحد المسموحتخفیضات  -

 . أ. مما سبق، كم عدد الحاالت التي كان نظام حمایة األجور قادرا فیھا على االستجابة؟ 6

 صاحب العمل؟ عوقب . ب. في كم من ھذه الحاالت 6

 منتم تحدید  . ج. ھل یمكنكم تفصیل العقوبات التي واجھھا أصحاب العمل ھؤالء؟ كیف6
 االثنین معا؟ سیواجھ   السجن، ومنسیواجھ  ومن ة، یعقوبات مالسیواجھ 

كین إلى المدعین العامین في  نظام حمایة األجور المنتھِ  وحدة فیھا   ت. كم عدد الحاالت التي أحال7
بما في ذلك عدد المحاكمات   ،ه القضایاتقسیم مفصل لھذ یرجى تقدیمبالعمل القسري؟  القضایا المتعلقة

 إن وجدت.  الناجحة والعقوبات التي فُرضت، 

  المخولین فرض عقوبات،  والمفتشینالمدقّقین،  عددبلغ ، كم 2020 تموز/. بحلول یولیو8
 والموظفین اآلخرین العاملین في وحدة نظام حمایة األجور؟ 

أن لدى وحدة نظام حمایة األجور سجل تنبیھات   2019تقریر منظمة العمل الدولیة لعام  أفاد. 9
 أشھر سابقة، ما ھو التراكم الحالي لدى الوحدة؟ ستة  واجب معالجتھا یعود إلى

. متى یمكننا أن نتوقع توسیع تغطیة وحدة نظام حمایة األجور لتشمل كل شركة وموظف في  10
 المنازل؟ قطر، بما في ذلك عامالت 
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. ما الذي تقوم بھ الوزارة لضمان أن سجالت ملفات الرواتب الحالیة التي یستخدمھا نظام حمایة  11
مما یجب،  األدنى وغیر المدفوعة، و، األجور المتأخرةلكشف   األجور شاملة ومفصلة بما یكفي

إبقاؤھم دون ("تكدیس" العمال ، وعدم الدفع لقاء العمل اإلضافي، ومن الراتب التعسفي خصم وال
، وعدم دفع المكافآت؟ كیف تنوي الوزارة تعدیل سجالت ملفات  )عمل إلى حین إیجاد مشاریع 

 كل انتھاكات األجور؟لكشف  الرواتب الحالیة لضمان أنھا شاملة بما یكفي

قبل منحھم    اتأصحاب العمل والشركسجالت   الوزارة نظام حمایة األجورستراجع  . ھل12
الحد األدنى من المتطلبات التي  ھو لعقود الحكومیة؟ إذا كان األمر كذلك، فما الحكومیة واخدمات  ال

 والعقود الحكومیة؟الخدمات یجب على الشركة أو صاحب العمل الوفاء بھا قبل تلقي 

مصرف  بنك/الصراف اآللي/الأن أصحاب العمل ال یحتجزون بطاقات ضمان . ھل ھناك آلیة ل13
؟ إذا كان األمر كذلك، ھل یمكنكم أن تذكروا لنا كیف تضمن العائدة إلى العمال  قطر اإلسالمي الدولي 

 الوزارة احتفاظ العمال بالسیطرة الكاملة على بطاقاتھم؟

، كم عدد حاالت الرواتب غیر 2020ومایو/أیار  2019. بین ینایر/كانون الثاني  14
من   المفرطةالخصومات  افآت، والمدفوعة/المتأخرة، والتخفیضات في الرواتب، وعدم دفع المك 

إجازات، وعدم تقدیم بدل طعام، وعدم تقدیم تذاكر  منح ، وعدم دفع بدل العمل اإلضافي، وعدمالراتب 
سفر، تلقتھا إدارة عالقات العمل ولجان فض المنازعات العمالیة؟ من بین ھؤالء، كم عدد العمال 

 الذین دُفعت لھم مستحقاتھم بالكامل؟  ومن بینھم، كم عدد ؟ الذین حصلوا على نتائج في صالحھم

 . ما ھي السیاسات القائمة لمنح الخدمات والعقود الحكومیة للموردین؟15

" في العقود في القطاعین العام والخاص؟  القبض . ھل تفكر الوزارة في حظر شروط "الدفع عند16
 ظر؟ لھذا الح تفكر في أن تتخذھا  إذا كان األمر كذلك، فما ھي التدابیر التي  

تقریر أخذت الوزارة بتوصیات  . متى سیتم تشغیل صندوق دعم وتأمین العمال بشكل كامل؟ ھل 17
عدد  ؟ ما ھو تنویع الموارد والشفافیة، على سبیل المثال ال الحصر، منظمة العمل الدولیة، ومنھا

 العمال الذین استفادوا من الصندوق حتى اآلن؟

اتخذتھا الوزارة أو تتخذھا لتوعیة العمال بشأن كیفیة تقدیم شكوى ضد  . ما ھي اإلجراءات التي 18
 أصحاب العمل الذین یؤخرون أو یحجزون أجور العمال، أو یدفعون مبالغ غیر دقیقة؟ 

. ھل ھناك قناة یستطیع العمال المھاجرون الذین عانوا من سوء المعاملة استخدامھا لتقدیم  19
 شؤون العمال؟ إذا كان األمر كذلك، ھل یمكنكم وصف ھذه العملیة؟ تظلماتھم إلى األقسام المختصة ب

. ما ھي اإلجراءات التي اتخذتھا الوزارة أو تتخذھا لتدریب موظفیھا لالستماع إلى الشكاوى 20
 ؟ العمالالمتعلقة بأجور العمال من أجل بناء الثقة بین الوزارة و 

العاملین في  ، بمن فیھم الوزارةموظفي  ن قبلللشكوى من سوء المعاملة مللعمال   . ھل ھناك آلیة 21
   ؟ " العمالیة"لجان فض المنازعات  إدارة عالقات العمل و



 

أجر؟" بدون نعمل كيف ” 76 

  الملحق  الثاني: رد  مكتب التواصل   الحكومي  لدولة قطر 
 
Human Rights Watch has intentionally misled readers of its report while performing a 
disservice to those they claim to be assisting. 
 
The current report contains repeated inaccuracies around policies and does not reflect the 
current situation in Qatar. Nearly all individuals who come to Qatar for employment never 
experience any form of wage abuse. There are a few, isolated, instances where workers 
experience this issue. These cases have declined as laws and regulations have driven 
fundamental and lasting change. 
 
Human Rights Watch reached out to the government only prior to the publication of the 
report. We never heard about these issues in real time or in any of our engagement with 
them. If notice had taken place earlier, the government would have worked to address the 
issues raised by the workers interviewed in the report. A backward-looking annual report 
does little to address the specific challenges raised by the workers. 
 
Going forward, the government is available to work collaboratively with Human Rights 
Watch when they have issues related to wage abuse or any other employment concern, as 
we do with other NGOs. 
 
The recommendations put forward in the report by Human Rights Watch are already being 
implemented or on track to begin implementation. This includes laws that remove No-
Objection Certificates and the introduction of a minimum wage – the first of its kind in the 
Middle East. Currently, in collaboration with the International Labour Organization, 
upgrades are being made to the Wage Protection System and the Workers’ Support and 
Insurance Fund. 
 
Qatar’s labour programme protects all workers in all stages of their employment cycle. The 
success of our approach is evident in the achievements we have made to date and the 
positive impact it is having on hundreds of thousands of workers and those reliant on their 
income.” 
 
Background information on Qatar’s policies and initiatives in response to the 
questions submitted by Human Right Watch on 15 July 2020. 
  
Recruitment fees 
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• Article (33) of Labour Law No. (14) of 2004 and its amendments state: “The person 
who is licensed to recruit workers from abroad for others shall be prohibited from 
receiving from the worker any sums representing recruitment fees or expenses or 
any other costs. 

• Article (8) of Law No. (15) of 2017, on domestic workers, states that “An employer 
shall be prohibited from deducting any fees, expenses or commission from a 
workers’ wage in return for the procedures of recruitment from abroad”. 

• These legal provisions are included within the Standard Employment Contract to be 
signed by both the employer and the worker to make it clear to the employer and 
worker that Qatari law forbids recruitment fees or any other costs to workers and 
domestic workers. 

• The State of Qatar regulates the licensed recruitment agencies through Ministerial 
Decision No. 8 of 2005 to ensure that recruitment is carried out through licensed 
companies that respect all workers' rights, especially the prohibition of receiving 
any amounts from the worker in form of fees or charges imposed to recruit him/her. 
For this purpose, 40 bilateral labour agreements and 19 Memoranda of 
Understanding were signed with countries of worker origin to protect expatriates 
and provide them with legal protection prior to their employment. 

• ADLSA has provided the embassies of the countries of origin of the workers with a 
list of the licensed recruitment agencies in the State of Qatar. ADLSA conducts 
periodic spot-checks/inspections on agencies and does the necessary follow up to 
ensure that workers are not exploited and that recruitment agencies are not 
charging any recruitment fees. 

• The Ministry can cancel the licenses of recruitment agencies if violations are 
committed. Any agency found violating the law shall be punished and risks the 
cancellation of its license by a decision of the Minister of Administrative 
Development, Labour and Social Affairs in accordance with Article (14) of 
Ministerial Decision No. 8 of 2005 regulating the conditions and procedures for 
obtaining a license to recruit foreign workers for others. 

Qatar Visa Centres 
• ADLSA, in cooperation with the Ministry of Interior, has established Qatar Visa 

Centres (QVC) in labour-sending countries to create a unified visa system that 
expedites the recruitment process and protects the rights of workers. These centres 
facilitate the visa procedures of expatriates while they are still in their home 
country. 

• QVC operates through an integrated electronic system to complete the procedures 
of medical check-ups and enrolment of fingerprints and biometric data. 
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• Furthermore, expatriates can review and sign their employment contracts while 
they are still in their home country. The e-services provided by Qatar Visa Centre 
are free for workers; the employer pays the costs through a direct bank transfer. 

Fair labour recruitment procedures 
• ADLSA implemented the Fair Labour Recruitment Procedures in the framework of 

the International Technical Cooperation Agreement with the International Labour 
Organization (ILO). These procedures promote fair recruitment practices through 
partnerships with Qatari private sector companies and through several capacity-
building activities carried out in line with the ILO’s conventions. 

• Fair Labour Recruitment is also promoted through public institutions. ADLSA 
organised a forum in partnership with the ILO and the US State Department, in 
cooperation with Qatar Chamber of Commerce and Qatar Foundation for Education, 
Science and Community Development,  bringing together senior officials from 
public institutions in various sectors of the country concerned with issues related 
to the payment of recruitment fees. The conference was concerned with studying 
and reviewing the efforts exerted to ensure fair recruitment procedures and raising 
awareness of the provision in the Labour Law that prohibits the charging of 
recruitment fees to workers. 

Electronic contracts 
• Contracts are signed digitally by applicants in their home country through the Qatar 

Visa Centres, which allows information to be entered directly into the Wage 
Protection System (WPS). 

• ADLSA recently launched a supplementary digital certification service for 
multilingual work contracts, with the aim of providing an integrated digital 
alternative for attesting employment contracts. The service makes it easier for 
employers to conclude contracts with workers, subject to the labour law, via the 
website. 

• The launch of this service supports ADLSA’s efforts in updating and offering various 
electronic services that target beneficiary groups, especially with the increased 
demand to complete transactions via the website and "Amerni" service during the 
recent period. 

Non-discriminatory minimum wage 
• On October 16, 2019, the Council of Ministers approved the draft legislation on the 

minimum wage law and advanced it for review. Under the draft law, all employers 
must provide food, accommodation and healthcare in addition to the basic wage. 
The minimum wage will apply to all workers, including domestic workers. 
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• The draft legislation also calls for the establishment of a Minimum Wage 
Commission to monitor the impact of the minimum wage and propose adjustments 
on a periodic basis. 

• When the law comes into force, employers will be obligated to adjust the wages of 
all employees in line with the new legislation if they are lower than the set limit, 
without prejudice to their initial wages. 

Wage Protection System 
• Law No. (1) of 2015 and the Ministerial Decision No. (4) of 2015 requires employers 

to transfer the wages of their employees to bank accounts through the Wage 
Protection System. 

• Employers who fail to comply with this article will be penalised by either not being 
granted new work permits for employees or a freeze being placed on the 
processing of all applications submitted to the Ministry. Any company who violates 
the provisions of the law shall be punished with imprisonment for a period of not 
less than one month, together with a fine of not less than two thousand riyals and 
not more than six thousand riyals. 

• Work is currently underway to strengthen the Wage Protection System by verifying 
the transfer of wages based on the terms of the work contract, and detecting 
violators through the electronic salary transfer system to ensure that the 
transferred salary is higher than the fixed minimum wage, once it comes into effect. 

• Assessments of the Wage Protection System are conducted by ADLSA in 
cooperation with the International Labour Organization office in Doha and an 
independent expert, to identify gaps and put forward actionable recommendations 
for its improvement. 

• ADLSA is working in cooperation with the ILO, Qatar Central Bank and other 
institutions on these recommendations to ensure the minimum wage is properly 
applied. 

Delayed salary payments 
• Pursuant to the provisions of Law No. (1) of 2015 and Ministerial Decision No. (4) of 

2015, employers must transfer the wages of their employees to their bank account 
within seven days of  their due date through the Wage Protection System.  

• As explained above, in addition to freezing the processing of all applications, 
ADLSA can prevent violating companies from obtaining new work permits. The 
court can impose penalties against them that reach imprisonment for a month and 
a fine of not less than two thousand riyals and not exceeding six thousand riyals. 

• We are taking action to detect transgressions through the electronic audit 
mechanism to ensure that the wage payment is higher than the non-discriminatory 
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minimum wage. This will also ensure that workers receive a detailed statement of 
how their wages are calculated. 

• A new draft law has been approved to amend provisions of the Labour Law 
promulgated by Law No. (14) of 2004, including measures to increase the penalties 
for employers who are not paying workers’ financial dues on schedule. 

• If a worker’s salary is delayed or involuntarily reduced, the worker should file a 
complaint with the Department of Labour. If the parties fail to settle their dispute, 
the Department will transfer the matter to the Labour Dispute Settlement 
Committee to find a resolution (see section below for more details). 

Contracting procedures 
• Effective measures have been introduced to prevent non-payment of workers' 

wages for contracts concluded with government agencies, namely the inclusion of 
a number of requirements when launching tenders and throughout the tendering 
process. 

• This includes adjustments that require an examination of the eligibility or 
ineligibility of contractors or subcontractors during the tendering stage.  

• Other adjustments have been made related to the financial and procedural aspects 
of tenders such as reducing some financial requirements for interim monthly 
payments and reducing the maintenance deposit charge. 

Domestic workers’ protection 
• Article (8) of Law No. (15) of 2017 regarding domestic workers states that “An 

employer shall be responsible for paying the monthly wage in Qatari Riyals agreed 
upon with the domestic worker at the end of the month, or at the latest on the third 
day of the consecutive month.” 

• An employer shall not be considered as having met his/her duties unless he/she 
proves that he/she had deposited the worker’s wage in his/her bank account, or 
handed him /her the wage in cash, by virtue of a receipt signed by the worker, 
which confirms his/her receipt of the wage in full, given that the cash payment is in 
accordance with the provisions of Article (15) of Recommendation No. (201) of the 
International Labour Organization stating that domestic workers have right to 
decent working conditions. 

• ADLSA has urged all employers to open bank accounts for domestic workers. This 
directive is based on the government’s initiative to provide banking services to all 
segments of society, including domestic workers. The Ministry has worked in 
coordination with Qatar Central Bank during the Covid-19 crisis to clarify that 
opening bank accounts will be free of charge. This initiative will facilitate the easy 
transfer of the worker's salary to their accounts and help workers to transfer funds 
electronically to their accounts in their home countries. 



 

2020  آب/أغسطس| ووتش رايتس هيومن 81   

Re-employment of workers 
• Qatar Chamber, in cooperation with ADLSA, has launched an online platform with a 

view to facilitating the re-employment of workers in the local market. The platform 
aims to provide an opportunity for companies seeking to hire new workers to 
contract with the laid-off employees from other companies.  The programme is 
implemented under the supervision and control of ADLSA. 

Personal protection of valuable items 
• Qatari law guarantees the fundamental rights of the worker to have personal 

possession of his personal documents, including his passport and bank 
cards.  Article (3) of Ministerial Decision No. (18) of 2014 stipulates that the 
Contractor shall provide suitable accommodation with facilities and individual 
lockable storage facilities to each worker for the safe protection of such items. 

• The seizure of  personal documents or bank cards of the worker, without his 
consent, is a form of abuse that entitles him to change the employer according to 
Article 22 of the Law regulating the entry and exit of expatriates. In this case, the 
Human Rights Department at the Ministry of Interior is responsible for allowing 
him/her to change employer without the current employer’s agreement. 

Workers’ Support and Insurance Fund 
• The Board of Directors of the Worker’s Support and Insurance Fund has been 

formed, and the Fund is operational. Over 5,500 workers have so far benefited from 
the fund, which has disbursed 14 million riyals in financial relief. 

• The Prime Ministerial Decision No. (3) of 2019 was issued, indicating that the Board 
of Directors of the Workers' Support and Insurance Fund was formed and headed 
by the Minister of ADLSA, with the Assistant Undersecretary for Labour Affairs as 
Vice President, as well as a representative of each of the Ministry of Interior, 
Ministry of Finance, Ministry of Justice, Ministry of Trade and Industry, and 
representatives of the Qatar Chamber. 

• The Qatari legislator was also keen to diversify the fund’s resources, which, 
according to Article 17 of Law No. (17) of 2018, consist of financial appropriations 
allocated by the state, returns on investment of its funds, grants, wills, and 
donations. The Fund receives for its annual budget 60% of the fees collected for 
workers’ permits and their renewal. 

Awareness raising initiatives 
• The Ministry is making a sustained effort to promote legal provisions that 

guarantee the fundamental rights of workers and domestic workers, ensure their 
access to justice, and establish employers’ obligation to pay workers’ wages in a 
timely manner. This is being done by providing simplified legal information for the 
benefit of employees, employers, and recruitment agencies. 
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• This is partly done by facilitating direct meetings with workers, labour attachés in 
embassies, or through media and social networking sites, or holding meetings via 
radio stations speaking the languages of expatriate workers, in addition to holding 
several workshops to inform domestic workers, employers and recruitment 
agencies of their rights and duties prescribed by the law. 

• ADLSA is responsible for receiving workers' complaints and responding to inquiries 
via the hotline, text-messaging services, and the “Amerni” smartphone 
application, as well as providing legal advice. 

Worker grievances 
• Law No. (13) of 2017 was issued to establish one or more committee called the 

"Committee for Settlement of Labour Disputes", which is concerned with 
adjudicating within a period not exceeding three weeks in all disputes arising from 
the provisions of the law or the work contract, which the relevant department in the 
ministry has referred to the committee. The committee arbitrates disputes 
according to the following procedures: 

o Complaints are submitted directly from the worker or the domestic worker, 
or by embassies, to the competent department at the Ministry of ADLSA 
through the form intended for that purpose. The worker fills out this form 
with the required data, signs it and submits the complaint to the Ministry. 
The workers' complaints can also be submitted on-line as the 
administration is providing training to workers in 11 foreign languages on 
how to use electronic devices. 

• In addition, the Ministry is involved in ensuring that workers and domestic workers 
can submit their complaints online via the website and through the “Amerni” 
application. This procedure enables workers, who would not be able to go directly 
to the Ministry, to submit their complaints while ensuring that the confidentiality of 
those complaints is maintained.  

o After the complaints are registered online, ADLSA investigates further and 
in most cases, the company representatives are summoned by email., A 
certified copy is then sent to the worker. 

o The officer in charge of settlements provides legal advice to the worker with 
the help of one of the translators or interpreters in the Ministry. These 
services are provided free of charge to workers. 

o If the worker or employee wishes to seek a legal opinion (at any stage of the 
complaint), he can meet one of the legal experts at the Labour Relations 
Department, during official working hours, without the need to book an 
appointment in advance. 
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o If the worker believes that he has been subjected to retaliation, the officer 
in charge of labour complaints refers him to the competent authorities 
(police/ prosecution). The Human Rights Department at the Ministry of 
Interior is responsible for changing the employer of the worker immediately 
and without the consent of the first employer in the event that the employer 
is proven to have been abusive in any form. 

• Workers can file complaints related to service level of the Ministry. The complaints 
can be filled online and followed up on the Ministry’s website or through the 
“Amerni” application, while ensuring that these complaints remain confidential. 
Complaints may also be submitted via embassies or online devices. 

Training 
• ADLSA undertakes regular training programmes for officials and specialists in its 

departments and units of public relations and communication, as well as in a 
number of official bodies whose work concerns expatriate workers. 

• ADLSA is organising workshops to train officers on how to engage with workers and 
domestic workers, and how to communicate with them and provide legal advice. 
Relevant officers are also trained to find consensual solutions and to settle 
disputes amicably between workers and employers, before referring them to the 
relevant judicial committees. In this context, ADLSA is keen to maintain continuous 
communication with the labour attachés in the embassies and heads of labour 
communities in the State of Qatar in order to find appropriate solutions to their 
complaints. 

• In May and June 2020, ADLSA conducted a series of interactive sessions to 
enhance workers' capabilities to participate in joint committee discussions. These 
joint committees are composed of representatives of the company and elected 
representatives of workers to discuss issues related to work within the company 
including, but not limited to, issues related to wages. 

• These training sessions were conducted with the support of the International 
Labour Organization Project Office in Qatar, the International Trade Unions 
Confederation of (ITUC), the International Federation of Building and Wood Workers 
(BWI), UNI Global, and the International Transport Workers Federation. (ITF). 

As indicated above, many of Qatar’s labour reforms were developed in coordination with 
the International Labour Organization as part of the ongoing three-year Technical 
Cooperation Agreement signed in 2017. 
More recently, in direct response to the COVID-19 pandemic, several additional measures 
have been introduced to limit the impact of the global economic downturn on migrant 
workers. These measures have benefited hundreds of thousands of workers: 
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• The Government has guaranteed that workers in quarantine or undergoing 
treatment will receive full salaries. We have allocated QAR 3 billion ($824m) to pay 
the salaries of workers and rents of employers, which can be accessed via their 
banks. 

• Workers must receive free accommodation, food and healthcare from their 
employer. If a worker’s contract has been terminated, employers must continue to 
provide these services until the worker has been re-employed or they can be safely 
repatriated at the employers’ expense. 

• The Government has launched and promoted new hotline services to receive 
workers’ complaints. These complaints are promptly investigated by the labour 
inspectors. Through June 2020, 88% of complaints received during the Covid crisis 
have been resolved, with the remaining 12% under review. 
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 : رسالة إلى وزارة الداخلية القط�ية  الثالثالملحق 

 

 2020یولیو/تموز  15
 

 ثانيآل  الشیخ خالد بن خلیفة بن عبد العزیزمعالي 
 رئیس الوزراء ووزیر الداخلیة 

 وزارة الداخلیة  
 الدوحة، قطر  

 

 الموضوع: انتھاكات األجور

 

 ، معالي الشیخ خالد بن خلیفة الموقّر 

 تحیة طیبة وبعد،

  "، ھیومن رایتس ووتش"للتعبیر عن تقدیرنا لتعاون حكومتكم مع إلیكم أكتب 
المتعلقة   العمل  أصحابوالستفسارات إضافیة حول سیاسات قطر لمنع انتھاكات 

 ضد العمالة الوافدة.   باألجور

ھیومن رایتس ووتش على تعزیز حقوق العمال في جمیع أنحاء العالم ألكثر من  تعمل
تعلمون، أصدرت ھیومن رایتس  قد الخلیج. وكما دول یشمل جمیع  عاما، بما 20

تقریرا عن حالة حقوق العمال في قطر، وقدمت تقاریر عن حقوق   2012ووتش عام 
 ئذ.  العمال في قطر والدول المجاورة منذ

، والتي  "منظمة العمل الدولیة"نرحب بالتزامات قطر بموجب االتفاقیة المبرمة مع 
حد األدنى ألجور العمال الوافدین، وإنشاء صندوق  تتضمن إصالحات من بینھا تحدید ال 

  العمال لضمان دفع أجور العمال المتأخرة، وتحسین التدابیر لمنع استبدال وتأمین دعم
 العقود.  

·موسكو·آنجلس لوس ·لندن· سبورغجوهان·جنيف · شيكاغو·بروكسيل ·برلين· بيروت· أمستردام  · با�يس·يورك نيو  · نيروبي 

ك ا ان كف نت· ط خ  اشنط·ت � 

HUMAN RIGHTS WATCH 
350 Fifth Avenue, 34th Floor 
New York, NY 10118-3299 
Tel: 212-290-4700 
Fax: 212-736-1300 

 قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا 
 المدیر التنفیذي باإلنابة  إریك غولدستین،

 نائب المدیرمایكل بیج، 
 نائب المدیر آدم كوغل، 

  ةمدیر التواصل والمرافعأحمد بن شمسي، 

 

 اللجنة االستشاریة 
  رئیس مشاركةكاثرین بیراتیس، 

  رئیسة مشاركةآسلي بالي، 
 نائب الرئیسة بروس راب، 
 نائب الرئیسة  غاري سیك،

 فؤاد عبد المومني 
 جمال أبو علي 
 یاسر عكاوي 

 الدوسري  ھالة
 صالح الحجیالن

 غانم النجار 
 لیزا أندرسون 

 دیفید بیرنشتاین 
 روبرت بیرنشتاین 

 إدوارھناء 
 بھي الدین حسن 
 حسن المصري 
 منصور فرحان

 لبنى فریح غورغیس 
 عمر حمزاوي
 أسوس ھاردي 
 شوان جبارین 

 مارینا بینتو كوفمان
 یوسف خالت 

 مارك لینش 
 أحمد منصور 

 عبدالعزیز نعیدي 
 نبیل رجب 

 فیكي رسكین
 تشارلز شماس 
 شید شینبیرغ

 سوزان تاماسیبي 
 كریستوف تانغي 

 
 ووتش ھیومن رایتس 

 ، المدیر التنفیذيكینیث روث
نائبة المدیر التنفیذي لتنمیة   ،میشیل ألكساندر

 الموارد والمبادرات العالمیة
 ، نائبة المدیر التنفیذي لإلعالم إیما دایلي

، نائب المدیر التنفیذي  برونو ستانیو أوغارتي
 للمناصرة 

 
 
 

 ، مدیر تكنولوجیا المعلوماتولید أیوب
 ة واإلدارةیالمال ة ، مدیرباربرا بیرتو

 ، نائب مدیر البرامج باباتوندي أولوغبوجي
 ةالعام ة ، المستشاردینا بوكیمبنیر
 ، نائب مدیر البرامج توم بورتیوس
 ، مدیر القانونیة والسیاسیة جیمس روس
 ، نائب مدیر البرامج جو ساوندرز
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بحثا حول انتھاكات األجور في قطر. تلتزم ھیومن  2020و 2019أجرت ھیومن رایتس ووتش في 
سعى إلى فھم وجھة نظر الحكومة القطریة. أرفقنا  وت ، رایتس ووتش بتقدیم تقاریر عادلة ودقیقة

ة التي توصلنا إلیھا بناء على المقابالت التي أجریناھا، باإلضافة إلى األسئلة  یملخصا بالنتائج الرئیس
التي لدینا بخصوص السیاسات واإلجراءات الحكومیة، ال سیما تلك التي اتخذتھا قطر أو تتخذھا لمنع  

 انتھاكات األجور.

، ما سیتیح لنا إدراج  2020أغسطس/آب  12ممتنین لتلقي رد مكتوب على أسئلتنا بحلول  سنكون 
 .2020ردودكم عند نشر تقریرنا القادم في 

عن أي أسئلة قد تكون ، وھي ستجیب .rgoxxx@hrw ید  یا ف ي ماھام جتیرجى التواصل مع زمیل
 األسئلة المرفقة.  علىتلقى ردودكم تلدیكم، وس

 

 وقتكم واھتمامكم بھذه الرسالة.شاكرین لكم 

 مع كامل التقدیر،

 یجمایكل بَ 

 نائب المدیر 

 قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا

 ھیومن رایتس ووتش 
 

ملخص نتائج ھیومن رایتس ووتش وأسئلتھا المتعلقة بانتھاكات األجور من 
 أصحاب العمل ضد العمالة الوافدة في قطر

، مقابالت تفصیلیة  2020ومایو/أیار  2019كانون الثاني  أجرت ھیومن رایتس ووتش، بین ینایر/ 
. یعمل العمال الذین تمت مقابلتھم لصالح  جھة عمل وشركة مختلفة 60عامال وافدا وظفتھم  93مع 

عمال وأیضا  ،ن وومھندس ،نو ومّساح، وھم مدیرون، مختلفةقطاعات عمل متنوعین في   أصحاب 
في المشاریع المتصلة بكأس العالم "فیفا  تحدیدا بعضھم یعمل أیضا عامالت منازل. ویدویون 
2022 ." 

عامال إنھم لم یتلقوا أجورھم أو نالوھا بعد   59تحدثت إلیھم ھیومن رایتس ووتش، قال    93من أصل 
تسعة  عامال إن أصحاب عملھم لم یدفعوا األجر المنصوص علیھ في عقودھم؛ و 29تأخیر كبیر. قال 

  12و، )إبقاؤھم دون عمل إلى حین إیجاد مشاریع جدیدة("التكدیس" واجھوا  29مال الـمن ھؤالء الع 
  55أشار دون أي تفسیر.  أجرھم  لم یُدفع  ثمانیةعلى ید أصحاب عملھم، وخصم أجور تعسفي واجھوا  
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إلى أن أبرز مشكلة یواجھونھا تتمثل في عدم الدفع مقابل ساعات عملھم اإلضافیة،   وعاملة  عامال
لم  وإیصاالت دفع. بكشوف الدوام  قضیة قالوا إنھا قابلة للتحسین إذا تم تزوید جمیع العمالوھي 

ل  تجاھل أصحاب  ، وعالوة على ذلك، في معظم الحاالت، ساعات عملھم اإلضافي بشكل دقیق تُسجَّ
ساعة   18عمل مزاولة ال  ساعات عمل فقط رغمثماني  العمل تلك الساعات بالكامل لیعوضوھم عن

ھیومن رایتس ووتش إن أصحاب عملھم احتفظوا قسرا ببطاقات الصراف ـ عمال لسبعة  ا. قالیومی
 في الشركة.  أصحاب العمل بدورھم أن ھذه الممارسة شائعة  أفاد اآللي الخاصة بھم، و

كان ذلك مثار قلق   قضیة شائعة.  يوھ – ھماستبدال عقود عنھیومن رایتس ووتش  عامال  13 أبلغ
راتب  بعد أن ُوعدوا بحصولھم على  رسوم توظیفبما أن العمال أفادوا بأنھم دفعوا خاص بشكل 

عامال بأن   20في الدیون. أفاد   العمال معین لیكتشفوا الحقا عدم نیة أصحاب العمل دفعھ، ما أوقع
لى العودة إلى وطنھ دون  وافق العامل عأّخروھا إلى أن   أصحاب العمل تجنبوا دفع مكافآتھم، أو

 نھایة الخدمة. تعویض  الحصول على 

حتى عند وصولھم إلى قطر بسبب  لالنتھاكات    العمال الوافدین ھم عرضةأن  ل بحثنا األولي إلى توصّ 
الخلل في میزان القوى بین أصحاب العمل والعمال نتیجة نظام الكفالة، ورسوم التوظیف التي یضطر  

كما أن سیاسة "سلسلة التورید" للدفع في قطر تشكل إحدى العقبات الرئیسة  العمال إلى دفعھا غالبا. 
التي تحول دون دفع أجور العمال في الوقت المناسب، إذ تترك العمال بدون رواتب حتى یتم الدفع 

 فوقھم في السلسلة أوال.  فرعي   لكل مقاول ومقاول

أظھرت  ع أجور العمال بدقة وفي وقتھا، نظام حمایة األجور مثّل خطوة إیجابیة نحو ضمان دف مع أنّ 
إذ یقول عمال كثیرون إنھم مسجلون في النظام لكن یعانون من تأخر األبحاث أن النظام غیر فعّال. 

بحمایة قانون  اتغیر متمتعالعامالت المنزلیات  زالتأجورھم ألشھر بال أي تدخل حكومي. وال 
رنة ببقیة العمال. أوصت أبحاث "منظمة العمل خیارات أقل لالنتصاف القانوني مقا   نالعمل ولدیھ

الحسابات  مثل  ، یمكن لقطر اعتمادھا لتحسین مدفوعات العمال أخرى الدولیة" بإجراءات عدیدة
 في التعاقد الفرعي.  وأنظمة لمراقبة المدفوعات ،المصرفیة للمشروع

أن یتمكنوا  مال تحول دونورغم إنشاء لجان تسویة المنازعات العمالیة في قطر، ثمة عوائق أمام الع
لقدرة على التحكم بإقامتھم افقدان العمال الوافدین  امنھ .المحكمة  فيرفع قضایا متعلقة باألجور  من

في البالد؛ والخوف من انتقام أصحاب العمل؛ وبطء عمل اللجان؛ وعدم وجود وثائق قانونیة تثبت  
م تلقي العمال الوافدین أحكاما لصالحھم من ورغعدة متعلقة بانتھاكات األجور،  أقوالھم. وفي حاالت

 بال مأوى ومفلسین لعدة شھور الحقة، بال موارد كافیة حتى إلطعام أنفسھم. یترك العمال  اللجان، 

ما یتعلق  كت فیھا حقوق العمال الوافدین فیھِ فیروس "كورونا" الطرق التي انتُ  تفشي  أخیرا، كشف
  ،أصحاب العمل لدفع أجور العمال إلى  الحكومة قروض   تقدیمرغم فاقم االنتھاكات.  األجور وب

لتأخیر األجور وتخفیضھا وإعادة العمال إلى أوطانھم دون دفع   استخدم أصحاب العمل الوباء ذریعةً 
قالوا إن    ،عمال من شركات مختلفةسبعة  . تحدثت ھیومن رایتس ووتش إلى العالقة  مستحقاتھم

 أو ال متأخرةً  ھمأجوریتلقون  ل خفّضوا أجورھم بسبب الوباء، في حین أن أولئك الذینأصحاب العم 
 األجور أثناء الوباء. ھذا االنتھاك المتعلق ب یواجھون  نزالو یقبل الوباء، ما یتلقونھا  
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على األسئلة  ألي إجابات  ، سنكون ممتنین2020ھیومن رایتس ووتش في ستنشره تقریر ألجل 
 :2020أغسطس/آب  12التالیة بحلول  

 
مركز  "نب في ا لتوعیة العمال األج  الداخلیة ما ھي اإلجراءات التي اتخذتھا أو تتخذھا وزارة .1

من خالل   المناسب حقوقھم بالحصول على رواتبھم كاملة وفي الوقت" بشأن  قطر تأشیرات  

سبل االنتصاف  و ، المفصلة في عقد العمل، والمكافآت الوقت اإلضافيو نظام حمایة األجور،

 المتاحة لھم؟  

ما ھي اإلجراءات التي اتخذتھا أو تتخذھا الوزارة لضمان أن العمال الوافدین إلى البلد لم   .2

 رسوم توظیفھم؟   ھم یدفعوا

العمل ال یستبدلون عقود العمل بعد وصول العمال إلى  أصحاب  كیف تضمن الوزارة أن .3

 ثر؟ راتبا أقل و/أو ساعات عمل أك تضمنقطر، بأخرى ت

  التي قسريالعمل  ما ھو عدد حاالت ال ،2020ومایو/أیار   2019بین ینایر/كانون الثاني  .4

ومن بین ھذه الحاالت، كم صاحب عمل أو شركة عوقبوا؟ ھل یمكن  ؟الوزارة فیھا  حققت

   ؟  الفترة ھذه  العمل خالل أصحاب للوزارة تزویدنا بتفاصیل العقوبات التي واجھھا  

العمل بتقدیم طلبات اإلقامات وتجدیدھا أصحاب    یرجى الشرح كیف تراقب الوزارة التزام .5

  كمعدم تقدیم طلبات اإلقامة أو تجدیدھا؟  العمل علىأصحاب  في وقتھا. ھل تعاقب الوزارة

 ؟ 2020ومایو/أیار  2019عوقب لھذا السبب بین ینایر/كانون الثاني صاحب عمل  

وثائق  الفتقارھم إلى ال ب العمالھا الوزارة لضمان أال یعاقَ سما ھي اإلجراءات التي تدر .6

یستطیع من خاللھا العمال  وھو ذنب لم یرتكبوه؟ على سبیل المثال، ھل من طریقة  ، صالحةال

 بالغ الھروب؟   االعتراض على

عملھم، ھل تأخذ بعین االعتبار  أصحاب " من ھروبھم" تحتجز الوزارة عماال لـ نحی .7

الطریقة التي اتبعھا صاحب العمل لتقدیم دعوى ضد العامل كنوع من االنتقام على شكواه في  

نعم، ھل یمكنكم تزویدنا بالبیانات  إلجابة إذا كانت ا نتھاك عمالي آخر؟ اما یتعلق بالراتب أو  

 نھا تتعلق باالنتقام؟  أ عن عدد قضایا "الھروب" التي أسِقطت نتیجة اكتشاف  
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عدد حاالت مصادرة جوازات  ما ھو ، 2020ومایو/أیار  2019بین ینایر/كانون الثاني   .8

مكنكم ؟ ھل ی عوقبالسفر التي عالجتھا الوزارة؟ من بین ھذه الحاالت، كم صاحب عمل  

 ھذه العقوبات؟  بتقسیم مفصل ل تزویدنا 
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 السید إنفانتینو المحترم، 
 تحیة وبعد،  

والستفسارات   "، ھیومن رایتس ووتش"مع   الفیفا للتعبیر عن تقدیرنا لتعاون إلیكم أكتب 
ضد  المتعلقة باألجور  العمل  أصحابلمنع انتھاكات   منظكتكمإضافیة حول سیاسات 

 في قطر.   العمالة الوافدة 

ھیومن رایتس ووتش على تعزیز حقوق العمال في جمیع أنحاء العالم ألكثر من  تعمل
تعلمون، أصدرت ھیومن رایتس  قد دول الخلیج. وكما یشمل جمیع   عاما، بما  20
تقریرا عن حالة حقوق العمال في قطر، وقدمت تقاریر عن حقوق   2012ش عام ووت

 ئذ.  العمال في قطر والدول المجاورة منذ

واللجنة العلیا للمشاریع واإلرث في وثیقة إستراتیجیة االستدامة   الفیفا نرحب بالتزامات  
تعزیز حقوق العمال في المشاریع  وما ورد بشأن  قطر،  فیفا الخاصة بكأس العالم 

یقرون نرحب أیضا بأن المنظمون  فیفا.وسالسل التورید المرتبطة مباشرة بكأس العالم 
م ممكنة تضم "موظفین بدوام كامل أن القوى العاملة في قطر التي تجعل كأس العالب
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 ھیومن رایتس ووتش 
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وموظفین من الموردین، ومتطوعین، یقدمون خدمات  ین فرعیین، ، ومقاول ینومؤقتین، ومقاول
  ، والضیافة ،وإدارة األحداث  ،والتنظیف  ، والطعام والمشروبات ، رئیسیة في مجاالت مثل البناء

 .واألمن ، والنقل

انتھاكات األجور في قطر. تلتزم ھیومن   بحثا حول 2020و 2019أجرت ھیومن رایتس ووتش في 
أرفقنا  الفیفا واللجنة العلیا.  وتسعى إلى فھم وجھة نظر  ، رایتس ووتش بتقدیم تقاریر عادلة ودقیقة

ة التي توصلنا إلیھا بناء على المقابالت التي أجریناھا، باإلضافة إلى األسئلة  یلنتائج الرئیسل ملخصا 
الفیفا راءات الحكومیة، ال سیما تلك التي اتخذتھا أو تتخذھا  التي لدینا بخصوص السیاسات واإلج

في مواقع كأس العالم لحمایة حقوق العمال في قطر بشكل أفضل، بما   لمنع انتھاكات األجورواللجنة 
 فیھا حقھم بأجور عادلة.  

، ما سیتیح لنا إدراج  2020أغسطس/آب  10سنكون ممتنین لتلقي رد مكتوب على أسئلتنا بحلول 
 ھذه السنة.   تقریرنا القادمفي ردودكم 

عن أي أسئلة قد تكون ، وھي ستجیب ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعلى   یدیا ف ي ماھام جتیرجى التواصل مع زمیل
 األسئلة المرفقة.  علىتلقى ردودكم تلدیكم، وس

 

 م وقتكم واھتمامكم بھذه الرسالة.شاكرین لك

 

 مع كامل التقدیر،

  

 یجمایكل بَ 

 نائب المدیر 

 قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا

 ھیومن رایتس ووتش 

   ءءءءءءءءءءءءءءء 
 ءءءءءءءءءءءءءءءءءء 

 

وأسئلتھا المتعلقة بانتھاكات األجور من  ملخص نتائج ھیومن رایتس ووتش
 أصحاب العمل ضد العمالة الوافدة في قطر

. 2020ومایو/أیار  2019بین ینایر/كانون الثاني البحوث لھذا التقریر  أجرت ھیومن رایتس ووتش
، والذین جھة عمل وشركة مختلفة 60من عامال وافدا  93مقابالت تفصیلیة مع  أجرى الباحثون
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من ھؤالء العمال ھن عامالت منزلیات تختلف ظروف دفع   11 –التقریر على ظروفھم یركز ھذا 
 أجورھم قلیال عن ظروف العمال الوافدین اآلخرین.  

عامال إنھم لم یتلقوا أجورھم أو نالوھا بعد   59تحدثت إلیھم ھیومن رایتس ووتش، قال    93من أصل 
من وا األجر المنصوص علیھ في عقودھم؛ عامال إن أصحاب عملھم لم یدفع 29تأخیر كبیر. قال 

 أجرھم  لم یُدفع  ثمانیة على ید أصحاب عملھم، وخصم أجور تعسفي  12ھ  واج، 29العمال الـ ھؤالء
، وتسعة واجھوا "التخزین"، وھي ممارسة شائعة حیث یتم توظیف عمال من دون أي تفسیر الكامل 

قبل شركات تورید العمال ولكن بسبب نقص الزبائن، ال یرسلونھم ألداء أي أعمال، نتیجة لذلك ال  
إلى أن أبرز مشكلة یواجھونھا تتمثل في عدم الدفع مقابل  وعاملة  عامال 55أشار یتلقون أي أجور. 

بكشوف  قضیة قالوا إنھا قابلة للتحسین إذا تم تزوید جمیع العمالوھي إلضافیة، ساعات عملھم ا
ل وإیصاالت دفع. الدوام  ، وعالوة على ذلك، في معظم  ساعات عملھم اإلضافي بشكل دقیقلم تُسجَّ

 ساعات عمل فقط رغمثماني  تجاھل أصحاب العمل تلك الساعات بالكامل لیعوضوھم عنالحاالت، 
ھیومن رایتس ووتش إن أصحاب عملھم احتفظوا  ـ عمال لسبعة   ساعة یومیا. قال  18  عملمزاولة ال

في  أصحاب العمل بدورھم أن ھذه الممارسة شائعة أفاد قسرا ببطاقات الصراف اآللي الخاصة بھم، و
 الشركة.  

عقد د"، وذلك عندما یوقع العمال وعامال لـ ھیومن رایتس ووتش إنھم واجھوا "استبدال العق 13قال 
أن صاحب العمل استبدل العقد األصلي بآخر  یجدونعمل في وطنھم، لكن بعد وصولھم إلى قطر 

 ھم  یدفعون ما  غالبا  الوافدیند" مثیر للقلق بشكل خاص ألن العمال و. "استبدال العق أسوأبشروط 
مقابل أحیانا بعد أخذ قرض بأسعار فائدة مرتفعة؛ أبلغوا عن أخذ ھذه القروض استقدامھم، ورسوم 

أتعابھم بناًء على علمھم بأنھم سیدفعون المبلغ المنصوص علیھ في العقد. ولكن عندما یستبدل صاحب  
 مدیونین.  العمال یصبح  ما  ا العمل العقد بعد وصول العمال إلى قطر، غالب

أن  ، ما أدى إلى تأخیر ھذه المدفوعات إلى حد مكافآتھمعامال أن أصحاب العمل تجنبوا دفع  20أفاد 
 نھایة الخدمة المكتسب. مدفوعات تعویض   دونالوطن بالعودة إلى وافق العامل 

حتى عند وصولھم إلى قطر بسبب  لالنتھاكات    العمال الوافدین ھم عرضةأن  ل بحثنا األولي إلى توصّ 
م الكفالة، ورسوم التوظیف التي یضطر  الخلل في میزان القوى بین أصحاب العمل والعمال نتیجة نظا 

العمال إلى دفعھا غالبا. كما أن سیاسة "سلسلة التورید" للدفع في قطر تشكل إحدى العقبات الرئیسة  
التي تحول دون دفع أجور العمال في الوقت المناسب، إذ تترك العمال بدون رواتب حتى یتم الدفع 

 ال.  فوقھم في السلسلة أوفرعي   لكل مقاول ومقاول

أظھرت  نظام حمایة األجور مثّل خطوة إیجابیة نحو ضمان دفع أجور العمال بدقة وفي وقتھا،  مع أنّ 
إذ یقول عمال كثیرون إنھم مسجلون في النظام  أن النظام غیر فعّال.  ھیومن رایتس ووتش بحاثأ

غیر  یات العامالت المنزل زال تلكن یعانون من تأخر أجورھم ألشھر بال أي تدخل حكومي. وال 
خیارات أقل لالنتصاف القانوني مقارنة ببقیة العمال. أوصت   نبحمایة قانون العمل ولدیھ اتمتمتع

یمكن لقطر اعتمادھا لتحسین مدفوعات   أخرى أبحاث "منظمة العمل الدولیة" بإجراءات عدیدة
 في التعاقد الفرعي.   وأنظمة لمراقبة المدفوعات ،الحسابات المصرفیة للمشروعمثل   ،العمال 

أن یتمكنوا  ورغم إنشاء لجان تسویة المنازعات العمالیة في قطر، ثمة عوائق أمام العمال تحول دون
لقدرة على التحكم بإقامتھم افقدان العمال الوافدین  امنھ .المحكمة  فيرفع قضایا متعلقة باألجور  من

في البالد؛ والخوف من انتقام أصحاب العمل؛ وبطء عمل اللجان؛ وعدم وجود وثائق قانونیة تثبت  
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ورغم تلقي العمال الوافدین أحكاما لصالحھم من عدة متعلقة بانتھاكات األجور،  أقوالھم. وفي حاالت
موارد كافیة حتى إلطعام  عدة شھور، بالبعد  بال مأوى ومفلسینمتروكین العمال ما زال  اللجان، 
 أنفسھم. 

. في 2022وجدت ھیومن رایتس ووتش أیضا انتھاكات لألجور في مواقع كأس العالم لكرة القدم 
كأس العالم، بتأخیر رواتب  لملعب  على إنشاءإحدى الحاالت، قامت شركة تجارة وإنشاءات، تعمل 

 أیلول/عامل بین سبتمبر 500اتب حوالي  موظف إداري وشھرین من رو 500خمسة أشھر لنحو 
لم تكن المرة الوحیدة التي تتأخر    ھذه . أفاد الموظفون في ھذه الشركة أن2020 شباط /وفبرایر 2019

عمال في شركة  الموظفین وال  فیھا الرواتب. في حالة أخرى، توصلت ھیومن رایتس ووتش إلى أن 
المائیة والبناء في الجزء الخارجي من األعمال المدنیة و الھندسة  إنشاءات كانت مسؤولة عن أعمال

كأس العالم قد تعرضوا لتأخیرات في األجور تصل إلى أربعة أشھر على األقل خمس مرات  لملعب 
. قال أحد العاملین في الشركة لـ ھیومن رایتس ووتش إن شركتھ تواصل العمل 2019و 2018في 

 خالل الوباء وأن راتبھ ما زال یتأخر. 

األجور  ما یتعلق بفیھا حقوق العمال الوافدین فی  تُنتھك الطرق التي كشف فیروس "كورونا"   وجدنا أن
استخدم  ،أصحاب العمل لدفع أجور العمالإلى الحكومة قروض  تقدیم رغم فاقم االنتھاكات. و

لتأخیر األجور وتخفیضھا وإعادة العمال إلى أوطانھم دون دفع  أصحاب العمل الوباء ذریعةً 
قالوا إن    ،عمال من شركات مختلفةسبعة  . تحدثت ھیومن رایتس ووتش إلى العالقة  مستحقاتھم

 أو ال متأخرةً  ھمأجوریتلقون  أصحاب العمل خفّضوا أجورھم بسبب الوباء، في حین أن أولئك الذین
 األجور أثناء الوباء. ھذا االنتھاك المتعلق ب یواجھون  نلو زا یقبل الوباء، ما یتلقونھا  

على األسئلة  ألي إجابات  ، سنكون ممتنین2020ھیومن رایتس ووتش في ستنشره تقریر ألجل 
 :2020أغسطس/آب  10التالیة بحلول  

 
المتعلقة   مواقعال. تواصل ھیومن رایتس ووتش ومنظمات أخرى توثیق انتھاكات أجور العمال في 1
في قطر. ما ھي المعلومات   كأس العالم، على الرغم من نظام حمایة األجور ومعاییر رعایة العمالب

فیما یتعلق بنزاعات األجور في مواقع البناء الخاصة بمواقع كأس العالم لكرة القدم    الفیفا تلكھا تمالتي 
األجور بین  انتھاكات  یل حاالتمثل ھذه البیانات، فیرجى تقدیم تفاص الفیفا ؟ إذا كان لدى 2022

األجور (األجور غیر انتھاك  ، بما في ذلك نوع2020مایو/أیار و 2019 كانون الثاني/ینایر
األجور المتأخرة)، وما إذا  أو لعمل اإلضافي، الناقصة، أو عدم تسدید أجر ا األجورأو    المدفوعة،

حول أسباب  تمتلكھا الفیفا  مات التي ؟ ما ھي المعلوفرعیة  شركة مقاوالت الشركة المعنیة ھي  كانت
الفیفا من اللجنة   تاستمرار حدوث مثل ھذه االنتھاكات لألجور؟ وما ھي الخطوات المحددة التي طلب

أو   اتخاذھا لمنع مثل ھذه االنتھاكات لألجور للعاملین في مواقع كأس العالم  للمشاریع واإلرث العلیا
 االستجابة لھا؟ 

یعملون في مواقع البناء أو  الذین غیر المتواجدین في مواقع كأس العالم ولكنلعمال إلى ا . بالنسبة 2
الضروریة الستضافة كأس العالم، مثل العاملین في مترو األنفاق  القطاعات شركات الضیافة وصالح ل

  ، وإدارة الفعالیات، والتنظیف ، المشروباتو مجال األغذیةوومشاریع البنیة التحتیة األخرى، 
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لمنع انتھاكات األجور   الفیفا خذھا تتالنقل واألمن، ما ھي اإلجراءات المحددة التي والضیافة و
 واالستجابة لھا؟ 

ع اللجنة العلیا، بما في ذلك وضع السیاسات واآللیات، لضمان تلقي العمال في  عملت الفیفا م. ھل 3
 ؟ 19-كوفیدمواقع كأس العالم رواتبھم خالل جائحة  

من   اللجنة العلیا عماال توظف. ھل لدى الفیفا سیاسة متفق علیھا مع اللجنة العلیا، تقضي بأن 4
 واالستقدام ة فیما یتعلق بممارسات التوظیفشركات تورید العمالة والبناء التي لدیھا سجالت نظیف 

التأكد من أن مثل ھذه یشمل راقب الفیفا ذلك بما تونظام حمایة األجور؟ إذا كان األمر كذلك، كیف 
 نتھاكات؟ مثل ھذه اال الشركات لم ترتكب في السابق انتھاكات لألجور وأنھا ال ترتكب حالیا 

مستقلة عن اللجنة العلیا لضمان أن  ة ألطراف ثالثة تابع مل مع وكاالتتعالفیفا أو   عملت . ھل 5
األجور؟ إذا كان  فیما یخصالعمال الذین یعملون في أماكن كأس العالم لیسوا ضحایا لسوء المعاملة 

 من ھذه األطراف الثالثة؟  الفیفا األمر كذلك، فما الذي تعلمھ  
انتھاكات   اآللیات الخاصة بمنعالفیفا مع الحكومة القطریة فیما یتعلق بالسیاسات و  عملت . ھل 6

األجور، ورسوم استقدام العمال، والحظر الذي یمنع العمال من حریة تكوین الجمعیات، والمفاوضة  
لحكومة بخصوص حقوق العمال على وجھ  اإلیھ الفیفا  دعت الجماعیة، واإلضرابات؟ ما الذي 

ذا كانت ھذه المحادثات تتعلق بما في ذلك ما إ ، التحدید؟ یرجى تقدیم تحدیث عن ھذه المحادثات
 التي یمكن أن تؤثر على العمال بخالف أولئك المستخدمین في مواقع كأس العالم.  یةالعمال  بالحقوق

لتمویل حملة توعیة عامة باستخدام وسائل اإلعالم السائدة لرفع مستوى الوعي    الفیفا خطط ت. ھل 7
ن ومشجعي كرة القدم حول ھذه القضایا؟ إذا  األجور، من أجل تثقیف الشركات والبلداانتھاكات حول 

 كان األمر كذلك، فمتى نتوقع مثل ھذه الحملة وماذا ستتضمن؟
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 )الفيفا(االتحاد الدولي لكرة القدم ملحق الخامس: رد ال
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: رسالة إلى الهيئة العليا للمشا�يع السادسالملحق 

 واإلرث  
 
 )رسلت باإلنغلیزیةأُ (
 

 2020یولیو/تموز  22
 

 السید حسن الذوادي، األمین العام للجنة العلیا للمشاریع واإلرث 
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXعبر البرید اإللكتروني: 

 
 الموضوع: انتھاكات أجور العمال الوافدین في قطر  

 
 المحترم،  الذوادي السید 

 تحیة وبعد،  

ھیومن "مع   للجنة العلیا للمشاریع واإلرث""اللتعبیر عن تقدیرنا لتعاون إلیكم أكتب 
  أصحابلمنع انتھاكات  منظمتكموالستفسارات إضافیة حول سیاسات  "،رایتس ووتش 

 في قطر.   ضد العمالة الوافدة المتعلقة باألجور  العمل

ھیومن رایتس ووتش على تعزیز حقوق العمال في جمیع أنحاء العالم ألكثر من  تعمل
تعلمون، أصدرت ھیومن رایتس  قد دول الخلیج. وكما یشمل جمیع   عاما، بما  20

تقریرا عن حالة حقوق العمال في قطر، وقدمت تقاریر عن حقوق   2012ووتش عام 
 ئذ.  قطر والدول المجاورة منذالعمال في 

نرحب بالتزامات اللجنة العلیا للمشاریع واإلرث في وثیقة إستراتیجیة االستدامة  
تعزیز حقوق العمال في المشاریع  وما ورد بشأن  قطر،  فیفا الخاصة بكأس العالم 

یقرون نرحب أیضا بأن المنظمون  فیفا.وسالسل التورید المرتبطة مباشرة بكأس العالم 
القوى العاملة في قطر التي تجعل كأس العالم ممكنة تضم "موظفین بدوام كامل  أنب

وموظفین من الموردین، ومتطوعین، یقدمون ین فرعیین، ، ومقاول ینومؤقتین، ومقاول
وإدارة  ،والتنظیف ، والطعام والمشروبات ، خدمات رئیسیة في مجاالت مثل البناء

 . واألمن ،والنقل ، والضیافة ،األحداث 

بحثا حول انتھاكات األجور في قطر.   2020و 2019أجرت ھیومن رایتس ووتش في 
 وتسعى إلى فھم وجھة نظر  ، تلتزم ھیومن رایتس ووتش بتقدیم تقاریر عادلة ودقیقة

ة التي توصلنا إلیھا بناء على  یلنتائج الرئیسلأرفقنا ملخصا  اللجنة العلیا والفیفا.  

·موسكو·لوس آنجلس ·لندن· جوھانسبورغ·جنیف· شیكاغو·بروكسیل·برلین· بیروت · أمستردام  · باریس·نیو یورك  · نیروبي 
 زیورخ - واشنطن·تورنتو· طوكیو-سان فرانسیسكو
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 نائب المدیرمایكل بیج، 
 نائب المدیر آدم كوغل، 

  ةمدیر التواصل والمرافعأحمد بن شمسي، 

 

 اللجنة االستشاریة 
  رئیس مشاركةكاثرین بیراتیس، 

  رئیسة مشاركةآسلي بالي، 
 نائب الرئیسة بروس راب، 
 نائب الرئیسة  غاري سیك،

 فؤاد عبد المومني 
 جمال أبو علي 
 یاسر عكاوي 

 الدوسري  ھالة
 صالح الحجیالن

 غانم النجار 
 لیزا أندرسون 

 دیفید بیرنشتاین 
 روبرت بیرنشتاین 

 ھناء إدوار
 بھي الدین حسن 
 حسن المصري 
 منصور فرحان

 لبنى فریح غورغیس 
 عمر حمزاوي
 أسوس ھاردي 
 شوان جبارین 

 مارینا بینتو كوفمان
 یوسف خالت 

 مارك لینش 
 أحمد منصور 

 عبدالعزیز نعیدي 
 نبیل رجب 

 فیكي رسكین
 تشارلز شماس 
 شید شینبیرغ

 سوزان تاماسیبي 
 كریستوف تانغي 

 
 ھیومن رایتس ووتش 

 ، المدیر التنفیذيكینیث روث
نائبة المدیر التنفیذي لتنمیة   ،میشیل ألكساندر

 الموارد والمبادرات العالمیة
 ، نائبة المدیر التنفیذي لإلعالم إیما دایلي

نائب المدیر التنفیذي  ، برونو ستانیو أوغارتي
 للمناصرة 

 
 
 

 ، مدیر تكنولوجیا المعلوماتولید أیوب
 ة واإلدارةیالمال ة ، مدیرباربرا بیرتو

 ، نائب مدیر البرامج باباتوندي أولوغبوجي
 ةالعام ة ، المستشاردینا بوكیمبنیر
 ، نائب مدیر البرامج توم بورتیوس
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المقابالت التي أجریناھا، باإلضافة إلى األسئلة التي لدینا بخصوص السیاسات واإلجراءات  
في مواقع  لمنع انتھاكات األجوراللجنة العلیا والفیفا الحكومیة، ال سیما تلك التي اتخذتھا أو تتخذھا  

 كأس العالم لحمایة حقوق العمال في قطر بشكل أفضل، بما فیھا حقھم بأجور عادلة.  

، ما سیتیح لنا إدراج  2020أغسطس/آب  10سنكون ممتنین لتلقي رد مكتوب على أسئلتنا بحلول 
 ھذه السنة.   تقریرنا القادمفي ردودكم 

عن أي أسئلة قد تكون ، وھي ستجیب ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعلى   یدیا ف ي ماھام جتیرجى التواصل مع زمیل
 األسئلة المرفقة.  علىتلقى ردودكم تلدیكم، وس

 

 م وقتكم واھتمامكم بھذه الرسالة.شاكرین لك

 

 مع كامل التقدیر،

  

 یجمایكل بَ 

 نائب المدیر 

 قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا

 ھیومن رایتس ووتش 

   ءءءءءءءءءءءءءءء 
 ءءءءءءءءءءءءءءءءءء 

 

ملخص نتائج ھیومن رایتس ووتش وأسئلتھا المتعلقة بانتھاكات األجور من 
 الوافدة في قطرأصحاب العمل ضد العمالة 

. 2020ومایو/أیار  2019بین ینایر/كانون الثاني البحوث لھذا التقریر  أجرت ھیومن رایتس ووتش
، والذین جھة عمل وشركة مختلفة 60من عامال وافدا  93مقابالت تفصیلیة مع  أجرى الباحثون

ف ظروف دفع  من ھؤالء العمال ھن عامالت منزلیات تختل 11 –یركز ھذا التقریر على ظروفھم 
 أجورھم قلیال عن ظروف العمال الوافدین اآلخرین.  

عامال إنھم لم یتلقوا أجورھم أو نالوھا بعد   59تحدثت إلیھم ھیومن رایتس ووتش، قال    93من أصل 
من عامال إن أصحاب عملھم لم یدفعوا األجر المنصوص علیھ في عقودھم؛  29تأخیر كبیر. قال 

 م أجرھ لم یُدفع  ثمانیة على ید أصحاب عملھم، وخصم أجور تعسفي  12ھ  واج، 29العمال الـ ھؤالء
، وتسعة واجھوا "التخزین"، وھي ممارسة شائعة حیث یتم توظیف عمال من دون أي تفسیر الكامل 

قبل شركات تورید العمال ولكن بسبب نقص الزبائن، ال یرسلونھم ألداء أي أعمال، نتیجة لذلك ال  
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ع مقابل إلى أن أبرز مشكلة یواجھونھا تتمثل في عدم الدف وعاملة  عامال 55أشار یتلقون أي أجور. 
بكشوف  قضیة قالوا إنھا قابلة للتحسین إذا تم تزوید جمیع العمالوھي ساعات عملھم اإلضافیة، 

ل وإیصاالت دفع. الدوام  ، وعالوة على ذلك، في معظم  ساعات عملھم اإلضافي بشكل دقیقلم تُسجَّ
 فقط رغم ساعات عملثماني  تجاھل أصحاب العمل تلك الساعات بالكامل لیعوضوھم عنالحاالت، 
ھیومن رایتس ووتش إن أصحاب عملھم احتفظوا  ـ عمال لسبعة   ساعة یومیا. قال  18عمل  مزاولة ال

في  أصحاب العمل بدورھم أن ھذه الممارسة شائعة أفاد قسرا ببطاقات الصراف اآللي الخاصة بھم، و
 الشركة.  

لك عندما یوقع العمال عقد د"، وذوعامال لـ ھیومن رایتس ووتش إنھم واجھوا "استبدال العق 13قال 
أن صاحب العمل استبدل العقد األصلي بآخر  یجدونعمل في وطنھم، لكن بعد وصولھم إلى قطر 

 ھم  یدفعون ما  غالبا  الوافدیند" مثیر للقلق بشكل خاص ألن العمال و. "استبدال العق أسوأبشروط 
مرتفعة؛ أبلغوا عن أخذ ھذه القروض مقابل أحیانا بعد أخذ قرض بأسعار فائدة استقدامھم، ورسوم 

أتعابھم بناًء على علمھم بأنھم سیدفعون المبلغ المنصوص علیھ في العقد. ولكن عندما یستبدل صاحب  
 مدیونین.  العمال یصبح  ما  ا العمل العقد بعد وصول العمال إلى قطر، غالب

أن  لى تأخیر ھذه المدفوعات إلى حد ، ما أدى إ مكافآتھمعامال أن أصحاب العمل تجنبوا دفع  20أفاد 
 نھایة الخدمة المكتسب. مدفوعات تعویض   دونالوطن بالعودة إلى وافق العامل 

حتى عند وصولھم إلى قطر بسبب  لالنتھاكات    العمال الوافدین ھم عرضةأن  ل بحثنا األولي إلى توصّ 
ورسوم التوظیف التي یضطر   الخلل في میزان القوى بین أصحاب العمل والعمال نتیجة نظام الكفالة،

العمال إلى دفعھا غالبا. كما أن سیاسة "سلسلة التورید" للدفع في قطر تشكل إحدى العقبات الرئیسة  
التي تحول دون دفع أجور العمال في الوقت المناسب، إذ تترك العمال بدون رواتب حتى یتم الدفع 

 فوقھم في السلسلة أوال.  فرعي   لكل مقاول ومقاول

أظھرت  نظام حمایة األجور مثّل خطوة إیجابیة نحو ضمان دفع أجور العمال بدقة وفي وقتھا،  مع أنّ 
إذ یقول عمال كثیرون إنھم مسجلون في النظام  أن النظام غیر فعّال.  ھیومن رایتس ووتش بحاثأ

غیر  العامالت المنزلیات  زال تلكن یعانون من تأخر أجورھم ألشھر بال أي تدخل حكومي. وال 
خیارات أقل لالنتصاف القانوني مقارنة ببقیة العمال. أوصت   نبحمایة قانون العمل ولدیھ اتمتمتع

یمكن لقطر اعتمادھا لتحسین مدفوعات   أخرى أبحاث "منظمة العمل الدولیة" بإجراءات عدیدة
 في التعاقد الفرعي.   اتوأنظمة لمراقبة المدفوع  ،الحسابات المصرفیة للمشروعمثل   ،العمال 

أن یتمكنوا  ورغم إنشاء لجان تسویة المنازعات العمالیة في قطر، ثمة عوائق أمام العمال تحول دون
لقدرة على التحكم بإقامتھم افقدان العمال الوافدین  امنھ .المحكمة  فيرفع قضایا متعلقة باألجور  من

ل اللجان؛ وعدم وجود وثائق قانونیة تثبت  في البالد؛ والخوف من انتقام أصحاب العمل؛ وبطء عم 
ورغم تلقي العمال الوافدین أحكاما لصالحھم من عدة متعلقة بانتھاكات األجور،  أقوالھم. وفي حاالت

موارد كافیة حتى إلطعام  عدة شھور، بالبعد  بال مأوى ومفلسینمتروكین العمال ما زال  اللجان، 
 أنفسھم. 

. في 2022تھاكات لألجور في مواقع كأس العالم لكرة القدم وجدت ھیومن رایتس ووتش أیضا ان
كأس العالم، بتأخیر رواتب  لملعب  على إنشاءإحدى الحاالت، قامت شركة تجارة وإنشاءات، تعمل 

 أیلول/عامل بین سبتمبر 500موظف إداري وشھرین من رواتب حوالي   500خمسة أشھر لنحو 
لم تكن المرة الوحیدة التي تتأخر    ھذه . أفاد الموظفون في ھذه الشركة أن2020 شباط /وفبرایر 2019
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عمال في شركة  الموظفین وال  فیھا الرواتب. في حالة أخرى، توصلت ھیومن رایتس ووتش إلى أن 
المائیة والبناء في الجزء الخارجي من األعمال المدنیة و الھندسة  إنشاءات كانت مسؤولة عن أعمال

العالم قد تعرضوا لتأخیرات في األجور تصل إلى أربعة أشھر على األقل خمس مرات   كأس لملعب 
. قال أحد العاملین في الشركة لـ ھیومن رایتس ووتش إن شركتھ تواصل العمل 2019و 2018في 

 خالل الوباء وأن راتبھ ما زال یتأخر. 

األجور  ما یتعلق بالوافدین فی فیھا حقوق العمال  تُنتھك الطرق التي كشف فیروس "كورونا"   وجدنا أن
استخدم  ،أصحاب العمل لدفع أجور العمالإلى الحكومة قروض  تقدیم رغم فاقم االنتھاكات. و

لتأخیر األجور وتخفیضھا وإعادة العمال إلى أوطانھم دون دفع  أصحاب العمل الوباء ذریعةً 
قالوا إن    ،ات مختلفةعمال من شركسبعة  . تحدثت ھیومن رایتس ووتش إلى العالقة  مستحقاتھم

 أو ال متأخرةً  ھمأجوریتلقون  أصحاب العمل خفّضوا أجورھم بسبب الوباء، في حین أن أولئك الذین
 األجور أثناء الوباء. ھذا االنتھاك المتعلق ب یواجھون  نزالو یقبل الوباء، ما یتلقونھا  

على األسئلة  ألي إجابات  ، سنكون ممتنین2020ھیومن رایتس ووتش في ستنشره تقریر ألجل 
 :2020أغسطس/آب  10التالیة بحلول  

 
 
المتعلقة   مواقعال. تواصل ھیومن رایتس ووتش ومنظمات أخرى توثیق انتھاكات أجور العمال في 1
ھل لدى اللجنة    في قطر.  كأس العالم، على الرغم من نظام حمایة األجور ومعاییر رعایة العمالب

فیما یتعلق بنزاعات األجور في مواقع البناء الخاصة بمواقع كأس العالم لكرة القدم   العلیا بیانات
األجور    انتھاكات یرجى تقدیم تفاصیل حاالت األمر كذلك، ھل یمكن مشاركتھا معنا؟  ؟ إذا كان2022

األجور (األجور غیر  انتھاك   ، بما في ذلك نوع2020مایو/أیار  و 2019 كانون الثاني /بین ینایر
األجور المتأخرة)، وما إذا  أو لعمل اإلضافي، الناقصة، أو عدم تسدید أجر ا األجورأو    المدفوعة،

أسباب استمرار حدوث  الذي فھمتھ اللجنة بشأن   ؟ ما فرعیة  شركة مقاوالت الشركة المعنیة ھي  كانت
اتخاذھا لمنع مثل ھذه   لجنة العلیا ال  تطلب   ألجور؟ وما ھي الخطوات المحددة التياانتھاكات 

 االستجابة لھا؟  أو  االنتھاكات لألجور للعاملین في مواقع كأس العالم 
یعملون في مواقع البناء أو  الذین لعمال غیر المتواجدین في مواقع كأس العالم ولكنإلى ا . بالنسبة 2
الضروریة الستضافة كأس العالم، مثل العاملین في مترو األنفاق  القطاعات شركات الضیافة وصالح ل

  ، وإدارة الفعالیات، والتنظیف ، المشروباتو مجال األغذیةوومشاریع البنیة التحتیة األخرى، 
لمنع انتھاكات األجور   اللجنة العلیا خذھا تتوالضیافة والنقل واألمن، ما ھي اإلجراءات المحددة التي 

 واالستجابة لھا؟ 
وضع السیاسات  العمل مع الفیفا و اللجنة العلیا، بما في ذلكما ھي الخطوات التي اتخذتھا  .3

 ؟19-كوفیدواآللیات، لضمان تلقي العمال في مواقع كأس العالم رواتبھم خالل جائحة 
من شركات تورید العمالة والبناء التي   فقط عماال  توظفتقضي بأن سیاسة  . ھل لدى اللجنة العلیا 4

ونظام حمایة األجور؟ إذا كان األمر  واالستقدام ا سجالت نظیفة فیما یتعلق بممارسات التوظیف لدیھ
التأكد من أن مثل ھذه الشركات لم ترتكب في السابق  یشمل ذلك بما  اللجنةراقب ت كذلك، كیف 

 نتھاكات؟ مثل ھذه اال انتھاكات لألجور وأنھا ال ترتكب حالیا 
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الحكومة القطریة فیما یتعلق بالسیاسات واآللیات الخاصة  للجنة العلیا وما ھو العمل المشترك بین ا. 5
األجور، ورسوم استقدام العمال، والحظر الذي یمنع العمال من حریة تكوین  انتھاكات  بمنع

لحكومة بخصوص  اللجنة العلیا ا إلیھ  دعتالجمعیات، والمفاوضة الجماعیة، واإلضرابات؟ ما الذي 
بما في ذلك ما إذا كانت  ، التحدید؟ یرجى تقدیم تحدیث عن ھذه المحادثاتحقوق العمال على وجھ 

التي یمكن أن تؤثر على العمال بخالف أولئك المستخدمین في   یةالعمال بالحقوق ھذه المحادثات تتعلق 
 مواقع كأس العالم. 
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 واإلرث : رد اللجنة العليا للمشا�يع السابعالملحق 
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 .مهروجأ سمت ةِّرمدم تاكاهتنا نوهجاوي
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